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:'í. 3i6H.- llt~crctu tle 2 tle .Janeiro de 1867.- ncsliga

:'i.

X.

X.

X.

do Cotnnw11tlo Supcr·ior do l\lunicipio dahnJIC·
rat1 iz, da Província das Alagôas, a Guarda l"aeional 11ertencen~ ao tia Assembléa da mesma
l'ruvincia, c crêa com cita um outro Commandu
Superior.......................................
3767. - nccreto de 2 de Janeiro tlc 18(17. -Há nova
orga!•is~t;ão á G~1arda Nacional da Capital da
l'r·ovrncra do Para.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37()8. - necreto de 2 de Janeiro de 1867.- Crê a um
Cor·po de C:l\'allaria de Guardas Naciouaes no
.U.unicipio da Asst•mbléa da Província das Alagoas.................. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ili\l. - llecreto de 2 de Janeiro de 1867.- Créa um
Esttuadrão de Cavallal'ia de Guardas Nacionaes
no l\lunicir1io da Imperatriz, da Pr·ovi11cia das
.\lagôas..... •. . . . . • .. . .. . . • . .. . . . . .. . • . . • . . . . . .
3770. - Becreto de 2 de o~aneiro de 1867.- Crêa um
na talhão de lnfanta•·ia de Guardas Naeio11aes na
FreguPzia de Muricy da Pruvi.lCia das Alagôas.
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llccrcto de 2 de .1 auei t·o de tX67. -- .\ltcra a
organisação dos Batalhües de Infantaria n.•• 10
c H, pertencentes ao Commatulo Superior tia
Guarda Nacional do :\lnuicipio da Imperatriz
da llrovincia das Alagôas . • • . . . . • • • • • • • . • • . . . •
:'\. :J772. -Decreto de ã dt~ .Janeiro tlt~ 1R67.- Jlcsigna
a ot•tlem 1~111 IJIIC tlt~\'Clll ser extr:thidas a' loterias no anno tle :lf«i7...................... .
:'i. :J773. - nccrcto tlc ã til~ .Janeiro tle 11-«i7 .-Transfere
para Monte1·itlt:o a ~étle da Bet•artiçáo Fiscal
ct·ea!la em nue11os-.\ Hes pelo de n.• 3710 tk fi
de Outubro tio anno· tn·oxiuw findo.......... .

U

377L- Decreto de ii de .rauciro de 1867.- ncclara
a tfUC llistrir'to ,,,.,.,~ fir-a•· pntcnt:endo o ll:tfalltfw JI,O :117 tia f;ll:ll'fla :'\at:ional tia J'rtJVÍnt·ia
tia Bahia.......................................
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:'i. 3715.- Decreto tlc \1 tte .Janeiro tle 1Sfi7.- Abre ao
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l\linistcrio dos Ncgoeios Est.rangeiros um cretlitn SIIJIJllementar ti., 1.1'1 :liiO$, temi o ii'í.:liiO$
dt~ st:r apftli«:ados ús tlt:sp,.za~ tio ~ -i." tio art.
'1." tia Lei tio Ot·pult:nlo t:m 1igor, e :IOO:fl<J08
as tio ~ :S." do 111esmo artigo..................
31ifL - llecreto de 9 tlc .Janeiro de f8(i7.-Crea uma
SCC{'fio de Batalhão tle (;uanlas Nacion:ws tia
rcscna no Munieipio tia C:telweira da Provinda
tia Bahia............... . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . • . .
3777. -Decreto de 9 de .Jaueit·o de 181l7 .-Crê a mais
11111 Batalhão de l;uanlas Naeiou:ws da 1·esen·a
no l\!unicipio da C:u·hoeira da l'roYineia da
Bahia . . • . . . • . . . . • . • . . . . . . . . • . • • . . • • . . . • . • • . . . . .
3778. -Decreto de 11 de .Jauciro de f8(i7.- Cn'a mais
11m JJat:~lhão de Iufautaria de Guardas Nacionacs na J<'reguczia de Santo Antonio do f:apim
1;1·osso c Nossa Senhora das (;rotas tia Provincia da Bahia....... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
3i7\l. -lleercto tle :12tle J:11wiro de1867.-Concede
a .Jost\ ncmardo TchPira permissão l'or 3fl
anuos para l:~Har miu:ts ti•: ouro, soda 1 c 111111bo
c outros miueracs ua Comarca do lpu t!a l'roYincia tlo Ceará............................... .
:mro.- Derreto de Hi llc .Janeiro tle 1867,- Crea
uma Secção tle Batalhào de Gum·das Naciouaes da a e til a ua Fn·gul•zia tl:l Soledatle da
l'roYineia tias Alagtias.........................
3/lll. - Decreto de 16 de .Janeiro •I e 1867.- Eleva á
eateg-oria •le SPeção de Batalhão, a Companhia
:mtlsa tia reserva da (;uanla ~:1eional lia Capital da Jlrovincia !lo Amazouas...............
311-!:!. - Decreto de 16 tle .Janeiro de :1867.- Altera
a organisação tio Batalhão tlc Infantaria n." 12
tia Guarda Nacional da l'roviucia das Alagôas.
3783. - necrcto de :16 de .Janeiro de 1867 .-Approva
os E~tatutos IJII<: a Socierlaflp tlenomiuatla -·
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Caixa tk •on·oiTOS de ll. l'ctlru V- apresentou
em substituição dos que já forão approvatlos.

:!3

3781.- necrcto de 1\1 de Janeiro de f867.-Apprma
o Uegulamcnto para as Colonias do Estado ....

3t

:'i. :m!il.- Decreto de 21 de Janeiro tle 1867.-l<ixa a

intclligeneia do Regulamento das Alf:uulegas
sobre as nomcat;iíes 1los Conferentes, c cslalwlece regras para o lH'OYilllt~nto tle outros lnga1·cs .•......•.......•. ..•..•......••.•.........
:'I. :1786. - Bccrclo de 2~ de .Janeiro de 1867.- ncelara
tle segunda entr:wcia a Comarca de Sahar:'1 .
crc:Hla na Província 1le Minas Geraes ......... .

:'1. :ns7. - H•~•: r !'lo tle 21 tle .Jaueiro tle f8fi7 .- ~r:m:a
o orden:ulo annnal •I•: 120~000 ao Carepn·iru
da cadea 1la Yilla do Cotl•i, na l'rminria do
Marauhão ..........................•...........
:-;. 3í8S. - Decreto tle 2~ de .l:mciru de 1Rii7 .-Cow·cdt•
a nec!'ssaria antorisat:fw :'1 Companhia- Li\'l'rpool a111l London and Gloh1: lnsnranet• Colllpauy --para t:stahelrcel' uma ag1:nt:ia na Capital
da Pro\ inda de Pernambuco .......•.•.•.....
:'1/. 378\1. - llccreto tle 2i de .laucit·o tlc JR67 .-Approva
a altu·açfw feita no art. H dos Estatutos 1la
Compauhia de seguros marítimos e lt'tTcslrcsFidclidadc ..................................... .
.'1. 3í\)().- Hccrctu de 21i de Janeiro de 181\7.-Altt~ra o
uniforme do L• Esquadrão de f::wallaria tia
t;uanla Nacional da l'ro\·incia do Hio de .Janriro •........•....•.....•........•....•.....•
:'1. 37!11. - ncercto de 30 tle .lant:iro de 1Sfi7 .- Allf'l'a
o prinwiro HHil'urme do :1.• Balalh:io tia rcsen a
da (;uanla Nacional do ~lunicipio da Ctlrl<' ....
·"· 31\J:!.- necreto de 30 dt~ .Janeiro tle lf!ll7.-Al11'r:t
o primeiro unil'orme tio 2.• Balalh:w tla rc-;t·na
da t;uanla Nacional tlo ;\lunicipio tia C<irlt~ ....
'i. :Ji\13. - Deerrlo de 30 de .Janeiro de 1Stli.- Altera
o primeiro uniforme tio 1." Jlalalhfio da rrsena
da Guarda Nacional !lo ~lunicipio fia Clirtc ...
'\ :Ji\Jí. --Decreto 1k 30 (!C .lanciro de 181ii.-.\ulorisa
a incorporaçi"w da So•·ic•ladc- Cluh Jaeomce approva os respectiros estalnlos.............
:'\. 31\J.'i. - Jlcnelo do f .• tlc Fevereiro de 186í.- .~ pprova o contraeto celt'I.Jrado con1 Joaquim Dio~o
Jlartley pat·a a naw~ação a \·apor entre o porto
do Hio de .l:meiro c o do llcsterro <'111 ~a11ta
Calhariua, co11l esraJ:,s..... ... . . . . . .. ... . .. . . . .
:'\. 3iq,') )l.- llccreto de 7 li C FcYt~rCÍI'O de 18fl7.- EleY:t
á catt:f.\"Ol'ia de Consul:11lo l'riYativo o Yicc-Consulallo do Brasil no Porto.....................
'\. :Ji\Ki. -Decreto de \1 de Fevereiro fie 18G7 .-Autorisa
o-Brasilian anil Portu~ucsc Bani\ limitetl-ora
- English Ba11l; limitf'IL - p:n·a t''lahelct·•·t· t"""

'I:!

íH

r;

H't
i:~

-liPag:.:.

,-aixa lilial ua Capital da l'rm iucia de l'et·u:un·
buco .......................................... .
~.

31\17. - l'>ecrcto de \1 '''~ Fcvcrcit·o de 1867. -Declara
que o caso de ahaudono elos Officios de Justiça
está compt'í•hpnclido uo llc•c:rt·to u.• 12\H tle Jli
de~ lkzc•nthl'o cll' IS:i:l. ............••.•........

;:1

:i. :.Jj\IS. -llecrdo ele~ H tlc· FP\c~n~imcle~ J81i7 .-APIH'OY:t
as instrnce:iws cldinitulo ns aurihuicJít~s c iii'V\'I'I'S
do Chefe do Eslado-:\laior ••...•..•..••........

7i

X. :.li'\ IH. - D(·crelo de H ele~ Fe·1·e~reiro de 18117 .-Declara
de utilici:Hic publica a desapt·opria<,_,:lo do tt~l'l'eno
sito 11:1 Tijuc:t, •le·ttotlli!t:Hio- Taquara •.......
:i. :.ISOO. -JIPe reto ele \lei,: Fn,·n·iro de JAA7 .-Aillli'OI'a
o contracl.o edt•brado com a Companhia- Lin•rpool, Jlr:tsil a111l H i v•· r I' late ~tcam Na1 igaeion- Jl:tl'a a C\JIH:e~SS:ÍO dos f:tYOI'I'S C iSCIIÇtti'S
cotH:e•didas ús ontras t'tl!ltp:lllhias de nav•·r;:u;fto
tr:msa tlanlica ••................•. · ............ .
:'i. :m•11.- ne~et·eto de 1:1 dt: Fl'l<~n~iro ck 181i7.-Ahre ao
.)linisterio da Agrit·ultura, t:otliiiii'I'Cio c: Obras
l'uhlil'as 11111 cn:dilo nlr:tonlinario de t:IU:Ol~t~
para its dt•spczas •·otll a E\posi•::to :'liaeioual, ,.
com o n·speetivo st•n i•:o t'ttt I' a ris, rlttraute o
exercicio ti~ 1Siili-1Hiil ....................... .
:'\
3HO:!. - lkncto de J1i llt: !-'PYI'I't'it'O tlt: 1861. -1\[art;j
o onlt'ltatlo do Proutotor l'ultlico da Com:m:a
iiP Sabar:·t, 11:1 l'rovincia <li- ~li nas Geraes.....
~
~80:1. -Decreto til' 20 clt: Ft~v•·r•'iro •!e 18HI.-Marca
o pritueiro uuiforme para o ~-o natalhüo cle1 Inf'alllaria da Guartla :'i:ll'iou:tl elo l\lunieitJio da
Côrlt: .. . . . . . .. . .. .. .•. . . ... . . . .. .. •. . •. . . •. ••. .
~. 3SOi.- llecrl'lo de 20 tlt• Fn•·rc-iro •k 18til. - Coneetle a l'olycarpo Lope•s 11•· Ll'ão e :'lat!Janiel
l'l:mt pcrmissfto por lt.:lllfHI tlt- trcs anuos, para
n:ploi':JI'\'111 miuas 11t: scliistos bituminosos c: oult'os micwracs e111 Yaria-; Contareas ela Prol'incia
elo ~I aranftão...................................
.\
3SO;j, -lle..:rcto <lt- 2 tlt• l\Iarço til: IS(il.- Allt:ra os
uniforlllt'S do Balalliito dt: Infantaria 11° 2!1 da
Cttard:t i.'i'aciott:tl da l'roYittt:ia do Hio ele· .laIII'ÍI'() .•.... ••·····•· ··· · ····•·•••••••·····•·•··

.\.

fi"J

S:l

Kí

{ij

:ISilli. -lll'l't'eto de 2 tlt• .\lan;o ele J8fil.- Allna o
segundo nnil'orm•· tia li." S(•c•::·co de: ll:\lalhilO

tia reserva da t;uanla :'iarional da Prol'illl'ia cln
Hio de .Janeiro .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .
"\. :li'!' li. - lli'('('I'(O 1ft- 2 tlc: l\lar•·o de !867 . - COIICC<-ie
autorisa•;üo it Soeit•tladt• ·l'urtugueza- Amor ú
Jllouarchia- para •·xercPr su:ts fuucçõcs,. c :q•prova os n·spc·•·tivos Eq:uutos com alg:;ttmas
tuodilica~·ücs ................... " ....;.-.:..:.:. •• ..
:". :J8:J~.- lll'tTeto tle !l tk Man:.o 1lc: H!61.~:Sl'flltl':t a
Lep:at;üo do Brasil na llepuftlil'a dQ EI(U:td111' ti:•
'l"t: " lillperit• m;ntt•'m no l'•·r•"c..............
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, . 3íiO!l.- necrrlo de 13 tle ~l:m:o tle 1flti7.- Cll:una
para o ,;eniço de guel'l'a mais s.ooo praças tia
t;u:mla Nacional do Municipio Neutro, tias Capit:~cs das diversas Provinci:~s e :\Iunieipios a
e !las ]li'OXilll<lS ...................... , ....... ,.
, . :1~10. - llecrdo de 13 tlc lll:m:o dt• 1Sfi7 . - Explit·a
n llegnlamcnto de 1\J de Sdemhro de 1Hfi0 na
parte rela~iva ao provimento tio Clll[ll't'~o ti•·
(;nanla-mor das Alfandegas ............•......
, . 3811. - Deen~ln de f3 tk Mar<·o de 11167.- Concedi'
a necPssaria aulorisat;:ío á Con1p:wllia InglczaNorllleru Assuranee Company- para t•slPtHIPr
as suas oper:u;õcs ao I mperio ....•..•......•.•.
, . :1~12. - Dce~·l'lo de 1fi tle lUarco dt~ 1Sii7.- r.one.·d••
aos vapores de Manoe; Joaquim Ferreira :"ictlo
~~ outros, que se tlt•stiuão a uan~gar para Sanlos,
:1s vantagens de paqul'lPs .........•.....•......
í. 3813.- Dt~crelo de ifi tlc Mai'I,'O de 18fi7.-llt'ro~a o
art. 11\l do Jlccrcto u.o 2583 tlc 30 de Ahril '"'
·181i0, e declara como tl•~vPBI sPr punidas ,.,,,
suas f:i11:1s ~~ t!Pii('tos a-; pra•:as das Cotupallllias
ti•· Arlilic•·s ~lilitan~s ....
\, :miL- Becr!'l.o d1! 1fi de l\1:11\'0 de Hlli7.- Fixa a
som111a das Bola-; do llaneo do Brasil cujo n·s!-!ale lit;a a cargo do mesmo B:Jnto, I' dá oulr:~>•
J•rovidcucias ....•............•............•.....
\
:lNI:l. - llccrcto de :20 de Jlar•:o 1k 1Sii7.- .\pprova
a nova~ão •lo conll·ar~to cclehrado com a Companhia- Espirito Santo c Campns- para a navPgaçfto por ,-arwr entre o porto do llio til'
.Janeiro c o de S. l\Iathcns, ua Provinda do
Espirilo Saulo, e ent•·e o dito porto do 1\io •I•·
.Janeiro r~ o tle Caravcllas, na da Bahia, 1'11111
t•scala por outros JlOI'I.os .............•.........
·-; :lf!lli. - Decreto de 23 de Março 1le 1Sfi7.- Marca a
taxa que den~ pagar a pe~soa rrtw, u:lo sendo
graduada em medieína ou cirurg1:1, requcrt·t·
sc1· admillida, uas Faculdades de Medicina tio
luqwrio, a exanH•s das matct·ias do curso, uas
quaes mostrar ler sido approvada pm· al!-!tttlla
Escola Ollicial ..............................•.•
' . :1;;17. -llet:relo de 2:1 de Man,;o de 1Sii7.- COIH:cdP
a l'olycarpo J.opcs de Leão pcrmissfto por uovt:nla aunos 11:1ra lavrar minas de t•ohre e ouln,;
mineracs ua Comarca •la Chapada da Provinda
do l\larauhfto .......................... _.•......
>;. :1~118.- necrPto de 27 de Março tlc 181i7.- Ahr•~
:10 lllinislerio da Agricultura , Comuw1·eio t'
Obras l'uhliras um CI'CIIilo cxlr:wrdinario dt~
172:\JHíSiíOO para as dcspezas eo111 a nova linha
telegraphica ao Sul do Impcrio 1luran1c o CXI'rc:icio de 186fi-18li7 ................ _........... .
\. :lSHl. -Decreto de 2!1 fie l\Iarço de 181i7 . - nissolvc
o 1. 0 Ralalhfto til• lnf:mlaria da t;nanla .'\aciou:d da rt.rlt• ...... - ....... - ....... - ........... .
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3R20. - nccreto 1lc 2!1 !le 1\larço de 1867.- Desliga

do Commando Superior do Munici(lio de S. Joao
tio Rio Claro e annexos da Província de S.
Paulo, a Guarda Nacional pertencente aos !lisLl'ictos de Araraquara, Brotas e Jahú da mesma
Província, e c1·8a com ella um novo Commando
Superior.......... . • .. . .. .. . .. • . . .. . • .. • • .. . .. .
N. 38:!1. ~Decreto de 29 de Março de 1867.- Eleva a
oito Companhias o Batalhão de Infantaria n." 28
!la Guarda Nacional da Provincht lle S. Paulo...
"i. :m22. - DecrNtl tle 29 de 1\1:\fl:o !I e 1867.- Crêa nos
:.\lunicipios de Brotas e .Jahú da l'•·ovincia de
S. Paulo um Batalhfto de Infantaria de Guardas
Nacionaes.. ..• . .. . . . . . . .. .. . • . . .. .. • . . . .. ... .. .
:-;:. 3R23. - nec•·eto de 29 de 1\larço de :1867.- Concede
á Associação Commercial de lllaceió a uecessaria autorisação para funccionar, e app1·ova os
respectivos Estatutos...... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
~. :J.'l2'i. - nccreto de 30 de 1\larço de 1867.- Desliga
tio Commamlo Superior lla Guarda Nacional
tio l\lnnicipio tlc 1\Iamanguape tia Província tia
l'arahyba, a Guarda Nacional pertencente áu
l\lunicipio do Pila1· tia mesma P1·oviucia, e Ol'ganisa com ella um novo Com mando Sll[lCrior.
:-~. 392iL -Decreto de 30 de Março de 1867.- Desli1p
tio Commando Superior da Capital da Provinc•a
da Parahyba a Guarda Nacional pertencente ás
Frc!(nezias da .Jacóca, Alhandra c Taquara, c:la
mesma Província} c crêa com e lia nm outro
Conuuando Snpcl'lor ...... ,. • . . . . . . .. • • .. • .. . . .
;-.i. :lR21\. -Decreto de 30 de 1\Iarço de 1867.- Altera
a or~anisação do Batalhão de Infantaria n. 0 4
1la Guarda Nacional da Província da Parahyha.
~. ~iS27. - necreto de 30 de ~larço de 1867.- Desliga
do na talhão de Infantaria n.o 4, da Guat·da Nacional da Província da Parahyba, as freguezias
1le Alhandra e Taquara da mesma Província, P
erêa nellas um outro Batalhão, com a designadio de 211 1lo serviço aclivo, e duas Secções de
Companhias do serviço da resm·va.............
s. 3R21l. - Decreto de 30 de 1\larço de 1867.- Altera e
1leclara as disposições do Regulamento de 1\1
1le Setembro ele 1860 na parte relativa aos DesJlachantes e seus Ajudantes.... . . . • . . • • • . • • • • . .
?11. 31l211 A.- Decreto de 30 de lllarço de 1867.- Autorisa
o credito extraordinario de 13.769:9868000 para
a~ ~espezas do 1\Iinislerio da Guerra no exerl:•c•o de 1866-1867... . • . . . . . . . . . . • . . • • • . • • • • . • •
~. 3!H!l. -Decreto rle 6 de Abril de :1867.- Eleva á
categoria c:le Corpo o Esquad•·ão avulso n.• 6
da Guarda Nacional da Província de S. Paulo.
x. 3R:ro. - necreto de 6 de Abril de 1867. -Concede ao
nacharcl Thcophilo Carlos Benedicto Ottoni.
)1ermissf1o JIOI' IJ•o•s :mnos p~•·a CXJllorar mina~
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137
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141
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-9rk ouro c outros miucraes na Comarca tle .Jequitinhonha, na P1·oviucia de Minas Geraes ....
X. 3831. - Decreto de 10 rle Abril de 1867.- Eleva á
categoria de Batalhão a 3.• Secção de Batalhão
da reserva da Guarda Nacional da Província
do Piauhy .................... . ;.:.. ..•.........
~. 3832. -Decreto de 10 de Abril de ·1867 .-Altera as
escalas dos vapores da Companhia de navegação
a vapor -Bahiana .•••..•...............•.......
~. 3833. -Decreto de 10 de Ab1·il de 1867.- Estabelece

~~~í!:-X~1:~i~~~ ..á.. ~~~~:i~-~l·a·. ~~-.~~~~~~~~i.~.~~~

~.

38:-14. -Decreto rle tO de Abl'il de 1867.
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Proroga
o praw do resgate das notas tio Banco do Brasil, que se tem de ell'ectuar com o producto da
vcurla de sua reserva mctallica .........•......
~. 383a. - Decreto de 13 de Abril tle 1867.- Declara
tle primeira t•ntrancia a Coma1·ca de Gequitahy,
creatla na Província de ll[inas Gcraes .......•..
~. 3836. - DCCI'CLO de J3 ti c Abril tk 1867.- Declara
de primeira eul.raueia a Comarca do rio Pará,
cn•aila na Província de Minas Gc1'àes .••..••...
N. 3837. - necreto de 13 de Abril de 1867.- Crêa um
Commanrlo Superior de Guardas Nacionaes no
Munit:ipio t.le Santa Anna do Camisão, da l'rovincia da Bahia .•...••.... - .......••...........
.'\'. 3838. -Decreto de 13 de AIH'il de 1867.-Crêa um
Batalhão de Infantaria de Guardas Naciouaes
na l'r(~guczia de OroiJó, tia Provinda da Bahia.
~. 31!3\J. - Det.:relo rlc 1i tle Abril <le 1867.- Altera o
seguntlo uniforme rio 1. 0 Batalhão de Infantaria
do servic·o aetivo ria Gu:utla Nadonal da Provinda !I C: Pernambuco •...•....................
~. 38iO. -Decreto de 17 de Abril de JRH7 .-Altera o
seguutlo uniforme tio Batalhão de Infantaria
n.• 2 tio sm·vi~·u activo da Guarda Nacional da
l'l'tlvincia r\ e l'eruambuco •.....•...•......••..
:'i. 38il. - Decreto de 17 de Abril de J&i7 .--Altera o
primeiro e segundo uniformes do 1. 0 Esquadrão
rle Cavallaria da Guarcla NaCioual ria Província
de l'eruambuco ...................•.............
:'i. 38i2. -Decreto de 17 de Abril de 1867.- Altera o
primeiro e segunt.lo uniformes do 3. 0 Batalhão
tle Infantaria da Guanla Naeiuual da Província
rte Pernarubueo ............................... .
:'i. 38t3. - necreto de 17 de Abril de 1867.- Abre ao
Ministeriu l'la Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, um credito supplementar tle 6.):300$
para fazer face ás rlespezas com a verba - 11lluuiuat;àu Publica -pertencente ao exercido
•le 1Sii6- 1867 ...•......................•......
I.~IIICl IJ,lS LEIS IJ!i 1867.
l'AI\TE rr.
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N. 38«. - Decreto de :M de A.bl'il de 1867.- Approva o
additamento feito ao art. 20 dos Estatutos da
Im(lerial Companhia de navegação a vapor e estrada de ferro de Petropolis...................
N. :JSts.- Decreto de %1 de Abril de 1867.-Abre ao
Ministerlo da Fazenda um credito snpplementar de 10. t79:81S21l886 e autorJsa o transporte
de 180:0008000 de umas rsara outras verbas da

t:J~i~?..~.e~.~~.~~~ .~t~r!?. ~.~ .~~~~~~~~~ .~~

N. 3846. -Decreto de 27 de Abril de 1867.- 1\larca o
ordenado do Promotor Publico da Comarca do
Rio Pará, creada na Província de Minas Geraes.
N. 38t7. -Decreto de %1 de Abri\ de 1867.- Ma•·ca o
ordenado do Promotor Publico da Comarca de
Gequitahy, creada na Província de Minas Geraes... . .. . .. • . .. .. • . .. • • .. • .. . .. • . . . • .. • .. .. ..
N. 38t8. - Decreto de 27 de Abril de 1867 - Crêa um
Batalhão de InfanLa•·ia de Guardas Nacionaes
nas Freguezlas de S. Simão e SS. Coraç.ão de
Maria, da Província da Bahia............ . • • • •
N. 38i9. -Decreto de %1 de Abril de 1867 .-Desliga do
Batalhão de Infantaria n.o 13 da Província de
S. Paulo a Guarda Nacional pertencente ao
districto de Caçapava da mesma Província, e
m·líanisa com ella um outro Batalhão de InfantaTJa...........................................
N. 3850. -Decreto de 27 de Abril de 1867.- Crê a mais
um Batalhão de Infantaria de (iuardas Nacionaes no 1\lunicipio de Taubaté, da Província de
S. Paulo......................................
N. 3851. - Dec•·eto do i. o de Maio de 1867.- Crê a uma
Secção de Batalhão de Infantaria do St!J'viço
acth·o na Freguezia de S. Joaquim do Bacanga,
da Província do 1\laranblio.... ... .. .. • ... ... . ••
N· 3852 .. -Decreto do t.o de Maio de 1867.- Separada
J,egação Brasileira em Londres o serviço da escripturação e contabllldade da receita e despeza
fóra do lmperio • . .. • .. • .. .. .. •.. .. • .. ... • • .. ..
N. 38113. - Dec•·eto do 1.0 do Maio de 1867.- Crêa uma
medalha de bravura .. .. . .. • .. .. • . . .. .. . .. .. .. .
N. 38ãi.- Decreto do 1. 0 de Maio de 1867.- Faz extensiva aos Ofticiacs e praças da Armada as
disposições do Decreto n,o 38113 do 1. 0 de Maio
de 1867, que creou a medalha de bravura para
o E'lercito .... . .. •••.••.. .• •.••.• ... ...........
N. 38113. - Decreto do t.o de Maio de 1867.- Approva a
tarifa de passae-eiros e mercadm·ias pa1·a a nova

~~~~a§!~u~ d~.~~. ~~. ~~~~~?.a..~~. ~~~~~..d.~ .~:. ~~:
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N. 381S6. - Decreto do 1. o de Maio de 1867.- Crêa maib ·
um Batalhão de Infantaria de Guardas Naclo·
nacs no Município da Cidade de A1·êas da Província da l'arahyba ...... ,... ... .. ..... .. .... .. t69
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3'117. - Decreto de t de ~I aio de 1867.- Autori~a o
llinisterio da Agricultura, Commercio e Obras
r•ublicas (lal·a applicar ás despezas de algumas
verbas dclicientes do exercício de 1866-1867 a
quantia de 380:0008000, tirada das sobras dos
U 1.•, 3.• e 17, art. 8.• da vigente Lei de Orçamento .. . • . . .. • . . .. .. • .. . . .. . . .. .. . .. .. • .. . ..
~. :JH"'. - Oecreto •le 8 ele Maio de t857.- )lauda obse•·var, nas arrematações e conta·actos de obras
da llariuha, o Regulamento 9ue baixou com o
Uecreto n." 29'26 de H de Ala1o de 1862... ... ..
~. 38'19. -Decreto de U de ~laio de t867.- Crêa mais
um Esquadrão de Cavallaria de Gua•·das Nacionaes no l\lunicipio do Recife da Provincia de
l'm·nambuco..................................
.'i. 3!!f.O. -Decreto de 11 de Alaio de 1867.-C.·êa um
Commando Supm·ior de Guardas Nacionaes nos
~luuicipios da .l\langa c l'assagem l<'1·anca, da
l'rovincia do Ma..anhão.............. ... .. • . . • •
N. 386t. -Decreto de 11 de l\laio ~ 1867.- Crêa um
Esquad1·ão de Cavallaria de Guardas Nacionaes
no Município do Limoeiro, da Prm·incia de Pern:unbuco • . . • • • . • • • . . . . • • . . • • . . • . • • • . . . • • • . • • • .
· :'1. 3862. - Dec•·eto de 11 ele Maio de t867. - Altera
a orgauisação do Batalhão de Infantaria n.• 48
da Gua•·da Nacional da l'•·ovincia de Minas Ge•·aes .................................. .........
~. 3863. - Dec•·eto de H de Maio de 1867.- Crê a um
Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionaes
do se•·viço activo na Fre«uezia de Taquaretinga
da I'I'OVincia de Pel'ilamEuco ••. , , , , • , •.•• , , • , •
:S. 386t.- Ucc•·cto de tiS de Maio de 1867.- Eleva a
categol'ia da Legação do Brasil na Republica
1le Venezuela á dt~ Enviado Extrao•·diuario e
l\liuist•·o Plenipotenciario......................
:'i. 38M. - Dec•·eto de tiS de Maio de 1867.- ~larca o
ordenado anoual de t20SOOO ao Ca•·cereiJ·o da
cadêa da Cidade de S. Paulo de Muriahé, na
PI'O\·incia de Minas Gm·acs . •• . . . • • . . • • . • . • . • • •
N. 3866. -Decreto de til de Maio de 1867,-l\laJ·ca o
ordenado annual de 12080000 ao Carcereii·o da
cadca da Villa de S. João Baptista, na Província de ~finas Geraes. ... ... .. • .. • • • ..... .... . ..
:'i. 3tll7. - Decreto de tã de lialo de 1867.- Marca o
o1·denado aunual de 008000 ao Carcereiro da
cadêa da Villa da Indepeudencla da l'rovincia
do Piauhy......................................
N. 3868. - Dec•·eto de tiS de Maio de 1867. -Crê a um
Commando Superior de Guardas Nacionaes uo
~lunicipio de Serinhaem, da l'rovincia de Pernambuco........... . . . . .. .. • . .. .. .. .. .. .. • .. ..
N. 3!16\1. -Decreto de tiS de l\lain de 1867.- Crêa um
Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionacs
na J<'•·eguezia de S. Francisco das Chagas do
Campo t:rande, da P•·ovincia de Minas Geraes.
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-12i'\1:-~io tle 1R6i .-Marca n
ordenado aunual de 120$000 ao Carcereit•n tia
~~adéa tia Yilla tle S. Luiz Couzaga tio AIL11
1\learim, nit Província 110 Maranhão............
:'I. :\Ríl. - necreto de 18 de Maio de 181i7.- i\l:u·ca n
onlcua11o annual de 120S000 ao Carcereiro da
ea11éa da nova Villa de S João B:lJllista de
Camaquam, na Provlncia de S. Pedro do 1\iu
Grande do Sul.................................
N. :\Ri2.- Decreto de 18 tle Maio de 1867.- Prowga o
prazo do privilegio concedido pelo Decreto u.u
2002 de 25 de Agosto de 1862 a :"llanoel Joaquim
de Oliveira pat·a o preparo rta tinta violeta....
N. 3S73. - llecreto de 25 de Maio tle 18tlí.- Jllarca o
onlenatlo annual l.le 120$000 ao Can:ereiro da
cadêa da Yilla da Passagem Franca, na l'rovincia do 1\lat·anhão • . . . . . • . . . . . . • . • . • . . • • . • • •

:'1. 3R70. -Decreto de tR tln

100

1Rt

1Kl

Hl2

:'I. :l874. - Decreto de 2!S de Maio de 1867. - 1\larca o

ordenado anaual de 1208000 ao Carcerei•·o tia
cadêa da Villa dtl S. Bento, na Proviucia do
l\1 aranhâo............ .. . • • . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . •

t!l3

ii. 3R75. -- necrcto tle 211 de 1\Iaio de 1867 .-1\Iarea o

ordenado annual de 100$000 ao Carcereit·o t.la
e:ulêa da Villa de Santa Cruz na l'rovincia do
Espil'ito Saulo.................................
:'1. 387ti. -Dce1·eto de 2:S rle 1\Iaio de 18C.7.-Crêa uma Scc~·ào de Batalhão Ull Infantaria do serviço activo
11:1 Ft·eguezia de Souzcl, ela Provincia tio Pará.
:'I. :JHí7. -- nccrcto tle 25 lle Maio tlc 11>67.- Crê a um
Batalhào ele Infantat·ia llc Guanlas Naciouacs
110 1\Inuicipio de Mazagão, lia Província llo Parú.

N. 3!liS.- nccrcto tle 21S t.le 1\laio ele 1867.-Crea um
Couwtatu.lo Superior de Guardas Nacionaes 11us
i\~un_icipios,ue.Gurupá c Po1·to de l\loz,l.la l'•·ovmcw do Iara.................................
~. 3Rí!l. -Decreto 1le 25 t.le i\l:lio de 1.867.- Crê a uma
Seeçüo de natalhão do serviço t.la reserva, uo
Município t.la l'arnahyba, da Província do l'iauhy.
N. 31180. - nccreto t.le 25 de l\laio de 1867.- Crêa um
Comma1HIO Superiot· de Guardas Naeionacs Jws
:\Iunieipios llc ltú e anuexos, t.la l't•uviucia 1lc
S. Paulo •..... ,.................................
N. 3AAI. - lleerctu tle 2õ t.lc l\laio de 1867.- AJlprova
o eoutracto cddJI·ado com a Socictladc gPral
de transportes m<~ritimos a vapor esLaiJelccilla
e•m Pat·is e Marselha para a concessão dos f;tvorcs c iscnçeks conceelidas ús outt•as companhias de uaVP!.(ação traasatlantieas.............
:'I. 3KR2. - nec•·cto tiP 21> de Maio de 1867.- ,\ltera os
Oeet·etos n."' 2WO A. tiO 1. 0 de Novembro e 2-~lli
ele· 22 tle Lleztlmbro l.le t!!a\1, 2iS21 de 20 ele .la·
li!'ÍI'tl elt~ 1Hflll t• 2816 clt> H ele A!.!OSIU ele H!ljJ •

t!l.l
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3Rt'!:!. - nrcrl'lo cIr! 29 de Maio de 1867. -Dá provi-

cleneias solll't' n tiPSJ•acho dos generos á granel.

:'11. 3RlH. -Decreto do 1.o de Junho de 1867.-:\iarca o
primeiro uniforme para o Batalhão n.o 35 da
~.

~.

N.

:\.

N.

N.

N.

.'I.

:'1.

:'>\.

'I.

1\lO

Guarda Nacional da Província do l\io de .laneii'O . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . • • . • . • • . . . . . • 1\17
388;). - Decreto do ·to de .f unho de 1867.- Crêa um
Batalhão de Infantaria de G11a1·das Naciouaes
na F1·eguezia de Mad1·e de Deus da Província
ela Bahia............... • . . . . . • . . • . . . . . • . . • . • . • 197
3AA6. - o,•creto de 5 de Junho de 1867.- Autorisa
a incorporação da Companhia de seguros mal'ilimos - Coulian('a - orgauisada na Cidade du
nio G•·ande, da l'roviqcia de S. Pcdr·o, c apJII'ova os respectivos estatutos.................... 1\lH
3R8í. - Dec•·cto tle H de Junho de 1867.- lksli!l:a
tio Commaudo Superior dos Municípios de s.
,lost~ c S. r.ligucl, tia Província de Santa Cathal'ina, a Guarda Nacional da Capital da mesma
l'roviucia, " cnla com clla um outro Commando
Superior . . • . .. .. . . . . . . . . .. • . . . . . . • . • .. . .. . . . .. • 20!1
3R.~. - llecl'l'tn de 8 de Junho <I e 1867.- Crê a uma
SPct;ão de BatalhfiO de Infantaria de Guanlas
~aeiouacs do SI!I'Viço aclivo, nas Frcguezias de
Santo Antonio, Canaviciras e n:o Vermelho da
l'ro\'incia de Santa Catharina.................. 20\1
3AA\I. - necrcto de ia de Junho de 1867 .-Crêa uma
Sece~10 de Batalhão 1le Guardas Nacionaes da
rcsÚ\'a, na Capital da P1·ovincia do Rio Grande
do No•·tc . . • . .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . 20!1
38\10. -Decreto de ia de Junho de 1867.- 1\Ial'Ca os
districlos a qut• devem lical' tlertencendo os BaLalhÜL'S H."' 21i e 1W da Guarda Nacional da
I'J'O\·incia lia Bahia............................. 21H
38!lt. -llcc•·rto de 1\l de Junho de 18(i7.-Amplia
por mais tiO dias o (lrazo marcado ao Banco do
Brasil para dar começo ás operações hypothecarias... ... . .. . .. .. . . .... . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. 211
3S\12. -Decreto de 1\l de Junho de 1867. -Eleva :'1
categoria de JJatalhão a 1.• Secção de Batalh:io
da rcser\'a da Guarda Nacional da l'rovincia til~
l'ernamllnco...................................
211
:IS\13. ·- llccrcto de 1\l <I e Junho de 1867.- Crca um
Esquadr:io de Cavallaria de Guardas Nacionae~
no Muu idpio de N'azareth, da Província de 1'e1··
nambuco. ... ... . .. . . . .. . . . . .. ... . . . ..... . . .. . .. 212
3S!l\. - Decreto de 1!! de .luuho de 1867.- Eleva á
catcgo•·;a de Secção de Batalhão a Companhia
avulsa da reserva da Guarda Nacional, Oi'ganisada no Municip:o de Lages da Provincin til'
Santa Catharina ....................... , . .. . . . . . 213
:1H\I:J. - llecreto de 1\1 de Junho de 1867.- Crê a um
Batalhüo tle Infantaria de Guartlas Nacionaes do

-HPags.

~.

:-..
i'i.
N.

N.

N.

N.

N.
~.

N.

~.

:".
N.

serviçu activo nas F•·eguczias da Cidade de Lages da ProvhJCia de Santa Catha•·ina..........
3896. - Dec•·eto de :19 de Junho de :1867.- Crea um ·
Esquadrào de Cavallaria de Guardas Naciouaes,
nas Freguezias de Campos Novos e de CoriLibanos da Província de Santa Catharina........
:w.n. - Decreto de 19 de J uuho de 1867. - Crca um
Commando Superior de Gum·das Nacionaes 110
i\lunicipio de Lages da Província de Santa CathaJ•ina.. • . . . • • . • . . . . • • . • . . • • . . . . • • . • . • • • • • . .
38!18. -Decreto de 22 de Junho de 1867.- App1·ova
as clausulas do contracto pam a navegação po1·
va110r nos rios Madeh·a, Pu1·ús e Negro........
3899.- Decreto de 22 de Junho de 1867.-Eieva á
eatego•·ia de Secção de Batalhão a :S.• Secção
de Companhia da •·eserva da Guarda Nacional,
o•·g:lllisada no Munlcipio de Carolina, da Província do Maranhão............................
3\100. -Decreto de 26 de Junho de 1867 -Regula o
Juizo Arbitral do Comnlt'rcio....... •• • . . . • .. .•
3\lOt. - Decreto de 26 de Junho de 1867. -C•·êa mais
um Batalhão de InfantaJ·ia de Guardas Nacionaes nas Freguezias de s. José e Santo An·
tonio da Gloria da l'roviucia da Bahia . . • . . . • •
390'..!. -Decreto de 26 de Junho de 1867.- Crêa um
Conunaudo Superior de Guardas Nacionaes nos
lllunicipios de l'indamonhangaba, S. Bento de
Sapucahy-miJ·im, S. Luiz de ParauyLinga e Ubatuba, na Província de S. Paulo...............
3!103. - Decreto de 26 de Junho de 1867.- Fixa em
100 réis a taxa de porte simples das cartas que
circulão dent•·o do Imperio... • •• • . • . . .. . . . . • • •
3\IO'í. -Decreto de 3 de Julho de 1867.-Approva os
Estatutos da Sociedade Asylo dos Invalidos da
Pat1·ia • • . • • . • • . • • . • • • • • . . . . • . • . • • . • . . • . • • • • • . . •
3\IO:l. -Decreto de 3 de Julho de 1867.- Concede
á Companhia Ingleza- The l'araguassú Steam
Tr·arn-road Company, Jimited, autorisação para
funccionar no Imperio • . . • • • . . . • • . • . • •• • • . • . • • •
3\106. - nccrcto de 6 de J•rlbo de 1867.- Crêa um
Commando Superior de Guardas Naeionaes nos
llluuicipios de Lavras e Telha, da Província do
Ccar·á ...... •............ •• . •• • • • . . . .•. • • •• • • . • •
3!107. - Decreto de 6 de Julho de 1867.- Divide em
•luas Secções o Batalhão de A1·tilharia n.o 1, da
Gua1·da Nacional da P•·ovincia da Parahyba....
3008. -Decreto de 10 de Julho de 1867 .-Subordina
ao Commando Superior da Guarda Nacional dos
i\lunicipios de Campinas e annexos, da P•·ovincia de S. Paulo, a Secção de Batalhão de Jnf:mLa•·ia acliva n.• 9, e a Companhia avulsa d:t
reserva n.• 23, organisadas na Freguezia de
~ena-Neg1·a, e ora pertencentes ao Commando
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~logy-mil'im c Limeira, da mesma
I'I'OVIIICia. , , • , ...... , • ........ ,., • .. ,, ... • .. • ..

Sntlerio!· de
~.

~.

:-;,

N.
:'l.

:'l.

N.
N.

N.
N.
N.

N.

:'i.

3\JO'J. - Decreto de to de Julho de 1867 .-1\Iarca o
orrlenado annual de 1208000 ao Carcereiro da
cadêa da Cidade dos Lençóes, na Pt·ovincia da
Bahia..........................................
3910.- necreto de 17 tle Julho de 1867.-Concede
a Charlt\s Pradez e William F. Jones, pt·ivilegio para usarem da madeira no fabrico do
papel, e isenção de dh·eitos para a materia prima
e machinas que importarem...................
3\Jlt.- Decreto de 17 de Julho de 1867. -Concerte
a José Botelho de Al'aujo Carvalho, privile~i.
por 20 atmos para usa1· do kaolim e outras argillas no fabrico da louça..... .. .. . • • . .. .. . ..
3\lt 2. - nect·eto de 22 de Julho de 1867.- Approva
o Regulamento da Repartição de Hypothecas
do Banco do Brasil... .. .. .. .. .. . .. • • .. . .. .. . ..
3913. -Decreto de 2\ de Julho de 1867.- Eleva á
catell'ot·ia de Batalhão a Companhia de Artitharta da Guat·da Nacional, ot·gaoisada na Capital
da Pt·ovincia das Alagõas......................
3'Jl.t.- Decrl!to de 2\ de Julho de 1867.- Altera a
or~:misação do 1. 0 Batalhão de Infantaria da
Guarrla Nacional da Capital da Provincia das
Alaglias..... . • . . . . .. . .. • . • .. .. .. . .. . • . . .. . .. • .
39t5.- nerreto de 2t de Julho de 1867.-Eieva á
catcg01'ia de Cot•po a Companhia de Cavallaria
organisada na·Capital da Provincia das Alagôas.
3916. - Decreto de 2.t de Julho de 1867.- Altera o
uniforme do Batalhão de Infantaria n. 0 12 da
Guarda Nacional da Provincia do Rio de Janeiro..........................................
3917. -Decreto rlc 2t de Julho de 1867.- Approva
a reforma feita nos Estatutos da Companhia
- União Mercantil.............................
3918. - Dect·eto de 2t de Julho de 1867:- Autorisa
a incorporação da Sociedade- Reunião dos Expositores- e approva os respectivos Estatutos.
3919. - lleereto de 2.t de Julho de 1867.- Approva
as alterações feitas em varios artigos dos Estatutos da Companhia de llluminaçao a gaz do
Maranhão . . . • .. • .. .. .. • .. • . . . . . . . .. . • . . . . • .. •. .
39'20. - Dec1·eto de 31 de Julho de 1867. - 1\fanda
observar o Regulamento para a navegação riu
•·io Amazonas e seus affinentes e do S. •'rancisco. ; . . . . . . . • . . . • • • . • . • . • . . . . . • • • . . . . . . . . • . • . .
3921. - necrcto de 31 de Julho de 1867 .-Proroga o
r•·azo fixado nos Decretos n.•• 3149 e 3261 de 3
de Setembro de :1863 e 28 de Abril de f86t, Jl:ll'a
a eompleta distribuição daS acções da COIIIJI<tllhia l't•rn;uubucana de navegação costeira por
vapor...........................................
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:"i. 39:!2. -llo:eretu rh' :li de .Julho rle ll!lii'.-Cn~auma
Secção de Batalhâq rle Guardas Naciouaes ria
reserva n'~ 1\luuicitlio de Agua Preta da Província rlc Pernambuco.........................
:'i. :1\I:.!:J. - llecreto tle :Ji de Julho de tl:lti7 -Eleva ú
categoria de Batalh:lo a Seet;:iu de Batalhão da
resena n. o 7 da Guarda Nacional da Pro\'iucia
do l\l:lranhãu , .......• , .•••..•....•.• , . . . . . . . • .

21U

28ií

~.

3\12f. - Dec1·eto de 3 de Agosto de 1867.-Approva
as condições pat·a a construcçãu de uma csu·ada
de feno pelo modo mais eeonomico ou de mn
tram-•·oad, llartindo da Cirl:ule do Rio Grande
.,: .. do Sul até os LeiTe nus carboniferos do Candiola
· na l'1·ovineia de S. Pedro........ . . . . . . . • . . .. •

:.!tiO

:"!

3\125. -Decreto de 7 de Agosto dt: 1867.- AItem os
Bccretos n.•• 301í8, 3221 e 3286 de 3 de l't>vel'e ro de 18(i3, 23 de Janeiro, c H de .Junho de
18ta, e apJ••·ova as tarifas que devem •·cgular o
transporte de passageiros, fretes c animaes na
Estra,Ja de Ferro de u. Pedro 11..............

28:1

~.

3\l:!n. - Deen~to de 7 ole Agosto de 1867.- Concede
o uso tle uma metia I h a ás forças cxpediciouarias em operações ao ~ui da l'rovineia de !\lato
Grosso.........................................

2\11

~.

3!127. - Uecrt:to de 10 de A~ os to''" 181J7 .~rêa mais
UIU Ctn·pu de Cavallaria de t~unnlas Nacionaes
nas Frcguezias tle Nossa Senhora da l'Cll.ha da
Cidade do Crato, e tlc S. José de Mis~o 'elha,
tia Pruviuda tio Cear;i ..........•....•..'.......

2'J2

3\128. -lleert'to rll~ Hl tle Agosto lle 18tli' .-€r~~· um
Esquadrão de Cavallat·ia tle Guardas ~acjQ'aacs
·~a l:reguczia da n:u·balha' da l'roviuci:)· do
Ceara............................................
i'l. :J\12\1.- Decreto de 10 de Agosto tle :181\7.- BcsÍíga
!lo Comrnautlo Supcrim· !la Capital c amwxos
tia l'rovineia tlu Ceará a Guarda Naeional p~r
teueente aos Municípios de Ar)niraz e CascaVel
tia mcsma Prol'iucia, e créa co111 clla um outro
Commantlo Superior . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • .

:"i.

X.

2\1:!

2!13

:mao.-

lke•·etu tle 10 de Agosto de :18ti7.- Desliga
!lu Comuwu!lo Supei'ÍOI' de Pombal c annexos
!la Provineia tia l'arahvi.Ja a Gttal'tla Nacional
pertencente aos l\Iunicit•ios de ~ouza, Caja·
zei1·as, Piaucoi, c l\Iisericordia da mesma l'rovinviucia1 c crêa com ella um outro Commaudo
SIIJICI'IOI'........ • . • • .. . . • • • . .. .. . .. • • • .. .. . .. •

2\li

llecrelo tle 10 tlc Agosto de 1867. -Crê :i um
Batalhão rlc Infantaria de Guardas Nacionnes
110 Muuicipio da l\liserieordia, da Província da
Pai·nhyba ............................... .'......
:l\1:12. - llccretn rle H dt• Agosto tle 1867.-Cn~:~ uma
St~t~t·,Ao dt• Batalhflo tlc lul'antaria nu nistrietu
tlc Úapicnrú, da Provineia do Pará............

2!11

:'oi. 3\131. -

~.

211.'S

Pags.

!\'. 39:!!. :·- Dt'trl'lo tle 17 rle Agosto de 11167.- Eleva á
('~l\'fl"HI'Í:l de natalhão, a 11." Sec~~ão de llat.alh:\0

da J't';;P.J'V:I da Guarda Nacional da l'rovincia de
Pernambuco ................... , .. • .. .. . . . .. . . ..
N. 303:.i. - nrcreto de 21 de Agosto 1\e 1867. - Promul;la o Accordo assõ!i'nado na Cidade do Hio
de Jant•iJ'O em 23 de Maio do corrente anuo
!JOI' pal'lc do Brasil e de Portugal para regulai'
a rxt:cur;ão do art. 13 da Convenção Consular
celebrada entre os dons paizes em 4 de Abril
de 1863 ...•.........•.••..•..••..•.••••..•..•.• ,

~--.

~'.

N.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

:1936.- Decreto de 21 de Agosto de 1867.- Altm·a
o segundo uniforme do 8.• Batalhão de InfantaJ·i:l da Guarda Nacional da Província de
Pernambuco....................................
3()37. - Decreto de 22 de Agosto de 1867.- Altera
o segundo uniforme do 1.• Batalhão de Artilharia rla Guarda ~ac:onal úa Província de l'eruambuco.......................................
3'l3S. -Decreto de 28 de Agosto de 1867.- Concede
a Gnilhenne Schnch de Capanema pt·ivilegio por
u·os annos para p1·oceller á exploração de minas
de ferro nas margens da Bahta de Paranaguá e
nas dos rios que nella desaguãg, na P1·ovincia
(lO J,araná. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • .
3~3). -Decreto de 28 de Agosto de 1867 .-Eleva á
categoria de Batalhão a Secção de Batalhão da
resena n.• 6, organisada no Município de Taubaté da Província de S. Paulo .. . . . .. .. . . . . .. •
3!UO. - Decreto do 28 de Agosto de 1867.- Altera
a organisação do i.• Batalhão da reserva da
Guarda Nacional da Província de S. l'aulo....
39H. -Decreto de 4 de Setembro de 1867.-Habilita
as Mesas de 1\endas da Estaneia e S. Christovão, da Pt·ovincia de Sergipe, para o despacho
de importação e exportação de generos nacio·
nacs e estrangeh·os......................... .. .
::nB. -Decreto de 4 de Setembro de 1867.-Eleva á
categoria de Batalhão a Companhia avulsa da
Gnat·da Nacional do serviço da reserva, organisada no Munici(Jio de lguarassú, da Frovincia
de l'ernambuco.. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . .
39-i3.- Decreto de 4 de Setembro de 1867.-Altera
o segundo uniforme do 4.• Batalhãe de Infantaria d11 Guarda Nacional do set·viço activo, da
l'roviucia de Pel'nambuco . . . . . • . . . . . . • . • •. , . •
39H.- neereto de 11 de Setembro de t867 .-CoQcede
á Sociedade-Beneliccncia Academica-llccnça
para exereer suas funcções, c approva os respectivos Estatutos .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. • . .. .. •

(•) Com N. 3933 não houve acto algum.
I~DICE D.~~ LEIS DE

18G7. rAI\TE 11.

~96

296

306

307

3tM

3ft
311

3!2

313

3U

3H

t..f.-

ts

-fJj{..;.

394lí. - necreto de 11 de St!lcmhro L! e J861'.- c.mcedc á Campanhia União V:1lcnciana a nccessaria antorisaçào para funccionat· c approva os
respectivos Estatutos . . .. . .. . • • . . . • . . . . . .. . . • • .
::-. :i~í7.(') ..-DPcrcto de H de Setembro de 1867.-l\larca
o ordenado annu:tl de 808000 ao Carcereiro <la
eadea da Vil la de Tamboril, na l'roviud:~ tio
~.

Ceara .................. · ................. ·...•.

:n~

331

N. 3918.- Deercto de H de Setembro de 1867.- Eleva
á cate_goria de Batalhão a Companhia da t·esena

tll·gamsatla nos 1\Innicipios do Pilat· o

~.

N.

N.

:'i.

N.

~.

N.

~.

:'1.

N.

I''

Pedra.~

de Fogo, da Pt·ovincia da P:ll'ahyba...........
39-19. - Dcct·cto de H <le Setembro de 1867.- Crea
mais um Batalhão de Infantaria de Guardas i":t··

eionaes no i\luuicipio de Agua Preta, da Provinda de Pernambuco .••••••.••...• ·.........
3~;;0.- Decreto de H de Setembro de 1867.-\\larca
os <listrictos a <JUe fica pertencemlo o 5. 0 Batalhão de Itlfantaria tia Guarda N:tcional da ProYincia <I c Santa Catharina .. .. . .. .. .. .. . . ... . ..
3931. -Decreto de H de Setembro de 1867.- Crê a
11ma Secçào de Batalhão de Guardas Naoio11.1es
•la reserva, 110 l\lunicipio de S. Sebastião de
'fijucas, da l'roYincia de Santa Catharina . . . . .
3!132.- necreto de 14 de Selembr·o de 1867.- Crêa
um Corpo de Cavallaria de Guat·das NaciouaP..;
no J\lunicipio de S. Sebastião de 'fijucas, tia
Proviucia de Santa Catharina ..•..•...•...• :. . .
39:.i3. -Decreto de 14 de Setembro de 18(}7.- Marca
os distt·ictos a que tica pertencendo o 4.• Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional da Provincia de Santa Catbarina......................
391H. -Decreto de H de Setembro de 1867.- Crê a
uma Secção de Batalhão da reserva 110 1\lunicipio de Ita.jahy, da Província de Santa Catharina ................. ,............. ...•...•.....
3933. - necreto dr. 14 <Ir. Setembro de 1867.- Crê:t
um Batalhão de Iufantaria de ~ual'll:ts Naciuuaes no l\luuicipio de llajahy da Província de
Santa Catharina . . .. • .. • .. .. .. .. • . .. .. . .. . . .. ..
39:i6. -Decreto de U de Setembro de 1867.- Eleva
á categoria de Cot•po o Esquadrão de Cavallaria n.• 2 da Guarda Nacjonal da Província de
Santa Catharina................................
3937. -Decreto de 14 de Setembro de 1867.- Crê a
uma Companhia de Guardas Nacionae~ do serviço da J'eserva na FJ·eguczia de S. l'etlro Apo,:o.tolo e Senhora da Conceição da Barra Velha,
da Província da Santa Catharina • • . • • . • . . . • . • .
3!1lS8. -Decréto de 14 de Setembro de t867.-Créa
uma Companhia de Guardas Nacionaes do serf:om

~-

:Je46 não honvP

~rto

1l:;"11m.

33?.

3:n

333

335

33i

331}

336

336

337

338

-l'Jrc-;en~. na l'aror~hia de S. Francisco
'-a,·ier rlc .Joimille, ria l'ro1·iucia de Santa Ca-

,.i•:o rla

tharina... ..• .. . . .. . • .. . . .. . • . . • .. . .. . . . . .. .. .. .
;.; . ::9;i(l. - llecrcto de 1 ~ de Sctcmhro ·de 18fl7 .-Eleva

l'l.

7\.

N.

~.

N.

~.

N.

á catc:roria de Batalhão a Secção de Batalhão
elo sr:nir;.o da reserva, organisa!la no 1\tunici[lio
de S. Francisco da Proviucia de Santa Catharina .............•.......••.........•........ ,,,
3'.!60. -llrcrcto ele H rle Setembro tlc 181\7.-Crêa uma
St~eç~w de llatalhão de Infantaria de {;uardas
l'iacionaes na Parochia de S. Francisco Xavier
tle Joimille, da Província da Santa Catharina.
3Jti1. -- llcel'Pto de H de Setembro de 1867.- Crê a
um Esquadrão de Cav;~llal'ia de Guardas Nacionacs na l•'i·eguczia rle S. Pedro ,\postolo c Sellhora da Coner~çilo da llarra Velha, da Província
de Santa Catharina............................
3\16!. - Ht:ciTI.O de til tle Setembro de 1867.-Crêa uma
S•x~·ao tlc Batalhão de In-fantaria de Guarrtas
l\atioaaes do scrri~·o acti\'0 no districto do Rio
1\Ialleira, da l'roYincia do Amazonas...........
3~53. -Dl'rrNo d•' IR rle Setembro de 1867.-Crêa uma
:-;er.r·:io <le llatalh;io de Jufant:u'ia de Guardas
Nacíonacs do senir;-o activo, nos Muuicipios de
:.;erpa c Silves, da Província do Amazonas....
3%1. - nccrcto r! c 18 de Setembro de 1867 ,-1\larca
o onlcn:Hio annual de 1208000 ao Cucerciw tla
<:arlca da Villa da Imperatriz, na l'rovincia das
Alagôas........................................
3963. -Decreto de 18 de Scten•bro de 1867.- Concede faYores ás fabricas de tecidos de algodão
que forem estabeleddas pelos cidadãos NorteAmericanos Gco N. Ilavis c 1\I. l'attison......
3~66. -Decreto de 30 de Setembro de 1867.- Para
execução do art. 37 da L~i n.• 1ii07 de 26 de
Setembro de 1867 sobre a cuuhagcm das moerias

de prata . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

3:39

310

311

311

3'i:l

3í3

3B

3'17

3~a7.

-Decreto de 30 de Setembro rtc 1867.-Dissnlve a Companhia a1·ulsa dt~ Cavallaria org:-.uisarla nu Município uc Santa Luzia da Província
de Sergipe ............... ,.....................
l'i. 3XIB. - neereto de 30 de Setembro de 1867.- Marca
o segundo uniforme para o Esquadrão de Cavallaria n.• 10 da Guarda Nacional da Província
de Pc•·namlmco.. .... .• .. .. .... ..... ...... •. . .
N. 300:,1. -Decreto de 30 de Setembro de 1867.- Crê a
um llatalhão de Infanta1·ia de Guardas Nacionaes do serviço activo na Freguezia de Natuba,
<1a Província da Parahyba....... .... .. ... .. . .. .
N. 3910. -Decreto de 30 de Setembro de 1867.- Crêa
um Commando Superior de Guardas Nacionaes no l\Innicipio da Tapéra. ria ProYincia da
!'>'.

:ns

F~•hia .........................·...

,,............

3t8

3t9

330

31í0

--- ;.'1) --

3971.- necrrlo tle ~ tk Outuhro tle l~.ti7. -Coucetlc
:lll llaeharel Jesuíno Antonio FetTPira de AIHil'i'la priviit'gio por rlc1. annos para u'ar no
lmperio de uma marhíua de escrever, de Sl!a
invenção ..................................... .
:L ::~í~. -- nccrPto d·~ 2 de Outuhro tle ISl\7.-Conrrd•~
aos ,·oiuntarios c aos t;u;ll'llas 7'iacímJ<H~~ tl••~ignatlos para u scniço tia guel'l'a a gralilkat;ao
de trezentos mil r.\is, sem Jtl'ejuizo das vanlaj:(ens garantidas pelo DeCI'eto u.• 33í1 de 7 tle
Janeiro de 185il ............................... .
N.

N.

7'1.

N.

N.

N.
i'i.

N.
ri.

N.

!'i.

!'i.

;>.

Jit

3~73.-

Decreto ele 2 tle Outubro de 181\í.- Crêa um
flatalhiio de lnfantal'ia tle (;uartlas Nacionaes
do serviço actil'o uo 1\fuuitipio de S. Bento de
S:lpucahy-mirim da Província de S. l'aulu ..•.
3S7-'í. - Dcct·rto de :; de OntulJro de 181i'i . - Rr~ula
o mollo pra:ico tle se e:llcular, rulu·ar e :Jpplifar as mulws impostas adminisll·ativamentc ~;;
bociedatles c companhias auonymas ....•.•..•.•
:m::s. --Ikrreto tle a th~ Outuht·o de -!Sii'i.-Crêa 11111
Collllll:llldo S11perior de Guardas i':1eionaes no
1\Itmicipio 1lc S. João da Barra, da l'rov,ncia tio
Hio du .laneirtJ ..•...•••.......•••......••.....
3916. - nccrcto 1lc 9 tlc Outubro de 1867.- l'roroga
por rnai~ tt·us mezes o prazo do resgate tias
uotas do nanco l!o nrasil, etl'et'lnatlo com o
producto tla venda dos mctaes tio mesmo Bauco.
3\l'i7. -necreto de 12 tle Outubro de 1867.-HPg-nla
a cobrau~·a do imposto sobre os venc:meutos .
3\líS. - necrcto de 12 de Outnbro 1\e 1HG7. - lleclara tle segunda cutr:meia a Comarca tlc t:al'll:JI'Ú, creada na Província de l'ernamhuco ..
3970. -Decreto rle 12 tlc Outubro de18G7.-Heelara
rle segunda cntrancia a Comarca lle llambt>,
crcada na l'rovincia de Pernambuco .•........
3\180. -Decreto de 12 de Outuhro tk Hlli7 .-Crê a
no Termo de llambé, na l'mvincia de Pernambuco, um lugar de .Iuiz l\Juuieipal, que accumulat·á as funcç.ões tle Juiz de Orphãos •......•
3981. -Decreto de 12 de Outubro de 1Rii7 . - !ll~1·ca
o ordcnatlo do Promotor Publico tia Comarca
de llambé, na l'rovincia de PernamlJuco ..•..•
39B2. -Decreto de 12 de Ontnbro de 1867.- Mnrra
n m·rlenado do Pt·omntnr Pnhliro tia Comarra
rle Carnarú, ereada na Província de Pernambuco .•.••..........•..•...•....••••.. ·········.
3!}83. -Decreto de 12 rle Outubro de 1867.- Concede privilegin po1· 10 :mnos a (~uilhet'llw Vau
Vil't·k Lid~erwoort para usar no I •utwrio ti<)
mrlhoramentos, de sua invenção, feitos em machiuas de descasea1· o café ................... .
J~i. --Decreto de 1G de Outubro tle U167 .-Estal>clecc noH• plano para a cxtracç:io das loterias.

3.,_
""

.,,.,
oJ,"'IJ

,...
3u•)

s:;r,

36')

3GO

361

-:i.

3~J:;:i.

~~

-· ll<'n;·tu •le ·1<1 1!<: Outuhro 11<- !Síii. -- .\pproY:t os !IOYO' r:;;talntos 1l:ts Cai\as Filiacs do
lt:HH·o do Hr:p;il estahelclitlas rm S. l'aulo r
fluro l'n•lo .. •........••.......~ .. :.... ... . . .. . .

-:-;. 3;)8!}.- Tlcr:rcto d•• 2:l rlc Ontuhro riP IHííl.- H•~
r~ula a cubratH;a rlo impo~l.u da doca ua All·an-

dl'g"a tio 1\"u de Jaue:ro............ .. . . . . . . .. . .

3'J!ll.- nerrPlo !Ir. 23 de Ontuhr·n de 1SH7.-Autoris~ a Companhia de navcgaçfw S. l't•dro par·a
fnucciunar, e approva os respectivos Estatutos.
;'\. 31)88.- HPcrrto de 2:1 dl' Ontnbm dt~ 1S(l1.·- Elen
a trinta o rntnu•ro das Companhias do Corpo
de I mpl'riaes l\Iarinhciros......................
:'í. 3:J8;l.- Jlecrr!O de 2:1 tlc Outubro dP 18H7.- Separa
n ln((ar de Capitão do Porto !1:1 Prol'in•·ia du
l';n·it ·do lle ln~pcclot· do Arseual de Marinha.
::-;. 3\IU{).- DPrt·l'lo de 23 de Ontnhro !IP 181il.- Altera
a or;:auis:u;:"to do !lal:llh:w de lnfal!laria !l." 10
da Guarda t\aciuual da l'ro,·iuda de Pernam-

:HJ'J

33~

;'11,

l)utu.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0. :J\If!J. - necrl'lo de 23 tlP Oulnhro de 18G7.- Altera
:1 organisar;ào do Batalalhào de lufantaria ll."
1l tia (;narda i\'aeional da I'rovine'a de l'rrnanJlmco . .. . . . .. . . . . . .. • . .. . . . . . .. • . .. . . . . .. . .
0. :J\>:12.- nrcrrlo rlr 23 tlc Outuh:·o de 18G7.- Cn;a
um Hatalhüo de Infantaria 1le Guardas Nacinuars no ~'lunicipio de Lençócs da Provincia
de ~. l'aulo .. .. .. • . .. . .. .. . • .. • .. . . • .. .. .. .. ..

N. 3:JU3. - neci'PlO de 23 de Outubro de 1:'!67. - Crt'a
uma Sec~·ão de llalalhão do serviço da rPsrn a
uas Freprrzias de llotucatú, I.en~rícs c S. Domingos Ja J'rov;ncia de S. Paulo..............
N. :J~Jj. - H<:creto de 23 li•~ Outubro de 18f\7. - f:rêa
nm Comm:m•lo Superior cte Gnanlas Nadonaes
no'i Mnnkipios de llolncatú e Len~·ócs, ela Pro,.iiH.·ia de S. l'aulo... .... .• .. .. .. . ... .... .. .. ..
:'i. :mn. - lWcreto tle 23 de Outubro de 1RH7.--Iksliga
1lo C:omm:mdo Superior de .lundiahy, da l'ro,·incia de S. Paulo, a Guarda l'iacional pPrtencente ao Mun!dpio de Bcthlem; subordinaiHio-a ao Commantln Superior de Campinas
da mesma l'rorincia.. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
N. 3~~6. -Decreto de 23 de O•Hnbro de 1R67 .-Crê a
11111 Batalhfio de Infantaria de Guard:1s Nacion:ws
1111 l\lunicipio do Amparo 1la Província 1le S.
Paulo..........................................
:'i'. 3997.-Deercto de 23 deOutubro de 18f\7.-Crêa
11m Commando Superior de Guardas Naeionaes
nos l\lunicipios de Br·agança. Amparo e Serra
Negra da Província de s. Paulo . . . . . . . . . . . . . .
N 3998. - Dec1·eto de 23 de Outubro de 1867.- Altera
a orgr.nisa<;ilo do Ratalhão de Infantaria n.• !l,
<1,1 (.;ti:•rrh :"acion<ll da Provincia de s. l'aulo.

:.:1n
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3()7

3()3

3~1
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-:-;. ;n:n.

X.

N.

N.

N.

N.

N.

;-;,
N.

N.
N.

N.

N.

~ Ht><T•''" rle 21 1le Outubro rk tST/.-.\ppro;-a
os Estatul\J!; ria StH~i<~da·le ch• l!~twvnlcnt·ia I\ ri·
Llnni•·a , ~~ conce•lc auturisat;'ao para excrcc~r
suas fuur·•.:ilt~s..................................
·1000. -- De<.Tf'tn r\l) 23 rlt• Oulabru ele JR:l7.--1\larca
o urdt•nac!n :lllnnal de J20SO~, ao carcereiro
!1.1 ~~adéa da Villa de Tapcroá na Provinda rla
llahia..........................................
!iü:Jl.- D1•errto de 26 de Outubro de tS67.-neclar:~
tlc) ntiliti:HI•) publica geral a dt~S:lproprlação ria
r·asa da rua do Dic1ne na Ilha da~ Cohras, n.o 4'.l,
pcrtcll('Cntc a Bento José !'ogueil·a..........
40)1.- Dccr<'lo de 26 llc Outubro d~ 18()7.- Marca
o Sl'p:U!Hiu unifol'llw para o B!ltalltão de Infantaria· n." 11i 1la Guarda 1'\acional da Provincia
de Pernambuco................................
·10a3.- DPCrPto de 21\ de Outnbt·o rle ·181i7.-All.er:t
a or;:mnisnçào do Ralalhão de lnfantar:a n.o fl
1lo servieo :1l'ti\'O da Guarda Nar::ional da l'ro·
Yiilci;l ~~~ PernalllhtH'O . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·1001. --flecrt:to de 2<l llc Outt1bro dP 18~7. --Crh
ll!ll E~qu~Hirão fie Cavallaria de Guardas NacioIlaes uo d;strieto d•~ NoYa Fribnrf!o, da Pro'iHCi3 tio llio de .Janeiro......................
liOJS.- ll~creto de 26 ele Outubro dr 18ô7 .-Altera
a or;;anisn~i'IO do llatalhão de Infantaria n." Hl
rio ~,n·i•;o activo, 1\a Guarda Nacional da rrovineia do llio ne Janeiro....... . . . . • . . . .
·íOOG. -- Dccr~to de 26 de Outubro 1le 18fi7.- E:xlingnc a Capitania do Por·to da l'ro,·incia de
li\ ato Grosso...................................
li007.- Decreto tle 30 de Outubro de 1867.- Concede a Carlosl\loruay privilegio JlOr einco annos
para usar de carros de sua invcação destinados
ao transpor te de cargas pesadas...............
-~008. - Decreto de 6 de Novembro de 1!'167.- De·
r.i~na a ordem em que devem ser extrahid:1s as
loterias no anuo de 1868. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40:)J, - nccrcto de 6 de Novembro de 1867.- Crê a
· um llatalhão (\e Infantaria de. l~uardas ~acio
n~es. no Mu,r~icipio da Indepcndencia, da Pro,.lllCia do 1 1auhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lí:JIO. -Decreto !le 6 de Novembro de 1R67.-Dcslip:a do Commando Superior de l'rincipc JmIJCI'ial c auncxos da Provincia do Piauhy, a
Guarda Nacional pertencente ao l\Iunicipio dtl
Marvão da mesma Provincia, e erêa com ella
um outro Commando Superiot·......... . . . . . . . .
4011. -Decreto de 6 de Novembro de 1867.- Eleva
á categoria de Corpo o Esquadrão de Ca,·allaria da Guarda Nacional, Ol'!(anisado no 1\Iunicir•io de JHat vão, da rrovincia do ria•thy...
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N. 4012.- Derreto <le 6 de Novembro dt) 1967.-1\Iarea
os llislridos dos Esquadrões de C:nallaria Immeros um, dous c nove da Guarda :"iacional
!LI l'rorincia de Pernambuco.................
:'i. .\ntJ. -- Decreto 1lc !) de Novembro de 1867.- E~ta
helcce regras para o abono de ajudas de eu~to
<~ pagamento de p~ssag-ens ~os úiticiaes tia Armada e classes anncxas, quando viajarem por
te na em serviço da Repartição da l\Iarinha....
N. 4014. - necrcto de 13 de Novembro de 1867.- Crea
mais um Batalhão de lufantari:l <lc Guardas
Nacionaes no l\tunicipio do Cabo da Província
de Pernambuco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 401tl.- Decreto de 131ft~ Novembro rlc 1867.-Eicva
á c:Jteg-oria de St~cção de Batalhão a Companhia
c Sec~·~o de Companhia, orgauisadas no ~luuicipio de ltajubá da l'ro\·incia de Minas Geraes.
N. 4016.- necrrto de 13 de Novembro de 18G7. -llesJig-a do Commando Superior da GuJrd:l Nncio·
nal rios l\lunicipios de Pouso Alegre e Jaguary,
da Província de Minas Geracs o ll~talhi10 de
Infantaria n.o 73 do &erviço activo, c o subordina ao Commando SuperiOI' de Itajubá da
mesma rrovincia • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. ~017. - necrcto de 13 de Novembro de J867 -l\larca
o uniforme para a 1.• Secção rle Hatalh~1o de
Infantaria da Guarda Nacional do senit;o aclii'O
da Província do l\Jaranhão.....................
N. ~018.-neci·eto de 13 de Novembro de 1867.-Dcsliga do Commando Superio1· da Campanha ,
da Província de !\finas Geraes , a (~uarda Narional do Município de Itajubi1, da mesma Pro·
':incia 1 c crêa com ella um outro Commando
Supenor . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 401\l. - DcCI"eto de 20 de Novembro de 1867.- Para
execução dos art.s. :J.• da Lei n.• 1083 1le 22 de
Agosto de 1860 c 38 da Lei n.o 1307 de 26 de Setembro de 1867 sobre a cunhagem das moc<las
de hronze....................... . . . . . . . . . . . • . .
N. 4020. - Der~reto de 20 de Nov!•mbro de 18Gi .- Crea
um tlal.allião de Infantai'ia de Gu:uctas Nacio·
uaes na Freguezia da Boa-Vista, da l'J•ovinda
do Ceará ....................... ·....... .. . . . . .
N. 4021. -Decreto de 20 de Novembro de 1867.- Eleva
a seis o numero das Companhias do segundo
Batalhão de Infantaria do serviço activo da
Guarda Nacional da Província de Santa Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 4022. -Derreto de 20 de Novembro de 1867.- Eleva
á categoria de Corpo o t.o Esquadrão de Cavallaria !la Guarda Nacional da Província de Santa
Cathariua.......................................
N. ~023.- Deci'elo de 27 de Novembro de 1867. -·Proroga .1té o fim de D!'z!'rnbro de 1868 as di~po-
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que pcrlllittern ;,s c·mh:nc:11;ões r<dr~ngdras o ,;ci'Vi~o tle caiJot:q~l'-:11.......... .. .. .
N . .\02'1. -Decreto lle 27 tlc NO\'I'mbro de 1007.- He~ub provisoriamentt~ a quo:a ttls p1H'ceuta~en'i
IIns E111prcvailos das Ali':lntl.:gas, RecpiJedori:t~
e "tll's:H t!e Ht~udas .......................... ,..
N. 40.15.- nccrdo tle 271le NtJ.-embro llt~ 1867.-~Marca
o ordr.Eado annnal de 120,)000 ao carcereiro da
fadéa da \'t\13 de Cabo Verde, na Provinr.i:~ de
1\I i nas l:t>t'acs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.

~O:!fl.

-- llect·cto
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27 de Nnv.•mhro de 1307.- Crêa
m:lis u111 Batalh:io de lnfant:u·ia de t:nartlas
NaeionaPs na Frt>guezb tlc M.lranguapc, da
Pro•·incia !lo Ceará..... ...... •. .... .. .. .. ... .

Decreto 1!1~ 27 tle Nuwmhro de 1867.-Crb
um llatalhfio de l;uardas Nacionat•s do seniço
tia reserva no l\lnnicipio tio Sabar:í da Província
de Mina~ (;cr:ll's.. ... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. ..
ftO:'B. -- nrcrrto tlt~ 27 de Novembro tle 1Sil7 .-Crê a
um llat~lhãn tle Infautaria til~ Guardas NM·iouaes ua Vil ta da União, d:1 Pn•vincia do C('ará.
4029. -Decreto de 27 de Novembro de 1867.- Crêa
um Com mando Supclior de Gu:~rdas Naeionaes
no 1\Iuuicipio de Sabará, da l'roviucia de l\liuas
t>cr~es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
4030, -DccrNo t\e 27 de Novembro dc1867.--Elela
a oito, o numero de seis Companhias com que
foi crcado o ll:ttalhão lle lnt'ant:ll'ia numero
oito do scniço activo da Guarda Nacional da
l'ro•·iucia de l\!inas Gcraes. ... . ... . •• .. . • . .. ..
4031. -Decreto de 30 de Navembt·o de 18fi7 .- Concede á Companhia -I.ivcqlool, Brasil and Rive1·
l'Jat Navig:nion -dispensa dos dire!Los de ancoragem............ . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
4032. -Decreto de 30 de Novembro de 1867. -Orça
a receita e lixa a despeza da Camara Municipal
da Cõrte para o anno de 1868.... . . . . . • . . . • . . .
403:1. -Decreto de 4 de Dezembro de 1.867.-Eieva
á catC{:\OI'Í:l de Batalhão a sexta Sec~·ão de natalhão da reserva da Guarda Nacional da Província de Pernambuco................... . . . . . .
~03~. -Decreto de .t de Dezembro lle 1867.- Crêa
um Esquadrão de Cavallaria lle Guardas Nacionaes no !Uunieipio de Buiqne, na l'rovincia
de l'cruambuco... .. . . . • . • . .. .. . . .. .. .. .. . . .. •
40JJ. - llecreto de <t de Dezembro de 1867.- Crê a
um Esquadrão de Canllaria de Guardas Nacionaes no 1\'lunicipio !lo Bom Conselho da Pt·ovincia de l'el'llambuco......................... ....
4036. -Decreto de 4 de Dezembro de 1867.- Altera
a disposiç[IO do art. !S2 do Regulamento approvado [ll'lo Decreto n.• 2006 de 2-t de Outubro de
1g~7 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •

42:S

!'\. -'1027.-

N.
~.

N.

~.

N.
N.

N.

N.

~.

420
-'ltl

~27

42S

429
-52\l

·'i32

nl
43i

434

N. 4037. - ])!)ct·cto de H tle Dacm!Jro tle 1867.- Ct·êa
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mais um Batalhão de Infantari:). de Guardas
Nacionaes no .1\lunicipio de !Hogy das Cruzes,
da Província de S. Paulo . • . . • . . . . • . • . . . .. • . . •
4038. -Decreto de 11 tle Dezembro tle 1867.- Eleva
á categoria de Secção de Batalhão a Companhia
de Infantaria do serviço activo organisada no
1\lunicipio de Santa lzabel, da Província de S.
Paulo..........................................
4039. -Decreto de ft de Dezembro de 1867.- Approva a alteração pedida pela Companhia de
Gaz do l'ará, a fim de augmentar com 211.000
libras sterlinas o seu capital de 100.000 libras
sterlinas........... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
40'10. -Decreto de H de Dezembro de1867.-Reunc
a administração da Offieina de estamparia e impressão do Thesouro Nacional á Casa da Moeda.
4M1.- Decreto de 11 de Dezembro de 1867.- Altera a clausula terceira das que baixárão com
o JJecreto n.• 3817 de 23 de 1\larço deste aono.
4042. -Decreto de 11 de Dezembro de 1867. -A pprova os Estatutos da Associação Commercial
do Rio de Janeiro .. .. . . . . . . . .. .. . . . .. . • . . .. .. .
40-i3. -Decreto de 11 de Dezembro de 1867.- Marca
o segundo uniforme para o Esquadrão de Cavallaria n.• 9 da Guarda Nacional da Província
de Pernambuco.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40f.i. - Decreto de 11 de Dezembro de 1867.- E leva
á categot·ia de Batalhão a Secção de Batalhão
de Infantaria da Guarda Nacional do serviço
da reserva, organisada no 1\lunicipio do Limoeiro, da Província de Pernambuco . . . . . . • . .
40411. -Decreto de 19 de Dezembro de 1867.- Altera o Regulamento que acompanhou o Decreto
n.• 1141 de 9 de Abril de 18113 , para a boa
guarda e conservação dos naYios do Estado
que fot·em desarmados..... . .. . . . . . . . . . . . . .. . ..
4046.-Decrcto de 19 de Dezembro de 1867.-Approva o Rcgulall\ento Pt·o,·isorio do Instituto
dos Surdos-!Uudos.................... .. . . . . . . .
4047.- Decreto de 21 de Dezembro de 1867.-Declara de segunda cn~ra~cia a C01parca de Obidos, crea<la na Provmcta do Para.............
40i8. -Decreto de 21 de Dezembro de 1867.-Marca
o onlenado do Promotor l'ublico da Comarca
de Obidos, creada na Província do Pará......
4049. -Decreto de 21 de Dezembro de 1867 .-1\farca
o primeiro uniforme para o Batalhão de Inl:mtaria numero cinco do Rerviç.o activo da
C.nartla Nacional da Província de Santa Catharina........ .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
~050. -Decreto de 21 de nezembro de 1867. -Cn'a
mais um Batalhão de Infantaria do seniço ae-
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lim uo ~lnuicipio da Yill:t Yi\·osa, 1l:ll'roviucia
do Ceari1........ .... .... . . . . .. . . • . .. . . ... • . ....
4031. - Decreto rle 21 de Dezembt·o de 1867.- Eleva
á categoria de Batalhão a Companhia da reset·va organisada no l\lnnicipio da Villa Viçosa,
da Província do Ceará. • .. . .. .... • .. .. • .. . . .. .
40:52. - Decrc to de 28 de nczcmbro de 1867. -Dá
Regulamento para a :ureca!lação do imposto
pessoal... .. . . . . • • . . . . . • . .. .. . • . . .. . • .. • . . . . . . ..
-i053.- Dect·eto de 28 de Dezembro de 1867. -Antorisa o transporte da quantia de 3i:2U8178,
tirada das sobras do credito de- Obras espedaes do 1\linisterio do Imperio,- para applicar
a despczas das rubricas- Alimentos do Príncipe o Senhor D. Luiz, Soccorros Publicos e
Instituto dos meninos cegos- do exCI'cicio de
1866-67 ..............•..................... ·.• • .
4054. -Decreto de 28 de Dezembro de 1867 ,..:.;;; Desliga do Com mando Superior dos 1\l:unicipios de
Uruguayanna e annexos , da Província do Rio
Grande do Sul , a Guarda Nacional pertencente aos districtos de Santa Anna do Livramento c da l'arochia de S. João Baptista de
Qnarahy; e crêa com ella um outro Commando Superior... .. . .. .. • . . . . .. .. .. . . . .. . . . .
40:>3. - Decreto de 28 de Dezembt·o de 1867.- Crêa
uma Secção de Batalhão de Inf:lntal·ia do serviço activo, na Cidade das Alagõas, 1\a Província do mcs~no nome ............... ~...........
!íOa6. - necreto de 28 d1~ Dezembro de 1867. - Autorisa o l\liuistro e Secretuio de Estado dos
Ncgocios da Justiça a applicar ás despezas da
verba -Secretaria de Estado ~no exercício
de 1866-67 a quantia de 23:2268030, tirada
1las sobras da verba -Justiças de 1.a instanciaIIO mesmo exerci cio...........................
4037. -Decreto de 28 de Dezembro de 1867.- Abre
ao lllinistro e Secretario de Estado 1los Negocios
th Justiça um credito supplementar d:t quantia
de 153:8988501, para occorrer :ís c1Ps:w7:1~ no
~~XI'I'cicio de 1866-1867 com a ,·erha ·- Corpo
111ililar tlc policia.............................
4o:;~. - lli'errto de 28 de Dezembro de 1867 .-Autnrba n 1\Iinisterio da Agricultura, Commercin
,. O!.H·as l'ublieas, para applica1· ás despez:~s
de alg-um:~s verbas deficientes do exercício de
tH:íH...::I8ti7 a quantia de t90:9-i386t3, tirad:~ das
soi.Jr:>s !los §~ 1t e 13 :ll't. 8° da respectiva Ll'i
de Ort;a<"amento...............................
~OH\L - Ill'creto 1le 2.8 de Dezembro de 1857.- A:;;n.
t·i~a :1 incorporac;.lío c :1ppruva os Eslalul<ls da
A~8ossiação Comrnc.rcial do Cear~ . . . . . . • . . . . . .
4C60. - HePrcto d(' 281\e Dezembro de 1867.-Abrindo
;,o) 'l{i>~i'l<'l·io da 1-':~'lt'!lll:t 11111 rTr·olito ~III•Pk-
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mentar de 1.200:8\88979 e autorisando o transporte de 616:2188612 de umas para outras verbas
da despQza do mesmo 1\Iinisterio no ex11rcicio
de 1866-1867. . • . . • • . . • • . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . 492
N. 4061. -Decreto de 28 de Dezembro de 1867.- Autorisa o 1\Iinistro e Secretario de Estado dos
Negocios da 1\larinha a applicar ás despezas
elos U 20 e 22 do 1\linisterio a seu cargo, no
exercício de :1866-1867, parte das sobras existentes em outros paragraphos da respectiva I. c i
do Orçamento . . .. .. .. .. • .. . .. . • .. .. .. .. .. .. .. • 49i
N. 4062. - Dec•·eto de 28 de Dezembro de 1867.- Alwe
ao 1\Iinisterio da l\larinha um credito supplementar de 5.9t9:790S683 para occorrer a despezas das rubricas- Arsenaes, 1\laterial e Ex·
traordina•·ias, e Eventuacs- de 1866-1867..... 4\l6
N. 4003. -Decreto de 3l rle Dezembro de :1867 .-Auto·
risa o 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros a applicar ás despezas da
verba -Extraordinarias no exterior- no exercicio de 1866-1867· a quantia de :10:0008 tirada
1las sobras da verba- Legações e Consuladosdo mesmo exercício......... • . • . . . . . . . . . . . • . • 4\17
N. 4003 A..- Decreto de 31 de Dezembro de 1867 .-Autorisa o Ministro e Secretario de Estado dos Ne·
gocios da Guerra para applicar ás despezas com
diversas rubricas do exercício de 1865-:1866 a
quantia de 16.:129:3ãtS8t8, tiradas das sobrasJde
uutras verbas pertencentes ao mesmo exercicw. 498
N. 4063 D.- Decreto de 3l de Dezembro de 1867. -Autorisa o lUinist•·o e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra para applicar ás drspezas com
rlivm·sas rubricas do exercício de 1866-1867 a
quantia de 1.215:lS85$070, tirada das sobras de
outras verbas pertencentes ao mesmo exercício. 4!19
N. 4063 C.- Decreto de 31 ele Dezembro de 1867.-Autorisa o credito cxtraordiuario de :15.800:342S7!a
para as despezas do 1\linistcrio da Guerra no
t'xercido de 1866-186i..................... . . . 501
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DE JANEIRO DE

1SÀ;7,;

llc~sli~a

elo Cllllllll::tllclo Supct·ior flo IIIIHtieitiÍO d:\ lmp~r·atriz, f!::t
l'roviucia fias A.lag-cla~, a t:nanla N:H:ional jlértcnceute :w

da

.\S~emhl(~a

fia

IIICSIIIa I~I'OVÍIH'Í:t,

C en!a eoln elJ:t,.lltll Olllt'O

Collllll:lllilo SIIJit'I'ÍOI'.

Alll'lttlt•nilo ao qut~ :\lt: l't~fll't~senlou o Pt•esitlc·nln
da 1'1'0\'ÍHda das Ala'gôas, Hei por hem f)c(~J'dat·
o seguinl(~:
Art. 1. • Fica dt~slig;ulu do Commando su·pPrior
do 1\lunicipio da Imperatriz, da l'roYilleia das Ala~tlas, n Gu:ll'rla Naeional pPrlcucenlc ao da Assmnlllt'•n da m-esma Provineia, e eom cllil erf'adn lllll
ouii'O Com mando Supcl'ior fonnadu, de um Corpo
de Cnallaria eom a designa~:i'lo de pl'illleit·o, e dos
II11LalhôPs dl' ltíf'ilnlnria llliiiH'rns Mio P llCI\'1', jú
nt:g-:111 i ZIH los.

-

':!-

O Jlf'CI'I'IO 1111dous, de quartozP
de Junho de mil oitocentos c dncoenla c dous.
Mnrtim Jlr·ancisco Hibeiro de Andrada, do !\leu
Conselho l\linisl!·o c Secr·etario de Estado uos Nego•~ios da Justir.a, assim o t1mlw entendido e faça
PXPeutar. !'alado do Hio de Jnnciro em dons de
Janeiro de nlil oitocentos sessenta c sete, quadr·agesinw sexto da Indepcn•iencia e do Imperio.
.\1'1.

?." ril::l l'í'\'il?{:ldn,

Jli'Sia p:ll'[P,

IIH'I'O uoveeeulos e no,·cuta

Q

Com n rubrica de Sna Mngeslntle o Impcmdor·.

IJEI:liETO '1.

n:·t

:li{i7-DE 2nE JA;'>;EIIlfl llE 1f:li7.

um·:• urgauisaç::-to it

l.nanla

~:11~iunal

1la Capital ela

Provincia tln Pari1.

ALII'ndnndn ao que l\le re(H'I'Scntou o Pr·c ..;idt'lllc da
Pt·ovi ncia do 1'at·á, Hei por· bem Dcerdar· o S.t~gu i nlP:
At·t. ·1." Fiea clev<Jdo a seis, o numero dn Companhias do pi'Írncir·o Batalhão de Infantaria da
t;twrda Nacional da Província do Pari!, que ser·ú
composto da força qualifieada no pr·inwir·o dis1t'ÍI'.Lo da Capita I, e dos de Gunjar:í-asst't, .I une\ in h\',
Tnin~sully, cm·apaní, Bori-Vistn, c Ilapieur·ú.
"
,\ r·t. '~. • Fica cxtinclo o Ratnlhii.o numcr·o \'inlc
tllll da mesma Guarda, sendo os respectivos offidacs adtlidos ao primeiro Batalhiio.
Ar·t. 3.• Fica l.amhcm cxtincta a Companhia antlsa ue Itapicnrú, passando a sua força a fazer·
parte do segundo Batalhiio
lnf;mlar·ia, cujo numero de Companhias é elevado a seis.
;\t·t. 4-." l1ica revogado o Decreto nurncrn rr·es
mil duzentos quar·cnta c oito de treze de Abril
de mil oitoecnlos sessenta c qunlro.
1\larlim Fmneisco llihcim de Antlrada, do ::\Jeu
t~oiiSPlhu, .\linislrn c St't'l'CI:triu dt~ .Eslado dos .\t•·

uc

-:J,!.;tll'ÍO:i da J\l:iiÍt:il, liS:iÍlll O lellllH ClllüUdido ü fill..:ll
ext·eular. Pnlacío do Biu de Janeiro em dous de
.Jnm•iro de mil oitocentos sessenta e sele, qua-

dragesimo sexto da l\lllependencia c do llllpel'io.

Cu111 a rubt·ica dt~ Sua ~lagcslade o lmpel'adur.
Jlrrl'li11l Fntnci:wo Ribeiro de Andrada.

t:n·a

Hlll

Corpu de Ca1allaria tle (;ual'tlas ~aciun:u;s uu
!la ,bsctnhh;a tia l'ru\ ill(·::1 !las A!:Jf!Úas.

~!unit:ipiu

,\llentleutlu no que ~Je rcpn~senluu o Presidcllle
da t~rovint:ia das Alt~gt'las, Hei be111 Det:relat· o
segui nle:
Arlig·u unit:o. Fit:a t:readu no 'luuieipio da Assenlhlt'a, da l'roviueia das Alt~güas, e subonlirwdo au
Cullllllalldo Superior da (;uanla Nacional do tnesJIIo Muuieipio, Ulll Corpo dt~ Cavt~llaria com quatro
Cutupatlliins, ~~ a dcsigllatJIU de prÍlllCit·o, u qual
lt·rti a sll<l part~da nt• ltlg;u· que lhe ft)r IIHII'l:ndn
(li' lu l'n:sidelllt: dn Prm inria, ua ftínna tla Lei.
~larlitll Fr;llll'Í:-:eo 1\ilwin• dt: Audr;tda, tio ~\Pu
Cunst:lho, :llittislro u Secretario de Estado dos Negucios d;t Juslit.:a, assim o lt:nha l'llteudido P f;u:n
t'xeeutnr. l'alat;ÍO do Hio dt~ .Janeiro e111 dous de
J<~lleiro de mil oilot:mllos sessenta u st~le, qu;tdr;tg-L'SÍIIIO sexto da llldept~lltlelleia c du lmperio.

DECI\ETO

~.

:!jlj!J -

llE

:l Tlli J.\:\UIIII IJE ll-167.

~:rea

IIIIJ Esr(uatlr~w tle Cavallaria de t;ua.nlas ~oiaciouaes uo
l\luuicipio da Jmpcral1"i1, ria Provinc!a das Alagtias.

,\ll.cndendo no que ~lc representou o Presitknte
da l'rovincia das Alagôas, Hei pot· hem Dceretat·
O

SPf.\'Uinle:

.\rti15o unicu. Fica et·eado nu l\lunicipiu da 1111peralt'IZ, da Pruvincia das Alagôas, e subordinado
ao Commamlo Superior da Gurll'lla Nacional do lllesIIIU 1\lunicipio, um Esquadrüo avulso de Cavallaria,
com a dPsigna~;üo de primeiro, o qual te1·ú a sua parada no lugat· que lhe for nwt·cado pelo l'rcsi•lcnte
dn l'rovincia, na fórrna da lei.
~Iartin1 Frnncisi'O Hilwiro de Andrada, do ~lt'll
1:onselhu, ~linistro I) Secretario de Estado dos Ne~·ueius da Ju,.;tir.n, iiSSilll O lenha CIIICildido C fara
;~xecutm·. l';tlado du Hiu de Janeiro em dous rle
Janeiro Je 1nil oiluceulos sessenta c sele, quadragesitllo sexto da Inrll'pcndeneia D do Ituperiu.

1.:um rubrica dt• Sua

~lilgcsladr•

o llllper<Hior.

DEUII':Til :'i. :Ji70-- IIF. :l H:\lõlllO 1\E Hili7.
Ci'l'a 11111 Balalh:·w lk lut'aut:u ia de (;uanlas :'\:u·ional's 11a
Fl'l'g-IH'Zia do ~luricy tia ProYinl'ia da<; Ala~üas.

All.t•ndendu ao qtw l\lu repl'l'St'lllnll o l're;,idunle
da Prll\'ineia das Al01gôas, Hei por bem Del't'elal'
o seguinte:
Al'ligo llHÍl:o. Fiea crcado na Frcguezia do Muricy dn l't·urincia d;ts Alag{bs, P subordimulo ao
I:Otlllll<lllllo Superior dt~ t;unnl<l .\acionai do l\llllli,·ipio d<1 lrnpet'itlriz da llll'::illla l'l·orirJr:i;l, tllll Bo~·

·I

i;d!lilll d~ llil.illlliii'Íil l"UIII S~ÍS l'(!lllpillilliiiS I' il 11!-~i;.:
lliiiJllt dt• YÍillu e sclc: do serri1.:o nctin1, o qual teri1
'' sua p<trndn no lugctr que lhe (ôr man:ndo pelo
Pt·csidenle da l'rovincia na fórma lln lei.
HiiJeiro de Andmdn, do ~IPil
de Estado dos l\e;.;·ocios da Justi\:a, assim o Lcnlw entendido n ra,_:e~
I'Xecular. Palneto do Hio de .Tan1~iro em dous d1~
.Janeiro de mil oitocentos sPssenla e sele, qlladrngcsimo sexto dn Iudcpcndcncia c elo l111perio .
"''rlini

Fr<llll'Ísco

Cn11S1~IIio, :\liuislro e Secretario

..Cutll a ruhri1:;1 de Sua ~Ingcslatk o I1t1p1~rador.

Mad iu' Fí'rtllcisco Niúch·o tlr• Alld,·tttltt.

llECI\I·:To \. :;111

-llE:!

111-: .1\'d·:tl:o

IJE

lt{t>7 .

.\lit'l'it a or~allis:t•;ao do-; llatalhút~.; de lltfanlaria n."· to ·~ 11,
perlt'ltCt'llit·~ :1o COtllllla:lllo Supnior da (;ual"da \acionai do
)lullit·ipio da lllljtt't'airit. da l'rmiul"ia lias Al:q.!·•i:ts.
.\lll~tldt:ltdt)

iltJ qtH: ~le repn~s•'lllotl o l'r,~sitlPIJlt·

dn l't'OYÍIIl"Ía tlns .\lng•\;•s, ll,·i por hr:11t

llt~nclill"

O St:~·llillil' .
.\ri. I." FÍt'illJ n·du1.idtJs " s1·is C•lllljl<llilli<ts ">
H<li<tllti.H'S dt: lili'iltilaria 11.'" lO t' i I, p1'1'[1'111'l'llii'S iltJ
t:otlllll<llldo Sup•·ritlr d<t l;ttnrt!;t \;wi~tll;tl dtt 'ltiiiÍt'ipitt dn l111p1'l'itll'iz, d;l l'rcri1H·i;1 1l<ts Alngt'lilei .
.\1'1. ':!." FÍI';I 1'1'\'tt~';ttltt I) llt'l"l't'lll 11." !1:1.~ dt• I í
dt>, Junho d·~ I t;:;~ I ta part1~ e111 q11e t'l't:oll o,; L't•l't~
.ritlos Balnllitü•:; t'tl:ll oilo t:u111p<t11iliil,;.
l\Jarli111 FraiH·Íc>t"IJ llilll'iro tk A11drat!;t, du ~li'u
t:•tllSidlw, ~lini;-li'U ') Scrl't~lariu dt: Estadn dos \t~
.~·ot· i os dn J 11 sI Ít.: n, ass i 111 o I e nli a et1 lt' 11 d ido c 1'<11.:<~
1'.\:I'C\IIilr. l'alitcio tio Hiu dP .lnt1riro, 1'111 diJ!ts d1)
Janeim de 111il uiloceulos sr:ssc11ln c sl'lt:, qtt<Jdrngesin1o scxlu da illdt·p•:lldPucin c do lllijl('l'itl.
Cu111 n I'IIIJrie;t de Slla ~lage~latk u Iuqwrndur.

-li-

DECHETU N.

:3ii~--llE

:)

nE J.\L'IEIIIU 111'

l~ti7.

lh·si~·ua a onlt~m em que tle1·o·111 ser extrahitlas as lolt•rias uo

a11110 tle 1Hii7.

!lei por lw111, t'ltt eonl'ul'lllidatle do at·t. :!." da l.t'i
10\J\l de IR de Setembrtl de HiGO, que, a I'Cspt~ito das loterias que dt~Y(;lll ser cxlrallidas duranlt•
o L'OITt~!liP anuo sl.! oh:;ene a onlem HHII'Cada na
lahelln, que L'Oltt esk baixa, assignada !lo!' Zaear·ins
dt! (;l),~s t• Y<~st~ortL't!llos, tlo !\leu Cousclto, Setl<Hlor
do lrnpnrio, l'rcsid<~ltlu do Couscllto de ~liuisll·os,
~linislro c St~t·.rctnrio de Estado dos l\'cgoeius da
Fm·.ettda c l'1·csideute do Tribunal do Tltrsouro \'acioual, tpu~ nssitn o lt!ltlla cult)ttdido L' fnt,.:a exr.•elflnr.
l'alaeio do Bio de Janeiro em eitJL'O de Janeiro dt~
mil uilucenlus Sl!Ssent;• e sele, qnadrngcsimo scxlu
da lndqwllllt'ltcia c do lmpcrio.
11. 0

'J'al>dl:o r!ao; lutel"ias t)lll'. n:t l'tlltl'oa•tnitlatlr• do llec·rc·ln
dr•,.la c!ata, tc•e•n de sct· t"xtraltitlas tlu••:utlc o anuu

th' ·HW7.
1." a J'a1or tia .bsotiacilo Typo~raphica 1-'lutniuo·ll~o·. -ll~neto 11." \MIS tle 12 tle Ar; os tu tle 1!'!;;7.
2." .\ :!'>.·' a l'a1·or do .\lo11lenio tl<h Sen idores tio Eo;l:ttlo.- llt·t reto 11." I:Wi t!'t~ 2:! '.!t~ .\r;osto tk H«iL
3" .\ '1." a J'a1or tia IIIIIH'I'ial Socied:ule .\nxili:ulora tia, .\rl,•s
.)Jcl':ttlicas, Liheraes e Beuclicente.-llenl'lo 11." UH;
tle :!li tlt• Ag-o>to de IS:.í7
í.·• .\ 3.·' lt:li'a a,; ohras tl.1s ~lalriws tia l'f'ol'int.:ia do l'iauhy.lle::relo 11. 0 \).')H tle I 'I tlt• .luiiJO tk ts:;s.
;;_., .\ 2\1.·' a L110r tio jlolll<'pio dos So·rl'idort•s tlo Estado.- llc·
('J'eto u.o l:!!1) 11(~ :.!:! (ft~ Ag-o~!o tlt~ tHH'f.
1; •.•. \ :!.a p:tra '" obras ti :os .\lalrizt•s tia \'i lia Ntll·a, l'acalttlta,
e l'orlo da Folha 11:1 1'1 o1·im i:t de St'l'~ipc.- llt'lTeln
11." \li I de t:i tlt~ Agoqo tle IH'i7.
7.·' .\ :n.a [':tra a-; oht·a,; tlo noro llo,pilal da Sanla Ca-a ola )liso·rieortl'a :!a Co\rit•.-lleneto 11." 1011\1 de :.!:i tle St•lt'ilthro •'e ISJS.
S.·' .\ :Jn." a 1:1\or tlo .\ltllllo·p'" ;h-; S•·nidvn·, tlll E,l;t•IOJ.1 .·' .\

th~er,•lq

11."

1221; de:!~ tk .\.;..:o"\lo de tH~lí.

7
~1.-'

.\ ~'>-" i'lljt; loi'lll'il•·iu dt•H_ril st'l' I'PP~It;tlu pPI:I :-;:lllt:l Cas:1 tia
~I i.;Pri<'tll'dia, E\IHlsto,;, 1\t'r:olhillll'lllti tl:ls t•rph:h,
St'uliuario til• S .• los•' ~ Colle;:do tk Pedro 11.- llecrclo de 22 de ~!aio tk 1S~I. ·
to.• .\ :;o.• para o llli!lhor:uucnto tio cslallo sanitario.- ll••rrt'lo
11.o ;;~lH tle :~ dP Sdemhro de lH:SO.
11.• .\ :J!." a l'aYOI' tlu ~lo:lti:Jlio dus Sel'l·idoi'CS tio Est:ulo.- 11••t:rdo ti." I:Wi tle :U tle .\gosto dt.: ISli\.
12.·• .\li i.• p:ir:t a:i obras da C:t.~a tla CoJTt't'~·:ío da Ct\rlc. -Ocrreto
tlc 2\l tle Outubro tle IS3:l.
t:l.• .\ S.• para a.• ohras tla ll'lll:tlltlallc do SS. SaCI':tnlcnto tla a aLig-a Sé.-IWt;I'Clo 11. 0 \lli~ de i de Agosto dt! IKiS.
·t ~-· .\ 32." a !'avo r tlo Hontl'pio tios Senitlorcs tlo Est:ulo.- ll•~
creto n." 1221i de 22de Agosto de ISIH.
1.'i." ,\ti ..' para patrinwuio do llospieio de l't•dro 11.- llC<'I'l'to
11. 0 H7ii tk 10 tle Setembro de tS.)Ii.
·!li.".\ :lí." para as obras do novo Hospital da Santa Ca'ia tl:i ~list'·
ricol'llia tia Clirle.- ll<'t'l't'lo tn:l\l de 2.'i dl' Sete1nhro
d~

17." .\

ts:;s.

:1:1." a 1':1Yor du 'luniPpio do,; Serl'itiOI'<'S tio Estado.- 111'-

l'l'l'lo n." l:!lli de:!:! tle Agosto tlt•1Hii't.
IH." .\ :!.·' 11:11':1 :h oht·as ria _,ra:ri1. dt• lJllatnh:1, na l'rol'illt i:1 dt•
S. l'anlo.- llt~nt'lo 11." \m7 de 2:! dt~ SI'II'Jnhm dt·
IH~H.

1!1.• .\ iíl." para n nlt~lhoramenlo tltll'.;latlo sanitario.- ll<'<'l'<'lo
11.' ;)\IH de I~ de St•l\'::lhro dt• JS.'JO.
:!ti.• .\ :n.a a l'aYOI' do )lont.cpio tios Sr~rl':tlores do Estado.- llr•t'rt'lo n." f:!:!li tle22 de Agosto de J8HL
21 ." .\ :!ll." a fa1·or tio llo.,pilal da Sauta Casa !la ~liserkonlia tia
Crírle.- llecr·eto de 2:) de Outubro de 183\l.
2:!." .\ li.• a l'avm·tlo llnspicio tlt• Pedro 11.- llccreto 11." ;;f:t; ti••
·JO tle Julho tle tS:)o.
:!:l.a .\ :l.'i." a t':~vor tio )fontPpio tios Scrl'itlores tio Esl:ltlo.-11,•l'l'elo 11. 0 f2:W de 2:! de A~osto de JH(i~.
:!I. a A I." para as ohras tias JlatrizPs di! Xoss:1 Seu hora tlal;loria
t' ilt• Santa 'J'heresa do Mnnipio de Valr•nr:a, da l'roYilleia tio Hio de .Janeiro - llecrl'lo 11. 0 JO:!ii de :!i dt•
Julho tlt• ts:m.
2 i.• .\ S\1.• enjo benPiit·io dever:\ ser reparti tio pt~1a Santa Cas;r tia
~liscricolllia, Expostos, llccolhilllcnto das Oi'ph:·~-;,
St'lllinario de S .•losr·~ c Collc!!io tl1• l'l'tlro 11.llt~t·reto tlt~ 22 tk )laio tle IS:!I. '
:!li.• ,\ 31>." a l':nor tlo )lonlepio tios Scrvitlor·cs tio Esl:ulo.-llccrclo 11. 0 1221i d~ 2:! tle Agosto tk tilüi.
27." A :l.'i." p:1ra as ohras tlt? uo1·o lloSilil:il tl:i Saula C:tsa da
'lisei'Ít'tHdia tia Ctlrte.-llt•ereto 11.'' 100!1 dt~:!ij tlt•
Sl't t'lnbro de JSiSH.
~S." :\ 1." para as obras tia J\lalriz tlé :"íossa Seuhm·a do Lin·alll()lllO de Bau:mciras, ua l'rovi1wia tia Parah)'loa do
\orlc.-llcereto 11. 0 iO:!S tle 22 de .\gosto de IS1\I.
:?!1." .\ .'!7.• a f:ll-tll'tlo Monlepio tios Scnidon•,; tlo :Ést:Hio.- 111'n<:to 11. 0 l:!~li tlc 22 de Agosto tle lllli~.
:lrl." .\ n:;." p:1r:1 ao; oh~·as d~ Ca·<a ti,• CoiT<''''':Io. - llr•er,•lo dt• :!!1
d•· llulilhro dt• ts:::;.

-K:\! ' \ 1 ~.·' \li i': I p:tl rillltltlitl do 11•1'-Pirio tit' l',•.!,·o 11.- ilt'f rt'l"

11." Hí:i tit; IOtlt· Scli'llthro til' J,'!.'ifi.
a LIYOr do ~lottlt'pio tlth St•nitlot't•s tio Esi~!lo.- ltt•t'l't'lo ti." l:!!fi dt~ :!:!de Agosto tlt~ JSii\.
para o lllt'lhlll':ltllo'lllo tio t:.·;Jatlo sallil:tl'io.- ll,•cl't'lo
11. 0 :i\IS tk l't tk Sel<•tnhro tk 1~no.
Casa tia "i-.•:n.:, ·' :lH.l p:tra :t'> ohr:h tio tJOIO llosjtilal tia S:mt.a
ri•·ord:a da Ctírlt~.--- ll•·• t·t•!o 11. 0 100!1 ti<' :n tlt• S<'·
Lt'llthro de 1s:;s .
.\ :1\1.·' a faYor do ~lo:ilt~pio tlth St·nidnt'<'" tio l·:sl:l'ltl.llrn<'ln 11." l:!~fi tk :!! tlt• .\~o'ilo tle l~il.
:\ii." .\ 2.' para :t" ohr:1s ,. o11lros ohit••·io> tlt~ tplt~ llf!tl'ssilan•llt as
":t II'ÍZt'S da,; l'arorltias tit: .\1 OIILPS Claros, COIIlt'lltlas
,. S. 1\on~:·to, .J:muari:t, B:lrra tln 1\io tlao; \'t•lltas,
t;r::w :\lo;:ol "Curvello, da l'rovi11eia de ~lina,,llt't'l'i'IO tt.'' liJ:lO de 2:1. til' .\gm.ltl de lll.'\\1.
:1:·.·· :\ 1." :1 f'aiOI' tia B hlinlht'l':t Flunlitll:llsP.-Il .. tTeLo 11." !1."1.'1
tln!! de Selcm!Jro de 1s:;s.
:1s.:~ .\
1.·' "1111ica para t'O!lt:lusáo das olll':lS tia Mait•iz tio EsJtirilo
S:111Lo tio ~lar de llt~spanlta, na Pt·ovinda tlt• .'11illa'>.
- lleCt'i'lll il.'·l();j:! tlt~\1 de ,lulhtt ;k l!l!iO.
:1.1." \ 1." para as ohr:1s da ~lalriz do l'illar, 11a Parahyha tio
:\ortt•,- ilet:rt•lo 11." l();jj til' !I tlp .In lho ti<' JStiO.
'IIJ.'I
I." ,. llllit'a para a-. ohras tia ~!atriz tia \'i lia tlt• Oliveir:l, na
l'rol·iiii'Í:I tlP "i11:1s.- llt't'l't'to lt." \1!11 ti .. 22 tlt• St•tt•nthrotlt• U·ríS.
1." "1111Ít::t para t;oudns:io tias oltr:1-; tia .'lfalriz 1la \'illa
~I.·' .\
L•:opoltlina, na mesma l'r;•Yittl'ia.-ll••t'l't'lo n." IO.'i:!
tle\ltl•• .Julho tlt~ 18ii0.
í'l.·· .\ :1. " p:1ra as t,hras da "atriz da llo:t-\'isl:t, 11:1 Citlatle do
Hct:ift~.- llt•nt~to lt." !IUS ti•~ 1~ !lt' A~osto de t!l:J7.
't:La A í. ·' a fa-_·or do llo'<pilal tia ~I isl'ri•;ortlia da Citl:tile tle s ..lo:io
tiTI-II<'i. - ll<•nt·lo 11." !t\11 tlt~ :22 tlt• St'tl'llllJI'o
tk p.;:;s.
f~ .a

.\ 8.a

..

.\

f.'' 'I
).'

:!. "

i li.~ .\ :!. "
'.7.·· .\ :!. "
'IS.·t .\

'..a

J:l.'
"
aO."
1~).:.1

A !1. a

;; I .a A

...., '

!'ai' OI' tio llospii.al t\e e a riil:llle tia Cid:tdt! tlt• )i:lt;;•iti. -lkndo tt." \lll4i ti e 22 tle SeLPnlhro dt~ JH:;s.
a la\·or tio llospital tia ~liserit·ordia tLt f itlatle tle .Jacan~lty, 11:1 l'roi'ÍIII'Ía til' S. 1':111lo.- llt't'l't'IOII. 0 JOJ;;
tlt• ii til' .Jnllw "" Js:;\1.
para flliltlal::·tu tir· 11111a Casa tlt• C:tritlatlt• 11:1 \'illa tlt~
Cmn·llo.- llt•t·n·to ti." \I.'H tk í de .Julho 1\e 1S'l8.
para consli'IH't.':lo tia Ign•ja ~latrit. 1!t: Santo .\nlnuio
tia Ciil:ttll' lli:uuaulina. - llel't'!'lo 11." !l.'íl de 7 ti<'
.Julho tlt: lHiiH.
para as obras tia ll!t cja :'lali'ÍI. 111! :"iossa Senhora 1la
CotH'<!ÍI.'i'IO tia Citlatle tio Aracajú.- llt•en·to n." \1\1:1
dt! 22 tle Selctub1·o tlc l!f)S.
para paLt·iutonio •lo llnspit'io de Pedro 11.-- Dccr!'lo
. 11." s;;; tlc lO tle Setembro de l8atl.
JJ:tra a;, obras da Irmau<l:tde tio SS. Sacr:u11ento tia
aulil!a S(•. -llccreto n.o \J6'1 tle 1 1le Agosto tle ts:ss
p:l!'a consLt'IIC(.'::ÍO tia Igr!•ja MaLt·iz tlc Santo .\11Lnn:o tia
t:itlatle lli:llnanlina.-llt•tt't'to II."'J.'Ii til' í tlt• .Julho
t!" tK)~.

:1

·-i'- !l~.· .\

i.• (Jaa·a ;t~ obra~ tio;~ :\lati it.cs tia 1'.-ovuu:ia tlo i'iauhy. ···ncereto o .o 9ã0 tk H de Julho de :181S8.
33.• A 2.• para as obras das 1\Jata·izes de Nossa Scnhot·a da Gl01·ia
e de Santa Thea·esa do 1\lunicipio de Valença, na
Provinda do 1\iu tleJaneiro.- Decreto n.•102i:i de
27 de Julho de 18(;!1.
t;t.• .\ 3.• pa1·a as obras e outros objectos de que neccssitai·em as
l\fatri7.CS das l'arocllias' de 1\lontesCiaros, Contendas
e S. Homào, .lanu ..ll'ia, Barra do Hio das Velhas, C:01·ãn
:\logo I e Curvei lo, da Pro,·incia de Minas.- Dcca·etn
11. 0 1030 de 22 de Agustn de 1&5\1.
ISii.• A 2.• a favoa· da Oibliotheca FIU!ninense.-Dccrcto n.o !18.~
de 22 de Setemb•·o <I c 1858.
156• A H.• para p~trimonio do Hospício tl•) Pedro l i . - Deca·eto
11. 0 8iiS de 10 de S()tembro de 18:í6.
1S7.• A :IO.a para as nbr·as da ll'lnantla!lc do SS. Sacramento •la antiga Sé.- Dccr·cto u .• 96i tlc 4 de Agosto de 18:>8.
:!8.• A 2.• (Iara as oba·as da :uatriz de N:~ssa Senhora do Livrameu tu de Bananeia·as da l'r·o\·incia da Par·ahyba.Deercto n.• 1028 de 22 de Agosto de 1S1S9.
,\\:1.• A 2.a pa..a as obras da Matriz do Pill:u·, ua mesma Província.
- Der:rcto n :' 10;;2 de \1 de Julho de 18ti0.
fiO.'.\ 4.• a favor do llos(lilal de Caridade da Cidatle tlc :\lacció.
-Decreto u.c 986 de 2"2 de Setembro de 181.;8.

li.io de

J<~neiro,

DECHETO )L

em IS de Jauda·o

<h~

lióif.l7.

:-ni;~ ·-PE ;) li!'~ J.\.-'ll!IHo

UE

·11'67.

"l'ransl'e!'c pat·<t Muule\ itlt:H a ,étk tl:t l:et•:ll'li~·iio Fi~t;il neaua

em Buell!Js-,\~a-es pelu de :L" 3íiO <l" n tlc 011111hi'O
proximo fiu<lo.

1!0

:•mw

ll;nendu :1 ··~pt,riencia nwstt·ado a eouveuiencia
d~' ser transfet·iua pur·a Moutevidéo a séde da Rcparti~úo Fiscal creada em nuenos-A~res por De~~~·cto 11. 0
de G de Outubro de 18GG, Hei por·
locm, l\lodilieaudu 0 mesmo Decreto, Determinar qw~

ano

:-;c verifique ••ssa transfer·enda.

All'unso Ccls0 1k Assis Figuéia·edu, do Meu Coustdlw, Miubtm e s~~I.T!~f:>rir• d!' Eo.;Jarln dn..; ~egueio ...;
!li'- IH"

1({.-:-_

''\ 1 ~1:

11.

Ja ~farinha, o tenha assim entendiJo e faça e~e
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Jan~mo
rle mil oitocentos sessenta e sete, quadragesuno
:-;exto da Independencia c do Imperio.

Com a rubrica de Sua ~Iag-estade o Imperador.
Affonso Celso de Assis Figucii·edo.

DECRETO:\'. 3774·-DE 5 DE JAN~IRO DE 4867.
!)cdara a que Uistricto deve ficar pet·tenceudo o Batalhão u.• 117
da Guarda Nacional da Pl'ovincia da Bahia.

Allcndendo ao que Me representou o Presidente
da Provinda da I.lahia, Hei por bem Decretar o se6Uiute :
Artigo unico. O Batalhão de Infantaria n.o H7 do
Commando Superior da Guarda Nacional do Município de Jncobina da Província da llahia, fica leudu
por Districto a Villa do Morro do Chapéu, e não a
Freguezia do Coração de Jesus, como declara o Decreto n." 3G.:J1 A de 27 de Março de 1866.
Marlim Fmncisco Ribeiro de Amlmda, do Meu
Conselho, Ministro e Sccl'etar·io de Estado rios Ne~ocios dt~ Justiça, assim o tenha cntendiuo e fat~a
executar. Palncio do Il.io de Janeit·o em cinco de
Janeiro de mil oitocentos sessenta e sete, quadmg~simo sexto ria Independcncia c c..lo Impcrio.
Com a ruhriea de Sual\fagestade o llllpemtlot·.

-11-

Senhor.- O Decreto n." ~ 2!J2 dn ·I â J~ Junho de
4866 determinou que vigorasse no cor1·ente exer-

cício a lei que fixou a despeza e orçou a receita
geral do anno financeiro de 4865-4866.
Essa lei consignou no § L o do art. ~-o pm·a
ajudas de custo a quantia de....... 60: ooogooo
e no§ 5. o para despezas extraordinarias
no exterior a de..................... 70:000$000
Nestas duas verbas tem de dar-se
um deficit, que está orçado em...... Ha:7t;0$000
sendo o da verba do § i-.0 o de. . . . . . . . . . 5.\:750$000
e o da verba do § 5. de.......... ·100:000$000
Resulla o primeiro de haver o Governo Imperial
enviado uma Missão Especial á Republica da Bolivia, e ter necessidade de crear Legações pm·manentes nas Rcpublicas do Chile, Equador e Nova
Granada.
O segundo provém das circumstancia& excepcionaes em que se acha o {)aiz c de não ter a J.ei
do Orçamento concedido fundos par!! o_pagamento
das differenças de cambio e commtssoes; causas
estas que tambem determinárão no exercício de
4865-~866 a abertura de um credito supplementar
para a mesma verba.
Com o fim de supprir aquelle deficit, venho
submetter á approvação de Vossa Magestade Imperial, em conformidade da lei, o Decreto junto abrmrlo ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros um
credito supplementat· de ~54.:750$000, que tem de
ser applicaiio ás despezas das referidas verbas
no exercício financeiro em vigor.
Tenho a honra de ser.-De Vossa Magestade Imperial.-Reverente subdito.-Antonio Coelho de Sâ
e Albuquerque.
DECRETO N. 3775- DE 9

DE JANEIRO DE ·1867.

Abre ao llliuisterio dos Negocios Estrangeiros um credito wupplementar de t:Si:7110SOOO, tendo 114:7508000 de se1· applicados
ás despezas do § 4.• do art. 4.• da Lei do Orçamento f'rn·
vigor, e t00:000/1000 ás do ' !S. • do mesmo artigo.

Não sendo sufficientes para sntisfazer as despezas
das verbas-Ajudas de custo-e-Extraordinarias no
Exterior-no correntP- exercido, as somrnas votadas

L'

pant ü:j IHCbllla:j despczas nosj•aragntplw:; quat'lu
e quinto do nrtigo quarto da Lei o Orçamento vigente, Hei por hem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, c de conformictade com o que dispôe o artigo
tloze da Lei numero mil cento setenta e sete de
nove de Setembro de mil oitocentos sessenta e dous,
Autorisar o 1\teu Ministm c Sec•·etmio de Estado dos
Negocios Estmngeiros a abrir um credito supplementar de cento e cincoento e quatro contos setecentos e cincoenta mil réis, sendo cincoenta e quatro contos setecentos c cincoenta mil rpis destmados ós despeZlls da verba do parngrapho quarto.
e cem contos de réis ás do paragrapho quint.n
do referido artigo quarto, observando-se as forméllidades prescriptas por lei.
Antonio Coelho de Sá c Alhuquerque, do Meu
Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario
de Estado dos Ncgocios Estrangeiros, assim o tenha
entendido e faça executar, expedindo os despachos
necessarios. Palacio do Rio de Jeneiro em nove de
Janeiro de mil oitocentos sessenta e sete, quaflragesimo sexto da Independencia e <:fo Imperio.
Com a ruhrka de Sua Mageslade o Impérador.

'
Antonio Cor>lhn de Sá e A lburzuerqne.

li.ECHETO !\. :l1í6-

llE \1 Dt'. HN!<:IRO DE

.1867.

Crta uma ~ccção tlc natalh:lo de Gnartlas ~acionacs da reserva
no l\lunicipio tia Cachucit·a da Pl'oviucia tia Bahia.

AtlenclenJo <W que Me representou o Presidente
da Provincia da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte:
,\rligo unko. Fica ct·eada no l\Iunieipio da CadlOeira, da Província da Bahia G suborJinada ao
Commando Superior da Guarda Nacional do mesmo
'\lunicirio, urnn .SPCt~1io dn natalhiio, com duas Com-

''

!•t

p.llrlii<~:>, l:" destg·uaçiio de ·I 1-, do senil;o .JH resee~a.
a qunl terit a sna pm·ada no lug-ar que lhe fill' marenfio pelo Prcsidcnln da Provineta, na ftírma da lei.
Martirn rnmeiseo Hi!Jcit·o de Andmda, do Meu
r.onscll10, 1\liuistro c Secrctal'io de Estado dos Ne:;ocios da Justi~a, assim o lenha 'lclliPndit.lo e fa~:a
executar. PaliiCIO do Rio de Janeiro em nove de
.Janeiro de mil oitocentos sessenta e sete, quadmgesirno sexto da Inrlependencia c do Impcrio.

Com a rubrica de Sua Magesta•le o Imperador.

Jlrn·t i1,1 Fí'flilciseo Rirll'i;·o rl•" A nd1·orln.

IIECI1ETO

~.
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Cl'éa mais um llatalh~o 1lc t;mll'flas :Saeionacs da reserva no
!\lunir.ipin 1l:t C:whoeir:t tia l'l'tl\·irwia tia na h ia .

.\lterHlcnJo ao q'le )Ie representou o Presidente da
Pr.wincia da Oahia, Hei por hem Dcct·ctar o segui e te:
Ar·tigo unieo. rica t~r·eado no i\Innicipio da Cadtorirn, !\a l'rorineia da Bahia, l~ subonliuallo ao
Cornmalllio ~uperior Ja (ilWI'tla Nacional rlo mesmo
'lunieipio, mais Ulll Batalhito rio scrvil}o da res~r·va,
~~om nrto Companhias c n designa~;ão tle 1 '•, o qual
serú eornposto das praças qnalilieadas nas Fn~guczias
dn S. Felix, 1\Iuriliha, Outeiro Hetlondo e Cn1z dns
Almas, e l~•·á a sua parada no lugar rpre lhe fOr· nwr·-·
tntlo pelo l1 t'esidente da Provinda, 11a ftÍJ'ma da lei.
1\Iarlirn Francisco Hibci1·o de Andrntla, do Mt~ll
Conselho, ~Iiuistro e Secretario de Estado dos Negocios Ja Jusl.i~:.a, assim o t.enlla entendido e faça
exccntm·. Pnlacio do Hio tle Janeiro em nove rl..:
Ja11eim de wi! oitocentos sessenta e seis, quadJ·ag-csimo sexto da Indcpendcncia c do Imperio.

r:om a rnbriea de Sua l\Jageslatln o Jmpcrndol'.
M(l,r/ im F;·ml,c'Ísco Ribeú·n rlf>. A ndNulo.

DECRETO :\.

::ms-DE

9 DF. J\NWW DE t8u7.

Crêa mais um flalalhão llc Inrantaria tle Guat·Jas Nacionaes ua
frcguezia llc Santo Antonio !lu Capim Gt·osso c :'iossá Scnhot·a
das Grola~, dn l'l'uviucintla flahia.

Attentlentlo ao que Me representou o Pt·esidente
da Provinr.ia da Unllia, Hei pot• bem Decretar o soguinte:
A!'Ligo uni co. Fica CJ'cado nas Fn:gtH'í'.ia:-; de Santo
Antonio do C~pim Grosso e Nossa Senllot·a das l.lrolas,
da Província da Uahia, e subordinado ao Commantlo
Superior da Guarda Nacional dos Municípios de
Sento Sé c .Toazeiro, da mesma Província, mais um
nalalhüo de Infantaria eom seis Companhias e 11
dcsignnt,<ão de 121 do serviço ;H·.tivo, o qual tm·ú
a sua parada no lngnr que lhe l"dr llJaL'Callo pelo
Presillcnlc da Pt·oyincin, wt fórma da lei.
l\Iat'lim Francisco Hibeit·o de Andratla, do Meu
Conselho, Ministt·o e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, nssim o tenha cntenditlo e fac.a
executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove Jo
Jnnei ro dn mil oitocentos sessenta e sete, quadmgesimo sexto da Indepenrlencia e tlo Imperio.
rom a ruhrica de Sua :\Iagcstade o Impemdo1·.
Jfrwtim F;•aJ!<'ÍSCO

DEr. RETO N. 3779-

DE

n;heiro de AnrliYrrla.

l2

DE JANEIRO DE

1867.

t:unet•de :1 .José flernardo Teixeira permissão po1· trinta annos
para lavrar minas de ouro, soda, r,humbo, e outros mincraes
na Cnmar·ra tio Ipú da l'rovinci:t do Cená.

Attendendo ao que Me requereu José Bernardo
Teixeira, e de confurmidarle com a Minha immediata
Hesolução de 26 de Dezembro do anno pa~sado,
tnmnrla sobrP parecer da Secc;:ão rlos Negocws rlo

- t5Impet·io, do Conselho de Estado, exarado P-111 Consulta de 1 <i do referido mez e anno, Hei por bem
Conceder-lhe permissão por 30 annos pat·a lavmt·
minas de ouro, chumbo, soda e outros mmeraes, na
Comarca do Ipú da Província do Ceará, sob as clausulas que com este baixão, assignadas por Manoel
Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, rtlinistro
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultum,
Comrnercio e Obras Publicas, que assim o lenha
entendido e faça executar.
Palacio do Hio uc Janeiro em dow de Janeit·o dt~
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Irnpcrio. ·
Com a ruurica de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Danta1.

Claustata-. a q11e

,.l'l

rofere o Deereto n.• 3'71'9 de
Janel••o de t 8fi1'.

-1~

de

t .·'

O:-; tt'i.tiJalhos tia lavt'a poderao ser feitos pelo
conccssionario ou por uma sociedade organisada
d•~utt·o ou fóra do Impc1·io, c serão circumse1·iptos
aos st>.guinlcs lugares da Comarca do lpú da Pt·o ·
vincia elo Cearú: fazenda do Bom Jesus, norte e
sul da serra pt·oxima da Villa do Ipú e riaeho Juré,
na pnrte em ;que aquella t:omat·ca limita eom a
de SolHa\.

Dcntt·o t!o prazo de dous autlus, contados desta
dali:!, o eoucessionario apt·esentará ao Governo ns

plantas lopogmphicns e gcologicas do Lc!'l'eno onde
pretelldc minerar, com os perfis f!UC dernonstrcut
t.anto quanto t'ôr possiYe\" superposic.<ão das camadas,
tazendo acompanhar esses trabalhos de amostras
das diversas cspecies ue camadas de terras.
1\a wcsma occasiüo declarm·ú se os teiTenos StJtJ
c!evolutos ou de proprieuade par'liculat·, o~ nomes
d1JS propl'iettn·ios, as cllilicar.õcs t!lW nel\es existiro;m,
;• ,, ~l·" ,,,. ·"nprp~·o a qn(J sii.n Je-.t.in1,_L1os.

li)

-·

:c..
Dcscripto ussilll o

territor·io serão concedidas
d~.: 50, tvutas
datus de 1 H. 730 braças quadradas, f)Uantas for·em as
parcellas de 20:000$000 que reunir e empi'Cgm·real
~~ efJectivamcntc !lOS trabulhos da mineraçüo.

ao concessionario, dentro do nwxínw

1."

TuLIO o tenit•lrio uliJH)t'al que ao cuncessionar·iu
compelir· segundo a propor~,;ão estabelecida na elausula nntecedente será medido e demarcado dentro
do prazo de um anno, contado ucsta data.
l~sles trabalhos seJ·üo feitos ú expensas do cont·.essiorwrio, q11e além disso lica ol••·igauo t.l snlbf<~zm· todas as de:.:p~'W:" dp Yet·ificat)IO [l(•r pHI'L(!
do Gorel'!lo.
..

..-

.'i•~ us ten..;nus furelll ,jevolutos, u Go,·erno ohl'iga-sn a f<Jzc•·-lhe venda dclles pelos preços, qiH'
pusterior·mcule l'or·em ••justados segundo as bas•.cs
t•stulJdecidns na Jyi n." l.iOI do ·18 de SeLembru d~'
18:jO, ll~IO podel!tlu IJIHltH CXÍ,!:!'ir !lWÍ..; UU CÍTH:u réi~

pur br;u~;l •JWtdrndl\.

~

~e fot'elll possuídos, o eota·cssionat·iü

poderiÍ.!Jde:alcance adquiril-os, requcreudo nt1
de~:qH·opt·iaçüo na llypotltese dos pro-

Hleius <W seu

r;m cmq

~ua

!d'ictariu~: recusarem disput• J;;lk-; amign.Ú:lmentc·.
!.'ien eHlt~mlidn que correrúü por eonta do cotl':essionario todas as desnezns nue fur01lJ fe.itas pa1·v
t">ta l!~stJpropri:r~::w.
·
·
fi.;.

_\ lrn:LiitJ•ü •.: Lit:ilHJ.I'CH'.;üo das

d,~ n~riticndn
t:•jiJC!:·s~iouario

datas, ilÍLHÍii

tlepui-;

pulo noveruo, não darú· dirdtu a(l
·para lavrar uu lerritorio medido ,.
deui:m.:ado. ernquanto perante o ~rinistei·iu da Agri ..
t:ultura, Cumruerciu e Oltras l'ublicus ou ú Presideudu da Prorineiu do Cet.1rá, uúo for pronHiu LJUI'
~~· <1dta c~npregado udlü.s o capital curt'e~pontlt·ute.
~.·

FirJdu
.,

t• _pr·;~z~)

··.•'1'1('' .. ..:pql)'lnr'

de 10 a!liJú,.,,, t:t~nla~lu,. tksl••. tl<tta .
P"J'df·•r:t

t1

dtrt·•fn ~,...; d·d:,~..:

•l" •!•f•:

li-

se não achar de posse, por uão tct· empregado o
capital correspondente a sua acquisição definitiva.

s.•
Na fórma do Decreto n.• 3236 de 2f fie Março de
são considerddos elfectimmente empreg-ados,
e pot·tanto com direito á pi'opot·ção estabelecida na
clausula :J. a :
t.• O custo dos trabalhos de medit;ão e demarcação das datas, levantamento de plantas, despezas de
explorações e outeos !t•aballlos preliminares.
2." O custo dos te nonos devo lutos, dos pertencentes
ú pat·tieulat·cs, e hem assim as despezas com a
Jcsapropriaçiio destes.
3.• A imporlancia de machinas c instrumentos imporlnclos para os trabalhos da minera~ão.
4. • As despezas efl'ectuadas com o transporte de
engenheit·os, empregados e trabalhadores da mina.
Fica entendido que estas despezas compt·chendem
sómente as que provêm do transpot·tc de tnes indivíduos, dos lugaecs de suns residenci.Js até a mina;
c nunca as diarias regulares, ou constantes da mina
para qualquer povoado ou vice-v~rsa. ·
5.• As dtspezas das obras feitas ~~m vista dos trabalhos da mwa, tendentes a facilitar o transporte de
seus productos inclusive estradas de ferro ou de
rodagem para isso necessarias, e bem assim as casas
de moradw, armazens, officinas e outros estabelecimentos indispensaveis á em preza.
6.• O custo de animaes, barcos, carroças e quaesquer outros vehiculos empregados nos trllbalhós da
mineração e transporte de seus produetos.
7. O· custo dos trabalhos que forem executados
em relação á lavra, ou quaesquer despezas feitas
bona fl(íe, para realisar definitivamente esta minera-·
ção, ficando entendido gue o custo das plantacões
feitas pelo conccssionario, não será levado em cônta
do capital.

~86í,

0

9.•

As provas das hypotheses da clausula antecedente,
serão admittidas bona (ide; e qualquer arlificio que
fôr empregado em ordem a i Iludir o Governo ou seus
mandatarios, dará direito aquelle em qualquer tempo
em que a fraude venha a ser descoberta, a rescindir
os contractos desta c0neessão, sem que o concessionario tenha direito a inclemnisação alguma.
Im' I!F

JRf.7.

rAIITF. 11.
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to.
O concessionario fica responsa~el pelos desastres
,que occorrerem nos trabalnos de mineração se forem
proveniente~ Llt~ eulpa, ou inobscrvancia das cautelas e regras que (:umprc guan1ar na. execução de
trabalhos desta natureza.
Dos indivíduos que forem victimas de laes desastres, e que ficarem impossibilitados, ou de stius
famílias, quando aquelles morrão, o conces&ional"io
será obrigmlo a prover a sua subsistencia, incorrendo além disto em uma multa de 1oogooo a
i: 000$000, itnposta administrativamente pelo governo.
tt.

O concessionario é obrigado n sujeitar-se ;ís instrucções e rt>gulamento~ que fot'CIII expedidos para
a policia das minas.
t ll.

O concessionario deverá remetlm· semestralmente
ao governo, pot· intermedio cio Presidente da Província, um relatol'io circumstanciado dos trabalhos
em execução ou já promptos, e dos resultados
obtidos da mineração. Além destes relatorios fica
obrigado a prestar quaesquer esclarecimentos
que lhe forem exigidos pelo mesmo presidente. A
inobservanc.ia desta clausula, bem como a de qualquer outra será punida com a multa de 40, 20 ou
30 contos de réis a at·bitrio do Governo, se á transgressão não estiver estabelecida pena especial.
t3.

O Governo mandarú, sempre r\ue julgar conveniente, examinar os trabalhos c a mineração, e
inspeccionar o mo~o por que são cumpridas as
presentes clausulas.
o concessionario é obrigado a prestar ao engenheiro que fôr nomeado para este fim todos os
esclarecimentos de que carecer para o desemJ>enho
de sua commissão; e bem assim a franquear-lhe o
ingresso em todas as officina:; e lngares de traltalho.

-

Hlt-t.

o eonce:ssionario remetlerá ao Governo amostras,
de ouro, chumbo e soda que f6r descubrindo e
de quaesfJuer outros mineraes que possão ser
achados, e lambem quaesf}uer fosse.s que encontrar
em suas explorações.
f:;.

O concessionario pagat·á ao Governo 5 •;. do produeto liq11ido da mma. Esse pagamento será feito
em dinheiro ou no mineral lavrado, servindo de base
o preço por· que este fôr vendido no met·cado da cidade da Fortaleza.
tO.

Todo o machinismo, utensis e quaesquer outros
artefaclt•s ou mataria prima que forem necessarios
para a lavra da mina serão livres de direitos dentro do
prazo de cinco annos, contados do dia em que come~.:.arem os respectivos trabalhos.
:t., o

Dentro do territorio medido e demarcado será permiltido ao concessionario extrahir l]Ualquer metal ,
ainda precioso , que encontrar, inde.pendentemeJlte
de nova concessão; com tanto que declare ao GoverDO
a descoberta que tizer, e se sujeite a estas condições no que ellas puderem ser applicadas.a nova mi·
ueração, que descobr·ir e as condições que estão estabelecidas, ou com que ·se costuma concedet· taes
autorisações.
A extraccão de diamantes fica excluída desta disposição, e só poderá ser permittida por concessão especial, na fórma da legislação que a regula.
:t8.

Sem permissão do Governo não poderá o concessionario em sua vida dividir a mina. e por Sua tnorte·
seus herdeiros são obrigados a executar rigorosamente esta clausula, sob pena de perda da concessão.
f9.

Tornar-se-ha nulla a concessão e o concessionario
perderá em favor do Estado todo e qualquer direito

-20resullallll~ da Hwsma eoncessüo, s.~ por· espaço de
seis mezes os tmbulhos da miueracüo l"ot'('tn suspensos, salvo se esta suspensão pi:ovier· de força
maior convenieuternente provada. Ainda nesta hvpothese a suspensão dos trabalhos niio excederá" o
pmzo de tempo que f'ôr absolntarnente ne<~essario, á
.Juizo do Gove~no pam rcmoçüo das causas que a tiYerem <letermmudo.
20.

Convindo ao Governo dtalltnr a si a ernpreza no
tim de 30 annos de concessüo, com(Wilt"ú ao conccssionar·io os instrumentos, utensis, edificações, construcções, embarcuções, terras e animnes [1elo precu
que lhes derem dons engenheiros nonrcnt os á aprazimento do mesmo Goverí10.
2t.

Quaesqucr contestações que por vcntum se suseitarem entre o concessionario de uma purle c o Governo de outra ácerca desta concessão, ser·ão definitivamente decididas sobre Consulta da Secção dos
Negocias do Imperio do Conselho de Eslad·o.
22.

Todas estas clausulas são extensivas á socieJadc
ou companhia que o concessionario organizar, ou a
quem quer q11e elle transfira os direitos que lhe competem em virtude desta concessão .
.23.

Continúa em vigor, excepto na parte~ue que especialmente tratão as presentes clausulas, a. concessão
feita por Decreto n.e 3473 de 6 de Junh6 do anno pr·oximo findo ao Ca{litão João Ernesto Viriatp de Medeiros c John Wilheld.
24.

Ficão dependentes de ulteriot· approvaçiio ·cto Poder Legislativo as clausulas 5. • na segunda parte,
16 e 20.
Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de Janeiro de
1867.- Manoel Pinto de Souza Dantas.
·

-···-

-21DECHETO N. 3780- DE 46 DE JANEIRO DE 1867.
Crêa uma Secção de Batalhão de Guardas Nacionaes da actlva na
F1·eguezia da Soledade da Provincia das .,Jagl'las.

Altendendo ao que 1\fe representou o PrP.sidenté
da Província das Alagôas, Hei por bem Decretar o
seguinte:
·
Artigo unico. Fica creada na Freguezia da Soledade da Província das Alagôas, e subordinada ao
Commando Superiot· da Guarda Nacional do Município de Camaragibe da mesma Província, uma
Seccào de Batalhão eom tres Companhias e a designação de primeira do serviço activo, a qual terá a
sua parada no lugar que lhe for marcado pelo
!'residente da Província, na fórma da Lei.
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Seer€tario de Estado dos Negocios da Justi~a. assim o tenha entendido e faca
executar. Palaeto do Rio de Janeiro em dezase1s
de Janeiro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Indeperidencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
"llm•tim Francisco Ribeü·o de Andrada.

DECHETO N. 378f -DE f 6 DB JANEIRO DE f 867.
Eleva á categoria de Sccçlio de Batalhão, a Companhia avulsa
da Reserva da Guat'da Nacional da Capital da Provincia do
Amazonas.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província do Amazonas, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo ~nico. Fica elevada á categoria de Secção
de Batalhao, com tres Companhias e a designação
de primeira, a Companhia avulsa da Resen•a da

-

2~-

Guarda Nacional da Capital da Província do Amazonas, e revogado nesta parte o Decreto n.• 4023
de 34 de Julho de t852.
Mattim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justi~a, assim o tenha entendido e faça
executm·. PalaClo do Rio de Janeiro em dezasets
de Janeiro de mil oitocentos sessenta e sete, qua~
dragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 378i- DR 46

DR JANEIRO DE

4861!'

Altera a organi:r.ação rlo Ba&albão de lnl'lnttaria n .• • 12. dj Glr.lrda
Nacional da PrlJovincia das A.lagóas.

Altendendo ao que l\le represemou o Presidente
da l'rovincia das Alagôas, Hei por bem Decretar o
seguintE:
Artigo unico. Fica elevado a oito, o numero das
Companhias do Batalhão n.• t2 da Guarda Nacional
do Município de Camaragibe da Província das Alagôas, e revogado o Decreto n.• 994 de U. de Junho
de t 852, na parte em que creou o referido Batalhão
com 6 Companhias.
l\farlim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 dezaseis de
Janeiro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestàde o Imperador.

Martirn Francisco Ribeiro d6

.....
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DECRETO N. 3783 -

DK

46

DE .U.NKIRO DE

4867.

Approva os Estatutos que a sociedade denominada -Caixa de
Soccorros de D. Pedro V-ap•·esentou em substituição dQS que
já fono approvados.

Attendendo ao que representou a Sociedade denominada-Caixa de Soccorros de D. Pedro V,-e de
conformidade com a Minha immediata Resolução de
4~ do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado,
exarado em Consulta de 26 de Dezembro do ann 0
passado: Hei por bem approvar os Estatutos que .1
mes!"a Sociedade apresentou em substituição do'
que Já forão approv!'dos pelo Decr_eto f!· o 3165 ~e 21 s
de Outubro de f863, com a obngaçao de nao dar
execução a qualquer alteração que se fizerem nos
mesmos Estatutos, sem prévia autorisaçAo do Governo Imperial: devendo passar-se a competente
Carta para servii·-Ihe de titulo.
José Joaquim Fernandes Torres, do Meu Conselho,
Senador do Impcrio, 1\Jini~tti'O e Secretario de Estado
dos Negocios do Impcrio, assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis de JaneirP de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\fágestade o Imperador.
Jos~

F.11tatato11 da

Joaq11im F'e;•nandes Torres.

So~ledade

denominada-Caixa de Soet'orros
de P. PC'dro V.

TtTUI.O I.

Fins da lnstituiçã.o.
Art. 4. o A Caixa de Soccort·os de D. Pedro V é uma
instituição philanthropica, organisada no Rio de Janeiro e composta de Portuguezes que se inscreverem membros della, bem como suas mulheres e
filhos menort's.

§ i. • Esta instituicão é ct·eada esJ?ecialmente com
o tim de intervil· beneficamente nos mnumeros casos
imprevistos, le~almcnte provados de miseria, abandono e necessidade de seus compatl'iotas1
~ 2.• Esta inslituiçfto durará dez arino~, e, no caso
de não ser alterada nesta pat·te, constderar-se-ha
prorogada pot· mais dez annos, e assim succes.si~a
mcntc no lim de cada pct·io«lo de dez atmos, crnCJWllllo nisso eouvicrern seus met'nuros.. . '·· .,·,·1· ,. ·
§ :l." Poderú estabelecer um a$ylo eín casa propha
ou <Jrrendada, caso 3 Directoria julgue necessado
pnm o compl~nleuto dos hcnetieios prescriptos no
~ 1. eles h~ arllgu.
. . , ..
~ \. • Na eonstt:ucção, bcmf~iloda:;; ou ~Í'fP-#dél-:
menlo e no custc10 do asylo nao serao ,cmpregaO,os,
IIPIII mesmo por udiantamento, os saldpsja realisados da Sociedade, nem os que de fqturo .se realíS3rern, quac~quer que sejão as especies de que se
compouhào; por11ue elles formão o patriníonio da
Sociedade, e como taes se aehão _s11jcitos ás prescrip«·.ões do 3rt. 2.• § 4-.• Podm·-se-ha .tão sómente
fazer~ uso dos prémios do patrimonio, dos donativos,
legados ou buneficios que forem feitos á Sociec;lade
eom essa expressa 3pplicação.
§ 5.• A Directoria não poderá despender annualmente em beneficios rlos asylndos maior somma do
que a dos pt·emios do p3trirnonio produzida no
mesmo periodo, com a excepção, porém, da receita
que possa pt·oduzir o asylo, donativos, legados ou
hcnef1cios feitos com o f1m de augmentar os soccorros
do me!'mo asylo.
0

TITULO li.

Rt•ceiia da Associaçiio.
Art. 2.• Constituem fundo e receita desta sociedade as annuidades dos Portuguezes que se inscreverem membros da Caixa de Soccorros, e suas mulheres e f11hos, emquanto menores, annuidades que
não deveráõ ser inferiores a 6SOOO, sendo pagas pela
fMma qu~ a Directoria julgar mais ~onvemél'lte.
~ 1.• ~30 lntnhPIII rPr'eitn tia l.mxa rle Sorcorros

iodos os donativos, legados e IJcnelieios de qual~uer especie ou valor que a caridade gcHCI'OSà of'tcrtar á Sociedade.
§ 2.• Os socios que quizerem seu diploma pagaráõ
por esle, nunca menos de t $000, que fica tàmbem fazendo parte da receita.
§ 3.P As sommas provenientes de annuidades, beneficios, ou quaesquer donativos á CaiJa, constituem
o fundo especial para a distribuição de soccorros, c
as sobras que dahi resultarem, em cada anno, serão
capitalisadas e passaráõ ao patrimonio da. Sociedade.
§ '· • Os fundos disponíveis da Sociedade serão !'ecolhidos a um estabelecimento bancm·io, ou empregados no que o conselho fiscal designar·.
§ a.• Os dinheiros que se acharem r·ecolhi!los Clll
qualquet· pari c, pertencentes á Sociedade, só pnder·iio
set· retirados por meio de cheques, assignados pelos
lr·es membros da Directoria.
TITULO IIJ.

Da arlminisf;•attio dr~

Caüxt, suas atll'ibni!!Des e

deveJY~s.

Arl. 3.• A adrninistnu:ão da Caixa de Soccorros
scr·ú composta de um Prêsidcntc, um Sccrclal'io e um
Thcsoureu·o.
Art. '·" Compete ao presidente:
§ i .• Convocat· e presidir as sessões da Dit·cctoria
c Conselho, quando deliberarem em comm1Jm.
§ 2.• Presidir ás assembléas gcracs ordinal'ias n
extraordinarias.
§ 3. o Convocar e presidir as sessões da Directoria.
§
Fiscalisar a execução dos estatutos, regulamento c diliberações da Directoria e Conselho Fiseal
tomadas em comrnum.
§ 5. o Organisar o Relatorio de quo trata o artigo
7. •, tendo-o pr·eviamente lido em Directoria, o (j'Ja L
sendo approvado, será assignado pelos Ires membr·os
da Directoria;
§ 6.• Assignar com o Seerr•lario lori.H as ordt•n"

'·o

d~

dP.Spe:T.aS f:' SOf'.('.OITI)S.
i.rJS IH·: JSt;7,

P.\HIJ.: 11.

-
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At·t. l,í." Compete ao Secretario:
§ i .• A redacção c leitura das actas e do expediente.
§ 2.• O registro geral dos membros contribuintes
com d~signaç.'i.o de t·esidcncias, quantia subscripta
e todos os mais esclarecimentos necessarios.
3. • O archi.vo de lodos os papeis concernentes a
caixa e a prompta dit'et:ção de toda a correspon·
dencia.
§ t..• Assignar com o Pt·csidcnte todas as ordens
.
de despezas e soccorros.
§ 5. o Fazer as actas das reuniões communs da Directoria e Conselho Fiscal.
Art. 6.• Compete ao Thesoureir.o:
§ ~ .• Fazer em tempo conveniente a cobrança dos
dinheiros pertencentes a caixa.
§ 2. • Pagar o que lhe fôt• autorisado por documento assignado pelo Presidente e Secretario, e tet·
debaixo de sua guarda todos os títulos e valores da
associação.
§ 3. • Appresentar mensalmente 6. Directoria um
ba1ancete do estado da caixa.
§ t..~ Organisar o archivo dos documentos passados á catxa pelos soccorridos, tão sómente para
descarga delle Thesoureiro.
Art. 7 .• Compete á Dire.ctoria:
§ l.° Convocar a Assembléa Geral ordinaria e extraordinaria, e representar a Sociedade, onde e
quando fôr mister.
§ 2. o Nomear agentes, conforme o artigo 8. •
§ 3. • Prestar annualmente contas de sua gerencia
ao Conselho Fiscal por meio de relatorio, de que
trata o§ t..• do at·t. t.. •, o qual será posterior e con·
junctamente com o parecer do conselho impresso
e distribuído em assembléa geral.
§ '-· • Não sendo approvados pelo Conselho as
contas da Directoria, poderá esta fazer-se substitui!·
pelos supplentes e recorrer para a assembléa geral.
§. o.• Mandar celebrar no dia H de Novembro de
cada anno uma missa solemne em commemoração
da prematura e sentidissima morte do Sr. D. Pedro V.
Para este acto de triste gratidão e piedosa saudade, deverá convidar os socios e as autoridades
portuguezas residentes nesta Côrte.
§ 6. • Promover a c reação de iguaes caixas de soe·
corros nas ditferentes Províncias do Imperio.
§ 7. o Fazer. em earla um tios relato rios menção c,.;
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pecial de todos os membros que JJor seus scniços
ou donativos bem tiverem mereci o da associação
declarando-os benemeritos da caixa de soccorros.
§ 8.• Conceder os soccorros que forem julgados
merecid~.
·
§ 9.• Concorrei' quanto fôr possível para a fusão
de todas as Sociedades Portuguczas de llencliccncia
nesta Côrte.
TllTI.O I\".

no

Cowsd lw Fi:wal.

Art. 8.• O Cuuselho Fiscal será composto de dozu
membros, os quaes d'enlre si escolheráõ Presideute
c Secretario.
§ i .• Etaminará e approvará ou não, as contas da
Dh·ectoria, apresentando seu parecei' em assembléa
geral.
§ 2. • ConcOI'rerá em commum com a Directoria
para a refomw dos estatutos c rcgu lamentos, e sempre que esta o requisitar; tomadas as decisõlls pela
maioria.
§ .'1.• O Conselho funccionarà com sete rnem!Jros
pel. .. -~nos.
§ i.~..,._ Conselho poolet·á eleger t2 St·s. socios
que o coadjuvem na boa direcçào e economia das
meninas asyladas.
TJTCI.U

Dos

o~.l!JCilf,•s (la

r.

Caint ,. s1ws oiJrigaríics.

A rl. 9.• Os ,\gentes tmu voto eonsulth"o nas r euníões communs da l>irecturia c do Conselho, quando
se trate da reforma de estatutos, para o que set·üo
convidados pelos jornaes.
Compete aos Agentes:
Ar·t. 1o. Agenciar o maior numero rle soeios, e
rPeehet· as annuidado•::; dos mesmos dentro o f,)m du~
:-;~>u~ 'lislricln::;.

-
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~ 1." líldiear e iururrnar a respeito dos Purluguczes
rl11 sPu distr·ieto que precisarem de soecon·os.
Art. H. Os .\g-t'lllf's que tiYercm prestado ~ous
_,,~rvi1~us lcm clin:ilo ú lllaiur consideração da Dtre1:

toria: quanüo por ventut·a venhiio a carecer dos SOl>

•·ntTOS da Sociedade.
::\ 1." As viuvas dos Agentes nas condil,;ões do.a.rt. 11.
"lnquauto hem procederem, c os fi\h.os.legtllmos,
~~1nqna1lln menores, tem o mesmo tltretlo que os
'-'urios l'allnchlos.

TITCI.O

Y!.

J)os Socios.

Art. 12. Os soei os concorrem üOtn uma unnuidatk
nunca menor de 6$000.
§ 1. 0 Podem remir-se por uma q•1antia superior,
ou equivalente a dez annuidades.
~ 2. Podem votar e ser votados.
§ 3.• Os membros, a cujos esforços deva-se a efl'ectiva admissão de i O socios remidos, ou 100 não
remidos, isto dentro de cada anno social, adquirrm
1lireito a serem considerados benemeritos da ássoeiaeão.
f 4.• Os membros da Directoria que pelo espaço
de tres annos bem servirem á Sociedade, serão deelarados benemeritos pelo Conselho, ficando honorarios nos respectivos cargos; occuparáõ lugar distincto na m•sembléa geral, e terão voto nas reuniões
do Conselho e nirectoria, quando se trate da reforma
dos Estatutos.
Art. 13. Aos soei os remidos e etrectivos, e suas
viuvas, emquanto bem procederem, e os filhos emquanto menores, que ttverem necessidade de soecorras, nunca a Directoria deixará de os attender em
harmonia com os recursos da caixa. .
Art. U. Os benemeritos, suas viuvas, emquanto
lwm procederem, c filhos, emquanto menores, que
tiverem necessidade de soccorros, tem direito á
maior considcra«;ão tla Dil'ccloria.
0
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nrtw vrr.
Das cleirões e assembléas gàaes.
Art. 15. A Directoria e Conselho serão elêilo:5 ·
pela assembléa gemi dos socios para esse tini tonvocnda.
L • O anno social termina no dia H de Novembro
de cada anno.
~ 2.• O soei o que dever um semestre completo não
poderú votm·, nem ser votado.
Art. 16. A assembléa geral é a reunião de todos
os socios da Soeiedade-Caixa de Soccorros de D.
Pedro V.
§ 5. • A asscmbléa geral, tanto onlinaria, como exlraordinar·ia, fica constituída quanrio se reunir um
terço dos socios residentes na Côrte. Se porém uma
hora depois da marcada para a reunião nao se retlhir
esse terço, ficará constituída, estando presentes, pelo
menos, 200 soeios.
§ 2. • Se não se reunir esse numero de soei os na
pnmeira convocação, far-se-ha segunda, com iritervallo de oito dias, annunciando-se no jornal de maior
circulação, e conslituir-se"-ha com o nurriero que
··omparecer ; mas que não seja merior de 50

s

-

~bi'OS.

§ 3.• A assembléa rreral se reunirá no ultimo

do~

mingo de Novembro ele cada anno para lhe ser apl·esentado o relatorio dos trabalhos da Sociedade durante o anno social decorrido, e eleição da Directorià
e do Conselho Fiscal, tomando posse os eleitos no
primeiro donlingo subsequente á eleição.
§ 4..• Além dessa reunião annual, a assembléa geral
se reunirá extraordinariamente todas as vezes que fôr
convocada pela Directoria, ou o requerer um nurr.ero
de socios que represente um terco dos residentes no
•
Rio dé Janeiro.
§ 5.• O Conselho Fiscal pelo ''oto de nove de seus
membros póde tambem taZ'er reunir a assetnbléa
geral extraordinariá todas as vezés que assim o aconselhar os interesses sociaes ; isto no caso que a Directoria a isso se tenha recusado, declarando nas
publicações o motivo c o fim da reunião dessa asscmbl(·a gemi.

;;o --Ar!. 17. A mesma assembléa geral elegel'á, na
fórma do artigo antecedente , tres supplentes da
Direcloria.
§ 1. • São supplenles do Conselho Fiscal os imme<liatos em votos para este cargo.
Art. 18. Quér a Directoria, quér o Conselho Fiscal
poderãe> ser reeleitos.
Art. 19. O Ministro e Consul de Sua Magestade
Fidelissima, sendo socios, serão considerados Presidentes honorarios da-Caixa de Soccorre>s de D.
Pedro V.
TITUI.O \'lll.

Disposições gemes.
Art. 20. As reformas e alterações que a expericncia indicar deveráõ ser iniciadas na Directoria,
ou no Conselho Fiscal, e só depois de approvadas
em sua reunião commum, é que roderão ser sujeitas
á deliberação da assembléa gera .
§ Uni co: Os regulamentos serão feitos pela Oirectoria e Conselho.
Art. 2t. Pertence a administração do asylo â Directoria. São mordomos delle os membros do Conselho l•'iscal, que serviráõ um mez cada um. na ordem
de sua votação, podendo esle escolher um soei o. para
o coadjuvat·.
' ·
§ L• Os membros do Conselho poderão lambem
eleger 12 senhoras socias, que conjunctameRte 'aos
mordomos coadjuvem a boa direcção do ensino e a
econ,omia do estabelecimento na parte relativa ás.
menmas.
Art. 22. A dissolução da sociedade-Caixa rle SoecoiTOs de D. Pedro V-só poderá ser resolvida pela
assernbléa geral.
§ L• A liquidação da mesma Sociedade será feita
pot· tres socios escolhidos pelo Conselho Fiscal com
pt•eferencia d'entre os que tenhão servido em Dircctorias transactas; ficando com plenos potlct·c:-; inclusive os de causa propria, para vender os bens
de raiz, fundos pubhcos e quaesqucr outros bens
pPrlencentes á Sociedade.
.
~ 2. • O producto dos bf:ns liqnhli\dos serú dh;tri-

-
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huillu f-leia mesma commissão a uma, ou mais assoei<H~ões portuguezas de identico tim no Rio de
Jan"eii'O ou outros lugares do Brasil c Reino de Portugal.
§ 3.° Ficão revogados os primitivos estatutos.
Sala das sessões no Gabinete Portuguez de Leitura em 29 de Agosto de 1866.-João Jos~ dos Reis,
Presidente do Conselho Fisc:~L-Dr. Adolpho Manoel

Victorio da Costa.- Thomaz Joaquim da Silva.Caetano de

Jos~ A ntm1io de Lentos.- Leonardo
Arat~fo.- Low·enro Ferreira Borges.

-DECHETO N. 3781--

DE

19

DE JANEIRO DE

1867.

Approva o Regulamento para as Colonias do Estado.

Attenden<lo á conveniencia de regular e uniformisar a crcação e o rcgimen das colonias do Estado,
dando-lhes apropriada administração, e garantindo
o bem estar e a sorte futura de t.eus !wbitantes
·, tendo ouvido a Secção do Conselho de Estado doS
"-6ocios do Imperio, Hei por bem decretar que se
observe o regulamento, que com este baixa, assignado por l\lanoel Pinto de Souza Dantas, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estndo dos Negocios da Agricultui·a, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Jan~iro
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Impeno.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Manoel Pinto de Soum Dantas.

Regulamento para

a<~

eolouias do F.sfatlo.

CAPITULO 1.

Fwularao das colonias, distribuirão de fcJ'Nts e
condições de propriedade.
Art. 1.• As colonias do Estado serão creadas por
Decreto do Governo Imperial, com designação do
respectivo nome e districto colonial previamente
escolhido, medido c demarcado por engenheit·o
do Governo.
Art. 2.• Cada districto colonial rleverá conter, pelo
menos, em seu perímetro a área equivalente a um
terrilorio de ctuatro leguas quadradas, ou metros
174-.2~0,000 dtvidido, em lotes urbanos e ruraes,
depois de fixada a localidade mais convenien~e á
séde da povoação.
Art. 3.• Os engenheiros encarregados dos trabalhos concernentes á fundação das colonias, levantaráõ a sua planta geral, a qual conterá não só
a designação dos lotes medidos e demarcq.dos,
o traço das estra1as e pontes pro.jectadas, rios c
grandes corregos, c quaesqucr dtsposiçõos topographicas, como os terrenos reservados para a
wvoação, que, de accordo com o Dircctor da coonia, houverem sido destinados para nu~~".. praças.•
logradomos publicos, igreja, escola, cemitePIO, cqsu
de administração, cadêa e outros edificios coloniaes.
Destas plantas se tiraróõ tres cópias, uma par11 o
archivo da colonia, outra para a Secretaria dll Presidencia, c a terceira para a Dircctoria das rerras
publicas e colonisação.
Ar"t. L • Os lotes rusticos serão distrihuidos em tres
elasscs: os da 1.• terão uma área de 125.000 bmças
'luadradas, ou 605.000 metros quadrados, os da 2...
' e 62.500 braças quadradas, ou 302.500 metros quadrados, e os da 3.• de 31.250 braças quqdraqq.s, ou
151.2:i0 metros fJUadrados, equivalentes a 4/2, 4f 4 e tfs
dos lotes de 250.000 braças quadradas, ou 1.210.000
metro$ quadrados, mencionados no m·t. H § L• da
Lei de 18 de Setembro de 1850.
Os lotes urbanos poderão ser divididos em diversas
classf's, podendo vnl'ial' as fr·Pn!Ps Pnlrf' 1H P '20

l

braças, ou 2~ e 44- metr·os, e os fundos entre 20 e üO
llraças. ou H e 11 O metros, confol'lne as disposições
do, ~erreno reservado para a povoação. Todos os
lotes acima mencionados serão figurados na planta
da colonia com a competente numeração.
Arl. 5.• O preço da braça quadrada (4,84 metros
quadrados), assim nos lotes rusticos, como nos urbanos, será arbitrado pelo Director, segundo a fertilidade, situacão e mais cit·cumstancias do tet·reno
. á vista do mernorial descriptivo do engenheiro, e a
medida que se forem descortinando· as terras dá
colonia.
.
..·
Este arLitramento poderá variar entre os limites de
2 a 8 réis para os lotes rusticos, e de 1O a· 80 réis
para os urbanos; devendo, depois de approvadG
pelo Presidente da Província, ser igualmente indicado na plauta da colouia.
Art. 6.• Os colonos, á sua chegada, poderão escolher livremente o lote, a que derem preferencia,
pagando á vista o prec.;o fixado segundo a respectiva
cl11ssificação.
·.
Para os que comprarem a prazo se addicionaráõ
ao preço marcado 20 ·;.,e será o pagamento feito em
cinco prestações iguaes, a contar do fim do segundo
armo de seu estabelecimento.
·
O colono, .porém, que pagar antes dos respectivos
ver>cimentos terá um abatimento de 6 •/., correspon·
"'ente ao total da prestação, ou prestações antici-

*
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7.• Os filhos maiores de 18 annos terão direito
á escolha de lotes com as mesmas condi~;ões, para
se estabelecerem separadamente, quando assim o
requererem.
Art. s.• Os lotes rusticos serão entregues com a
medição e demilrcação das- respectivas frentes e
fundos, e com uma picada de f O a 20 braças ou
2~ a H met1·os de extensão em cada uma das divisas
lateraes indicadas por tres marcos.
·
·
Nos mesmos lotes haverá uma área de f .000 braças.
ou 4.84-0 metros quadrados, de derrubada e uma casa
provisoria com dimensões suflicientes para urna familia.
Art. 9.• Haverá duas cspecies de títulos para os
colonos, a saber~ títulos provisorios, ou de desrgna.ção
de lotes, e ·títu-los definitiYos de propriedade, ·pttssados segundo os modelos annexos diJ n.« f e 2.
Os primeiros, assignado3 p•_do Director ela eolonia,
J\Í'.t.

um nr 18u7.

P"-RTE

u.

:;rrão dados aos colonos, fJUe comlwarcm terras ~>
prazo: os seguntlos, nssignados pe o Presidente da
Província, serão entregues ÚfJUelles que houverem
sa\tlado quanto deverem a Fazenda Nacional.
Os títulos, assim provisorios, como definitivo<;,
serão entregues gratuilnml~nte ao:; colonos dentro
de Ires mczes, contados do dia em que tomar·cm
posse de seus lotes.
Art. ,10. Na hypolhese de compra rt prnzo o colonll
não poderá sujeitar a o nus rca\ <le- qualquer nu tu reza
que seja, nc·rn as terras, nem as hcrn!'eitorias ncllas
cxistcritcs, ~icantlo urnas e outras hypothccadas <Í
l 1azcnda Nae10nal pura pngamento de todas as qunntias que dever ao Estado, c das multas em que inconer.
Fica entendido fJHC não se comprchcndcm nesta
disposi,~t\0 os cnsos de hcronça legitima ou testamentn"t·ia ou de legado, nos quacs passará a propriedade parn o herdeiro ou lcgatario com o mesmo
onus da hypothccn.
O titulo provi~orio, de que trata o nrt. 9.", scr;'t
registrado em um livro especial, aberto c rubricado pelo Oit·cctor.
Art. H. Os titulos definitivos eonteráõ: 1. 0 , a
exacta dcsct'ipção das confronta~õcs do lote; 2. ",
as distancias c rumo:> dns linhns divi:;orias com
declaração da tleclinaeão da agulha; 3. o, a supcrficic quadwda c o.5 nomes dos hcreos cont'rontantes; 4-. 0 , as concli«_;ões c os onus, a que pelo
presente regulamento ticão sujeitos os colonos compradores.
Quando a configuração do lote não fôr regular,
o engenheiro traçurá sobre o titulo um pequeno
mappa do mesmo, por cllc assignado.
Art. 12. Todo o colono fJUe dentro de dons annos,
contados ela datu em que fôr empossado do lote
•·omprado, não tiver nelle estabrleddo morada habitua\ c cultura cffecliva, perderá o (\irei to ;~o mesmo lote, o rlual, precedendo os competentes annuncios, scra vendido em hasta publica.
Do producto da venda se deduzir·á em primeiro lugar a importancia do que no Estndo estiver devendo
o colono ~e.misso, e crn segundo lugar_ a ele. q~wcsquer
outms d1ndas prova~las, a fJUC esll~Ja SUJerto; c, se
restur alguma qnnntra, scrú entregue no dito colono, c, em sua ansencia, irnmediatmncntc recolhido á Tht:':-;our·ar'ia da Prminda.

-:'lii-

A bdo o kmiw. c da mcsllJi\ fórmn, sn procca resp~ito dos lotes de terras, rusticos ou
ur·hanos.• cujos pos~uidorcs deixiu·em em abandono
pot· ma1s de dous auuos.
d.~rá

CAI'JTl'LO 11,

.d11Únisli·a;-ilo das aolvnias.

Art. t:J. Nas ~olonias do Estado haverá uma junta
co:nposta de oito memht·os, a saber: o dit·ector,
que a presidirú, o medico, c mais seis, escolhidos
entre os colonos, quo tcnhão pago toda a sua dilida ao Estado.
Art. H. Sei'JO membms da prindra junta os
colono5 CJUe mais 11l'umplamenle se tivCÍ'em cxoncmdo de sua di vil a; e, quando excederem de seis
o:; indivíduos nesta condição, o Presidente dn l'roYíncia, sobre pmpasta do dit·cctor, escolherá d'enlrc
dles os que lhe parecerem nw.is lmbilitados.
As funcções desta junta provisoria duraráõ sómente um armo.
Art. 1iL No fim deste período o dircclor enviará
ao P1·csidente da Pmvincia uma lista dos nomes
de doze colonos, em quem concorrão, além da
rderida condiçilo, as de intcllig•Jncia c moi".llidade,
a ;omrnnhanJo-a d) tod )S o> esclawcimentos que
sirvão para motivai' a prcfcrencia na escolha dos seis
membros da junta deliniliva.
Ar't. 16. E-;ta junta scrú trie:-~nal, devendo o dirro.:tor, tr·es mezcs nntes d~ fintar este prazo, fazer
a ~o:np~lenle proposta pam a nova junta, que entrilrá em exercício no prim~iro dia do anno seguinte.
Art. t 7. A junta podct·ú <lclib3rar, achando-se presf•ntcs o seu Presidente c mais quatro membros.
At·t. 18. Nos casos urgentes, quando se difficultem
:~s reuniões da junta, ou a ddiberação, por moros,l, se torne prejudicial aos interesses da colonia,
o dircctor resolverA par si m~smo, manifestando
as razões !lo seu procctlet· na primeim reunião da
junta pat·a serem transcriptas na acla respectiva.
Ar!. i9. Se da continu;u:ão das sessões da junta
t.vnucm resultar· detrirn ~rito à C•Jlonia, polic'rà o
dir··dnr sw;pen1\tol-a:;,

- :wArt. 20. O dir•'clor potlcrà aitHla sll~JHmdt>r i\
e:xecuç<io das 1lel ihcrações da junta quando forem de
encontro ás disposições do presente t•egula men to ou
its leis em vigor, ou finalmente damnosas á colonia.
Tanto neste caso. corno nos previstos uus dous antecedentes artigos, 1lnrá irnmcdiatamente participação
do seu procedimento ao Presidente da Província.
Art. 21. Se o Presidente da Província approva1· o
acto, poderá, julgnndo conveniente, declar·m· dissolvida a Juntn, e mnnclar tbzer nova proposta para
nomcnçao de outra, depois de ler consultodo o Governo lm pcrio I.
Art. 22. Emquanto na eolonia não existirem colonos em numero sufficiente, e nns suprauitns c:on·
dições, para a formação da junto, cxercer·á o director
todos as tuncções, que a ella competem.
Art. 23. A'júntn colonial compete deliberar sobre
a distribuição da renda da colonia com applicação
sómente aos seguintes ohjcctos:
·
1.• Construcçilo, reparos e concertos de edificios
destinados no culto, á instrucçfto e á administração,
assim como de cslradns e pontes.
2.• Abertura de caminhos eoloniaes, construcção
de pontes provisorias e P,ont.ilhõcs, medição de lotes,
derrubadas, casas pronsorws para recep<,;ão e estabelecimento de colonos. ,
3. Prestação do nuxilios ordinnrios e adiantamentos
nos eolonos, conforme as disposições do presente
regulamento, e ordens do Governo;
r~. • Acquisição de boas raças de nnimaes, mudas
de plantas c sementes, hem como ensaios de cultura
de certos generos de lavoura, que possão melhor
prosperar na colonia. ·
Art. 24. Compete outrosim á junta:
1.• Deliberar sobre a organisnção do orçamento
nnnual concernente aos ohjectos e serviços indicados
no artigo antecedente, contemplando nelle ns dcspezns da administração, e outras determinadas pelo
Governo.
,
2.• Resolver nos termos do presente RegOlnmcnto
sobre a venda dos lotes de terras dos colonos que
os deixarem sem beneficio e cultura effectiva, ou em
abandono.
3 • Resolver pela mesma fórma sobre os casos,
P-m flUe os colonos devão ser admoestados, privados elos fnvores garantidos, ou excluídos do
districto colonial.
n

-
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Art. :!:\. ClllllptH'-St~ a r<'rtda da f'O\nnia:
t ." Das quantins 1:0111 que o (~'JVI'f'IJU l111pcrial
r.oncon·er (Hll'il o sr~u <'IISteio.
2.• Do producto dos lote.;.
;{ • Dos nuinnt:unrntos feitos nos c.olonos, c das
multns, qu llll's fprprn impostas.
4..• Do dt ~on!o at(; ;) "f,, que si' fizrr nos salarios
dos tralwll dores, st~g-untlo o disposto no art. :J:i.
. Art. 2!\. comprte ao Direetor, nl(•rn das atu·ibuir;ões c obrign\Ões menf'ionadns em outros artigos:
L• Snpf'rintender c diri!:.;ir todos os ucguciús u
serviços dn colonia.
~
?." Arr·ecadar· toda n rcndil, e cfl'eclnar a sua
applicação, 1111 fórma delibrr·nda pela junta.
iL" Yel~r sobn' a reeepçüo, bom acolhimento e
estabclecunento dos colonos t·eecm -ehcg:Hios.
4.• Distril.mir· os lotes de tnrras, entregar· os respectivos titulos, fnzer· t'ffc•cti\'os os ndiantnmentos,
auxílios c favores garnnlidos neste regulnmPnto.
5.• Emprrgar· em traball1o:-; coloniaes, a salnrio, os
que mais careção deste auxilio, e com preferencia
os recem-clwgados.
6.• Fiscaliznr· a exccueiío rlo presente rcgulnmrnto,
impondo aos seus subordinados as penas em que
incorrerem.
7.• Executnr ns decisões da junta.
8.• Apr·esentar em tempo competente as contas
da colonia, e os relalorios n seu cnrgo.
Art. 27. Nns colonias do Estado pod1~m ns pnr·tes
nutorizar os seus arbitros para julgan'm, por equidade, as questões eiveis, que se snscitar·ern, independentemente das regras c fórmas de direito.
CAPITU.O III.

Rcccprtio c estabelecimento dos colonos.
Art. 28. f.arla colonia terá um edifício especial,
onde se recolhão provisorinmente os colonos rocemchegados até receberem seus respectivos lotes.
Art. 29. Dur:antc os primeiros dez dias de estada,
os Golonos, que o reclamarem, s':rão sustentados
á .custa.. .dos cofres da coloma, dcbrtando-se-lhcs a
importancin do adiantamento para ser rcembobado
na fórma do art. 6.•

-38.\ri. :10. 'In tliil ~~:11 f]llü o culono f~ulrar· 1111 possP
lnlt~ llle entn~;_jar·ú o llin•dor, cotno auxilio
gratuito para pl'illll'ÍI'd lJ ..;labeledmento, a quantia
tlu 20$000; e ao que fôt' dwfe dél família um donativo igual po1· pessoa maior Jc 10 annos c mc!lor
dt~ ~~~~~

de !.íO.

At·t. :11. o~ colonos lt~rão direito a receber na
oceasiho ns sementes wai~ nceessarias p<\ra
<ts primeira,; plantneties destinadas ao scn sustento,
P hem assim os in;tru11wntos agr trio.;; de que prct·.isan'm; setHlo o custo destes, bem corno o da
den·u!J;ula, easa pl'O\·isot·ia, c tle quacsquet· atlianlallli~lltus, l'l'tlllitl0 ao PI'IJ\:o ths terms, p ll'a ser· pa.~o
cunjum:l;llllt'llle eom este, e pela ft)rmajil deelanula.
Art. :H. ILm.mud trabalho na colonia, scr·ào nell11
l'lllpt·ega1los os colonos, que o quize1·em nus prillll'irus seis mezns.
Art. :n. O Direetor fal'ii. a clistribuiçilo d.os serviços
lh~ maneira qne a cada adulto de uma família eur·ru:-;porHlüo, p:~lo m:Hws, ·l:j Jias de salario por mcz,
ou 90 dias no scrnestre.
l'am esla disposi1;àu computão-sc dous menores
por um adulto.
Arl. :n. Tanto fJ\l:Hllo fôt· p:1ssivr~l. o serviço pam
os colono,; t·e,-..em-:..:lt·.~g.Hlos consistirá na prepara~;üo da cstr:ula Pllt cuatinna\:·'iU de sua,; fi'Cnte;;,
lias <lt~n·ubntla,;, e ~.:orr:;trne\;-ií.O dll l~<bas pt·ovisor·ias,
de fôrrn 1 qull haja s:~m;H'<~ 20 a t>O lutes pl'Omptus
par,\ ullllt~s se cstaiJJiecurem Iwvos eolonos.
Arl. :!:). ~as r:oloni.ts, em fJU·~ houvm· mais de 50\l
habitante:-;, se far:1 n% salario,; elos colonos cmprcgaJos em obras eoloniaes utn Jeseonlo nunca superior a!)"/., que entt'ill','t coma l'l~n•la j)éll'a OS coft•es
J·,~sp.~etivo;;, depois de apprvvctdu pelo l'rcsiuenle
da l'rovineia.
lllL'SIIW

C.\PlfULO IV.

Art. :v). O colonó, qne c\;}ixar de se occupar assicluam•1ntc em sua lavoura ou industria, será admoc~
lall) p ~lo Oir,~ctor, ou privado dos lralnlho.~ c favoms
c'"llonia~,.;.

crlltndar.

pr.?ccd~!do

odem rh jnuta, se nã•J se

-39-

Ar!. :n. O colono, que, por sna ociositlndc c múo::;
CtJ:->tumcs, fór pela junta reconhecido incorrigível,
deixará de pertencer no regimen coloninl, e será
exclni<lo do respectivo destrieto pelo Presidente da
P rovinc · ~, se o julgar conveniente ao bem esta•· e
nos int esses da colonin, procedendo-se a respeito
do lot c bens que llle pertencerem, na fôrma do
art. t2.
Art. 38. Os colonos, que tiverem <lc cnvinr qualquer quantia para fóra do paiz, poderão entregai-a
ao Din~ctor, mc!liante reeiho dt! sua impurlancin,
com deelnraçào da espreic da moeda.
Art. :m. O Direr:tor entwrá immcdiafnmcnte com
a flllantia para a Thesuurnria de Fazencta, dando
todos os esdart~cimcntos relativos no destino que
tlever{t ter, a fim de que a remessa se f'H,:a pelo
Go,·erno ao cambio do dia, sem onus ou clespcza
alguma pnra os colonos.
Art. 40. Nas colonius, que rl'om em dinnle se fundarem, é cxpt·essnmcnle prubibido, sob qualquel'
pretexto, a residencia d<) escravos.
Igualmente niw poueriío nas existentes estabelecer-se pessoas que levem escravos em sua companhiD.
Art. <li. O Director aprescntDrá semestralmente ao
Presidente da Provincia um relntorio circurnstnnciado sobre o estado c desenvolvimento da colonia
dJJrDnte o semestre findo, de conformidade eom o
modelo n.• 3; e annuJimentc o orçamento dareceita e despeza do exercicio financeiro seguinte,
organisado pela junta colonial.
Art. 42. De tt·c,s em lrrs mPzes prestDrá o mesmo
Director contas na Thcsoural'ia de Fazenda das dcspczas realizadas.
Art. 43. O Governo, f!Uando julgar comenicnté,
fundará em algumas <las coloniDs asylos agricolas
para os menores de 18 annos, que forem orphãos,
ou cujos pais, retirando-se da colonia, os tcnhão
deixDdo ao desamparo.
Nestes asvlos darú o Governo sustento, vestuario,
curativo, c ir13tt·ucção primDria c religiosa, cuidando
ao mesmo tempo· ele ind1tstria\-os, conforme suas
forças c. idades, em tt·Dbalhos c oflicios m0canicos,
que tiverem immcdiDta relação com a agricultura.
Art. H. As disposições deste regulamento serüo
exlrnsivas ús co\onins. cxistcntrs em tudo qu<' lhes
fôr appl iravPI.

-
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Art. í:í. A.-; instr·ucçlí1~s e.-;pt~dal•:> par_a a cxecuç:ío
dn presente regulamento serão cxpeJtdas pelo Ministerio dti Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Palacio tlo Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 1867.Manoul Pinto de Sou;;a Dantas.
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DE JA:'IEIRO DE

18G7.

l'ix:\ a intclligcncia tio negul:lmento das Alfantlegas sobre as
nomea~·ões dos Conferentes, c estabelece regras para o pruviuwnto tlt! outros lugares.

Convindo regulm· o pt·o,·imenlo dos empregos de
Conferentes das Alfandcgas do Imperio de modo
a evitm· a falia de uniformidade que até hoje tem
havido na exccw;üo do art. 69 § :3. o do Hegulamento
de 19 de Setembro de 18ti0, e serrdo lambem indispensavel h;ll'lnonizar o processo que se segue no
preenchimento dos lugares de L • e 2. • entrancia
das sobr·editas Repartições com o observado no The·
souro c Thesourarias de Fazenda, o fim de facilitar
o nccesso promíscuo permillido pelo legislação em
vigor, Hei por bem Decl;mll' e Decrctnr o seguinte:
Art. 1. • A disposição do art. 69 § 3.• do Regulamento de 19 de Setembro de 18ti0 não comprehende os Empregados das Alfandegas que já servião
ua data da publicação do mesmo Hegulamento.
Art. 2. o Os actuaes 2."' Conferentes, que não estiYet·em nas condições do artigo antecedente;só poderão ser promovidos a 1. •• depois de mostrarem
cp1e possuem as habilitações exigidas pela Jegis~
lação a c tua l.
Art. 3.• O provimento dos lugares de 2.•• Cemfcrentes depende de concurso, não havendo empregados de outras classes habilitados na fórma do
art. H do Regulamento.
.•
Art. i. 0 O exame especial. de que trata o citado
art. t!9 § 3.•, deve ~r exigido unicamente no:caso
de pretenderem ser promovidos a ·1.•• Coufcrerites
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Ihan(e c•xnme.
"ri. ij." O uxereieio LI c emprco·os de commissüo,
ou r J pl'urimenlo seja feito in(fependcntemenle de
r~c
c~rso, não dá tlit'l'Íio a nomea\:ÜO para o de Con1'• ·rr'lll e 011 q ualquct· outro de acccsso.
Art. o.• O processo dos conc11rsos para lweenclJimcnlo das rngas que tiYerem lugat· nas A fandegas
serú d'ora em dinnte regulado pclns disposições
tio nccrelo

11. 0

':!:jí.9

de H

~le

1\Iarço de 1860 no que

loca ao Illmwro dos exammadorcs, systema de votação e aprt~cia~;i'to das proH\S; alteradas nesta pnrln
as Insl!·tll'.r't-,cs tle :1 de l\lan~o de 18G2.

,:s

Arl. i." 'j;j,:;-11> rerog:arlns
tlisposi,_:c>cs ern r·ontrario.
Zaearias ck Gtíes c Yaseoncellos, rlo 1\Icu r.onsclho,
Senador do Impel'io, l'rcsidentc do f:onsclho de :\Iinistros, ::\linistro c Sccretnrio de Estado dos Negocias
úa Fazenda c Presidente do Tt'ihurwl do Thcsour·o
Sncionnl, assim o lenha entendido c ftwa executar.
Palacio do Hio tle Janeiro em Yintc qu1•1l·o de Janeit·o de mil uilocenlos sessenta P sete, quadi'ng,~simo sPx1n da lndcpendPncia e do Imperio.
'
Colll a

l'llhrica .de Sua

::\lage.~tadr

- ...

o lmpcraclor.

~

ll;•dara tl•• st•g·tltHia .~utr:uu:ia a comat·•:a tlt~ Sabar{•, l'l'l'atla na
l'rll\'ÍIH:ia df' :\tinas l~l't':ti'S.

Hei por Jw111 Dcerctar· o seguinte:
Fica deelarnda de segunda cntraneia a comarea
dfl Snharú, I'I'Ca1la nn Provinr·in dfl :\linn<> GPrnr<> JWin
I I 1..: 111

! ;-;í~ ";.

I' \lt'l l

11,

ló

-- í2
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Lei da t'l;spel:li\·a ,\s~umhléa Legi:;lalim l'l'U\'ÍJH;iul.
numero mil trezentos e non~ntn dr 1 ~ lln l\'ovrmhJ'o
rio nnno pnssndo.
'Inrtim l<'rnncisco Ribeit·o ue Audmda do Meu
Conselho, Ministro c Secretario dn Esta1lo rlos Neg-ocios da Jnslka, assim o lenlw entendido c l'nca
executar. Palacio do Rio de Jnneiro em rintc qnatr:o
de Janeiro de mil oitocentos sessenta o sete, quatlrngesimo sexto da Inrlcpendencia P do lnlrwrio.
I

'\arca o ordenado :mnual de C!'nlo c \'intc mil l'ds ao Cm·cl'rl'it·o
da caJt\a da Yilla do Codü, na Província tlo 1\[al'anhão.

Hei pot· bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcndo o onlenado anmwl
1\e cento e vinte mil réis ao Cm·cet·eit·o da cadt\:1
da Villa do Codó, na Província do Manmhüo.
Martim Francisco Ribeiro de Anrll·acta, do Men
f:onsclho, Ministro c Scct·ct.ario de Estado dos l\'cgocios da Jusli~;a, assim o tenha entendido e faça
executar Palaeio do Rio de Janeiro em ''inle fJUalm
de Janeiro de mil oitocentos sessenta c sete, qundragesimo sexto da Independencia c do Impe•·io.
r.om a ruhrica de Sua .Mageslade o Impemdot·.
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CojCCde a IH'Ct~ss:~ria a:ltorisaç:io á Companhia Licc1·pool wul

T.ondon anrl Globe Iusurance Company para esta!Jelcccr uma
:'~encia

na Capital da ProYincia de PCI'Uambuco.

Allendenllo no que :Me t•epJ•esentou a Companhia
. !,ivc1·pool and London and Globe Insuranee Company, dc,·i,Jamcute rcprescntadn, c de conformidade
com a Minha immc11iata nesoltwão de 29 de Dezembro 1lo anno pnssado, tomada sôure parecm· da Sec'.:.ão dos 1\'egocios do Impcrio do f.onselho de Estado,
~~xat'iHiu ~~tu r:onsnlfa de i do I'Ot'erido mcz c anno,
Hei pur IJ~·tH conccder-llte a nccessarin autorisaçüo
pnm estallelcccr uma <•gCfl(~ia na Capital da Província tlc Pet·uanllnwo sob as eondi1;õcs, com que por
Deet·etu tl. :lGi3 de':!~ de Junho de ·18Gfi lhe foi conecdida igual <~ulut·isar:flo pam a fundlHJto da agencia
da Capital da l't'oYinda da Baltia.
~lanocl Pinto de Souza Dantas, do ~leu Conselho,
)liuisl.l·o o Secretario de Estado dos Negocios da
Agt·ieul!ut·<•, Cumnwecio e OIJJ·as Publicas, assim o
lenha entendido~~ t'ar·a exccutm·. Palaeio do lHo de
0

Janeiro em YÍille quni'!·o de Jauciru de mil oitocentos
sessenta c sele, quadragesimo st~xto da Iudepcll··
dt~ttt'ia ,. do ltllperio.
Cu111 a Huhrica de Sua ~lagestadc u llii[Hll'<Hiot·.

--···llECHETtl \. ;Jit-;!J-ug :.U

IIE H:\EllW D~;

1Mti7 .

ft•ita nu at·l. 1 í dos Estatuto.> da Companhia
11<: S!'guros 111arilimos e terrestres Fidcli<.ladc .

.\[J[II'OI'a a aliera~·:10

.\llclllkudo

;1u

que Me t·cquereu a Companhia dt~

warilimos c tcrrestms I<idclidade, c de conronuitlade ('.:Jtn a ~linha ituntediala Hesolm~ií.o de Hi
St~gut·os

d•t t'IH'I'!'"''' 111·'.'. l<"•nt:tdn '-''.olli'l' p:q•er·•:!'

d;, ç:er:r:.iifl

Ii

dos :'iegocios do ltnperio do Cousellto de bladC~,
exarado em collsulla lle 27 de Dezcml..n·o do mmu
proximo passado : Hei por bem Approvar a rdorma
t'eila pela assemhlt'•a geral dos accwnistas da mt~h
donada Companhia 110 m·t. 1!(. Llos respectivos estatutos, que fica assim concehidl~
A Companhia nfw poderá scgt.tl'i.H' 0111 um s(, navio
de vela mercante mais elo que dous por cento (\u seu
capital nominal, e qnalt'O por cento em Vllporcs ou
navios de guerra.
Nos casos dt~ guerra ainda u:·ll) dcelnr;Jdi.l, IWIII
eome.,::adn , cssr~ maxituu poderú ser de d ous pu r
ecnto do eapilal reu\isado, f', quandu j~i cxislt~llll•,
um pot· cento.
'{o segut·o tcrt·t•slrc, o tuaxímo em t·.<ula ohjcctu ~~~~~~
podet·ú. exee•ler a doze e meio por eentn dn t.'ilpital
I'ealisado c do fundo de reserva.
)lanoel Pi11lo de Souza Dantas, do .\lc11 C•JIIst·lilo,
'linislt'O c Seet·ctario de Estudo dus :\'t•gucios da
.\g-l'icullut·a, Commcrcio c Oht·ns Puhlicns, assim n
lenha enlundido c raea execulat·. P;llaeio do Hio dl'
Janeiro em vi11lc quaho de Jauciro de mil oituecnlo~
sessenta e sele, quadrng-csítno sexto d;~ 1ndPrwndeucin c do Jmperio.

com il t'llbt•íea de Sua "ageslndc () llll\H'l'ildor .
.\[rwocl J>infn ,,. Souzrr Dro1flls.

--DECHETO :\í. :H\JO- li E t\j

li E .1.-\.:'\EIItu

llh I t\tjj .

.\llcr~ o uniforme !lo t.n Est[nadrao tlc Cavallaria tia (;uanla
:"iacional !la Provincia do 1\io tle Janl'il·o .

.\tlcndendu ao que Me rcpresentmt o Prcsidetllt·
da l'ruyitiCÍll llo Hio de .lnnoit·o, Hei por hum Dcereln1·
o segumte :
.\rt. ·1. 0 O J.o .Es•[IIHdrüo dl' C;l\·it\l;u·i" da l:uarda
\aciona\ da l't'OYÍIH'Íil do iliu de .lilllCÍI'O IIS<II'{l ('lll
pritlll'iro P spg·nndo lltlil'HI''tl<'s tlt• snl~t·,:,.,IS<II';h d•·

p<~lliW il/.ul. gulla,; e cal'(~ella,; t•:;earlales, calt.:a~
llt·arwas e de fli\11110 azul com listras cscar·lales, c;~
pacl'lcs c b~tiWh, tudo eoul'ormc ao lignrino junto .
.\rt. ·2.• Frca rcrug<Hio nesta parto o Dccretv n.• ();)'7
de 18 de ,\ltril di' 1s:.i2.
)Jarlillt Francisco Hi!Jdr··· tk Andr·;:~da, do .\Tett Cousellto, l\liuistr·o c Sccr·clario de Estado dos Negor~ios
da Justit~a. nssim o lenha eutcndiJo e faca executar·.
·l'alacin '(Ju Hio de Janeiro etll rintc c seis de Janeiro
de rui! oiloeeuto.s scsseuta e sele. qundragcsinw
s·~xlo da indepe11de1H.:ia u dn ltllflel'Ío.
C•JIII

a nrltr·ica de Stw :•Jagestnde o llllperadur .

.\ll•:ra o prillll'iro nuit'nnne tlu :l.·• Balalltito tl.t tL•,;en·a tia t;uanla
\:wiott:tltlo )IIIIIÍI.'ÍJIÍII 1la Ctli'll'.

Alleudendu ao tpw .\lt~ r·t~pr·csnnlurt u .\lareelr<il
Comm:mdanlc Superior· da Guanla :\at.:iorwl do :\lunicipio da Clh'Lr~. llei pol' lwm l>ect·etar o scguinlr::
.\1'1. 1." O :1." 1\<ll:tlll;in da t'eset'''il da 1:uarda .\al'iounl du !.\11111kipio da t:4'ti'lf', 11sarit 1'111 pr·iriiPÍI'O unil'onue d~' soltre,·a,.;ar:a:-> de pau no azul, guli;-s tln
mesmo pnnnn, eo111 \·i vos de côr awl r:lar·o, l..epis co111
t'OJ'dües e [Willlnr·ho, tudo eoul'orrne ao lig11rinojuu1o.
At·l. ':?." Fie:1 revogado ne~la pnr·le- o neerelo
u.•10:Ji de H de Agosto de Hn2 .
.Mar·tim Fr·ancisco Hiheir11 tln Allllra(L~. dn ~klt Conselho, 1\Jini~ll·o G St~t:retario dt' Eslado dos l\'t',!.rorio:-;
da Justil'a. nssirn o Lcnlw rnlt·ndido e fa1'a executai'.
i'alaeio •Jo Hio de Janeiro 1'111 lriutn de Jaiwir·o de nril
viloeeulos S(•ssenla e sele. q11adt·ngesirno sexlu tla
lndependencia ,. do lll!Jlf'l'Íu.

t:nm

t1

l'llhril'a de S'.la "agesL11lc u lllllli.'l'ador.

-\(i-

OEC!lETu :\.
.\ltcra o

:.:1~t- DE

:lo

uE JA:'Ii':llw uE tt;üi .

iH'illl'~íro

uniforme tlo :!.•• Gala! hão <l:t rc5crva lia (;u:u·,la
:"\acionai tio :\Innicipio tla Côrlc .

.\Uuudeildo no que Me rrprt~scnlou o Marcdwl
COllltnnntlnutc Snpcrior da Guarda Xucional do 1\lunicipiu da Cllrte, Uei por bc111 Dccrclnr o seguinte:
A1·t. ·1.• O 2.• hatnlhão da rescn·a da Gunn\<1 Na-

dona! do l\lunicipio da CÕI'tr, usarú em JWinwiro unifol'IIIC de suiJrccasaen:-; de panno ,1zul, gollas du
mesmo panno, com viYos csearlates, kepis com cordões c pcnHadto, tudo cont'ol'IIIC ao figurino junt11.
Art. 2.• Fiua l'lwogado uesln pa1·te o Deel't~lu n." Hf.l\
de ·11lk Ap:u"'lo tlc 1!·1:\Z.
1\Jiii'IÍIII Franei:-<·o Hibciro Llc Andn11\n, do ;\leu Cun~e\lto, !\li1tistru e :-;t!t'rel:H·io de E~;tatlo dos Ncgt~eio.-;
da Jnstit·;,, ib:iÍ!Il o 1\;l!lla enleudidn 1; f:ll·.a CXl'C\Ilar.
Palncio i'lo Hio de .Jam~iro l'lll trinta dt) Jt\itcin'l de lllil
nilOl:Cli[IJS SPSSüllla C SUh\ f!IHilll'<Jg'C!"illiO Sl'\lU t\n
lndPpeuduuuia c d•J Imperio.

\llt'l'a o p\)tlll'iro unil'orme tio 1." llalalltao tia n•,.,-,\d da t;uanla

:"'adonal do Mnniti[liO tia CúrtP.

:\lterukntlu
COIIlllllllldanle

110 tpiD ~k represt~ltluu o ,\\nrei'!Jal
Supr~t·iol' di! Gtwrda Nat'Íu1wl do Mn-

nieipio da Ct)rle, Hei pm· bem De~.:relm u seguinte:
Arl. 1." O 1." 1\al:l\ltilo da I'PSPt'va da Gnnt•tla :'iitl:innal do Munil'ipio da Ct!t·te thnrt\ r1n primeiro uttiroruw dt) sohrl't'<bar:a~: d•~ lHllliW nzul. ~o\li:ls do
lttestuo pallllll, t'Oill \ Í\'US hi·:tll!'.u,.,, kt:pis ·com enr,J,·,,.~

,.

l>"llll:ll'lttt,

l'ld<l

C'lllll'tll'lll('

,;ti fi<J'lii'Íitfl jtllli<•

,,,·\ri. ~." Fi•·a rnugadut}(•:;la p;u·f,•. o li•·n•·!o 11." IO:H
•IP n. tk Agu~fo de ts:;~.
Martim Frnnrbro Hi!Jcii'O de Andrada, do Meu Conselho, Ministro c Secr·ntar·io de Estado dos Ncgoeius
dn Justit;a, nssirn o fenlra entendido(~ faca executar·.
Palaeio i!o Hio de Janeir·o erntl'iuta de JarJCit·o do rnil
oitocentos sessenta c sele, qunilt·agcsimo se"to rln
Jndependenein n do Imprrio.
Com a l'llhrir:a de Sua

~lagcslade

o Imperador·.

Mm·li111 F'J'ml.riseo R,iheirn rle A ndl'frda .

.\lllnri"'

a illl'oH'POI';it'fto da

~;o!'io:ti;ldt•

-- Cluh

.lao'OIIIt~- ,.

:!flpi'OV:l 11' i'•''ÍH'('J.iHlS I'S[:l(II(O~.

Atlent!entlo ;10 que ~k repr·cscnlou a SoeiedadeCiuh .Jneome-, devidamente r·epr·esentatla. ü de confnmlidadr ('.0111 a Minha ÍllllllCtliata nesolu6w de 2fi
do corr'Pill•~ tllcZ, fornada sobre o parecer d'a Seeçiio
dos ~ego•·in,; do ltnpcrio do Cou,;elho de Estado,
·~xm·ndn 1'111 l'onsnlla de ·I:J tk !\"o,·prnhr·o do armo
pns.,ado, III' i por lwrn eoncctkr-llte íl ueecssaria
nulori~a<.:ilo p;~rn ftlll<~cionnr·, e nppr·oyar os respcerivos Eslatulos, que com rsl.e !Jaixüo, redig-idos de
nccordo <'otlt as ntodifir<H't-H'S <"nnslnnfes da rererida
t:unsulla.
.
~Ianoell'iuto de Souza Dantas, do i\Ieu Conselho,
'linistro c Seet·elario de Estado dos :\"egoeios da Agr·ieullur·n, Cottiiii<'I'Cio c Ohrns Pu!Jii•~as, assim o lenlta
cnlendido c faea <~xceulat·. Palaeio do Hio de Jancirt•
em trinta de :ianeir·o de mil oiloecnlos sessentn <>
sele, quaclrng.:sirno sexto da I11dcpemknria c d11
lm per i o.
1:•1111

n rnhrica til! Sua ~lngesladn o Imperndor.

-
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TITULO 1.
un

Fnt 110

cu;n

J.\(O)IE .

.\rl. I.'' O Clttll.l<I!~OIIW, fuudado na CitlndP do Hio
dP Jnneit·o ao,; '27 dt> Maio de HHi6, km pot· tirn cxt~lusiro

prtHilovcr, pot· lot\ns ''" meios no scn a\eanee, n tnc:lltoi'<Uuculo tla raça ca"allar tw littpl't'io.
Art. :?." .\ sua dunH,:iío set·ú por lPmpn inr\elrnniItnllo.
\ri. :1."
i t·l',lll'S<IS,

O C\11h

dt'YI'I'Ú, Plll ]li'O[)OI'f:<io c·on1 os

seus

('I'L'ill' l~ lllillll<'l' a ..; ,;;P,!_!'llÍilii'S .;l'('f'l-11':". f'!11

hei i\ i d":
1." .fnd\•),\ t:ltth.
:!. a l'niodico.
:1. ,, I\ i IJ\io.~hl't'il.

'

: \111' '". "I!

.

1·." Escola dP Yderinari:l.
:; ." Es!'u\a lk Ptptii;H::in.
ti." t:aur\P\;tri:t.

TIT\TO 11.
llllS \IE\1111\0S llO CU'I\ .1.\r.O\IE.

\ri. \." (),.; llll~llllii'OS do C\U\1 .I.H'IlllW S,ilo Üt: St•i,;
l'i\11';.\III'Íil:-', il ,.;;l\11~1·: l'lllldiidO!'í~S, clJ't't'IÍHlS, eOI'I'l'sJlillldPJIIPS, \lillllll',ll'Ío,;;, \t1'11CII1f'ri\IIS I' l't'IIIÍt•\n,.;.
L\ I' 1'1'1' 1.() I.
1111" \IE\IllfiOS JT\fl\f\IHIE:-'.

Art. :;.• Sito llléJilhrns dt)Sia eategorin súttWIIIP u,.;
quat·enla c !'<'i,; IJIH' t'Olll'Ol't'í'•J';.tn rlil't'rlanwniP {Hil';l a
l'tlllilaf';ll• •I•• 1:lult.

-
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Sccçilo unica.-Direitos e obrigações.
Art. 6.• Os membros fundadores tomnráõ parte
em todas as questões que forem ventiladas nas reuniões, e poderão votar sempre que nos presentes
estatutos J'ôr a votação adaptada.
.
_Art. 7.• Têm dirmto a um exemplar das puhlic~
çoes que o Club fizer, a um lugar na grande al'club.ancada do Jockey-Ciub, á entrada franca as .hora~
das aulas de vetermaria e de ef}uitação, a.o gozo da
bibliotheca e a visitar a caudelaria.
Art. 8. • Sob pena de perrla do exerci cio do seu
direito, os membros fundadores dever<iõ pagar ao
Tllesoureiro a sua mensalidade de 2$000 sempre
adiantada.
CAPITULO II.
DOS

~IEliDROS

EFFECTIVOS.

Art. 9.• Poderão ser membros desta categoria indi,·iduos de todas as nacionalidades, com tanto que
sejão c.umpridas todas as formalidades exigidas pelos
presentes estatutos; o numero delles será illimitado.

Secção 1. •-Admissão.
Art. 10. Para ser admitlido membro effectivo é
necessario que preceda proposta por escripto assignada por tres membros de qualquer categoria, na
qual se declare o nome, naturalidade e residencia
do candidato.

Secção 2.•-Dircit'os e obt'igaçücs.
Art. 11. Os membros cffectivos têm as mesmas
regalias que os fundadores (arts. 6.• e 7."); mas
quando queirão frequentar as escolas de veterinaria
e de eqtutação terão de pagar o que fôr estipulado
pelos regulamentos dessas secções.
Art. ~ 2. Não se expedirá diploma de membro effectivo ao candidato que não satisfizer a joia de 30$000
LEIS DE

18Gi. P.\RTE 11,
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dias depois da reunião da assemb\éa geral, nà
qual fôr admittido, e durante dous annos não poderá
ser de novo proposto.
Art. ~ 3. Cada membro effectivo pagará 2$000 de
mensalidade; o que estiver atrazado no pagamento
de sua mensalidade não terá direito a haver cartão
de entrada para as corridas do Jockey-Club, nem a
tomar parte nas discussões, e quando o atrazo fôr
de dom, semestres, deixará de ser considerado membro do Club, e nunca mais poderá ser readmittido.
CAPITULO III.
DOS MEMBROS CORRESPONDENTES.

Art. 14. Serão membros correspondentes aquelles
que estiverem no caso de ser effectivos, mas que
não morarem na Côrte.

Secção 1mica.- Adm,issão, direitos e ob1•igações.
Art. ~ 5. Os membros correspondentes estão exactamente no caso dos effectivos ; para sua admissão
preencher-se-hão as mesmas formalidades, devem
reunir os mesmos requisitos, gozão dos mesmos direitos e têm as mesmas obrigações.
CAPITULO IV.
DOS

IIIE~IDROS

HONORARIOS.

Art. 46. E' presidente honorario do Club-Jacome
·
Sua Alteza o Senhor Conde d'Eu.
Art. 47. São membros honorarios do Club :-0 Ministro da Agricultura, o Presidente da Camara Municipal da Côrte, o Presidente do Imperial Instituto
Fluminense de Agricultura, o Presidente da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, e os indivíduos que por sua posição, illustraçõ.o ou influencia
prom~verem o melhoramento do Club.

-
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Admissão.

Art. 18. Os membros honorarios serão nomeados
pela Directoria, precedendo proposta assignada por
cinco meml.Jros de qualquer categoria.
Art. 19. Considerar-se-ha approvada a proposta
que reunir em seu favor a maioria al.Jsoluta dos
membros da Directoria. No caso de rejeição ella só
poderá ser de novo apresentada passado um anno.
· Art. 20. Logo depois da appiõvação, o Secretario
geral deverá officiar ao admtllido, fozendo acompanhar a parlicipoção com o reiilpectivo diploma e um
exemplar destes estatutos.

Secção 2. a - Direitos.
Art. 21. Os membros desta categoria terão os
mesmos dirc:itos e regalias que os effectivos, e estão
isentos do pogamenlo da joia e da mensalidade.
CAPITULO V.
DOS

liE~IBROS

BENEMERITOS.

Art. 22. Serão considerados membros benemeritos
do Club aquclles membros rle qualquer cotegoria
que se collocarem nas condições dos seo-uintes paragraphos, e lambem os indivíduos estrar~lüs ao Club,
que se acharem no mesmo caso:
§ 1. o Os Directores quando, terminado o seu tempo, a assembléa geral reconhecer que servirão com
zelo c dcdica~ão.
§ 2.• Aqneltes indivíduos que fizerem aos cofres
do Club um donativo de quinhentos mil réis,. ou
serviços que valhão pelo menos tanto.
§ 3. o Aquclles indtviduos que derem para premio
de uma corrida do Jocl{ey-Ciub uma peça de valor
não inferior a quinhentos mil reis, ou quinhentos
mil réis em moeda para o mesmo fim.
§ ~.· O criador de cavallos que ganhar o premio
grnnde do Cluh Jacome, de que trata o art. ~8. com
cavallos nnscidos c criados em sua propria caudclaria

-
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§ 5. o O criador que apresentar no prado e fizer
correr o primeiro cavallo de sangue pum nasr.ido e
criado no Brasil, de pais cu.ia genealogia se encontre traçada nos Stud-Boohs mglez ou francez.

Secçtio uníca.- Admissão e dú·eilos.
Art. 23. Quando qualqner individuo, membro ou
não do Clu b, achar-se no caso de poder ser elevado
á categoria de benemerito, a Directoria o fará constar
po.r escripto á H.sse.mbléa geral, e seu f!Ome será J?Ubhcado no penOdtco com a declaraçao do servtço
que o elevou a essa dignidade.
Art. 2~. Os membros benemeritos serão acctamados taes na primeira sessão solemne que seguir-se ao acto pelo qual merecerem tal titulo.
Art. 25. Os membros benemeritos gozm·áõ de
regalia<; iguaes ás de outra qualquer categot·ia de
membros, e estão isentos de toda c qualquer contribuição.
CAPITULO VI.
DOS

ME~BROS

REmDOS.

Art. 26. Serão considerados membros remidos
aquelles dos de qualquer categ01·ia que ·entmrcm
para os cofres do Club em qualquer epoca com a
(luantia de duzentos mil réis em uma só préslaçào;
1!can9o J~o~ este acto isento para o fulut·o de llualquer
·
con LrtiJtll~ao.

TITULO lll.
DO

FU~DO

SOCI.\L.

Art. 27. Entender-se-lia por fundo social lodo o
hem que o Club possuir, seJa de que natureza fôr.

-
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C.\PITULO I.
DA CREAÇÃO DO FUNDO SOCIAL.

Art. 28. O fundo social consistil·á nas joias e
annuidades dos membros, em quaesquer donativos
ou prestações que o Club receber do Governo geral,
do pr·ovincial, ou de particulares, da renda do capital do Club, do producto dos bilhetes de entrada
no prado, do rendimento da caudelaria e de tudo
quanto vier a adquirir por outros meios.
CAPITULO li.
DA APPLlCAÇÃO DO FUNDO SOCIAl••

Art. 29. O fundo soeia\ será empregado, segundo
ordena este artigo, e na ordem em que vão os respectivos paragraphos:
§ f.• Creação e conservação de um prado para
("Orridas de cavallos, o qual deve contar de raia para
as corridas, archibancada para os espectadores e
dependencias para accommodação dos interessados
nas corridas, sejão ou não membros do Club; e em
premios para as diversas corridas, segundo o regulamento privativo da secção do Jockey-Club.
§ 2.• Manutenção de um periodico.
§ 3. • Creação de uma bibliotheca de livros que
tratem da criação e ensino do cavallo, e assignaturas de jornaes de Sport europêos e americanos.
§ 4.• De uma escola de veterinaria.
§ 5. • De uma escola de equitação.
§ 6.• De uma caudelaria.

TITULO IV.
DA AD!\IINISTRAÇÃO.

Art. 30. Todos os negocios do Club Jacome, que
não süo expressamente reservados por estes estatutos á assemuléa geral dos membros, serão diri-

gidos c d!!cididos pot· uma Dircctorit1 composta de
um Presidente, um Vice-Presidtmte, um Sect·etario
Geral, um Adjunto à Secretario, um Thesoureiro e um
Conselho economico composto de quntro membros.
§ 1. • Será Presidente do Conselho cconomico o do
Club.
§ 2. • Compõe n mesa a Directoria plenn. ; mas c !la
poderá funccionar com a maioria dos membros.

CAPITULO I.
DA DIRECTOI\1:\.

Art. 31. Compete á Direcloria:
§ 1.• A applicat,/10 dos fundos do Cluh, distribuindo-os pelas dh·ersas secções, segundo su.1 i mportancia c necessidade, c de acco1·do com o art. 29,
ouvindo sempre o Conselho economico.
§ 2.• Nomear e dcmiltir os membros das diversas
secções, e os Juizes especiaes pnra os dias de corridas no prado.
§ 3.• Nomear c demittir os empregados neccssarios e arbitmr-lhcs os vencim(mtos.
§ i.• Nomear e demittir ou contractar professores
para as escolas.
§ 5.• Marcar a época das corridos, arbitrar-lhes
os premios e distribuil-os conforme o nrt. 49.
§ 6." rropor e approvar os membros de todas as
categonas.

C.\PITULO II.
DO

!'RESIDENTE.

Art. 3:2. São attt·ihu ições do Presidente:
§ L• Presidir ús sessões.
§ 2.• Esclarecer c dirigir as discussões.
§ 3.• Dar a palavra aos membros, observando a
ordem da inscr·ipção, combinada com a alternativa
dos opiniões.
§ r~.· Velar na inlciru guarda das leis do Club.
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5.• Rubricar todos os pnpeis.
6.• Marcar as discussões.
7.• Convocar sessões extraordinm·ias na fórma
determinada no art. 62.
Art. 33. Dirigir como melhor entender a caudelaria, auxiliando-se com os membros dessa secção.

1

CAPITULO III.
no VICE-PRESIDENTE.

Art. 3L Compele ao Vice-Presidente substiluir o
Presidente.
CAPITULO IV.
DO SECRETARIO GERAL.

Art. 35. Ao Secretai·io Geral compete:
1.• Substituir o Vice-Presidente.
2. • Dar conta da correspondencia recebida.
3.• Entreter as relações externas do Clube responder a qualquer officio que fôr-lhe remettido.
§ 4-.• Archivar e systemattsar to-dos os papeis,
sendo por elles estnctamente responsavel.
§ 5.• Annunciar as sessões.
§ 6. • Participar a admissão aos membros de qualquer categoria, enviando-lhes um exemplar dos
estatutos e o respectivo diploma.
§ 7. • Fazer, quando passar a repartição a seu
successor, um inventario circumstanciado de tudo
quanto tiver em seu poder.
§ 8.• Fazer, nas sessões, a chamada dos membros.
§ 9.• Em geral tem a seu cargo todo o expediente.

1

CAPITULO V.
DO ADJUNTO Á SECRETARIA.

Art. 36. O Ad"[unto á Secretaria é o substituto do
Secrcturio Ucra· c seu Ajudante; a elle compete

-
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especialmente n confecção das actas das sessões,
com a possível minuciosidade, em livro para tal
1im privativamente destinado.
CAPITULO VI.
DO

TIIESOUREIRO.

Art. 37. Compete ao Thesoureiro:
§ 1. • Cobrar mensalmente as mensalidades dos
membros.
§ 2.• Fazer as despezas autorisadas f>ela Directoria
e sanccionadas pelo Conselho economico.
§ 3.• Velar na quantia existente em caixa, pela
qual é responsavel, trazendo em dia toda a contabilidade indispeusavel á prestação de contas.
CAPITULO VII.
DO CONSELIIO

ECONOMICO.

Art. 38. O Conselho economico é composto de
quatro membros ; elles não farão parte da Duectoria,
mas podem ser membros das. diversas secções: esse
Conselho será presidido pelo Presidente do Club.
Art. 39. Compete-lhe exclusivamente:
§ 1. o Sanccionar as despezas auto risadas pela .Directoria.
~ 2. • Tomar trimensàlmente contas ao Tbesoureiro.
§ 3. 0 Tomar as convenientes medidas para a economia dos dinheiros em caixa.
§ 4-. o Passar aos funccionarios a Secretaria e a
Thesouraria, exigindo inventario dos que d~ixarem,
e recibo dos que tomarem posse.
§ 5.• Encarregar-se dos preparativos para as sessões.
Art. 40. O Conselho Economico reunir-se-ha sempre que o determinar o Presidente, ou por si ou por
cxigencia do Thcsoureiro.
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Art. 41. As actas rle suas reuniões serão feitas em
livro especial por um de seus membros, e aisignadas
por todos os presentes; não dependendo da approYileão do C\u b.
§ Unico. Não pôde este Conselho funccionar sem
estar constituído e111 maioria.

TITULO Y.
DAS

SECÇÕES.

Al't. 4.2. O Club terá as seis secções especificadas
no art. 3.•
Art. 43. Cada secção compôr-se-ha de tres membros, e cada uma nomeará d'entre si o Presidente.
§ Unico. O Presidente da secção da caudelaria será
o Presidente do Club.
At·t. H. As secções terão conferencias todas as
vezes que forem convocadas pelos respectivos Presidentes.
Art. 45. Quando houver materia que interesse ao
mesmo tempo a duas ou mais secções, ellas reu.nirse-hão sob a presidencia do Presidente do Club.
Art. 46. Os membros de cada uma secção organisaráõ regulamentos especiaes, que serão discutidos, alterados, se necessario fôr, e approvados em
reunião da Diretoria plena e do Conselho Economico.
CAPITULO I.
DO JOCKEY-CLUB.

Al't. 47. O Jockey-Ciub dará no anuo o numero de
corridas que fôr compatível com as forças da caixa
geral, e eom o pi'Ogr·esso que se fôr patenteando na
criação do cava li o. Neli as obset·var-se-ha escrupulosamente o re~ulamento especial que fôr adoptado,
fazendo-se netle as alterações que o tempo e a experiencia forem indicando, sempre de accordo com
o disposto no art. 46.
LEIS DK
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PAliTE 11.

s

-

!)8-

Secção wúca.- Dos }Wemios.
Art. 48. Haverá um prAmio, de valor não inferior
a 500$000, que consistirá em uma peça de ourivesaria, com a denominação de- premio grande do
Cluh Jacome.
§ ~ .• Este premio será designado para o parco de
maiores exigencias, quanto a peso de cavallciro e á
distancia a percorrer; e de futuro, logo que seja possível determinar os diversos parcos pelas idades dos
cavallos, elle será disputado pot· eavallos adultos,
e então seu valor potferá ser augmentado, se as
forças do cofre o pcrmiltircm.
§ ~.· Terá direito a esta peça de valor o possuidor
de cavallos que fôr proclamado vencedor em tres
pareos seguidos, para os quacs ella tiver sido designada como premio.
§ 3. • Os tres pareos seguidos, de que trata o paragrapho antecedente, nunca poderão ter lugar no
mesmo dia.
·
Art. i9. Haverá outros premias que eonsislirãõ em
dinheiro, e que serão marcados pela Direetoria, de
accordo com o f.onselho Econornico e segundo as
forças do cofre.
Art. 50. A Dil·ectoria envidará todos os esforços
para obter do Governo geral, do provincial, da Camara Municipal e dos particulares quaesqucr quantias
para esse fim.
~ Unico. No programma das corridas será espccihcada a procedencia_do premio.
CAPITULO li.
DO PERIODJCO.

Art. 54. No periodico publicar-se-lia:
~ L• Todos os actos do Club e ns actas dns assembleas geraes, das reuniões da Directoria c do Conselho economico, bem como o resumo das actas das
reuniões das dive•·sas secções.
§ 2. • Artigos originaes ou traduzidos, sobre o cavallo, o cão, a cnça e tudo o que tiver relaçào com o
sport.

-59~ 3. Resumo das noticias do que occorrer no estmngcit·o sobre tudo o que disset· respeito ao cavallo.
§ .1-. o Noticia minuciosa do desenvolvimento que
fôr tendo o melhoramento da raça cavallar no Imperio.
§ 5. Noticia de todas as corridas tanto do Club.
como de apostas particulares que se derem, quér
na Côrte, c\uér nas Províncias.
§ 6. 0 Re ação dos membros benemeritos do anno.
§ 7. 0 Nomes dos membros do Club que se distinguirem no nperfeiçoamento de sua criação de cavallos.
§ 8." Haverá gravuras dos cavallos vencedores logo
que o permittão as forças dos cofres.
§ 9." E' absolutamente vedada a publicação de
artigos sol>re quuesqucr assumptos alheios aos fins
do Cluh.
0

0

CAPITULO lU.
DA

BIBLIOTIIECA.

Art. 52. A llibliothecacompôr-se-ha de livros sobre
o cavallo, e tudo que lhe disser respeito, e de collecções de jornaes estrangeiros sobre o sport;
CAPITULO IV.
DA ESCOLA DE VETERINARIA.

Art. 53. Logo que seja possível pagar-se a um professor, abrir-se-1m um curso regular de hippiatnca;
e solicitar-se-Ita do Governo Imperial, para os discípulos da escola, licença para fazerem uso da arte
veterinaria.
CAPITULO V.
DA ESCOLA DE EQUITAÇÃO.

Art. !JL Quando os recursos do Club o permittirem, creat·-se-ha a escola de equitação ; mas só
depois de satisfeitas as outras secções, na ordem em
que são mencionadas no art. 29.

-coCAPPITULO \'L
DA CAUDEJ.ARIA.

Art. 55. Ultimo desideratum do Club Jacome: todas as vistas da administração devem tendet· para
a acquisição dos meios necessarios para a creação
deste estabelecimento, que deve ser ao mesmo
tempo o ninho ontle se crie o cava !lo de sangue puro,
para ser distl'ihuido como garanhão por todo o
Imperio; a escola onde se aprenda a criai-o, educal-o e tirnt· delle partido: e bem assim a escola do
cultivo da forragem.
Art. 56. A caudelaria terá o seu livro da criação
do cavallo de san{/Ue puro, que se denominará
Stud-Book Brasile1ro.
Art. 57. Os cavallos na&cidos na caudelaria poderão disrmtar qualquer premio , menos o premio
grande do Club Jacome, cmquanlo forem propriedade do Club.

TITUI.O YI.
DOS TRABALHOS.

CAPITUtO J ·'
DAS SESSÕES.

Art. !SS. As sessões serão ordinarias, extraordinarias e solemncs.

Secção t.•-Das sessões ordinarias.
'

. A.rt. 59. A assembléa geral considerar-se-ha constltmda, qu.ando se acharem pr~sentes o presidente,
o secretano (ou quem o substitua), o tóesoureiro,
um dos membros do conselho economico, e mais 25
membros de qualquer categoria.

-<H§ Unico. Niío podendo reuni1·-se esse numero no
dia flxado no art. 60, far-se-ha novn convocação, e a
assembléa geral será então constituída com qualquer
numero de membros que se npresentem, com tanto
que se achem na casa o presidente, o secretario, o
thesoureiro c um dos membros do eonselho économico.
Art. 60. As sessões ordinarias terão lugnr um mez
:tntes do dia mnrcndo pnrn a p1·imeir-a eorrida do
anno, e serão annuncindns pelos jornaes da côrte
tres dias consecutivos, e com anteccdencia de 15 dins.
Art. 6·1. A' assemhléa geral compete:
§ L• Eleger a dir·~ctorw e o conselho cconomico.
§ 2. o exame das actas da directoria á vista de seu
reTatorio, e o do orçnmento sobre o balnnçw geral
das contas aprcsent:úlns pela dircctorin.
§ 3.• A decisão de todas us, questões aprescntad;•s
pela directoria.
0

Secrão 2 .•- Das sessões

e~-ctraor·dinarias.

Art. 62. O presirlente será obr!gado a convocar
sessões extraordinarias toda a vez que l10uver proposta escriptu e assignacia por dez membJ"Os de qualquer categoria.
Art. 63. Nos annuncios para estas sessões scrú
expressamente marcado o fim de sua convocação.
§ Unico. Não se tratará de assumpto alheio ao
que tiver motivado a convocação.
Art. 6!~. Nestas sessões observar-se-ha, naquillo
que lhes fOr applicavel, a marcha seguida nas sessões ordinarias.
Art. 65. No dia immediato ao das corridas do Jockey-Cluh haverá sempre sessão solemne.
§ Unico. Quando houver dous ou mais dias consecutivos de corridas, haverá só uma sessão solemne
depois do ultimo dia.
Art. 66. Nestas sessões solemnes serão distribuidos os premios aos possuidores dos cavallos que
tiverem vencido corridas, observando-se nellas a
seguinte ordem:
4.• Reunidos os membros da directoria e mais
socios, ella nomeará commissões para receberem o
presidente honorario do Clube os donos dos cavallos
premiados.
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2.• Oecupando todos os lug·m·es que lhes for·em in·
dieados, o presidente, nbrindo a sessão, lerá a lista
dos premindos; o seeretnrio fará a chamada, e os
premios serão distr·ibuidos pelo p1·esidente honorario.
3. • Finda esta ceremonia, o secretario geral lerá
as nlt(~rações que tiver soll't·ido o regulamento das
corridas.
4. • Encerrada a sessão, o presidente h o nora rio
será acompanhado à sahida com as mesmas forma·
Jiuadcs da entmda.
Art. 67. Na ultima sessão solemne de cada anno
tomarúô posse de seus cm·gos os funccionm·ios elei·
tos na fónna dos pl'esentes estatutos.
Estas sessões solemnes serão publicas.
CAPITULO li.
ll.\S IHSClTSSÕES.

A t·L 68. Em todas as di::;eussões os membros deverúü guardar tudo o respeito devido ao Club, sob
pena de ser eo11Yidado pelo presidente para rctírar·se
da sala nquelle que, chamado nominalmente á ordem, persistir na pcrl.llt'bação do soee~o .
. Art. 69. Todos os discurso.; serão <lir1gidos ao prestdente ou ao Club, c nunea aos membros individualmente.
Art. 70. Nos objeclos economicos ninguem poderá
fallar mais de uma vez sobre a mesma materia.
Art. 71. Todas as propostas, indicacões e requeri·
me~tos deveráõ ser feitos por escripto, datados e
asstgnados.
Arl. n .. Nenhum membro poderá fallar pela ol'dem
mais de uma vez em cada sessão.
Art. 73. Entend(HO tet· desistido da palavra o
membro que, estando com clla, não comparecer á
sessão, ou retir·ar-se da sala.

CAPITULO III.
DAS ELEIÇÕES.

Art. 74. O presidente do Club será eleito de cinco
em cinco annos e poderá ser reeleito.
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Art. 75. A direcloria sertt eleita por l1·es annos;
no fim delles a sorte designará qual o membro que
della deve retirar-se.
~ Unico. o membro designado pela sorte para
de1xar a di reP-to ria podcrú ser Jogo reeleito.
Art. 76. O conselho economico será eleito todcs
os annos.
Art. 77. Na sessão onlinaria de cada anno proceder-se-ha á eleição geral dos funceionarios q!Je tem
de servir no ann·o vindouro.
Art. 78. As eleições serüo feitas p(?r escrutínio
secreto, exigindo-se que os eleitos reunão em seu
favor a maior·ia nhsoluta dos membros presentes.
Art. 79. Quando o candidato não reunir a maioria
exigida no arti~o antecedente, correrá novo escrutínio sobre os tlous rnab votados.
Art. 80. Hccollridas as cedulas á urna, continuará
aberta a sessão durante a apuraçüo, ainda que pela
retimda de alguns membros dmxe de existir o numero fixado no art. ti9.
Art. 81. Qunndo no correr do anuo der-se alguma
vaga, a elei~~ão será feita na sessão immediata á em
que ella se de1·.

TITULO VIJ.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 82. Emquanto o Club não puder ler um periodico seu, todos os seus trabalhos serão publicados
em uma das folhas da côrte.
Art. 83. Nenhuma prol?osta de reforma nestes estatutos será admitlida à thseussão, sem vi r assignada
por 25 memb1·os.
Art. 84. Para a approvação ele alguma reforma é
necessario o consentimento da maioria absoluta dos
membros do Club.
Art. 85.. Não se deve entender como reforma as
disposições f!UC forem propostas para suppl'ir. o silencio destes estatutos sobre qualrtuer materw, as
quaes poderão ser approvadas, reunindo em seu
favor maioria absoluta dos membros existentes na
assembléa.
Art. 85. A directoria organisarà nm regimento
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interno, no qunl marcarú as obrigat_;õcs dos empregados e a ordem 1le seus trabalhos.
Art. 87. Os pr·esentes estatutos serão submettidos
ú consideração do governo irnpe1·ial, cuja appt·ovaçüo se solicitará. O mesmo se praticará eom qualquer rcfor111a quo nclles venha a fazer-se.
Ar·t. 88. O Club, logo que seus recursos o permit~
tüo, tratará de obter uma casa pam celebração das
sessões da assembléa geral, da directorta, do conselho economico, das d1versas secções, para guarda
e conservação de sua bibliothcca e para reuniões
diarias de seus membros.
Art. 89. O Club encarrcgar-se-ha de mandar vir
do estrangeiro cavallos para garanhõ1~s e egnas para
criação, por conta de criadores, podendo o pagamento r·ealisar-se por meio de prestações J;Jela t'órma
por que convencionarem com a directona; precedendo sempre ns cautelns necessnrias para o effectivo reembolso.
Art. 90. A direclol'ia empregará os meios ,·,ue
julgar ndcf)uados para obter dos poderes do Est&ao
'terrenos pa1·a as corridas, e para a caudelaria, na
provincia do lmpel'io que julgar mais apropriada
par·a tal fim.
Art. 91. Logo que a secção do J ockey-Ciub tiver
feito as primeiras corridas, a directoria esforçarse-lia por estabelecer Clubs filiaes nas diversas províncias do Imperio para corridas de eavallos; devendo começar por aquellas que são essencialmente
criadorns.
Rio de Janeiro, 28 de Japeiro de 1867.

DECRETO N.- 3795-DE 4

DE FEVEREIRO DE

4867.

Approva o contracto celebrado com Joaquim Diogo Hartley para
a navegação a vapor entre o porto do Rio de Janeiro e o do
Desterro, em Santa Catharina, com escalas.
'
·

Hei por hem Approvar o contracto celebrado com
Joaquim Diogo Ilartley, para a navc~ação a vapor
entre o porto do Rio de Janeiro e o ao Desterro na
provinda de Santa Catharina, com escalas pelos de

Sanlns, Igmqw, Cananr'·a, Paranaguú, S. Francisco "
llapoeoJ'olty, dPhnixo das condições que com esto
haixüo, nssignadns po1· Manoel Piuto de Souza Dantas,
do .Meu ConsPihn, ~linisl.l'O c Scct·etario de Estado dos
Negocios da Agricullul'<l, Comme•·cio e Obras l'u!Jiieas, que assim o lenha entendido e lilea ~xecutar.
Palacio do Hin de Janeiro, um de Fevei·eit·o de mil
oitocentos sessenta c sele, quaclragcsimo sexto dtl
Independcncia e do Imperio.
r.om a I'IIIH'ica de Sua Mngeslade o Jmpet·ador.
1lfmwrl Pinto dr• Souza Dantas.
Clnmmlas a qnl'

"~'

t•cfere o Jle«'rf'tn n. 0 :J.,ftr. desta data.

·1.• Jonquim Diogo HarLicy e seus nssoeiados obl'ig<io-sc n eslahcleceJ' a nnvcgnçiio por vapor ent1·e o
porto desta c o dn Cidade do DesteiTO, na Província
de Santa Catlmri11a, com escala pelos portos rle Santos,
lg-ua. pc, Cananón, l'n•·anaguú, S. F1·anciseo e Itnpoeorohy.
No i:nso de niio st~•· possircl cm<ilguma das riagcn~
a eommuuiea~:;"10 com o po1·to tlc Itapocoi'O!Iy por
motivo de forc.:.a mnior, como: tempestade ou grand«'
lllar; os cmprczarios nüo incorrerúõ em pena alguma se os seus mpot·cs não locnrern no mesmo
jHH'to, devendo po1·érn p•·o,·a•·, pcmnle o Ministerio
da ABTicullmn, ror<.:a m;tiol', a qunl sómenle pódc
justificar a falia.
As ~na las da con·espondcncia de llapoco•·olly ou
sc:rií.o enll'ngtlPS no porto dn escala seguinte, se entre
elles houver linha de eorreio lerresll'e 011 quando o
rapo•· no\·mnrnlt~ por nlli passm·.
Para (WO\"fll' a fnrr:a maiot· <Jtle os isc11la da eseala
de IlnJ.wcorohy, tJS. cmprczarios munir-se-hão de
atteslados dns Aulol'ldades do mesmo porto quando
po1· clle passarem, c dns portos das rsc::tlas immcdinlanwnlé cnutiguos.
Ycrifit'.ando-sc: ·qut~ o.;; cmp•·cza•·ios dcixát·ão de
fazer esta escala sem moli;·u de~ fort~a maior ineorrcrúõ em 11ma n•ulta de !J00$000 a 1 :o"oosooo imposln
pelo M!nislrrio da Agricullura ..
2." Ftea marendo o prazo de otto mezes, conlndos
dcsla dala pnra os cmprczarios começarem a navcg;nr:iío, a qunl principinrú rm qnnlqnnr •'popa dPnlro
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lleslc pt·azo, logo (\llll o>~ ernpt·ez;u·ios pt·ovat'0tl1, na
l'tSrma deste contraeto, qHr. tt·m á sua disposiçiHl
protnplos para 0 SCI'\'i1:0 dntts dos \'HjlOI'CS de i!llC
falia a clausula 1o. a
E:ocpirado este prazo, n~lO es!anllo habilitados para
fazerem o servi1;n contradado pagarúõ ao Govcmo
TlllJ~cr-ial o duplo d 1 sulm~n'.ii\0 lll\nsal qnc llws ,·:
al'lllll'[l(la, po1· mez fJllP l'Xtedet· nto cnlllplet.aremsc mnis seis, findos os qu<H'S fka rescindido o contr·aclo.
:J.> Os empt·czarios ol11·igüo-sc a fozcrduas viagPns
redondas po1· ttwz entre os purtos dr~ignados na
clausula 1."
Os dias de pat·Lirla dos vapores do porto inicial c
as dcmoms em cada porto 1.la liuha serüo eslabcleeidas pot· uma tabell:l pelo Ministedo da Agt·icullura
de accordo eom os cmprczarios.
Fica porém dosdo jú estabelecido que os ditos vapot·cs dcverú(, sempre chcgat· ao porto terminal em
Santa C.nthat·ina 2\ horas pelo menos antes de alli Locm·em os paquetes que timrem o servi~;o da linha do
Sul, ora n cargo da Companhia Brasileira.
L" Os pmzos dt~ de11tnra marcr11los na ta\Jclla ele
qu•! falia a clausnla anterior contar-se-hão do momento em que f"ttrldem·em os ,·nporcs, quét· isLI) t.cnha
lugar em tlia ulil qu{~r em 1lomingo <HI dia feriado.
O maximo do lclllpo da detnom ni"lo é nlH·igatorio
e antes de sua let·mina~:iio poderú o vapor continuar
IH\ sua den·ota se fôt· dcscJIIIlaraçado pelo correio do
pol"lo em que se aehat· e cslivet· terminndo o SPI'\·iço
pa rlieulm· de 1HJssngPns e rarg·as.
Poróm do porto turminnl de Santa Cntltntit~ niw
sahirú cmqunnlo ni\o mr di!Spachado pela Si~·~retal'Ín
da Presitleueín, a qual SlÍnwntc ptll" motivos pondCI'Osos podcrú r0t<'l-n depois de C'\pimdo o praw
da th·mora.
li. • Occorrentlo maior demora do que a que fôt·
fixado, o f(ll8 n:~nca se [W1Jerú provar, poe \1nrtc do
l:oYct·no Impct·ial, Súlll HJH'escntaç:.üo Je ot't em pot·
csct:iplo da Aut~:n·idade e.ompetcntc (Minblc_rio da
,\grtcult.ura na Curte P PrPstdentes nas Provinews servidas por cst.a linha de navegação) ao Gerente da empreza, Agenh•s ou aos Commandnnlcs dos vnporcs,
qnnndo uilo cxisliín Agentes; a pnrtc qne o~easionat·
a demom pagat·ú ú outra pot·le ~ quan.lia _de 250~000
por pmzo de 12 ho1·as que a pat'lllln cHeetLva cxecdet·
ú hnra da pnrtida nr1linaria, sah·n sP ai\Pmnrn f1lr prn-
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duzida pu1· causa de fu•·~a maiol', que etu rdaçüo ao
Go\'crno stí podcrú set· admittida nos casos de·scdi\:iJo, reiJellliío 011 qualqtlel' pet·tmhaçào •Ja ordem
publica tpJC OCCOI'l'CI'.
Stí se contará o pmzo de ·I t horas para o pagamento
tia mu !la desta eluusu la fJUando o excesso da demora
passar de lres ho1·as.
A mesma pena sc1·ú imrostn, pela mesma fÓI'ma,
na hypolhesc dos Yaporcs ni'lo sahit·ern do porto inicial da naYega~:iío JJOS dias e ltoms marc<Hlos.
íi. • A Hcpartiçüo do CotTcin tn·o~·ideucinrú pam que
•·m todas as eslnções respcdivas que se api'Oveilarcm
desta liulw as malas de COITe'>pondencia estejão
senqH'C pi'Ompl.ns a tempo a lim de nflo retardarem a
snhida dos Ynpoi·es al~m dn hom ma•·cada. ·
E CJUando por culpa do CoiTt•io houYcr llorúora, a
mesma Hcpnrli~;<io iuconerú na multa «la clausula
nnterior.
7.• AS All'au}legi.ls c Consulad?s. d,o:" pOt'los em que
os vapot·cs lem de toc:.11' c•x[Hlhrao os despachos
ucccssarios para o descmhar·quc da carga ou das
cncornmeudns que forem ou tiverem de sct· tt·anspc.rladas pelns Yil[Wl'I'S com pref'erencia de qualquet· out•·a emhnt'L·aç.üo, sem cmln•·go de Dominqo
ou dia Santn ou por «Jllalqut~r· motivo feriado, acr.:.
mitlindo a despnchos nnticipilllos a carga e encomrnendas que tire•·ent de ser· transportadas pelos
,-a pores des!n Cll11)reza.
Os l'r·e::;idenles «as Proviucias ou ns aulot·idades
dos poutos set·viJos pu1· esta linha de navegaçãd
prestarúü aus ditos vnpon~s toda a JH'otecção c auxilio 11e que eal"l't~t~l·ern pal'il coutinuaretn a viagem
dent•·o do prazo fixado c para eUill!H"imcnlo des~e
eootracto, eol'l'tJIHio por· conta da empt·eza quaesquer dcspezas que por tal 1110do fo1·mn feitas.
8." Os Comnwndanlcs dos vapoms conduzirllõ de
lctTa para hordo as malas do Corr·eio o os officios das
autoridades, c. quando cltrgarem nos po•·tos de sua
deslinaf:flo, os levnrúõ ús Hcpa•·tiçües dos Correios
respectivos, ou os cntregnrúô aos ,\gentes dellas
que se t·IJ::s ilpr·csclllal'em- dcvidnmcnte aulorisados
para rcce!Jcl-os.
Os ditos Co!utuaullantes passn1·áõ e exigir·áõ rcreeibos das maln» f)Ue rect•llerem e entregarem.
9.• Os cmprezal'ios pagaritü uma mulln igual ao
valor de toda a sullven !.;ãO mensal (7; 000$000) por
\'Íiltfelll lj!i(' •h·i\;11'•"111 dt· t';JI.c'l', s;llnl sr~ proYill't!lll fun:a
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a uavegaçilo Je seus Hlpores e

;.dúrn disso que tia praça se não encoutrüo vapot·•~s
em condi~_;ões de f<lZCrern por ft·etatncJllo o servil,:o
euntractado.
No caso de, por motivo de inuavegahilidade dos
vapores tb empreza, haveL' nccessidatte de fretar-se
vapot·es para o seni~:o desta mwcga,;üo os cmprezarios devcrúõ previantente oblcl' do Minislcrio tla
Agricullum permissão pam o fretamento, que uito
lhes será ll<ula se no pur1o houn~t· vapor em condi~_;õcs mais favoraYcis do que o proposto. Os ctuprezarios iueonct·úü na lllnlla de ::200~000 a ;;oo:-;ooo,
Yet'iJicundo-se que de proposilu tleixàrüo tle frctm·
U "<li lO L' llli\ÍS COti\CIIÍelllC a esta llil\'Cg'a~:üo ·
I o.• Os L'tllpt\~zarios cttlpt·e~arúõ nesta linha nu pritneiro quiuqummio dous, c !indo elk Ires vapores
quo sct·i:-to e;;peci<.1lmcnte consll'Uitlos pam dln,
segundo os ultiBIOS melhoi'amcntns da :trte.
Estes v<;pures, além da condi~,;üo essencial de
solidez, teniu aecommoda~.:ôes c capaeidadc para
transpot·lat·eul pelo menos :.iO passageiros dt' 1. •
cJn,:;e e J;jo tle 2.• classe, ou de eonvez c dez mil
<uTobas tlc cm·ga; calado conveniente pa1·a nas nwrós
mais haixas onlwrcm nas hahias e portos da cseala
c marcha nunca inl'ct·iot' a dez milhas por hora.
C'lão SCI'ÜO ;JCCitos CLTIIJUlllltO lliiO l"Ôr dcdamtlo
por peritos nomeados pelo l\linistct·io da Agricultura que pt·ccnchcm as condições desta clausula.
li." Os vapores tlesta em preza gozat·áõ, emquanto
estiverem empi·cgados nesta linha de navegação, ele
t.otlos os tlireitos c bcnções tk Paquetes, licaudo
~~lllt'etauto sujeitos aos Regulamentos c á fiscalisa~üo da,; Alfandcgas tlos portos parn onde levarem
passugciros e carga.
12.• Os vapot·cs que os emprczm·io:s tnandarcm
construir ou compmt·em para esta naYegação, seja
qual for o lugar onde tenhüo sido construido, scrfw
twcionalis:11los hmsilciros c dispensados do imposto
pela transl'et·ellcia tle propriedade e de matricula.
13.• Cada um dos ditos vapores terú a seu bordo
os sobt·esalentes, aprestos, mnterial, objcclos do
scni1_.;o dos passageiros, c o numero de' officiaes.
machiníslns, foguistas, pessoas· d1~ equipngcrn l'
de servi~~o que forem necessarios c que serüo marcados pelo l\linistcrio da Agt'icultura em uma ta.,.
bella especial pot' oceasião em q11e o YHpor l'ôr
aceito po1· clle.
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ll." U < d•1 da <H:dta~ào de 'apor e~tabelecet·á
t:11nbent a lul<u)•o tlellc. tanto a re:-peito do IIIHtwro
de pas~ag·,_.irus couw 110 que co:•cnrue ú carga, devendo para isto prccedet· proposta dos ctnprezal'ios, os
quacs Heüu sujeitos ú multa de 250~000 a 5oonooo,
qunndo excederem a dita Jotaçüo, e ú do douro no
caso ~lc reincidencia, sendo que a tet·ccir·a lmnsgr·cssii.o dcsla clausula dnrú direito no governo de, ou rescindit· o (:ontraclo, ou exigir umn multa de i 0:000$000.
I i). • Para ex•~curilo dn elnusula anterior o :\Iinisterio
da A!.!Ticultura, 1Ú1 Curte, c os l'rc:-;idcntes 1las l'rovi udiís nos portos de sua j ul'isdic,:fw uomearáõ comllliss;u·ius 011 tOIIIIllissõcs, ao~ !JlHICS incurnbit•áõ
destes cxntlli.'S, que entretanto 11iío poderüo t·ct:uuat·
a sal1ida U\1 :1 Yiag'CIII tlo Hl)Wl', snl\'u SÜtlll'IIIC IIIJ
easo de p!~rigo cviücnli'.
·
I G. a Os erliÍll'l~sarios oht·igiío-se a Lran~porlar graLuilautcllle:
1. • .\s mala:; do cconeirJ na roiJfonnidatlc do rcgularucnlo crn Yigor.
'2. • Uw agente do wesmo eoJTnio, quando assim
eomier ao scni1:o publico, o fô1· or·denado pelo
:\linisteriu dn AgTienllnrn.
:J." As sollltllas'do clinh(~ir·o rcmcllidns pelas Esla~~ÕL'S de Faw11dn, du umas pam oulr·as Pro,·incias, ou
pam a Ct!r·te, c desta para qunlqum· porto da linha.
i.. • O Agente do Go\'crno que presidir á ins[)CCt;{lu
da naregn~:.iio suhrE>neionndn, se se ric1· a cslaiJeleeer este Jugnr e Yiajar po1· ohjceto do scnif;o n
se11 ear~o.
Tanto ·no Agente do Cul'reio cumo a e:-;lt~ ullimo os
<'IIIJH·cznrios dnrÇw gratuitamente cumetlorias emquanto dttl'ill' a vwgcrn.
1i .• Os emprczarius apJ·escJllnníõ clcntr·o de quatro
lllL',Zt'S, contados tle~ta dala ú approvn~;üo do Ministcterw da Agr·icultura, a ta!Jella dos pt'Cí~os das pnssn-·
gcns P dos fretes das rnrgas, guwndo-se em sua
confcc«.;iio pelos pre~:os qu<~ nelualmcnlc se pagüo
pelo transporte de p<ls~ngeiros c cargas entre os
portos dn hnlla de que se lmln.
Esln 'lalll!l!n serú re,·ista de tres Ptn Ires nntws, c
cnlüu poderiiu StT reduzidos os tlilos preços tlc nct:ol'llo eom os cmprczarios.
18. a l'ios pr·cços das passageus e cargns do GoY•:rno
se l't~rú lllll abatimento de 30 ·;.do que ftit· eslipulndo
11a tabell<~ de que trntn a elnusula anterior. o rnesrnn
;~halitncrrlo ~~.~ l'nr.'1 11;1s pnssil~Pll~ d()~ <'nlnnos que
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fureut truuspurtadus por conta do Miuistm·iu da Agl'ieullut·a, c uos lh•te::; das nwchinas c utensílios de
lanJurn.
As setuenles que 1'ol'l'lltt·nyiadas oillcialnwnte paxa
serem gTutuitamcnte distribuídas pelos lavmdores
Jtüu pngari'u:i frete se ni"w exceder de 20 nrrohus o
~eu pe~o.

Hl.' Os enqncsnrios o\Jl"igüo-se a pô1· seus \·apores
it di~twsi~Jío L~O UoYerno Imperial, quando ~ssim

~olWJCI' ao sernço publieo, qum· por venda. quer pot·
lreta111cnto. ~e as partes eontractantes wio chcg3l:Cllt
a llllt nccot·do em qtwlqtier dns hypotlteses aetma
lllCllcionadns, Jli'Otcdcr-se-lw ú at·bitrngem, 110lllt'nndo cn!b lilllil Ll<lS pnrlcs contractanles seu nr·bitro, os quaes trularúü de dPsignar immcdiatmnentc
mn lereeiro para decidir· detinitinHneute no easo de
Lliwrgencin eutrc si.
o. laudo dos arbitros em qualqucJ' dns h,Ypolhe~cs
ohr1ga a ;unhas ns partes·.
~0. a Fit:a-lhes t:onccdida a ÍSCIH,;üo de dil·eitos de
(·ons_un1o pma os ohjeetos que impor·tarem para o
M~rYI(_,:O dc:;la t'lll!ll't'za, que pelo Hegulnrncnto appronclo pelo Dcert>ln 11." 2!H7 de Hl de Setembro de
'I HGO, podt'lll su1· i seu tos )H' lo Gon·mo lmpcl'ial dos
ditos di rei to~.
O (;oYerno se u\Jrig-a <1lérl'l disso, logo ljl.le os cmprt·zarius o n•querete1u, u solieilal' !lÓ Poder· Legislati\'o n ist•llri"lO dos mesmos direitos, 11üo só para o
material e só.bresalcules que os cmprezarios imporlaJ'!'HJ pelo prazo de Ulll nlllJO, tTHts lambem durante
todo o pmzo de duraçào do eontraelo pura os matct'iaes destinados ao maneio, concerto e per:eit,:ão das
In<lchitws ria empreza.
Para cxccut:.fJO desta elnusula os Clll)ll'CZar·ios subltH~ttcrúu ao Tribunal do Thesout·o, com a prcci:;a
~llltceetleneia. a relat~üu !~Os ohjeelos que earecerem
Jlltporlal·. cum a dPdal'açao dns quanlldades c qua-

lidades du !'ada
O Trillurwl, se

nar alglltls dos

nrti~o.

t~utPitdcr

eumeniente, potlel'ú cliulisua qnantipat'l\ o Con-

dili)S artigos ou l'üduzir· n
dadt·, ~ dt~ sua det~isúo sü !lave r;\. r·ecurso

tlu Estado.
21.• u~ Olllfll'uz.u-ios l'c>!:eberúõ no Tllesou1·o 1.\:acional, mediante Ol'd!~Ill do Ministel'io da Agricull•Jr·a, a
su!Jrt)llt_;ún dc;l::;oo:; p:n· \'Íage,.n redonrla {lUC fizel'cm,
a_ qual s,,, ser<'! png-a depois de concluída n mesma
:;('1110

\li I S"l'lll.
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Pam a c\pediçito dci>la ot·dom os entprczat·ios dovcrúü pro vat· poranlt) o Dit·cct.or Geral dos Correios que
satisfizeriio lnclns ns elnusulas deste conlrnr.to.
22.• Se nm conscqnenr.ia do sinistt·os ou de fot·t;n
Inaiot· os vapores em [H'cgados na 1in lia nii.o •~one lu i rem
a viagem redonda, só set•A paga aos emprczat·ins a
[Mrto da snhvcn~flo col't'espondenlc {t extensfto Iwvcgmla. Pnra t~sl.é lim llea fixarla rnt 1.31H milhas pol'
,·iagcm J'edontl<l, sendo.
neste pm·to ao lle Santos ......................... 2i0 milll:ts.
Da h i
Hahi
na h i
llahi
na h i

a lguapt• ..................................... 1,')R
a C:ulallt;a........... •• .. • .. .. . .. • .. . .. . . .. . . 3f'o
a P:u·ana::m:'t.................................. .10

a S. Fl'aneisco.. ... .. • .. .. .. .. • . .. . .. .. .... . .. nti

a Santa Calhat·iua ............................ !12
e o pt·cço tk cada milli:l, llOI'l:lnlo, em 2~61H.
.

"

"

23.• Este eonlrndo durar<\ pelo pt·nzc de ckz annos
do dia. em que eornc•.:a~· n lH1\'c,gn~::w, llta:->
pode1·a sei' rcnslo no fim de etneo anHos c allcradns algumas condiçôes de aceoi·do com o f{lJe a
experiencia aconselhar·, como mais conveniente a
este servir o.
2\.. • Os êmprezni'Íosnhrigiio-sea enlr·arpnraoTitPsom·o Nacional com a pm·cenlngcm pi'Oporcioual (t
sua suiJvcn~;üo, quc fôr· mm-rilflil pelo 3linislerio da
Agrieulllll'n para o pngamento de um InspeclorGtwal,
no cnso do poret'liO ln1perinl se delihernr a crcar esta
Cnmmissüo.
Esta porcentagcm scrú assim cstnbclecida: dt~r:r-e
tada a despczíl que se tcrú de fnze1' com a inspec1~ün
serú dividida pot· eada eonto de réis que o Rstado 'jJagat· de. suhvcn•.:•ü~ ús emp1·cz\1~ de navcg-açüo. Os empt·ezar·tos t·cspef·Lt\·os png·nl'ilo tantas quows quantos
rurcm os f'ontos de réis de sua sub\·cnc.;-w.
'ia.• O abandono do servir;o contractil.do pelos emprezarios ou a sua interruw;ão por mais de ·um nwz
~~rn toda a linha ou parte tlella, sem sm· por e/feito dP
fo1·ça mnio1·, darú lugar ú cobrança de todas ns dcspr~zas qllf~ o t;on•t·no tizer· pam a conlinuaç;-to elo !'C' ferido scni~;o, dul'nnle o tempo dn abandono ou po1·
todo o tempo do collll'acto, o em lodo o caso a uma
mulla er.uivnl ·ntp a ;j() •;. das mesmas despezas.
26." Para garantia dos pagamentos c mullas eslaiJclccidas nesll'. f'.ontraclo fica hypdtltecndo ao (;o\·c~r!lr,
11ltjll'rial utn dos vapores que possuit·em os Cl11[11'1'zarios, o qual ser·ú IJreviamentc designndo.
l'alacio do Bio t c Jandro em o '1.• de Fen~rrir·o
dt• ·1Rfi7 .-.llrrnof'l Pinto rlr Smr::rr /)nnfrrs.
c~ontafl,os
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El<'l':l ;i r:tt,•g-or:a de Consulado PJ'i\·atiYo o
nra~il no Porto.

\'i1~!'

nr: !Rtli.

C msulatlu clu

,\lletllh)lldo (ts coJnenicncias do scrvico publico,
e de! ~~~mfortnid;ulc eotn o que di:>púe o' ari. ;;,o do
1\f'gu\;~mPlllo Consular do Itnperio dn ·li de .Junho de
18í7, Hei por hem elevar ú ealcg-oria de Consulado
PriV<l!ivo o \'icc-t:onsuhdo 1lo Br·<~silllo Porto.
,\nlonio Coelho dt) Sú c .\lhuqucrqne, do ~le~1 ConsPIIIo, Senador do linpcrio, Mi11Íslr·o c Seaelario dP
E,;lado Jos l'\t)gocios Eslrnngeiros, nssim o lenha entendido e f•u:.a cxceufnt·, expt)dindo os despachos
neer>ssnrios. 1'<1lat~iu do Hio de Jancir·o em sele de
Ft~Vül'J)iro de mil oitocentos sessenta e sele, qllrulrng,•,c;intn sPxlo ela fndependeneia c do Impf'.rin.

Cnm a l'IJ!JI'Íca

d;)

Sna

~L1g·esladf)

llEC!lETO '\. :r7!11i-DE ()

o Tmprrndor.

nE FEI"F.fiE!HO llE I~G7.

An!tll'kt u Jlrasi/ian wul Portugwose J:onk limi/;d, ora I::•I.!Jli.,h
lia n/; limil!'il, para estabelecer uma raha lili:\1 11:1 C tpit:Jl da
l'l'tl\ill•'i:l d•• l't'l'll:llllhllt'O.

\lknd,;ndo

:10 qur~

Mn t't:pt'l'scnlou hdtll Cnllop,

l>ircclor c I'C'fll'l'.'intlianle ('~pcr·inl do JJ;Yt.úlirrn mul
Pll;·!u;;uese JJrm/; li;;Jitrd, orn Hn:;lis!t JJrmk 1imitrd,
n dn l'!ml'ormidndc cnm a Minlla Jntmcrliala P JlllfH!-

mll Ul',;nlu~:Jto de li do r:nrTI'llln mrz, lnmada sohrr
pat'Peut· da SeC\/10 dll Fnzt>11da Jl,J l:onsn\llo de Eslad•1
"'' l(i dr. .J:liwim fiJHio: IIPi por IH·tu An!Oril'nr u
t'Pfet·ido Banco pnra r>slnhP!e1:1•t' lllll:t cniut lllialtw
t:id;:dt~ do rl.r•c.it't:, Cnpilnl da ProYÍlltia do Pcl'llallllltll'!l lic:nndtJ n dila •·aixa snjcila ús l'<'q'l'l\S r' r:ondi-

'.:ü•,s

l'''t•scl'iplns no Jlrl't'eto n.• :L:!I2 ·dr 2R d1: lll'-

zrm hrn dP I Sti:l.

·-- i:l -

Zacat·ias de Utíes e Vasconcellos, du ~leu Consdlho,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 1\liuistros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Fazenda e Presidente uo Tribunal do Thesouro
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Ianeiro em nove de Fevereiro de
111il oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
<la Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagesl.afle o Impera dOI'.

--·. -OF.CP.ETO .\. :Ti!li- JH: !I

n~e FF.\"F.fiP,IJlO llE

I RM.

nedat':l que n caso dt~ ah:-tndono dos officios de Jusl.iç:l está romJH'ehentlido nu nt•cr!'lo n.• 12\l,f de t6 de nezembro de t8.53.
w~i por bem, Usando da attribuição que 1\Ie confere
o art. ,, ~2 § f'2 da Constituição do Imperio, Decretar
o segumte:
Ar·tigo unico. O caso de abandono dos officios de
Justiça está comprehendido no Decreto n.• 129i de
·16 de Dezembro de 18ij3, cujas disposições serão
applicaveis aos servenluarios dos ditos oJficios.
1\Iartim :Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\leu Conselho, Ministro e Secr·etario de Estado dos Negocios
(la Iuslica, assim o tenha entendido e faça executat·.
Palacio "do Hio de Ianeiro em nove de Fevereiro de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Milgeslade o Irnpet'Mior.
Mai'fim FNmr·isco Ribeil·o dr Androrlrr.

lU

llECBETO :'11.
AtltlrOY:l

:1~

3i!l8-llE

H

llE FF.rlmEIIlf! DE

18t)i.

insll'\H'Pões tiPiiuimlo as :tltrihni~õe~ e dt•YerPs do
CltPfe tio• Esl:ttlo-1\laiOI'.

Allendcndo a necessidade de definir as attrihuicôcs
devm·es inhet·eules ao cargo de ChPI'e ôo Esi:1r1o
'laior das Esquatlrns, Hei por bem appt·ovm· ns
lllslt·ue~;õcs que com este baixiio, assigrwdas pot·
Afl'ouso Celso de Assis Figueiredo, do Meu Conselho, ~linistro c Secretario de Estado dos Negocios
da 1\Jarinha, que assim o len!Ja entendido c faca
exe~~utar. Palacio do Rio de .Janeit·o em nove iie
Fevereiro de mil oitocentos sessenta e sele, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
f'

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Affonso Celso de .1ssis Fi(luPh·cdo .
.\ Uribuiç;1es e tle,·4"rt>s •lo Cllere de F.statlo-Jiaior.

:\t'l. L • O Chefe de Eslado-Maiot· é orgão Offieial
c legitimo do Commandanle em C!Jefc pnra a lt·nnsmissão das ordens deste sobre quanto disser respeito {ls opernções, moyimento, disciplina,' policia
e economm da Esquadt·a.
§ 1 • A autorid;Htc que cxet·cc ú delegnciw dn Commandnnte em Chefe, em cujo nome expedidt touas
as ordens c providcncins: natla resolve ou determina, sem scicncia c consentimento do mesmo Cnmnwndante ern Chefe, ou appt·ovaçiío destP, quando
a u~geneia do spn·i~:o lliio permitia .eonsullal-o
prPvJamente.
·
AI'I. 2.• Tem por principal devet· coadjuvar· o Commandante em f.hcfn na Pxecução das providencias
esseHciaP.s ao bom exilo do servieo ou commissiio
que lhe houver sido confiada.
·
Si ·1." Na auseneia do CornmanJnnte em r.hel'e, suppt·e-o c representa-o nos casos urgentes.
.
Art. 3.• E:xercila imrncrlial.a antol'idade c flirccla
Jiscalisn~:ão sobre o pessoal do Esta•lo-Mnior, assim
do Commandnnle Pm Chcl'n f'.omo das rlivistifls P.
nnYio,;;.

:\l'l. L• Elll t.:asu de 111urte, u•J qualt(UCI' outro
acontecimento, que pl'ive o Commandantc em Chefe
4le desempenhar as suas funceões, o Chefe do Eslatlo-~htior· o participarit imruedialamentc ao Otndal
a quem, por designa-;iio especial tlo GoYei'no, maioL'
gl'Mluat:üo ou antigmdade, competir o Commando,
tJuantlo a cite proprio não pertença a substituição.
§ -1. 0 Si a hypotltese acima pr·cvista realizar-se
em presença do inimigo a communicacüo ao substituto será féita por l'llll si,.,nalreservâdo, ou qualquer outro meio de anlemào convencionado.
§ 2. • Em ·tal easo o dislinctivo de com mando continuaní ar·,·or·mto no navio chefe, nmquanto o inimigo estivet· ú vista, c o Chefe de Estado-1\laior ou
u Columaudantc do rucsuw na,·io chefe, se este für
superior úquelle em gTadua\·.iio ou antiguidade, dirigirú os 1110vimeutos e O[h'l<H:ões da esquadra ate
•tue o suct.:esso•· tio Comruandaute em clw:·e lenha
feito eonhecel' a uwslua csqtHHlra que assumio o
t:OIIIIIWIIdiJ .
.\1'1. :i." 0 Collllllillldcllllé t~lll Cftd'e tfcrc COIIllllUIIÍcar· ao Chefe •k seu Estado-~laior· as instruct;cies e
ot·dcns, que tiver rccchitlo c rccehet· para o tlesornpenho tle sua co1nmissüo, e bem assi111 os signaes
t·esct·nt.dos, qut~t· dos navios cntn~ si, quét• destes com
tlS baterias c fon'.as de terra.
At·t. 6." O Chd'e de Estauo-Maior requisita, Cúlleeeiona c conserva, sob sua guarda, as ~artas, planos,
plantas, rotci1·os c mais esclarecimentos ncccssarios
[\ eouunissüo tlt> que rô1· ineumbida a csquadm .
.\ri. 7." E', sob as ot·dens do Commandantc em
Chcft:, o primeiro liscal da fazenda na est}Uadm, e
uessa ttualidade cump1·e-lhe:
.~ ·1." Jlitzet· observar as disposições legislativas P
or·dens con~emcntes a senwlhante assurupto, requisitando do ConHuandantc em Chefe, e pondo em pt·atica totlas as providencias, que reputat· conducentes
ú melho1· liscalisaciio da reeeila e despeza do material e diuhcir·os sÍ1ppridos á mesma esquadra.
~ 2. • Examinar·, put· si ou por passo a de sua escolha
e contiant_ia, os gcueros, nnrnÍfiÕCs c solH·esalentes foruccitlos aos lla,·ws, \·et·ifieat· a sua Lwa qualidade, peso
~~ quantidade, e providenciar sobre a sua boa arrecatla.,;ão e regular distl'ihuição c consumo.
~ a.• l\Jol'alisar a necessidalle e legalidatlc dos pedidos, e rulll'icat· as respectivas guias, depois de cote.i•tl-a-; eo111 ;1~ t;tlw.llas de f'oruedmenlo~.
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~ í." Ter parlitoular cuitlauoem que os mnio:; da es·
ljUadra estejão sempre abastecidos de material, munições de guerra, sobresalentes, viveres, aguada e
carvão, con·espondenles ao seu completo armamento
c necessal'ios ao immediato desempenho de qualquer commissüo.
§ !).• Fiscalism· o set·viço dos hospitacs e enferma·
rias, depositas de material e transportes da esquadm.
§ 6.• Fiscalisar a execução dos contraclos passados
para supprimento de material, rlenunciando ao Commandante em Chefe as infmcções que se commetterem, a fim deste proceder como fôr de justiça .
.~ 7.• Informar regnlm·menlc o Commandante em
Chefe sobre a quantidade e qualidade dos viveres,
municões e solwesalentes existentes, apresentandolhe o 'calculo dos l'omcdmentos pt·ecisos a fim de
que o mesmo Commandante em Chefe poss:1, com a
necessat·ia antecedencia, pmvet· ú sua acquisição.
§ 8. • Organizat· nwnsalmente o mappa geral do
material de guerra c naval da esctuadm, que, pelo
t:ommandantc em Chefe, dtwe ser lransmittido ao
Miuistro da .Marinha.
§ 9.• l'nssat· revista de mostm ás guami~;lics, chamando-as pelos liHos de soccorros, pat·a t•econlwcet· se os assentamentos da.s praças estão lançados
com a clareza c formalidarlcs legues c examinar os
mais livros c documentos da cscriptm·a('.ão do cada
navio, f~1Zendo corrigir os erros e omissoes que encontrar e propondo ao Commandante em Chefe a
puni()ío dos responsaveis, quando a natureza das
faltas exija repressão.
Art. 8.• O Chefe de Estado-1\Iaior é responsavel
ao Commandante em Chefe pela disciplina, ordem
e policia da esquadra, competindo-lhe:
§ L• Velar em que o serviço seja regular c pontualmente executado, mantendo e fazendo manter a
mais escrupulosa e severa observancia das leis, regulamentos, instrucções e ordens, tanto gerues como
do Commandantc em Chefe, ao qual purticipnrú
immcdiatamcntc qualquer falta ou tmnsgressão que
observe, a fim de serem punidos os culpados.
~ 2.• Detalhar o serviço gea·al da esquadra e velat·
pela segurança da mesrr.a, fazendo 1ue as divisões
c navios occupcm os postos que lhe wuverem sido
designados, e n'31lcs se conservem com a vigilancia
c p.recauções pa·esc1·iptns nos regulamentos militllt'cs

,. f'Xig-idas pd;ts

cir·etltnsl;uu~ias.

ii

)\ :J." Uesigu;tr, seguudo as ordeus que ti\er ret.:ebido do Comnwndante em Chel'e, os ancoradour·os
das divisôes C' transportes, assignalandu as linhas e
distancias em que fundear os re:'pectivos navios.
§ 4-." Rectificnt· cuidadosamente as linhas dê fonnntura, principalmente em combate, participando logo
no commandante em chefe qualquer irTegularidadc
que obser·ve.
§ 5. • Prohibi1· que na presença do inimigo, communiquem com a esquadra pessoas ou navios
Pstranhos á mesma, sem expressa licença do Commandante em Chef~.
~ 6.• l\landar levantar plantas, planos e cartas dos
portos, ancoradouros , rios, etc. , occupados ou
dominados pela esquadro, sempre que is1o seja
possível.
~ 7." Promovet· a inslntc~~ão pmtiea dos Conunandantcs, Otficiaes c guarnições dos nnvios, l'azendu
execu lar repetidos e methodicos exercícios.
§ K• Inspeecionar os navios da esquadra par·a l'eeonhecer se o material de guerr·a acha-se em horu
estado, c o pessoal convenientemente adtstmdo e
detalhado pam as ditl'erentes fainas, segunoo os
preceitos adoptados na Arruada.
§ 9.• Receber· dial'iamente do Cormnandante cru
Chefe o Santo c a Senha, e distribuil-o ús divisões
ou navios.
§ 10. Dar a ordem do llia da esquadme assignal-a,
quando o Commandantc em Chefe lhe delegnr essa
faculdade.
§ i 1. Publicar reO'u lm·mente boletins das opcra~~ties C OCClll'J'eLJCÍilS esquadra, conforme O systerna
que estabelecer· o Com mandante em Chefe.
§ ·12. Promover o andamento dos pt·ocessos t.lus
réos suhrncllidos a ConsPiho de Guerra, e communicar ú Secretaria de Estado, por intet·medio
do Commandante em Chefe o que occoiTer a
semelhante respeito.
~ 13. Organizar o mappa geral da força, que pelo
Commandante em Chefe deverá ser remettido meusalmente ao Ministro da Marinha.
~ i~- Exi:-\ir que os f.omrnandantes das divisões c
uavios sejào~pontuaes na apresentação dos mappas,
relações, informações de conducta dos Otficiaes c
outros documentos que, segundo as or·dens e111
rigor, tem de ser remettidos ao Quartel 1:eneral 011
;~o MinistPrin da ~l<trinl1a '~111 ''PtH'.<h tleh'rrnin;Hl;ls.

aa

~ l;j, HubricM· a~ guias du~ Otlieiae~ e pra~as tjlle
se retirarem da estjuadm, examinando se cllas
estüo claras e legalmente passadas.
~ ·16. Escrever ou faz.et· eset·evct· um diat·io histurico das opet·at;ücs de_guorra, n~uvimcnto. altet'Ht.;õcs
e outros factos uot;wcts ue,~un·tdos no decm·su da
campanha ou comnlissüo da csquatlm, c ttue, cuuduida esta, serú entregue na Secretaria de Estado.
~ n. Vaz.er extrahit· cópias de todos os boletins c
ot·deus do dia da ~sq';ladra, a fim de screu~ pelo
f.ommandautc em Chcle regularmente tmusrnttltdos
ao 1\linistel'io da Mnriulw.
Art. !J. O Chcfl~ de Eslado-~laiur sm·;i eoadju,·ado
tlll descmpcuhu de seus deveres pelo pessoal tlu Estadu-l\Jaiur do CottllllilllLlanlt~ nm Cltde, e, sendo uecessariu, por um ou dous Otliciaes que este desiguat·
d'cntre os pet·tencentes ú guanti~;ão do navio du~fe.
llio de Ja!H'ÍI'O em ':W de Janeit·o de 18!i7.0

. . 1f/im:lo Celso d1· ,\ ssis Fif/lt('ÍJ'C(Io.

-DECHETo :'i. :liml --

uE

H DE FE\'EttEttw uE 11'167.

lleclara de utilitlatlc IIUI.Jiica a t\csaprotll'iaçfw dtJ tctTcuo silo na
'J'iJHCa, denominado- T;utn:u·a.

Hei por hem, na confomaidade do disposto 1111
artigo L• ~ a.• do necreto n .• 35:1 de H de Julho
de ·18·~;;. c do ~ 2:; do art. H da Lei n. • H U. de 27
de Setembro de i 860, Declarar de utilidade puiJ\ica
municipal da córte a desapropl'iaçiio do tet·t·eno situ
na Tijuca, denominado- Taqum·a.
~lanoel Pinto de Souza Dantas, tlu Mcn Conselho,
~linislt'o e Scct·etm·io de :Estado dos Negodos da
.\~t·icultum, ComnH~rcio e Obms l'ublicas, assim o
lenha entendido e ta~;a executar com üs despachos
nccessurios. Palacio do Rio de Janeiro em nove de
Fcve,.eit·o de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesinto sexto tla lndcpendcucia c tio lmperiO.
Com a I'Uhl'ica de Sua Magestade o Imperadvl'.
J[tfll!JI'f

Pinto

rl1! Sllll:.(1.

Dantas.

-

DECRETO X. ;}800

i~l-

--IIF. fi OI\. FF.\'F.Ilt:lnO

nt: lfWi.

Appt·o,·a o contrario rclebrado com a Companhia-Lin~; 1 ,onl,
Bt·asil anel lliYct· l'latc Stcam ~avigation- pal'a a concessão
elos favores -c isenções concrdidas ás outra~ companhias de
n:tvcga(,'ão LransaLI:mtica.

Usando da autorisn~;i'to, que .Me confe•·e o Decreto
n.• 803 de 20 de Setcmhm tlc ,1854, c de conrormitlade com a Minha immcdiata Resolução de !;
do mez passado, tomado sobre parecer da Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado,
exarado em Consulta de 29 de Outubro do anno
lindo: Hei por bem Approvar o conlt·aeto celelwado
com a Companhia Liveqwol, nrasil atHl nivcr Platn
Sleam Navigation para a concesslío dos favores e
iscnçôes contidas no Decreto n. • ;_;9 I de f 3 de SeLembro de f8()0, soh as clausulas, que com este
baixão, nssignndas por l\Ianoell'iuto de Souza Dantas,
do 1\len Consclllo, Ministro c Sccrett~rio de Estado
dos Negocios da Agricullurn, Commcrcio ·~ Obms
Publicas, que nssirn o tenha entendido c faça executar. Palm·io clo Hio de J;meit·o, ern nove de
Fever!:'im de mil oitocentos sessenta c sete, quadragcsimo sexto da Indcpendeneia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua

~Iagcstade

Manoel Pinto d('
t.:lall•ala• a

qtlfl

o Imperndor.

So~tz(l.

Dantas.

se refere ca Decreto n.• 3800 tle 9 de
Fevereiro de t 881'.

1.• O Go,·er·no Impct·ial, aulorisndo pelo Dect•t•lo
n .• 80:1 de 20 de Setembro de I s:).í, coneede ú Cornpanltia Liverpool, nrasil anel Hirer Pinte Sleam
Navigation os l"avor·es c isen~;ôes outorgadas. pelo
Decreto n.o !}!li de t3 de Setembro de 1850 a llcal
Companhia de Southampton, sahos os direitos estabelecidos em beneflcio das cnsas de caridade e os
d1~ nncoragcm, que continuarúü a :~er pagos pela
Companhia.
2.• Em ti'Oca dos favores e isencões, que lhe são cone~rdirlns, a Cornpanhin ohrig·a-'";· n Pnln'!:!'nr· ns malns

-

illl --

du Correio, dc,;tiwnlas aos pot·to,; do lmpct·io, tlllmediatamente depois da che~;ada dos seus vapores,
n lambem a nfio t·cceher no escriptorio dos seus
consignatarios do llt'asil conespondencia alguma,
sem ser por intermcdio das estações postaes, sujeitando-se ao pagamento tia multa de ·I 00~000 a 500$000
no caso de inohservaneia desta clausula. Esta multa
potlerú set· e\evadn de 500$000 a 1: OOOHOOO todas
as vezes que a Companhia reincidir em falta.
3." Será decidida pelo Governo Imperial, salvo o
recurso para o Conselho de Estado, qualquet· duvida
q nc crn sua execução o(fereeerem estas clausulas.
Palacio do Rio de Janeiro em \1 de Fe\'l'fPÍt'o
dt~

1Ril7.--J/m1!l!'l l'i11fn rl1' Smr:.o

Tlrm/(1.~.

()ECRETO \'. :IROI-oE 1:1 nr. fE\TI\EtHn nr. 181l7.
,\lll·l' :w :\liuisterio da AgTicultm·a, Commcrcio e Olll'as 1'11·
hlieas 11111 credito extraordinal'io tlc 230:000HOOO Jl:lra as tlt•s!11'7.as eom a J<:xposiçãi• Nacional, c com o respcl'tivo servitu
em I' a ris, lhmmtl' o exe1·cicio lle 1R66-JR67.

Sendo nccessario providencia~ sobre n modo de
orcor.rc;r ás de~pezas feitas
r fazer,, du_rantc o
exerctew de 1866-1867, quér ·· ~ntro quer tora do
lmperio, com a exposição de roductos ogricolas,
industriaes e de Relias-Artes . o paiz; com a rctuessa dos que rnrão escelhidos pnra figm·ar na
proxima Exposiçüo Universal. de Paris; e com clivm·sos gastos ahi relativos a este objecto: Hei por
hem, Tendo ouvido o Meu Conselho de 1\finistroJ;,
n de conformidade com o que dispõe o § 3. • art. 4.. •
da Lei n. • G89 de 9 de Setembro de 1850, Abrir ao
l\linistf'rio da Agricullurn, Commercio c Obras Puh! i cas um credito extraordinario de duzentos e trinta
enntos tle rt'~is, constante da demonstração junta,
a fim de ser applicado a tal serviço durante o relet·ido exereicio; devendo este credito ser incluído na
proposta que opportunamente será presente {I Assüm.
hlo'.a f:pt•al tf'.~·i:-;lnlinl p:lt'a dP!inilira nppt·m·o~iio.

c,.o.
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Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em treze de Fevereiro Ele mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da Inàepenpencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.
Demonstração da despeza feita e por fazer com a Exposição Noaeional, remessa dos produetos da mesma para
Europa, e serviço com a proxima Exposição _Universal
de Paris, dur.&nte o exerelelo 4le t8GO-t.80'f.

HESPEZA l<'EITA.
CÔRTE,

Importanc•ia entregue á Commissão nireetora da Exposição Nacional para ser applicada aos respectivos gastos, segundo
o Aviso deste 1\lmistcrio n.o 140 de Julho
12 de 186li •..•...•....•...•.•••••.•.••• 18:6178200
Dita, idem, idem, n.o 232 de \1 de Outubro
de 1soo ..................•.............. 2o:oooaooo
nita, idem, idem, n.o 266 de 12 de Novembi·o de 1866.•.•.•••.••..••..••.•.•..••.• 20:0008000
Dita, idem, idem, n.o 308 de 20 de Dezembro de 1866............................ 6:4508000
Dita, idem, idem, n.o 15 de 11 de Janeiro de
1867, para passagens no paquete francez ·
do dito mcz de Janeiro, sendo 1.235 francos a cada uma das seguintes pessoas, que
forão designadas para prestar serviços na
Exposição Universal de Paris, Manoel
Ferreira Lagos, Bacharel José de Saldanha da Gama Filho, e Francisco Manoel
Chaves Pinheiro........................ 1:5008000
Dita, idem, ao referido Manoel Ferreira
Lagos, como ajuda de eusto, segundo o
Aviso n.o 23 de 21 de Janeiro de 18li7. •• 2:5008000
Dita, idem, á dita Commissão Hirectora
pata dcspczas com o respectivo serviço
(Av. n.o 32 de 23 do dito mez 5:0008000
Dita, idem, para pagamento do
1.0 . trimestre do corrente anno
pelas assignaturas que forão toma!l.as do periodico Panthéon
de l' Industrie, segundo o referido Aviso n.o 32 ............. 1:612R:SOO 6:6128500
Dita, idem, para pagar os vencimentos de
empregados ao serviço da Exposiçao Nacional, como consta do Av. n.o 42 de 31
do dito mcz de Janeiro................
J.EIS DF

18f;7. I'Al\TJ·: 11.

6:ooosooo

81 :68!.Sfl700
11

OE~PEZA

A FAZEH.

cônn:.
Importancia que se tem de pagar por 1li
versas contas envia1las a este 1\Iinislerio
pela rcfNi!la Com missão Dircctora em
ufliein de 2:! de .lauei1·ujá cit:ulo .••.•.•
Hila, idem, idem, com o de ã do corrente
(Fevereiro l.......................... . •
llita, idem, pelo frete 1los o!Jjecto~ !la Exposição Nacional que seguirão para l'aris
no ultimo paquete fr:mcez (l'lavan·e) :lpproximadamente ...................... ,
it:l, idem, 110 2. 0 trimestre deste anuo
·para assignatnras do Panthion.. ... . . . . .
Jlita, itlcm po1· impressfles c outros gastos
imprcv:stos ..............................
J)ita, para pa~sa:tt'lls a trcs JH~ssoas tiPsir;natlas para prestar seniços em l'aris, coadjuvamlo a Commissão llrasileira ( po1· approximação) ........................ ,. .

q7:727S470
1: !l3G~H20

6:398$700
1:GJ28aoo
10:000~000

1 :600.~000 69:275$290

PROVIXCIAS.
Importancia por dcspczas tlesta naturrza
que neste exercício tenhão sido f't-itas c
cstcFio por fazer em algmnas Províncias,
c !lc t]UC ainda não ha conhecimento (approximallamcn te) ...................... .

H:l89ROIO

l'ARIS,
Importancia m:uulada ptir em Londres á
11isposiçãu do Darão ilo Penedo, Presidente da Commissão Brasileira junto da
}~X(JOSit;,ão Universal de Paris, a lim de
SI' I' ::tpplicalla aos respectivos gastos,
e o mo consta do Av. n.• 6 de 8 de Janeiro de 18fi7 .......................... 30:000$0()(1
Dita !{Ue ainda se poderá despender alli
com tal serviço (por a{Jproximaçflo) ••... 20:000,~00()
Dita para os vencimentos das pessoas
tlcsign::tdas a fim de Jll'CS!arem serviços
em Pal'is, co:uljuva111lo a dita Commi&são
Brasileira, ealenlados St~ns vencimentos
até 30 de Junho deste a1111o ............. 14:8il0$000 M:!I.'SOMOOO
Total •.....

------230:000$000

l'alacio tlo nio tle .Janeiro em 13 de Fevereiro de 1867.
JJ1anoe/ Pinto de Souza Dantas.

-
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DECHETO N. 3802-DE 16 DE

FEVEREIRO DE

1867.

lUarca o Ol'llcnado do Promotor Publico da Comarca de Sabará,
na Proviucia de 1\liuas Gcraes.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Arti~o unico. O Promotor Publico da Comarca de
Sabara, na Província de Minas Geraes, terá o ordenado annual de 800$000.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do ltio de Janeiro, em de,zasms
de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independencia c do Imr,erio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Martim Ft·ancisco Hibeil·o de Andt'ada.

DECRETO N. 3803- DE 20

DE FEVEREIRO DE

1867.

Marca o primeiro uniforme para o 4.• Batalhão de Infantaria
da Guarda Nacional do 1\luuicipio da Côrlc.

Allendcndo ao que Me representou o Marechal
Commandante Snp.c~rior da Guarda Nacional do Município da Côrte, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. L • O -l. • Batalhão de Infantaria da Guarda
Nacional do Município da Côrte usará em primeiro
uniforme de sobt·ecasacas de panno azul, gollas e
canhões de panno verde avivadas de escarlate, kepis,
eordões e pennacho, tudo conforme ao ligurinojunto.
Arl. 2.·• .Fica revogado nesta parte o Decreto n.• 957
de 1~ d·~ Auril de 1852.
Mnrlim Francisco nibeit·o de Andrada, do Meu
C:on;:,,_·llw, Miubtro c Secrclnrio tlc Estado dos Nego·

-81-

cios da Justiça, assim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte de
Fevereiro de mil oitocentos sessenta e sete, quadra·
gesimo sexto da Independencia e do Imperw.
Com a

rubri~a

de Sua Magestade o Imperador.

Mat·tim FranCisco Ribeiro de Andrada.

-···
DECRETO N. 380l- DB 20

DB

FEVEREIRO

DE

1867

Concede a Polycarpo Lopes de Leão e Nathaniel Mant permissão por tempo de 3 annos, para explorarem minas de
schistos bituminosos e outros mineraes em varias Comarcas
da Província do l\laranhão.

Attendendo ao que Me requerêrão Polycarpo Lopes
de Leão e Nathaniel Plant, Hei por bem concederlhes permissão, por tempo de tres annos, para explorarem minas de schistos bituminosos e outros
mineraes, nas Comarcas da Capital, Rosario, Vianna Q Alto Mearim, da Província do Maranhão, sob
as clausulas que com este baixão, assignadas por
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
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 Janeiro em vinte de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independa e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
Clausulas a que se refere o Deereto a.e
data.

3804 desta

1. o E' concedido a Polycarpo Lopes de Léão e
Pla_nt permissão, por tempo de tres nnnos
ImprorogUVCJS, contados UCSta uata, para. proce··

~athaniel

-- H:í -

derem á exploração das minas de scllistos Litumi·
nosos e outr·os rnineraes, que lhes consta existirem nas Comarcas da Capital, Rosario, Vianna
e Alto Mearim, da Província do Maranhão.
2.• Dentro do referido prazo, os coneessionarios
designarúõ os lugares, em que pretenderem minerar, devendo apresentar na Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas uma planta circumstanciada dos lugares
por elles explorados, comprehendendo aquelles
onde se houver de estabelecer as lavras.
Esta planta, além da topographia dos lugares,
indicara com exactidão os córles que houverem
sido feitos nos terrenos, o maximo da profundidade que houverem altingido os trabalhos de
exploração, e a inclinação e direcção do vieiro
ou deposito que tiver sido descoberto.
A' descripção minuciosa da possança das minas
e dos mineraes descobertos pelos concessionarios, acompanharáõ amostras ilos mesmos mineraes.
Indicará, outrosim quaes os meios mais apropriados para o transporte dos ·productos da mineração que se propõe estabelecer, e qual a distancia entre cada uma das minas e os povoados
mais proximos.
3. • Satisfeitas as exigencias da clausula antecedente, ser-lhe-hão concedidas até 100 datas mineraes, por tempo de 90 annos, conforme·os meios
que os concessionarios ou a companhia, que incorporarem para levar a efleito a mineração, provarem que terão de empregar effectivamente, nos
termos do Decreto n. • 30i9 de 6 de Fe~ereiro de
4863, sendo regulada a concessão de cada data
pelo emprego effectivo de cinco uontos.
i.• No acto da concessão das minas, que descobrirem, ser-lhes-ha concedida, por espaço de
cinco annos, contados da data, em que forem começados os trabalhos, a isenção de direitos de importação de machinas, instrumentos e quaesquer
utensts especialmente destinados á lavra dos respectivas minas; e bem assim a mesma isenção
por igual prazo de te:npo para os impostos de
exportação dos productos das minas.
Ambas as concessões desta clausula ficão dependentes du ulterior approvação du Assembléu
Geral.

-~I)-

5. • Scr--lhes-ha lambem concedido o direito de
desaproprior os terrenos necessarios para os trabalhos da mineração e para a construcção de caminhos, por onde tenhão de ser transportados os
respectivos productos, devendo-se sempre ·observar nas construcções de taes caminhos . todas as
regras da arte, e as condições da legislação geral,
·
provincial e municipal.
6.• E' igualmente concedida autorisação aos concessionanos para fazerem nos rios proximos ás
minas as obras que forem necessarias á sua naYegação.
Estas obras nunca poderão ser executadas sem
a prévia approvaçiio das respectivas plantas que
deveráõ ser submittidas ao exame do Governo
.
Imperial.
Estas plantas, depois de approvadas, não poderão
ser alteradas sem permissão do mesmo Governo.
As obras serão inspeccionadas por um engenheit•o do Governo, que verificará se os concessionarios se conformão com as plantas approvadas.
As despezas que se tiverem de fazer com esta
inspecção correrJ.õ por conta dos mesmos concessionarios.
7. • Se as minas forem situadas em terras devolutas, os concessionarios as adquirirão, obrigando-se o Governo a vendei-as pelos preços mínimos da Lei n. • 60i de t8 de Setembro de 485il.
8. • Os concessionarios serão obrigados a aceitar
todas as clausulas annexas ao Decreto n. • 30to9 de
6 de. Fevereiro de 48"63, no que forem applicaveis
á especie ou especies de mineração, que lhes forem
concedidas ; e bem assim quaesquer outras que
o Governo Imperial julgar conveniente impôr no
acto da concessão em - beneficio dos interesses
publicos e da policia das minas.
Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Fevereiro
de 4867.

Manoel Pinto de Souza Dantas .

.....
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DECRETO N. 380b-.. DE 2

DE MARÇO DE

i 867.

Altera os unirormes do Batalhã-o de Inrantaria n. o 20 da Guarda
Nacional da Província do 1\io de Janeiro.

Atlendendo ao que 1\fe representou o Presidente
da Provinda do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. O !lata I hão de Infantaria n. o 20 da
Guarda Nacional da Província do Rio de Janeiro,
usará em primeiro uniforme de sobrecasacas de
panno azul com meias gollas e carcellas escarlates,
kepis com cordões t>. pennacho ; e em segundo fardamento de blusas de brim pardo, e bonets á Cavaignac; ficando revogado nesta parte o Decceto
n.o 957 ue 18 ue Abril de 18:)2.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do !\leu
Cons·etho, Ministro e Secretario de Estauo dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de
Março de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3806- DE 2 .»E

MARÇO DE

i 867.

Attera o segundo uniforme dá 6.• Secção de Batalhão dà reserva
da Guarda Nacional da Provlncia do Rio de Janeiro. ·

Attendendo aol qne Me representou o Presidente
da Província do Rio de Janeiro, Hei por bem·Decretar o seguinte:
•
Artigo unico. A 6.a Secção de Batalhão da reserva
da Guarda Nacional da Provinda do Hio de Janeiro
usará~ em segundo uniforme~. de blusas de brim
pardo; e bonets a Cavaignac ; ficando revogado nesta
parte o Decreto n.• i 0:14 de H de Agosto de 4852~

-

H8-

1\Jarlim Francisco Ribeiro de Andrada do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de
Março de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim, F1·ancisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3807 -DE 2

DE MARÇO DE

1867.

Concede autorisação á Socledade Portugueza-Amor a Monarchia-para exercer suas funcções, e approva os respectivo!>
Estatutos com algumas alterações.
·

Attendendo ao que rcpresentârão os fundadpres
da Sociedade Portugueza-Amor á Monarchia-, e de
conformidade com a Minha Immediata R;esolução de
13 do mez passado, tomada sobre ~arecer da Secção
dos Negocws do Imperio do Conselho· de Estado,
exarado em Consulta de 4 rle Janeiro ultimo: Hei
bem Conceder á dita Sociedade autorisa~ão para
exercer suas funcções, e approvar os respectivos
Estatutos com as seguintes alterações: 1.• acrescentem-se no. fim do art. 13, quando neste se'·trata
das reuniões extraordinarias da asseJ;P.bléa. geral
dos $Ocios, as palavras-ou fôr requerido por um
quinto do. numero dos. sqcios residentes na Cõrte- ;
2. • no art. 14 declare-se-que o dia, hora e lugar de
qualquer das reuniões d.a assembléa geral deveráõ
ser annunciados, com antecedencia pelo menos de
quatro dias, em alguma das folhas dianas daCôrte-;
3.• substitua-se o art. n pelo seguinte-nas as'semb\éas extraordinarias só se tratará dos assumptos
para que tiverem sido determinadamente convocadas_:.; 6-.• noart.18 ~·· s.•supprimão-se as palavras
-providenciar nos casos omissos nestes Estatutos,
consultando, segundo o assumpto, o Conselho ou a

Assem!Jka Geral-; i.i.• acr·csceule-sc a seguinte
disposicão-fjualquer reforma ou innovação dos refendos ·Estatutos não será posta em execução sem
prévia autorisação do Governo Imperial.
José Joaquim Fernandes Torres, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretnrio de Estado
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous
de Março de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

José Joaquim, Fernandes Tor1•es.
E'itatutos 11a Socieda•lc Portugucza Amor á !Uonareltia.

C\PITl)\.0 J.

da Sociedade.
Art. i. o Com o titulo de Sociedade Portugueza
-Amor á Monarchia- é instituída uma associação de
Portuguezes, nesta Côrte, com o fim de solemnisar
todos os annos, o anniversario natalício de S. M.
F. o Sr. D. Luiz 4. o Hei de Portugal.
§ Unico. E' expressamente em demonstração ás
virtudes que tanto destinguem o seu Augusto Soberano, que a Sociedade solemnisa aquelle dia de
tào jubiloso acontecimento. E' a divida que os Portuguezes ausentes do patrio lar pagão a seu excelso
Rei, a quem considerão como o sustentaculo das
instituições patr·ias, da dignidade, independencia
e felicidade da Nação Portugueza.

CAPITULO li.

Patri,Jwnio

~

receita da Sociedade.

Art. 2. o A receita da Sociedade é composta :
. §. 4.• Das entradas e mensalidades pagas pelos
SOClOS.
12

~ ~-·Dos
~ 3. o Do

beneficios c donativos feitos á Sociedade.
jmo uo dinheiro disponivel, que será
posto a render em lugar de segurança.
·
Art. 3. o O patrimonio tla Soctedade será feito:
§ 1 • o Dos donativos para esse fim.
~ 2. o Do accrcseimo da receita sobre a despeza.
f.APITULO lU.

Dos 8ocíos.
Art. 4-.• Serào socios cffcctivos todos aquelles Portuguazes (inclusive senhoras) de moralidade e credito, que fot·em propostos á Directoria por qnalquer
socio; se porém, por qualquer motivo, a Dtrectoria
entendet· que não deve adruiltir ao gremio da Sociedade algum dos propostos, poderá recusar-lhe
o diploma, a fim de haver harmonia na associação.
Art. 5. • Cada soei o entrará para a caixa da sociedade com a quantia de dez mil réis, em duns
prestações, sendo a 1.• no acto de rece!Jer o diploma,
e a 2.• um mez antes do festejo. Aquelles, porém,
que quizerem fazcl-o de unia só vez, será isso
admittido.
Art. 6. o As mensalidades sct·ão de quinhentos réis
pagas em trimestres.
Art. 7. • Os socios que propuzerem trinta membros
para a Sociedade, e aquelles que prestarem serviços
ou fizerem donativos valiosos no cnten~ler da Directoria, ficarúô isentos do pagamento de tnensalidades,
sendo considerados-Socios benemeritos.
Art. 8.• Os socios que requererem o auxilio da
sociedade, serão attendidos, logo que a Sociedade
dispuzer de recursos ou fundos de reserva para
esse fim.
Art. 9. Os cavalheiros estrangeiros, que, pela
sua sabedoria, otfertas generosas ou serviços relevantes, conconerem para a prosperidade da associação, serão nomeados membros honorario&, precedendo_ á sua nomeação a proposta da Directoria
em scssao plena do Conselho.
Art. tO. A Dirce to ria nomearú lambem socios correspondentes, úquellcs Pot·tuguezes ou estrangeiros,
cujos serviços e saber sejiío considCJ't\dos de apreço
0

par:.~

n Snf'ir~dark.

Art. I I . .'\11:-- sodus corupelP:
l.o Fazer parte da asscmhl(·<l g·c~rul, discutir,
Ylllnr, ~~ aceitar os cargos para que forem eleitos,
c~xceptuando-se aqucllcs que nüo tcnlli"io satisfeito um
armo suas mensalidades .
.. ~ :?. o Assistir aos festejos qne a Sociedade fizer, na
fur·nw do Cnp. 1.•, art. 1. o
Ar·t. ·12. Perdem o direito de socios:
~ 1.• Os que não pagarem ns mcnsalidallcs por PSpac.:.o de um anno.
§ 2.• Os que, no eutender da Din~etnria f' f:onsclho,
pralicarcm acções que desdoii!'Crn a Socil'dade, não
sendo a estes em tempo algum pennittida a reentrada.
~

C.\l'llTLO !Y.

Art. I :1. Os socios rcunir-se-llüo em assemhléa
geral ordiwnia, logo que estes Estatutos vierem approvados pelo Governo Imperial, para elegerem Dircctoria e Conselho, e depois duas vezes por armo,
s<~ndo a primeira no mcz de Marco, e a segunda 11)
dias depois: cxtraordinariamentê, quantas vezes a
Directoria julgar necessario.
Art. I-L As nmniües da assemLléa se farão no din,
hora e lugar designados pela Directoria. Se, passada
uma hon1, nüo estivcrt)tn reunidos mais dt' 30 sodo~,
serú este mmJero considerado legal, c a nssemhléa
poderú deliberar·.
Art. 10. Nüo cheganrlo a reunir-se o nurnero de
socios no artigo anlet·ior indicado, far-se-lla nova
convocac.ão, e nessa reunião delihcrarú a assemblóa
eom os que estiver·em pl'Csentes.
Art. 1(i. E' da compctencia da assemblc'~a geral o
seguinte:
§ 1.• Tomar conheeimcnto do rdatorio c balanço
nnnual que lhe l'ôr npt·csentado pela Dir·eetoria, c
eleger uma cumntissito de tr·cs membros para o
exame de contas, tendo esta commissão de apresentar
seus trabalhos na reunião seguinte.
~ 2.• Discutir e deliberar sobre os assumptos qu2
pela direcção e commissão de contas forem npresentadus ú stw dcliiJI:I'a(:i\o ou conhecimento.

~--

!L.'.-

Art. li. i'í:ts ;,,;:;entlllt.:<h r\lJ'.tiii'dinari;~;; st'• s1~ dic>cul.irúl-1 os as,;umptos qtw lircreitl sido dl'lcrminadalllenle apresentados pela Diret'luria.
C.\l'IT(!f.O \".
SECÇ\0 I.

Art. 18. A IJirccloria serú cornposta dt~ Prcsidcnl'\
\'icc-l'rc:;idelllc:, 1. 0 c• :!." Sccrcl:1rios, Tlu~sourciro c
Syndico; niio podendo funcciouar sem cslat·crn presentes, pelo menos, quatro de seus rner11 h !'Os. Competc-llw:
§ 1." Trahalltai' espccialttll'lll•: J~ilra o cngrandrc·illlento ela Sncicd;uk, ZL'i<lr :-;em; JlllCI'i'S;.;cs c rcprt'scntaJ-a em todos os seus aeluc;, nwttlet· f' ye]nr pot·
seus direitos c cutnprÍlliCtilo d;1 Ll:i e lil'gtilaillCIIlo
qttn a rcg,;m.
'2." Koilll':lr p:tl'<1 11 scn:f:n d;1 S1wiciladl' ;1,;
p:~ssoas prt~;·i:;é•s, d:nHiu-\!te 01 .!ell<HIIJ, ou UIIJ<I llill'-

*

t'Cillagcitl.

!J ;J." J<azcr Ih !'f'gtihlilt'IJios Í!Jil'l'llus, que scriío
submellidos (t dclilH~nH·üo do Conscll1o.
§ 4.• Orgauis;u· o n·li1tnrio anuunl da· Soci,~d;lll<',
para ser presente ú pri11Jeira rcunii\o tln nssewbléa

g<~ral.

.

§ 5." Conhecer o est:11lo dn cai;;n da So\:icdadc nos
tt·irnestrcs, ou qunndo o julgnr preciso. '
§ 6." Conroear a ns:;cn1!Jka g:_·í':ll (,'lllh rtnlcecdenc:ia de quatro di;!s.
~ 1·." I:Cunir u Ccnsl~lho quanllo o jlllr;at· eullYI~
nienlP.
g R.• E:qwdir o:.; diplc•nHh nos socios c eliminar os
que incorrerem no ;1rt. L?.
.
l'rovidencinJ' nos c;1sos otni~;s::Js llf~~tc~; Esintulos,
consultando, s1~gundo o a~sumplo, o Cuuscl!w ou a
'\'i'' ('1111 11 é'\

'. :\;.~, ·;\l'.

"''' [''1[
'l:.':t;;l;r·lc

•

Prcsitkn!'':
§ 1.• Colln1car a :1·.. cmhlt'~a g(•ral, presidir i1s
st•<;snc:.; e t·eg·ular 11;; n•c;pcelinls lrnll;dltos.
~ ··!.• .\pn·.;"Jtll1i' ;·, '1>'-'f'Jtild(·a ?·nnd L' n·l;dnrio de
' 111, · t r" ! :1 ,_. : q · 1 • 1:. ?; ·, .·
;111

Arl. 20. t:ollljlf'll! ao rice-I'I'L'O>i:L•nil':
~ Unico. Substituir o l'rcsidPnte em se tiS impedimentos.
Art. ':21. Compele nn 1." St>crelarin:
~ Unico. Todo o Lrahnllto c c·xpcdicniP das spssi"ít•s
e ti<~ Seere.taria, c co!lvor;•r por ordetn do Presidente
a D1 rectnna <' o Consei!Io.
Art. 22. CollifWic ao 2.• Sl'CI'I'Iario:
~ rnico. Ajudar o 1.•, e substilnil-n na J'alln ou
Ílllpcdimcnto:
Art. 2:L Cornpele no Thesonrciro:
~ ·t.• Al'l'centlar todos os dinheiros e ntlot·es que
pcrlenção ú Sociedade, cumprir· o determinado no
art. 2.• ~ 3.•, prcslat· contas ú Oirecloria na conl'urJllidadc do arL 18 § 5.•
~ 2.• S:Itisl'azcr as verba'> <la despoza da Sociedade.
Art. 2'•. r.ompc!e ;w S_yrHli1~n tod.is ilS syrHlieauL"il!s.
C.\l'IT[LO Yr.
SEl:<,:.\0 Jl.

Do Coilsdlw.
Art. 2!i. O Conselho (• cnrnpo:;to de oit!l rueml,ms e
só funcciona junto com <J. IJircctoria, Hüu potlentlu
estar· ~onstiluido sem e~larcn1 presentes seis de seus
membros.
Compete-lhe:
§ 1.• Auxiliar il Dircctoria nos seus trabalhos, c
tmbalhar igualmente para o augrncnlo da sociedade.
Tomar parte nas discussões c deliuerações que hou-

,:crem.

§ 2.• As vngas de seus membros serão sullstituidas
por seus imnwdialo.-; na orde111 d:1 vota~üo, que sào
os supplcntes.

--
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c.\PlTrLO YH.

:-;rq,:Ao 111.

Dos soeios dr

~~~o·ilo.

Art. ::!IJ. A snci1~dadc tcr;J socios c socius de meriln
cr_n nulllcro su!IiL:iente que constitua um corpo scel!leo.
§ ·J.• Este corpo sccnico clegerú um Dircctor que o
represcnlarú nas reuniões da Dit·ectoria c Conselho,
tomantlo portanto parte nas discussões quu houverem.
~ 2.• O llit·.~rlot· do corpo sccnico scrit eleito annualnlt'lllt! .
.~ :J.• 11 t'nrpo scenico r·epr·cscnlarú, nos beneficios
f1 t't~stejo da sodedade, os dramas que a Dircctoria
deltbcrar· de necor·do com o seu lliredor .
.~ L • Os soei os e sor~ias de me rito süo isentos da
respPttira enlrllcla c nwnsalidadc.

C\I'ITrLo \111.

Art. 2i. A clcil'ito da Hircctoria c Conselho St'rá
ft!ila logo que
presentes estatutos scjão- nppl'Ovados, c tanto a Dircctoria como o Conselho funccionm·úü consecutivamente um quatriennio.
Art. 28. As elciçiíes serão feitas pot· cscru,tinio secreto, por maioria relativa dos votos presentes, não
sendo rcecbiuos na vota1~ão listas impressas ou lithographa.das.
.
Art. 29. Ha..-cndo rf'j0it;i'to anterior á posse dos
t'argos, prot:ctlPr-se-lw para eltes ú nova eleiçiío.
Arl. :10. A adrninislr·;w;-io snú i11vcstida de seus
rP,.,JH'eliYos cargos tkutt·o dt~ oito dia" dt'pois da
t•kHJtn.

os'

-

g:;-

C.\ PITl! LO IX.

Disposiclics

(JCi'at'S.

Art. 3t. A sociedade darú nnnualmente tres representacões theatraes, sendo duas em beneficio e uma
em festejo.
§ L• A 1.• recita (o liquido) serú dividido em duas
partes; sendo uma destinada para o asylo ou qualquer instituição brasileira que o Exm. Sr. l\iimstro
do Imperio designar, e outra para um estabelecimento ou sociedade puramente de beneficencia portugueza, que a directoria escolher.
§ 2.• A 2.• recita será em favor da Sociedade.
§ 3.• A 3.• recita será gratuita para os s0cios, e em
festejo ao anniversario natalício de S. 1\1. F. o Sr. D.
Luiz I.
Art. 32. E' inalteravel a disposição consignada no
art. i .• que constitue o fim da installação da Sociedade.
Art. 33. Reconhecendo a Directoria em sessão do
Conselho o augmento ou reforma de alguns artigos
aos estatutos, poderá submettel-a á asscmbléa geral.
Art. 3~. Os socios que quizerem entrar remidos,
pagaráõ por uma só vez a quantia de ~osooo.
Arl. 35. No caso que por algum motivo inesperado
fôr julgada convemente a dissolução da Sociedade,
a Directoria eonvocará á assembléa geral expressamente para esse fim, sendo preciso que compareça
a maioria absoluta dos soeios que a Sociedade tiver.
Rio de Janeiro, 8 de Novembro de 1866.- Autorisados pelos instituidores.-J. F. Albano dé Amorim.- Joaquim Ribeiro Ferrei1·a de Carvalho.João A ugústo Dias de .Carvalho.
Reconheço as tres assignaturas supra .-Rio, 19 de
Dezembro de 1866.-Em testemunho de verdade, estava o signal publico.-.Máthias 1'eixeit·a da Cunha.
N. HH .-Pagou mil e duzentos réis de sello.-Rio,
2~ de Novembro de 1866.-Nascentes.- B. Lopes.

-
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DECRETO N. 3808- DE 9

DE MARÇO DE

1867.

Separa a Legação do Brasil na Republica do Equador da que
o Imperio mantem no l'erú.

Attendendo ás conveniencias do serviço publico,
Hei por bem separar a legação do Brasil no Equador
da que o Imperio mantem no Perú, modificando
nessa parte o que foi estabelecido pelo Decreto de 30
de Mmo de 1863.
Antonio Co~lho de Sá e Albuquerque, do Meu
Consellw, Senador do Imperio, Ministro e Secretario
de Estarlo dos Negodos Estrangeiros, assim o tenha
entendido e faça executar, expedindo os despachos
necessarios. Põl.lacio do Rio de Janeiro em nove de
Março de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Antonio Coelho de Sá e Albuquerque.

DECRETO N. 3809-DE 13

DE MARÇO DE

1867.

Chama para o se1·vi~o de guerra mais s.ooo praças da Gua1·da
Nacional do l\lunicipio Neutro, d:Js Capitacs das diversas Províncias e 1\lunicipios a cllas proximas.

Attendenrlo á urgente necessidade de augmentar
as forças do nosso exercito em operações contra o
Governo do Paraguay, principalmente depois daretirada de grande parte do exercito Argentino, motivada pelos ultimos acontecimentos gue perturbárão
a paz de algumas Províncias da Confederação.
Hei por bem, ouvido o Conselho de Ministros,
Decretar o seguinte:
Art. 1. • São chamados ao serviço de Corpos destacados, pelo prazo de um anno, se por tanto tempo
exigirem as necessidades da guerra, 8. 000 praças da
Guarda Nacionnl do ;\Iunieipio Neutro, das Capilaes

-97-

das diversas Províncias e l\lunicipios a ellas proxirnos, marchando os corpos comp1etos com as suas
respectivas officialidades.
Art. 2.• Para esse fim serão chamados todos os
Guardas Nacionaes aptos para o serviço de guerra,
excluídos apenas os que pertencerem á 4-.• e 5.•
classes mencionadas no art. 12f da Lei n,• 602 de f 9
de Setembro de 1850.
Art. 3.• A design~çã.o se.r~ feita .com a m~ior bre..:
vidade pelos Commandantes Superiores, no prazo
que lhes fôr ordenado, ouvidos os Com mandantes de
Corpos, havendo della recurso para o Governo Imperial, na Côrte, e para os Preiidentes nas Pro:vincias.
Art. 4. • Os Com mandantes Superiores do Município
Neutro e das Capitaes das Provmcias marcharáõ com
os respectivos contingentes.
Art. 5.• O numero ôe praças que deve compôr os
diversos corpos ou contingentes, com que tem de
concorrer o Municipio Neutro e as Províncias, será o
mencionado no detallw CJUe acompanha o presente
Decreto.
1\Iartim Francisco Riheiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha ent{}ndido e faça .executar.
Palacio do Rio de Janeiro em treze de Março,de,mil
oitocentos sessenta .e sete. quadrag~simo sexJo da
Independeneia c do Jmperio;
··
Com a t·ubrica de Sua Magestade o Imperador.

Ma·rtim F1·ancisco Ribeiro de Andrada.
lJetalhe das praças da Guarda. Naeional com que tem de concQrrer
o Mttnicipio Neutro e as diversas Provincias, na.(órmado;Decreto !J.• 3809 de t3 de .uarço de 1861.

Município Neutro .......•...••.. f .000
Maranhão ......•.•.•...•.••...•
500
·P]auhy ...........•.•...•......
3oo
·Cea-rá .......•...........•.....•
600
Rio Grande do Norte ..........•
300
1Parahyba ..................•...
300
·Pernambuco .................. . 1.000
Alagôas ................ , ..... .
300
1,1:1, j)F. 1Htl7,

l'ARTI; 11.
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.")ergipe .................. ,.....
300
Bahia . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . 4 . 000
Espirilo Santo... .. . . .. .. . .. • . . .
4oo
Rio de Janeiro.................
600
S. Paulo.......................
500
Paraná • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . .
200
Santa Catharina. . . . . . . . . . . . . . • .
200
1\finas Geraes. . . . . • . . . . . . . . . . . •
800
Palacio do Rio de Janeiro em 43 de Março de ~867.
-ftfartím Francisco Ribei?·o de Andrada .

.....
DECHETO N. 3810-

Dll:

13

DE MARÇO DE

4867.

Explica o R~~tulamcnto de 19 tic Setembro de 18ô0 na parte
relativa ao provimento do emprego de Guat·da-mór das Alfandegas.
·

.\!tendendo i1s duvidas suscitadas a respeito das
Jwhilitações que se devem exigir dos candidatos ao
emprego de Guarda-mór das Alfandegas do Imperio,
á nsta dos arts. 68, § L•, e 75 do Regulamento de 19
de Setembro de 1860, Hei por bem declarar o seguinte:
Art. 1.• O provimento dos lugares de Guarda-mór
e seus .AJudantes depende de exume e concurso, no
qual, -álem das materias exigidas no art. 74 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, devem os
candidatos mostrar que traduzem e fallão correntemente, pelo menos, as línguas franceza e illgleza,
na fórma do art. 75 do mesmo Regulamento.
Paragrapho unico. Exceptua-se desta regra o preenchimento dos lugares de Guarda-mór nas Alfandegas em que houver Ajudantes devidamente habilitados.
· ·
Art. ~.· Ficã'o. sem cffeito as n?meações expedidas
para. os ernpregps de Guarda-mor e seus Ajudantes,
depois das Instrucções de 3 de Março de 1862, sem
ter pre~edido. concur~o,. eon.tinuando, porém, os
respectlvos·serventuarws mtermamente em exercício
até proceder-se a es·sa formalidade.
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Arl. 3. • Os actuacs serventuarios que, nos termos
do artigo antecedente, passarem a servir interinamente, e fJU13 se apresentarem a concurso, poderão
ser isentos de exame nas materias de que trata o
art. 74 do Hegulamento, se estiverem nas circumstancias do art. L• do Dcct·cto n.• 3785 de 2ide Janeiro do conente armo.
Al't. 4. • I< icão revogadas as disposições em contrario.
Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Consell~o,
Senador do Imp,.,rio, Presidente do Conselho de
Ministros, Ministro e Secretal'io de Estado dos NeO'o!'ios dn Fnzcnda c Presidente do Tribunal elo T71Csum·o Naeional. assim o tenha entendido e f'nr·a
CXl!CULar. Palacio do lHo de Janeii'O em trcw d1~
l\ln i'ÇO lle mil oitocentos sessenta "sete, quaJra"esirno sexto lla lllllependencia e do Imperio. o

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacm·ias-dc Gúes e Vasconcellos.

DECRETO N. 38H- DE i3

DE MARÇO DE ~867.

Concede a neccssaria aulorisação á companhia inglcza ~orLhcm
Assurancc Compauy pat·a cslcutlm· as suas Ollcraçõcs ao lmpct·io.

Atleodendo ao que me requereu a companhia íngleza Northcrn Assurance Company, devidamente représen~ada, c de cont'ormidadc com a Miriha imniediata Resolução de 9 do corrente mez, tomada sobre
parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 6 de Janeiro ultimo ; Hei por· bem conceder-lhe a necessat·ia
autorisação pam estender suas operações á:s Províncias de Pernambuco, Bahia enio de Janeiro, sob
as seguintes condiç.ões:

•••

A companhia não poderá effectuar no Imperio
operações sobre o seguro d.; vidas.
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2."

Em qualquer dos estabelecimentos bancarios existentes em cada uma das Ca(?itaes das referidAs Províncias depositará a companhia a somma de 10:000$
como fundo de garantia.
3."

Os actos da companhia, praticados no Imperio,
serão regidos pelas leis brasileiras.
4.•

A companhia responderá pelos acLos de seus
agentes no Imperio, e pelo cumprimentb de todas as
oórigàções que elles contrahirem.
G.•

Se1·á t1·azida ao conhecimento do Governo Imperial
qualquer alternção qu~ soffrerem os Estatutos, por
que se rege a companhw.
G.•

A companhia nlio poderá estender suas oyerações
a outras praças do Imperio sem especia autorisação do Governo Impcrml.
Manoel Pinto de Souza Dant~s, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em treze de Março de mil oitocentos sessenta é sele,
quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto àe Souza Dantas.
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DECBETO N.

:~HI2-DE

f6

n~:

MAnço DE H!67.

Conccílc aos vapnl"esde ~l:liiOd .Joaotnim Fel'l'cir·a :"'ettfl.c ou:rus,

rtnc se destinao a navel:(ar paca Santos, as v:unagcus tlc paquetes.

Allendcndo ao que ~le r·equerf~r·iw Manoel .Joaquirn
Ferreira Nello e outros: Hei pur· hem Conc~dcr· aos
vapor·es de sua propriedade, que se dest.inãn a navegar entre o pnr·to nesta Cnpitnl e o da Ciuatle dt)
Santos, na Provwcia tle S. Paulo, as vantagens de
paquetes, sol> ns condiçôes que com esle haixão;
assignados por Manoel l'into de Souza Danlns, do
!\leu Conselho, Ministro P Sr)cr·dnrin de Eslnrlo dos
Negoeios da Agricult.urn, Conrnwreio e Obras Publicas, que assim o tenlw entendido e fa~a Pxr~eutar.
Palacio do Hio de Janeiro em dczaseis de ~larco
de mil oiloc.entos s~sscnta e sete, quadragcsiuío
sexto da IndcpcnJcucia e do Impcl"io.
Com a rubrica de Sua Magastarlc o Impcr;ldnr.

1lfanocl Pinto de Sou::.a Danta.s.

Concllc:6es a que se Pefere o Decreto n.• 38t2 de 18 de
Mar<,:o de t8G1'.

t.•

Os cidadàos Manoel Joaquim Ferreira Nelto e
outros, nesta Côrte, obr·igão-se a manter enti·e o
porto desta f.apital e o da Cidade de Santos uma
linha de vapores, que farão seis viagens redondas
em cada mez, sendo os dias e horas de sabida
fixados em uma tabella approvada pelo Governo.
2.•

Os emprezarios terão em effectivo serviço dous
ou mais vapores de 500 toneladas no mínimo, e
com accommodações para 60 passageiros de ré pelo
menos: um delles porém poderú ser de lotação
menor, mas nunca inferior a 250 toneladas, c com
nccommodações para 24 passngciros de ré.
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3.•

A man~ha destes vnpores nunen será inferior ao
médio de nove milhas por hot·a, salvo os casos de
força maior.

....

O preços dns passagens e fretes nflo poder·ão
Pxceder dos actuaes, salvo eom pr·évia appt·ovaçüo
do Governo.
O Governo poderá enviar grntuilnmente por estes
vapores alé seis toneladas de carga cru cada rnez
deste porto para o de Santos, c outras tantas deste
para aquelle, pot· uma só vez ou distr·ihuidamente,
eomo melhor lhe convier; S1~ndo-lhc porém vedado
passat· eat·ga de um para outro mcz.
6.•

Semelhantemente poderá dispô r· gratuitameutc de
seis passagens ú ré, e seis à pt·ôn.
'2'.•

Os vapores emr.regados nesta nevegaeão gozarúõ
de todos os JH'ivtlegios e fmnquias conêeJidas ilOS
1<H}uetes, <>specialmente aos da Companhia Bt·asieira, sendo-lhes prestadas nas estações fiscaes
todas as facilidades para que suas viagens nunca
scjüo retardadas.

l

S.•

Por cada seis horas de demora nas sahidas dos
vapores soffreráõ os emprezarios uma multa de
!)0"000.
tt.•

Os vapores, que forem empregados nesta navegação, sct·ão préviamente approvaâos pelo Governo,
e não poderão sahir do porto desta Capital, passados os primeiros cinco dias de cada mez sem
que teuhão sido examinados c declamdos habilitarlos pela respectiva commissão do Arsenal de
Marinha.

10:1tO.

Se aeontec!~l· que po1· alguma circumstancia os
emprezarios wio possão dispor de mais de um vapor,
avisnndo ao Governo, não serão obrigados a mais
de Ires viagens t·edondns em cada mez, gozando
o mesmo Governo em todo o caso por inteiro dos
favores estipulados nos m·ts. 5." e G.•, de que lambem
não poder;1 abusar ainda quando seja maior o
numero de vnpores em viagem.
tt.

Este contracto d urarú por cinco annos.
Pnlacio do Rio de Janeiro em 1G de 1\larço de f 867.
-Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECHE1'0 N. 38f 3 -DE f 6

DE MARÇO DE

f 867.

lleroga o art. H !I do Decreto n.• 2lS83 de 30 de Abril de 1860, e
dccl:tra como devem ser punidas em suas faltas e delictos as
praças das Companhias de Arlifices '1\lilitares.

Confomwndo-Me pela Minha Imperial Resolução
de 5 de Janeiro ultimo com o Parecer, que a Secção
dos Negocios da Justiça do Conselho de Estado expendeu em Consulta de f·2 de Dezembro do anno
passado, sobre a duvida do Commandante das Companhins de Artífices Militares do Arsenal de .Marinha
a respeito do modo corno deve executar-se o art. H 9
do Decreto n." 2583, de 30 de Abril de f860, que
manda applicar aos ditos Artífices o disposto no negularnento e artigos de guerra de Infantaria do
Exercito pelas deserções e crimes mililares, que
cornmetterem quando em ~erviço no Arsenal, _Hei
por'bem, Derogando aquelle artigo, Declarar que as
praças das mencionadas Companhias não estão suJeitas ás leis militnrcs da Armada, e muito menos
ao Regülamento especial do Corpo de Imperiaes
1\Jnrinhf>iros, f' qtlf', além dns penas rm qur possão

-
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irw•HTer·, sPgundo o direito cornrnurn, são puníveis
en1 suas l,dtas c delictos com baixa, expulsão do
se!'Vko do Estnrlo e recl'tltarnenlo nns condições
legne·s pat·a os corpas e navios da mesma Armada.
Affonso Celso Lle Assis Figucir·cdo, do Meu Conselho, Ministro e Seen~tario de Estauo dos Negocios
da 1\Iat·iuha, assim o tenlta entendido e faea executar.
Palacio do ltio de Janeiro em deza.seis óe Março de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Indcpendencia e do Imperio. ·
Com a rubricn de Sua Magestadc o Imperador.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.

··DECHETO N. 3814- DE 16

DE AIARÇO DE

1867.

Fixa a som ma tias notas tlo Banco do Bt·asil cujo resgate fica
a cargo do mesmo nauco, e dá outras providencias.

Atlendendo ao qne representou-Me o Presidente
do Banco do Brasil sobre a execução dos §§ 3.•, 4.•
e 6.• do art. .J.• da Lei n.• 1319 de U de Setembro
de 1866, e art. 40 dos novos Esta~'tos do mesmo
Banco, Hei por bem Deerêtar o ~uinte:
Art. 1.• No resgate das :~tas dÕ'rBanco do Brasil
que se tem de etTectu!lr com o producto da renda
da sua reserva metalhca, se observará a seguinte
relação entre as notas da Caixa Matriz. e as das caixas
Filiacs:
· ·· ·
Cnixa Matriz, comprehendendo as filiaes do Ouro Preto e S. Paulo...
Caixas Filiaes:
! •.
Hio Grande do Sul. .......•........
llahia ............................. .
Pernarnbuco ..........•............
Maranhão .......................... .
Pará •.........•.........•.........

1t:o35:90f$t70
..f.;.ua:.~~-~~a

3.939:8Q'7J6.5H:3~6~0

826:4:73$t77
4 .009:39t:$6W

---

--- .ln:i-

Art. ~. • .\ som ma das notas r·estantes em circulação e cuja amortisacão fica a cargo do Banco depois
de exAcutadas as disposiçôes do § .&..• da Lei de f2
de Setembro de ~866 é fixuda em 45.600:000$000.
Art. 3.• A dita amortisação deverá realisar-se até
o fim de cada anno economico do Bunco, a começar
do f. • de Julho de 1867, na r·azão de 5 "/. para esse
anno, não sendo permittido ao Banco do t.• de Julho
de ~868 ern diante distribuir· dividendos aos accionistas sem que esteju concluída a umortisação perlenccnle ao anno findo.
Art. 4.• As disposiçôes do § a.• do al't. t.• da Lei
de f 2 de Selemhm de~ 866, e do art. 40 dos Estatutos
reformados pelo Decreto n.• 3720 de f8 de Outubro
pl'Oximo passado, terüo execuçuo do 1.• semestre do
eorrenle anuo ern diante.
Z.acal'ias de Góes e Vasconcellos, uo !\leu Conselho,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da J<azenda e Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, assim o tenl!a entenuido e faça executar.
Palacio do Hio de Janei!·o em dezaseis de Março de
ruil oitocentos scsscuta c sete, quadragesimo sexto
dn Independeueiu c do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador·.

Z aearias ele Uôes e

D.ECHETO N. :38f5-

JJE

20

l~asconcellos.

DE MAI\((0 JJE

·18ü7.

Appruva a nova<·ão do contracto cdcbrado com a COJIJ[J311hia
Espil'ito Santo c Campos, para a navel!ação por vapor entre o
porto do nio de .Janeiro e o de S. ~fatlleus, na Província do
Es[Jirito Santo, c entre o dito porto do Rio de Janeiro e o de
Caravcllas, na da llallia, com t~scala )JOI' outros portos.

liPi por bem :q1prorar a novação do contracto eelcbrado com a Companhia Espinto Santo e Campos,
p:u·a a na\'ega~iio per· vapor entre o porto do llio de
.Jnneir·o e o de S. Malhens, na Provineia do Espírito
LEI~ llH

1867.

!'ARTE 1!.

H

-

Snulu, (~ l'lllr·e

q

IIHi-

dito porto do Hiu dl: JaiiPÍro e u

d(~

Caravel\a~, na Lla nallia, com c~enla por outros purlos,
con~tnntes uns dansulas, que com l~ste lwixno, as~ignadas por Manoel Pinto de ~ouza Dantas, do :\leu

Conselho, Ministro e Seeretar·io de Estado d0s N'~go
l'ios da Agriculturn, COillll1CI'Cio e OIH'ns l'uiJlkas,
que assirn o LPnlw eult~ndido e raça exeeutnr. l'alacio
do Hio de .Taneir·o ('HJ vintr de l\1ar·ço de mil oitocentos
se~sentn e sete, qtwdrngesimo sexto da Indepcndencin c do Imperio.

ConJ il l'llllrica 1k Sllil :\lageslalle o 11ll{H'rador.
Jfailnt•l J>infn rll' Smc:,a Drudas.

('lausulns a

fJUC

se

rcl'cr•~

o ncm·cto n." :J!H :>

•l•·~t:\

d:\ta .

... "
A t:ornpanl1Íil -EspiritoSantn e Carnpos-ohriga-~e
a razer mensnlrnHnte .duns vingens redondns; S<'lldo
lllllil do por·to do Hio de Janeiro ao de Caravellas, na
Província da Ba!Jia, com esea\a pelos dr Itnbapoima,
Vklorin, S . .los{~ de Porto Alegr() e drsto ao
Santa
Clara n,, rio l\Juc:li',Y; e a outra do 111esnto porto do
Hio do Janeiro ao de S. Matheus na Província do
Espírito Santo , com es(~a\ a pelos de Iln pemerim,
Yictoria e Hio Doce (negencia)

uu

Além destas esenh1s a companhia poderú, precedendo licl:w:a do Minislerio da Agrieultura. CumnJer·cio (~ Obl'iiS l'ulllicas, ou cr·t:ar novas escalas, oll Clll
algu n1as YÍiif.iCIIs das Iin !ta~ cuutl'nctadns mandar seus
,·apor·es a algum dos respcctivc.'s portos iulerme-

diarios.
a.•

.\escala da Hegem:in lerú unieullH'tlle lugat· na ida
do vnpor· !la linha de S. l\latllt•us, (~ este sô entr·ar·;'1
ua b;Jrra, <JIIiiiHio cundüzir ou tiver· de receber passageirus, de,·t·rHio salrir COJll il lllcsma maré. Fóra
destas hypothe~es entregar{! e rcceberú as rnalas do
correio dtl patrúo d<l lmrTn, e seguirá immctliutaJtrerllt• sua Llcrruta.
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A s;1ltida dos \'ilfHirt!S das duas liultas, Cat'a\ellas n
S. Matltcus, terú seuqH'ü lugar entre o segundo c o
qniulo din, que IH'r.t·.Pder ú lua non1, ou ú lua elu:ia,
e st~J·ú illlllllllCi<~da eo111 llnlccedencia de quat1·n dias
pelo lllCilus ..Em taLella p1·oposta pela Compaultia e
appi'Ovada pelo ~linisterio ~la Ag~u~ultura, Commer!',Jo ~~Obras l'ulJIH~ns, se dcstgnara em qual dnqucllas
duas plwse~ da lua tcr{J lugm· urna c outra narngnçito.

r».a
:\ denJOI'<I dus rnpores nos portos de Ilabnponna e
de JlapPmet·illl sct·ú rio lt)lll[lO nccessario Jlill'a o (~Jll
l){lrque e desernhnrque de cargas e passagPiL'os.
Xo da Yictoria 11ho execrkrú tlc 2.\. horas, c no de
S. :\T <~I heus ri c 72 horas.
A snhida do de S. José de Porto AlegTn vet·iflcaJ'se-lw logo que estiverem a bordo os passngciros e
ca1·gas vindos de Snnta Clarn, olJ o mnis tardar na
primeira maré do dia postei·ior ao da entrada.
No porto de Cararellas a demora não cxcedcri1 de
2í lwl'as: port'~m. se o r;tpol' subir até S. José\ do
Prinr~ipc, est;1 demom poderá espaçar-se pelo tempo
que fô1· necessario para este fim, eont lanlo que mmca
exeeda de liO ilorns, no l.odo.

o.•
Estes prazos correrút-) do JIIOJllellto elll q1w os Vilpores fundear·em, quér· isto lenha lugar l'lll dia util,
qu6r em domingo 011 dia feriado.
O maximo do tempo de demora nüo ~~ obrigatot·io,
e antes de sua termwa,;ão os rapon•.s poderão coHtillltai' sua derrota, se csti n~rem desembaraçados
pelo correio, e Lenninado o SI'J'rir:o particular· dr~
passageiros~~ cargns.
7.•

Seis lwt·as df~pois da chegada do vapor a S. Jost~ de
Pol'lo AIPgre, ou o mais tardar lta pnmeira maré do
dia seguinte, partirú o vnpoL' empregado na navegação do rio l\lucury t~om as malas Jo correio, ca1·gas
e passngeiros que se d~rigirem a Santa Clarn, e a
demora neste porto sem regulada de modo quP de
volta a S. José de Porto Alegr·e possH ser encontrndo
ahi o Yapor 1'111 sr•u J't•gTPssn rll' Car:lYI'Il:Js.

I 1)::<
8.•

Occorrendo maior demora do que a Hxada na clausula ti.•, o que nunca se poderá provar por parte do
Governo Imperial, sem apresentação de ordem por
escripto da autot·id::tde competente (Ministerio da
Agricultura na Côt·te, e Presidentes nas Províncias
servidas por estas duas linlws de navegação), a parte
que occasionar a demora paganí á outra parte contractanle a multa de fOOSOOO cobrada administrativamente por prazo de 12 horas que a partida effectiva
exceder á hora fixada, salvo se a demora fôr produzida por causa de força maior, que em relação á
Administração publica só poderá ser admitlida. nos
casos de sedição, rebel lião e qualquer perturbação
da ordem publica, ou caso grave e extraordinario que
occorra.
Só se contará o prazo de 42 horas para o pagamento
da multa desta clausula, quando a demora excedet·
de Ires horas.
9.•

A repartição do r.orrcio vrovidenciaril pam que
em todas ns estações respectivas, que se servirem
destas linhas, as malas da correspondencia estejüo
sempre promptas a tempo, a fim •Je niío retardarem
a sahida dos vapores além da hora marcada. E,
quando por culpa do Correio houvet· demora, a
mesma repartif~ão incorn)rú na multa da clausuln
anterior.
tO."

As Alfandegas e Consulados dos portos em que o,.;
npores tem de tocar, cxpediráõ os despachos necessarios para o desembarque da carga ou das
encommendDs que forem ou tiverem de ser transportadas pelos vapores com preferencia de qualquer
outra embarcaçiio, sem embnrgo de domingo, dia
santo ou por qu~lquer motivo feriado, admittindo a
despachos anttcipados a carga e encomtneudas quP
tiverem de ser transportadas pelos vapores da companhia.
Os Presidentes das Provindas ou as autoridades
dos portos servidos por estDs linhas prestaráõ aos
rEspectivos vapores toda a coadjuvação e auxilio de
rpw rnrf'r:iio pnrn t•onlinunr a vingem rknt1·o do

-
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prazo tixndo c para cumprimento deste contt·acto,
correndo por conta da companhia qualquer despeza
que por tal motivo fôr feita.
tt .a

A companhin obriga-se a rnandat· traiTS[lortar de
terra para bor·do as malas do Correio e ofl1cios das
autoridades, e quando cheguem aos portos designados neste contracto os levaráõ ás repartições dos
respectivos Correios, ou os entregaráõ a Agentes
dellas que se apresentem aos Commandantes dos
vapores devidamente autorisados para recebei-os.
O Agente da companhia encarregado deste serviço
passará e rreehr.l'il rPcibo rlas rnnlns que recehel' e
entregar.
t~.·

O serviço da navegação maritima será feito por
vapores de força de 420 cavallos pelo menos, callado
necessario para poderem entmt· nas barrns das escalas contractadas, rle marcha nunca inferior a 10
milhas po1· horn, com aceommodnções pnra 50 passngeiros de ré r 150 dr convés, e capacidade para
oilo mil arrobas de carga.
O ser,·iço podet·ú continuar a ser feito pdos vapores da Companl!in Jupnranã e Diligente. Se, porém,
depois do exame a que serão sujeitos, se verificar
que não estf10 nas condicões desta clausula, a companhia se obriga a apn~selltar outros dentro do prazo
de oito mezes, contado llesta data, os quacs não
set·ào recebidos, emquanlo não forem examinados
por peritos de nomeação do .Ministerio da Agricultura, Commcrcio c Olmts Publicas.
A inobservaneia desta clausula sujeita a companhia á multa de 400$000 por mez que exceder ao
prazo acima estipulallo, salvas as causas de força
maioJ' devidamente provndas perante o mesmo 1\linisterio.
t3."

Cada um dos vapores empregados nesta navegação. terá a. seu bordo o_s sobresalentes, _aprestos,
material, oLJectos de serv1ço dos passage1ros, e o
numero de empregados que fOr neeessario, e que
PIO lalwlln Pspr,·ial f"flr rnm·c;Hin pnln Govet'JJO sob
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proposta da companhia mupr·ezaria, npre~entada
dentro do prazo de um mez contado da data do
aeto tio Miuisterio da Agricnltum, que autotisar seu
emprego no servi~;,'? da navegaç~o.
A navegação Jluvwl de S. Jose 1le Porto Alegre a
Santa Clnru. sení feil.a por uma barca por· vapor, cujo
cal lado não exceda de lres palmos, a qual terá a força
precisa para rebocar uma prancha de dimensões
ig•wes ú maior· das que o Govet·no tem aclualrnente
Haquelle servi1;o, devendo além tiisso a mesma barca
offerecer commodidades slllficicntcs pam o l.mnsporl.e de passageiros.
t •.•

.\ companhia obriga-se a manter a navegação por·
vapor entre S José de Porto Alegre e Santa Clam
sempre que o estado do l'io a pcrrnitta, e na impossibilidade descmpcnlrarú o servi~o por meio de canoas on pranchas.
t :i. a

O preço das passagens e fretes será regulado pot·
urna taholla approvada pelo Governo, o qual, de accordo com a companhia, poderú revfll-a e alteral·a
lodos os nnnos.
tO."

O pre~~o do transpot·te tios passageir·os, que o Governo ou seus delegados mandar·em admittir a b01·do
dos vapot·es da companhia com destino a qmilqum·
dos portos mencionados no presente contracto, soffrem um abatimento de 50 o;. menos do que o lixado
na tabclla da clausula anterior·, st~ t'orcrn colonos, e
de íO 0 /o se não l'orelll.

t, .•
,\ eompar)hia obriga-se a trnnsportar·graluilanwnle
na t'ôrma das leis c regulamentos em vigot·, as mala~
tio cor~eio, bem como quaesquer volumes ou cargas
remcttrdas por ordem do Gover·no ou de seus dclflgados; w1o excetlendo, porém, fJUanto ús ~argas, o
peso de duas toneladas em cada vwgem de 1da ou de
wlta.
No caso de excesso o frete soffrerá um abatimento
dP 10 "/ .. solwr o pl'Pt_:o dn tnlwlla.
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U frete da:, uwchinas, bagagem tle colonos e os
utensílios destinados ú lavoura será pago com um
aj1atimento de 20 ·1 •.
tS.•

O Uoremo ubl'iga-se a pagar ú cornpanllia por viagem r·edonda IHl linha de Caravellas a quantia de
4:500HOOO, e na linha de S. Matheus a quantia de
:J: 000$000.
Esta subvenção serú pnga á vista cte attestados das
autoridades tlos por·tos das escalas de ambas as Jinlws e dos recibos das malas passados pelos agentes
do •:orreio. A expedição da ordem para o pagamento
não ser·ú dfcctuada Pmqunnto a companhia náo apresentar na Directoria Geral cto r.orreio prova de haver
satisfeito ns clausulas deste contracto.
tD.•

Se a companllia deixar ele eífectuar qualquer viagem por fnlln de meios proprios, previamente approvatlos pelo Governo, não só deixarú de receber a
subvenção estiplllnda para a viagem que não realizar,
como lambem pagará a multa d0 metade da sulwen~:ão correspondente.

Se qualCJUet· viagem fôr· interr·owpida por cuusa
de força maior, devidamente justificada, a companhia so lerá direito ú parte da sulwençiío correspondente ao numero de milhas que o vapor houver
pel'corrido, sendo a distancia fixada do seguinte
modo:

Milhas.

Do Hio rle Janeiro a IlalJapuann.............
De ltalJaponnn a Itapemerim.. . . . . . . . . . . . .
Dt~ Il.ape111eriru a Vicio ria.. . . . . . . . . . . . . . . . •
Da Vicloria a Heg~11cia.....................
Da Hegencia a S. Matlleus..... . . . . . . . . . . . .

-1!)6

Da rictoria ao l\lucury.....................

14;;

Do Mueury a Caravellas....................

2R

Som ma. . . . . . . . . . . .

1í7R

~~o

pn·•.:u rrlili;JI' dn

subven~.:ito 1'111 ft.i-1310,~.

2!~

62
41-!
71i

-
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\To sct·vic~o da navcgaritn fluvial a companhia poder·á cmpregnr o vapor ·Peruipe e as pranchas pertencentes ao Estndo, que se achào em Mucury; c
bum assim os armazens de deposito de S. José de
Porto Alegre o Santa Clm·a.
·
A despeza do t·cparo e fabrico destas embarcações,
bem como da consm·vação dos t·cferidos armazens,
col'l'erú por conta da companhia.
Todos estes objectos, findo o prazo do presente
contrncto, serãg entregues ao Govemo ern bom estado de conservação, lendo-se eru vistn súmcnte os
estragos provenientes do uso que devem ter· duranl.e
o prazo deste contracto.
~'icn expressamente prohibido o transporte de rnademJs neste vapor e nas pranchas.
22.•

A cowpau!Jia ll(H'esPnlará ao lioref'llo até o 1." de
cada anuo lllll mappa demonstrativo tias
cargas e passag·eiros que lrnnspot·tar no anno deeort·idu, o bem assilll unt IJalancete semestral da receila
e d1~speza do se111estre antel'ior.
~!aio du

'23.·

Os \'H(JOI'es que a eowpn11hia empregar 11eslas duns
linhas, gozat·áõ dos mesmos privilegias que cornpetern ús embarcações de guer'l'a nacionaes, ficando
rodavia sujeitos ú liscnlisaçlio dns All'nndegas.
'2-J.•

Os \'Uj)OI'es tia curupauhia serão lJostos ú dispusiçuu
do L~uvm·no por ,·cnna ou l'eetamenlo, sempre que as
necessidades publicas o exigi rem. Além~ do frete o
1;overno se r·csponsahilisarú pdo risco especial do
sPniço em que os mesmos vapores fot·em empreg·ados.
Quando as pal'tes eoul.mclault~s não puderem
chegar· a um accordo em q•wlqucr· das hypotheses
acima mencionadas, pmccdcr-se-Iw á arbitragem,
tJOmeaudn cada uma dns par·tcs conleactnntes seu
arhiteo, os qJwes nornearbõ immediatamenle urn terceiro para o caso de empnfto.
O laudo do:; ar·bitros em qualquer das ll,ypothescs
•Jhriga a a miJas as partes.

NiiO SPI'iÍ C•lnlnrlo para a dili'<H.Jlo do presente rontl'acto o tempo deste fretamento, salro se a companhia continuar durante elle a fazer o serviço, dt: que
se incumbe, com 011tros vapores apropriados, c á
contento do 1\Iinisterio da Agricultura.

O Govemo poderá eonceder ú companhia os terrenos de marmlws necessarios para a edificação
de trapiches c armazens nos portos das linhas
subvencionadas, e lambem em qualquer outro para
onde a companhia mantive;- navegação regular.
2G.a
íflie a ~ompanl1ia vier a adquirir, seja
fôr o lugar da sua construcçüo, serào nacionalisados llrnsiiPiros, e como Ines ilearáõ isentos do
imposto de transfereneia de propried<Jdc ou ele•
matricula.
Igualmente nos termos do Decreto n.o 2Gcl.7 dt•
19 'de Setemb1·o de 18GO, gozarú a companhia de
franquia do direitos de consumo, pelo tempo de
duraçiw do presente cont~acto, de todas ~s machinas,
suas pertenças e materwes necessarws para o
maneio destas, com tanto que taes objectos scji.ío
emrregados no uso e serviço da companhia.
FICa substituído pelo \1resentc, na parte relativn,
o contracto celebrado pe o Governo com a Companhia l\Iacahó c Campos, para a navegação da linha
de cm·avellas e escalas, e fluvial do Mucury, cujo
contracto ficou a cargo da Companhia E:>pirito Sa1Úo
c Campos, em vi!"tude da fusão, que fizerào arribas
as comp. anhias, appro,·ada flPln Decreto n." :H6~ d~
9 de AlH·il de 18fJ~i.

0:> Yaporcs

~ual

28.•

A companllia obl"igJ-se a ll"ansportar e a fornecei"
cornedonas gratuitamente ao empregado do Correio
que fô1· designado para acompanlwr as malas da
respectiva corrospondeneia; e, cmquanto não fôr
estabelecida esta medida, a le,·al" as rlitas malas
ás Estações do Correio, c nellas recelwr as fJII'~
tiver de eoncluzir para bordo.
Outrosim, obriga-se a entrar para o Thesouro
Nacional com a porconlagPm proporr.ional á sna

i I'; ·--·

su!Jyeu:_:iw,

qut.• l"1'11' lll~ll'cada pdo ~linislerio da
Agricultura, para o pagamento de um Inspeclor Geral,
no caso do Governo Irnpcl'ial ~:c dcliherm· [1_ cren.r
esta commissão.
Esta porcentagem serú assim estvbclecida: decretada a dcspcza que se terú de fazer com esta
inspect.~ão, sua irnportancia será dividida por cada
conto de rt'~is que o Estado paga de subvenção ás
cmprC;zas de Jtavegação. Os emp1:ezarios respectivos
pagaraõ tantas quotas quantos forem os contos de
réis de sua subn·n~;ilo.
fica entendido que esta porcentagem não ll1es
serú exigida, emquanlo nüo fôr est;~bclceida a reJ'cridn inspeet)'w.
29.•

O prazo da Llur;u~il.o do coulractn st·r·ú de cutco
nnnos, contados da data dt~ su;1 assignatll!'a.
l'alacio do Rio de Janeiro ern 20 de l\l<H'r·o de
1SG7. --- ~Umwâ l'info de Sou;;rr Dantas.
··

IJECllETO N. :38f 6,

DE

23

DE MARÇO DE

1867.

Marca a taxa que deve pagar a pessoa que, uão sendo graduada
em mC~licina ou cirm·gia, requerer ser admittida, nas Faculdades:de Medicina do Impcrio, á exames das ma terias do curso,
uas quacs mostrar ter sido approvada por alguma Escola Offi<.!al.

Attendeuúo ao que representou o Conselheiro
Director da Faculdade de Medicina da Côrlé, c
eru virtude do que dispôe o art. 78 do Regulamento complementar dos Estatutos das l"aculdades
de Medicina, approvado pelo Decreto n. o 1764 de
U de Maio de 1856: Hei por bem Determinar:
4. • A taxa que, em conformidade do citado art.
78 deve ser pag~ pela pe~soa .que, não sendo graduada crn medtctna ou ctrurgw, requerer ser admittida. nns rPfrridns faruldadcs, ú exame das ma-

-11:;-

krias, tws quaes rnoslrat· let· sido appl'tJ\'iHla por
alguma Escola Offiicial, a fim de se matricular no
almo que lhe compelir, é fixada, em relação á
cada um dos annos do curso em cujos estudos tiver
do ser examinada, na mesma quantia que, segundo
a disposição dos respectivos Estatutos, pagão os
alumnos das Faculdades de 1\ledicina, como taxa
de matriculn.
2.• Aquella taxa será paga antes de ser feito o
exame de que se lmla.
José Joaquim FcmanJcs Tot·rcs, do 1\Icu Conselho, Scnatlot· do Imperio, Ministt·o e Secretario
de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do nio de Janeiro em vinte c Ires de Março de mil oitocentos
sessenta c sele, quadragesimo sexto da Independencia c do Imperio.
Com a I'Uhrica de Sua l\lagestade o Imperador.

DECRETO N. 381 i - DE 2:.i

DE ~IARÇO DE 1867.

Concede a Polycarpo Lopes de Leão permissão por noventa
annos para lavra•· minas de cobre e outros mineraes na comarca da Chapada da Provinda do Maranhão.

Attendcndo ao que l\lc requereu Polyearpo Lopes
rle Leão, e na conformidade do Decreto 11. • 3520
de 30 de Setembro de 4865: Hei por bem conceder-lhe permissão por noventa annos para lavrat·
minas tlo cobre e outros mineraes na comarca da
Chapada, da Província do Maranhão, sob as clausulas que com este baixão, assignadas por Manoel
Pinto de Souza Dnn1n~. do Meu Conselho. Ministro
o Secrrlnrin r!r~ E:-;t;rdn rlü" !\'P(!'nr·i(ls tln :\gricultura,

--· llfi

-

Commcr~io e Ouras Publicas, tJUC assim o tenha entendido c faça cxecutm·. Palacio do Hio de Janeiro
em vinte tres de Março de mil oitocentos sessenta c sete, quadragesimo sexto da Inclependencia
e do lmperio.

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
Clausula<~

a que se rerere o Decreto n. 0 38-17 de
Março de i 867.

~3

de

t .•

Os trabalhos da lavm poderão ser feitos pelo
concessionario, ou pot· uma sociedade organisada
dentro ou fóra do Imperio, c serão cit·cumscriptos
;i coman·a 1la Chapacla da Província elo Maranhão.
~-·

Serão concedidas ~:o concessionario dentro do
maximo de cem, tantas datas de 1H .7il0 braças quactradas, quantas forem as parcellas de cinco contos
de réis, que reunir e empregar renl c cffcctivamcntc
nos trabalhos da mineração.
3.•

Todo o tcrritorio mineral que ao concessionario
compelir, segundo a proporção estabelecida na clausula antecedente, será medido c demarcado dentro
do prazo de um anno, contiirto desta data.
Estes trabalhos serão feitos a expensas do concessional'io, que além disso fica obrigado a satisfazer todas as despezas da verificação por parte do
Governo.
4.•

Se os terrenos forem dcvolutos, o Governo obriga-se a fazer-lhe venda delles pelos preços que posteriOI'mente forem ajustados, segundo as bases estabelecidas na Lei n. o 60f de 18 de Setembro de
·1850, não podendo nunca exigir mais de cinco réis
rnr hn1f;a f(twctr;Jrla.

-
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Se forem possuídos, o concessionario procurará
pelos meios a seu alcance adquiril-os, requerendo
ao Governo sua desapropriacão, nu hypothese dos
p!·oprietarios recusarem-se a .. dispô1· delles amiga''elmente.
Fica entendido que correráõ po1· conta do concessionario todas as despezas que forem feitas para
esta desapropriaçüo.
:;,

.

A medição e demar·~ação das datas, ainda depois
de verificada pelo Governo, não dará direito ao
conc.essionario para lavrar no territorio medido e
demarcado, emquanto perante o l\linisterio da Agrieultura, Commercio e Ooras Publicas, ou a Presidencia da Província do Maranhão não fôr provado que
se acha empregado nellas o capital correspondente.
G,a

Findo o prazo de dez annos, contados desta datn,
o concessionario perderá o direito ás datas de que
se não achar de posse por não ter empres-ado capital corrcspendente á sua acquisição ditmitiva.

Na fórrna do Decreto n. • 3236 de 21 de Março
ele f 864, são considerados effectivamente empregados, e portanto com direito á proporção estabeficida na clausula segunda:
t. o O custo dos trabalhos de medição e demarcação das datas, levantamento de plantas, despezas de exploração e outros trabalhos preliminares:
2. o O eusto dos terrenos devolutas, dos pertencentes a particulares, e bem assim as despezas
com a desapropriação ·dest~s : 3. • A importancia
de machinas, e instrumentos importados para os
trabalhos da mineração: 4. o As <Jespezas effectuadas com o transporte de engenheiros, empregados e trabalhadores da mina. Fica entendido que
estas despezas comprehendem sómente as que
provém do tansporte de taes indivíduos dos lugares
âe suas residencias até a mina, e nunca as diarias,
regulares ou constantes da mina para qualquer
poYoadu ou Yice:-n~rsa. !j." .\s despezas das obras

-- i

f~;

·-

feitas em vista tlos tt·abalhos da miua, tendeutes a
facilitar o transporte de seus productos, inelusiveestradas de ferro ou de rodagem para isso necessarias,
e bem assim as casas de moradia, armazens, officinas,
e outros estabelecimentos indispensaveis á empreza:
6. • O custo de animaes, barcos, carroças, e quaesuer outros vehieul')s empregados nos trabalhos
a mineração e trnnsporte de seus productos: 7. o
O custo dos trabalhos que forem executados em
relação á lavra, ou quaesquer despezas feitas bona
fide rara realisar definitivamente esta mineração,
ficando entendido que o custo das plantações fe)tas
pelo concessionario não será levado em conta do
capital.

3

8.•

As pt·ovas das hypotheses da clausula antecedente serão admittidas bona flde ; e qualquer artificio, que fot· empre(J'ado em ordem a illudir o
Governo ou seus mancfatarios, dará direito áquelle,
em qualquer tempo em que a fraude venha a
ser descoberta, a rescindir os contmctos desta concessão, sem que o concessionario tenha direito a
inrlcrnnisnçüo nlguma.

O conccssionario fica responsavcl pelos desastres
que occot't'ct·em nos trabalhos de mineração, se forem provenientes de culpa ou inobservancia das
cautelas e regras que cumpre guardar na execução de trabalhos desta natureza.
Dos indivíduos que forem victimas de taes desastres c que ficarem impossibilitados, ou de suas
familias, quando aquelles morrão, o concessionario será obri~ado a prover. á sua subsistencia,
incorrendo alem disso em uma multa de cem mil
réis a dous contos ele réis, imposta administrativamente pelo Governo.
tO.•
O concessionario é obrigado a sujeitar-se ás instmcç(?e!" c regul_amcnlos que forem ·expedidos para
a poltcm da~ mllw.s.

11~1-

:1:1."

O concessionario deverá remPtter semestralmente
ao Governo, por intennedio do Presidente da Provincin, um relatorio circumstanciado dos trabalhos
em exccut_.;ão ou já promptos, e dos resul lados obtidos da mineração. Além destes relato rios fica
obrigado a prestar quacsquer esclarecimentos, que
lhe forem exigidos pelo mesmo Presidente. A inobservancia desta clausula, bem como a de qualquer outra, serú punida com a multa de 10, 20
ou 30 contos de reis, a at·bitrio do Governo, se á
transgressão não estiver estabelecida pena especial.
:12.•

O Govenw tuaudat·ú, scttl!JI'C que julgar conveniente, examinar os tt·abalhos da mineração e
inspeccionar o modo por que são cumpridas as
presentes clausulas.
O concessionm·io é obrigado a prestar ao engenheiro que fôr nomeado para este fun todos os esclarecimentos de que carecer para o desempenho da
sua commissão ; c bem assim a franquem·-lhe o
ingresso em todas as offieinas e lugares de tt·abalho.
:13.•

O concessionario remetlerá ao Go\'crno amostt·as
de cobre ~ outros mineraes, que fôr descobrindo,
e bem ass1m quaesqucr fosse1s, que cnl.:ontrar em
suas explorações.
:14.•

O concessionario pagará ao Governo cinco por
cento do producto liquido da mina.
Esse pagamento será feito em dinheiro, ou no
mineral lavrado, servindo de base o preço, por
que este fôr vendido no mercado da cii:fade de S.
Luiz do Maranhão.
:1:;. a

Todo o machinismo, utensis c quaesquer outros
artct'actos ou materia prima, que forem neeessarios
parll a lavra da mina, serão importados livres de
direitos dentro do prazo de cinco annos contados
do dia em qne eomet:urem os I'PSpPclivos trabalhos.

1:!0-

t6.•

Dentro do terrilorio medido e demarcado será
perrnittido ao concessionario exlrahir qualquer metal, oinda precioso, que encontrar, independentemente de nova concessão ; com tanto que declare
ao Governo a descoberta que fizer, e se sujeite a
estas condições no que e lias puderem ser app!tcadas
á nova mineração que descobrir, e ás condições
que estão estabeleCidas, ou com que ~e costuma
conceder taes au torisações.
A extraeção de diamantes fica excluída desta disposição, c só poderá ser permittida por concessão
especial na fórQ1a da legislação que a regula.
t 1' ,a

Sem permissão do Governo não poderá o conccssionario em sua vida dividir a mina, e por sua
morte seus herdeiros são ob1·igados a executar rigorosamente esta clausula, soli pena de perda da
eoncessüo.
·
tS.•

•

Tornar-se-ha nu lia a concessão, e·· o concessionario perderá em favor do Estado todo e qualquer
direito resultante da mesma concessão, se por espaço de seis mezes os trabalhos de mineração forem
suspensos, solvo se essa suspensão provier de força
mnior, convenientemente p1·ovada. Ainda nesta hypothese a suspensão dos trabalhos não excederá o
prazo de tempo que fôr absolutamente necessario, a
juizo do Governo, para a remoção das causas que
·a tiverem determinado.
t9.•

Quaesquer contestoções que por ventura se suscitarem entre o concessionario, de uma parte, e
o Governo de outra, ácerea desta concessão, serão
definitivamente decididas sobre consulta da Secção
dos Negocios do Imperio do Conse~ho de Estado.
20.•

Todas estns clnusulas são extensivas á soeiedade
on companhia que o concessionario org-anisnr, on
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a quem quer que elle transfira os direitos que lhe
competem em virtude desta concessão.
flt .•

Ficiio dependentes da ulterior awrovação do poder
legisbtivtJ as clausulas i.•, 2.• parte, e 45.•
Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Março de

f861.-Manoel Pinto de Souza Dantas.

·

....
DECRETO N. 38t 8 -DE 27

DE MARÇO DE

t 867.

Abre ao l\linistcrio da Agricultura, Commcrcio e:obras PÚblicas um credito cxtraordinario de 172:9US8500 para as dcspezas
com a nova linha telegraphica ao sul do Imperio, durante o
exercício de tl!l66-1867.
·

Sendo· ncccssario providenciar sobre o modo de
occorrer ás despezas feitas ~ por Jazer, durante o
exercício de 1866-4867, com a nova linha telegraphica entre esta Côrte e a Cidade de Porto Alegre,
na Província de S. Pedro: Hei por bem, tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, e de conformidade com o que dispõe o § 3. art. i.o da Lei n.o
!)89 de 9 de Setembro de 1850, abrir ao Ministerio
da AgriCultura, Commercio e Obras Publicas um
credito extrnordinario de t 72:915$500, constnnte da
demonstração junta, a fim de ser npplicado a tal
serviço no referido exercício; devendo este credito
ser opportunamcntc presente á Assembléa Geral
Legislativa para dcJlmtiva approvação.
.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido c faça executar. ralacio do Rio de
Janeiro em 27 de Março àe 1867, quadragcsimo
sexto da Indcpcndencia e do Jmpcrio.
0

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.
ltfanoel Pinto de Souza Dantas.
n·1; 111· 1RI.7

I'.IUII. 11.

-422'Demonstra-:ão da despeza feita e .por fazer eom a nova
linha telcgraphlea ao s•d dtJ lmperlo, durante o exer•
elelo de tSGU-t88'7, e a que se refere o Decreto desta
·data.

DESPEZA FEITA.
lmportancia posta á disposição da ·au~
toridade competente na Thesouraria
de Fazenda da Provincia de Santa
Catharina para occor.rer -aos gastos
da linha .................................. .
<Dita idem idem para a parte da mesma
linha a cargo de Frederico Xavier
de Souza ..•..•...•.....................
'Dita idem idem idem a cargo de Onofre Manoel Corrêa (entre S. Francisco e llaJahy) ................... .
'Dita com o desembarque do cabo submarino na Ilha do Governador ••••
Dita para despezas com a construcçll.o da linha ....................... .
Dita . paga. a Dehrind Schimidt & C. a
_~?elo dito cabe ..................... .
Dita com o pessoal do vapor Telcgrapho em Julho de f866.. ............. ;
Idem idem idem em Agflsto de 181itl.
!Dita com. que foi augmcntado o credito éoncedido á l'rovincia 11~ Santa
Catharina para os gastos da linha .•
l>ita a Bclwin1l Schinlidt tJelt~-cxcesso
do cambio pf}r que foi pago em 1\Iaiu
de 1866 o cabo submarino que anteriormente fol'Dceeu .............. .
Dita a 1\l:mocl D:as da Cruz -pU!' madeiras qúe forneceu ............... :
Dita entregue ao engenheil·o Augusto
Teixeira Coimbra para despezas da
· 'ilinha na parte que atravessa a Pro·vlncia· íle S. Paulo••••.••••.••••••.
Dita idmn a6 Vice-director po1· ga~tos
feitos. com a construcção da linha.
Dita que foi posta na Tllesouraria de
Fazenda da Provinda de S. Pedi'O
para taes gastos ..................... .
Dita idem na de Santa Catbarina para
as despezas da parte da linha a cargo
de João José de Souza Guimarães.
Dita idem na de S. Pedro como augmcn.to lle verba ......•..•.......•..
Dita idem na de Santa Catharina como
indemnb:ação pelo que alli foi entregue paJ•a as despezas da parte da
linha a cargo de João José de Souza
Guimarães •.......•.••..••.•.•....
Dita idem na do Paraná idein idem
para as dcspezas com a linha ..•...

1:0008000
1:000$000
7008210
7218000
6808300.
2':1818300
1:5288500

t:iS2HS500

8:!11tSOOO

1718700

lí:OOOSOOO

30:S87ij().
6:0008000
2:000$000

1:õ.'S6S00o

2:0008000
2:ãOOSOOO
38: 1fil~370

-422'Demonstra-:ão da despeza feita e .por fazer eom a nova
linha telcgraphlea ao s•d dtJ lmperlo, durante o exer•
elelo de tSGU-t88'7, e a que se refere o Decreto desta
·data.

DESPEZA FEITA.
lmportancia posta á disposição da ·au~
toridade competente na Thesouraria
de Fazenda da Provincia de Santa
Catharina para occor.rer -aos gastos
da linha .................................. .
<Dita idem idem para a parte da mesma
linha a cargo de Frederico Xavier
de Souza ..•..•...•.....................
'Dita idem idem idem a cargo de Onofre Manoel Corrêa (entre S. Francisco e llaJahy) ................... .
'Dita com o desembarque do cabo submarino na Ilha do Governador ••••
Dita para despezas com a construcçll.o da linha ....................... .
Dita . paga. a Dehrind Schimidt & C. a
_~?elo dito cabe ..................... .
Dita com o pessoal do vapor Telcgrapho em Julho de f866.. ............. ;
Idem idem idem em Agflsto de 181itl.
!Dita com. que foi augmcntado o credito éoncedido á l'rovincia 11~ Santa
Catharina para os gastos da linha .•
l>ita a Bclwin1l Schinlidt tJelt~-cxcesso
do cambio pf}r que foi pago em 1\Iaiu
de 1866 o cabo submarino que anteriormente fol'Dceeu .............. .
Dita a 1\l:mocl D:as da Cruz -pU!' madeiras qúe forneceu ............... :
Dita entregue ao engenheil·o Augusto
Teixeira Coimbra para despezas da
· 'ilinha na parte que atravessa a Pro·vlncia· íle S. Paulo••••.••••.••••••.
Dita idmn a6 Vice-director po1· ga~tos
feitos. com a construcção da linha.
Dita que foi posta na Tllesouraria de
Fazenda da Provinda de S. Pedi'O
para taes gastos ..................... .
Dita idem na de Santa Catbarina para
as despezas da parte da linha a cargo
de João José de Souza Guimarães.
Dita idem na de S. Pedro como augmcn.to lle verba ......•..•.......•..
Dita idem na de Santa Catharina como
indemnb:ação pelo que alli foi entregue paJ•a as despezas da parte da
linha a cargo de João José de Souza
Guimarães •.......•.••..••.•.•....
Dita idem na do Paraná idein idem
para as dcspezas com a linha ..•...

1:0008000
1:000$000
7008210
7218000
6808300.
2':1818300
1:5288500

t:iS2HS500
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1718700
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30:S87ij().
6:0008000
2:000$000

1:õ.'S6S00o

2:0008000
2:ãOOSOOO
38: 1fil~370
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Transporte.... 38:.1618370
Jm[lOJ'tancia com o ~soai do vnpor
Tel1•grapho em Setembro de 1866.. 1 :lltiS8000
l>ita entregue ao llirector geral para
s;Jltiar diversas eontas' de desr.ezas
feitas em varios pontos da liil .a... 10:0001!000
Dita com o pessoal do vnpor Telegraplw em Outubro de 1s:66. •• ••••.••••
1:1128S/SOO
Dita que foi posta na TUesourarla de
Fazenda da l'rovincia do Paraná para
pagamento de 70 toneladasdc carvão
de pedra ••.•..••.•. , .• ~............. 1:680/!000
llita cntl·cgue ao Vicc-flirector por dcspezas que fez com a linha .. ~.......
9288360
Dita IJue foi posta na Legação Imperial em J,ondres para pagamento da
gratilicação de cinco mczcs 7 vencirta
pelo cn(.(cnhciro Carlos llocher; segundo seu. contracto .•'...... .. . . . . . 1:333a333
Diia idem na Thesouraria do Fazenda
.i
da Província de Santa Oatharina (Iara
o serviço a cargo do engenheiro n.
Eugenio J.?redcrico de ~ossio c Scilbilz- ..... • ..... ; ....... ~ . ..• • ..• . .. .. .

Dita illem na de S. Pedro para r.agamento das ultimas ferias dos operarios, e conducções a cargo do cngenheir(} chefe do districto..... . . • . • •
Jlita idem ua de Santa Catharin_a /Jara
os !l':ntos com a pa•·te da llll 1a a
caq~o 1le Frederico Xavier de Souza.
Dita cntl'egnc ao Vicc-dircctor por dcspczas com a linha .... ;.............
Dita que- foi posta na Tllesonraria de
Fazenda fia l'rovincia tle Santa Calharina para as fia parte da mesma
li!• h a a cargo ~~~.engenheiro Eu gemo de la l\lartuuerc...............
Dita idem idem a ca•·go de João Jose
de Souza Guimarães...............
Dita idem para a construcção da cstat;àoo tclegraphica a cm·gl') de Eugenio de la 1\la•·tinieré.............
Dita com o J){!ssoal do v'apor Telegraplw em Novembro de 1866.... ... . •
D1ta com a I'CillO\'âO> c tançnmcnto do
novo cabo submarino' entre Villegaignon c o Arsenal de Guerm....
Dita ao '.'icc-director para dcspczas
com a lmha..... • •• .... • .. .. • .... ...
Dita que foi posta na ThcsouraJ•i:i de
Fazenda da Provincia de Santa Catharina para o transporte do cabo
submarino.........................
nita i<lcm para as despezas com a estação da Laguna.. •.. • . • .. • .. .. .. . .

õQ08000

4:0001!000

4308000
920S.UO

2:000$000
1:877$180

36ii!OOO
t:IS15SOOO
283$000

t:001SII800

1:11008000
1: 000/!000
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Transporte .•••• 79:3768000
Importancia necessaria á mudança da
hnha entre Guarabú e Una .••.••••
Dita para despezas a paga1· em S. Sebastião ..•••••••.•..••...••.•••.••••
Dita idem idem idem em Santos •.•••
Dita para 10 duzias de postes tele_graphicos ......................... .
Dita para uma macbina destinada a
aplainar metaes , e material para
consumo da officina .••••••.••••••••
Dita para concertos imprevistos ..••..

81S:2108871

1:3008000

1:4008000
1:3008000
6008000

1:800/1000
t:728jj623

-fr1: 70t8623

Réis ........ 172:91/IIJ!SOO
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Palacio do 1\io de Janeil·o, em 27 de :\Ia1·ço tle 1867.-Jlla
noel Pinto de Sou:a Da •tas.

DECHETO N.

38t9-DE

29

DE MARÇO DE t867.

Dissolve o quarto Batalhão de Infantaria da Guarda Nac:onal
da Côrte.

Attenctendo que o quarto Batalhão de Infantaria
da Guarda Nacional da Côrtc, tendo ordem para
aquartelar, como designado para serviço de cor·po
destacado, apresentou-se para esse Jim com o
insignificante numero de dous guartlas, aos quaes
se reunio posteriormente apenas mais um no decurso de crnco dias: Hei pot· bem, na conformidade
do art. '·· da tei numero seiscentos e dous de dezanove de Seteml1ro de 1850, Decretar o seguinte.
Artigo Unico. Fica dissolvido o quarto Batalhão
de Inrantaria da Guarda Nacional do Município da
Côrte, organisado por Decreto numero oitocentos
e. cinco de quinze de Julho de mil oitocentos
cmcoenta e um.
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\Jtm
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios dtt Justiça, assim o lenha entendido c façu
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executar. Palacio do Rio de Jandro em vinte nove
de Mm·ço de mil oitocentos sessenta e sete, quatlragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
'

Com a rubrica de Sua .Magcstade o Imporador.

Martim Fran:cisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3820 -

DE

29

DE MARÇO DE ~ 867.

Desliga do Commando Superior do Munieipio de S. João do
1\:o Claro e annexos da Provinda de S. Paulo~ a Guarda
Nacional pertencente aos Districtos de Araraquara, Brotas e
Jahú, da mesma Provincia, c crêa com clla um novo Commando Superior.

Attendendo ao que 1\fe representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Deeretar
o seguinte:
Ar'l. L o Fica deslignda do Com mando Superior dos
Munidpios de S. João do Rio Claro e annexos da
Província de S. Paulo, a r.uarda Naciopal pertencente nos districtos de Araraquára, Brotas e Jahú,
da mesma Província, e com ella creado um novo
Commando Superior formado dos Batalhões. de Infantaria numeras vinte nove e 'quarenta e dous do
serviço activo, e da Companhia avulsa numero dezanove do serviço da reserva.
Art. 2.° Fica revogado nesta parte o Decreto numero tres mil cento trinta e oito de trinta e um de
Julho de mil oitocentos sessenta e tres. ·
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 vinte nove
de Março de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Martim Fmncisco Ribeiro de Andrada.
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DECRETO N. 3824

-DE

29

DE MARÇO DE

1867.

Eleva a oito Companhias o Batalhão de lnfanLaria numero vinte
oito da Guarda Nacional da Província de' S. Paulo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Provincia de s. Paulo, Hei por bem -Decretàr o
seguinte:
Art.· Unico.-'- Fica elevado a oito companhias,
sendo quatro organisadas no município e Fregtiezia
do Rio Claro, o Batalhão de Infantaria numero vinte
oito da Guarda Nacional da Pro\·incia de S. Paulo,
e revogado nesta parte o Decreto numero tres mil
cento trinta e oito de trinta e um de Julho de mil
oitocentos sessenta e tres.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Iusti~, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacao do Rio de Janeiro, em vinte nove
de Março de mil oitocentos sessenta e sete, q_uadragesimo sexto da Independencia e do Imperw.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.
M.artim F1Vlncisco Ribei1·o de Andrada.

DECRETO N. 3822 -

DE

29

DE MARÇO DE

i 867.

Crêa nos 1\lunicipios de Brotas e Jahú da P1·ovincia de s. Paulo
um Datalltão de· Infantaria de r.indas Nacionaes.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. Unico. Fica creado nos municípios de nrotns
e Jaln1 da Província de S. Paulo, c subordinado ao
Commando Superior dos districtos de ArarafJUÚra e
annexos da mesma Província, um batalhào de In-
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fantat·ia com quatro companhias e a designação de
quarenta e dous do serviço activo, o qual terá a sua
parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na fórma da Lei
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocius da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em i9 de Março
de 1867, quadragesimo sexto da lndependencia e do
Imperio. ·
Com a rubrica de S11a Magestade o ~inperador.'

Martim Francisco Ribeif:o de Andrada.

DECRETO N. 3823-DE 29 DE

MARÇO DE 4867.

Concede ã Associação Commercial de 1\laceió a necessaria autol'isaçào 11ara funcciouar, e approva os respectivos Estatutos.

Attendendo ao que l\le requereu a Associação Commerciul de Maceió, devidamente representada, e de
conformidnde com a Minha immcdiata Resolução de
H! de Janeiro ultimo, tomada sobre parecer da Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estaâo,
exarado em Consulta de 7 de Novembro do anno
passado, Hei por bem Conceder-lhe a necessaria
antorisnçiío para funccionar, c Approvar os respectivos Estatutos, fJUC ~~o·m este baixão, modificados de
accordo com a referida Consulta.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça exceutar. Palacio do Rio .de
Janeiro em vinte e nove de Março de mil oitocentos
sessenta c sete, quadragcsimo sexto da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Manoâ Pinto tle Souza Dantas.
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Estatutos da Associação Commereial de Macel6.

CAPITULO I.
DA SUA ORGANISAÇ10 E FIM.

Art. Lo A Associação Co~mercial é. a reunião
voluntaria de todos os negociantes naetonaes e estrangeiros de Maceió e Província das Alaóôas, que
gozarem de reconhecido credito e probídaâe.
Ar·t. 2. 0 Haverá um livro em que assignaráõ os
socios effectivos.
Art. 3. o Haverá lambem soei os honorarios e cor. respondentes.
Art. 4. 0 A Associação Commercial será representada por urna Junta de Direcção, eleita pela assembléa geral.
Art. 5. o A Associação Commercial tem por fim
promover o que fôr a bem do commercio em geral,
mdagando quaes os vexames e estorvos que elle
soffre, e buscando todos os meios legaes para removei-os, fazendo para esse fim chegar representaxão
ao conhecimento do Governo e da Assembléa Legislativa, sendo-lhe, porém, prohibida toda e qualquer
demonstração pohtica.
CAPITULO li.
DOS SOCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES.

Art. 6. 0 Serão socios effectivos todos os negociantes da Província das Alagôas, que, sendo, antes
de constituída a Associação, convidados ou admittidos, para o futuro assignarem seus nomes no respectivo livro, obrigando-se ao cumprimento das
i:Hsposições dos presentes Estatutos.
Art. 7. o Serão socios honorarios e correSlJO!'dent~s
as pessoas que por seus empregos e pos1çoes nao
estejão no caso de ser socios effectivos, como, por
exemplo, as primeiras autoridades da Província, ou
LEIS IJE 1867. r.lllTE !!.
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aquellas com que a Associação tenhn do corrcsponponder-se, ficando a cargo da Dirccção a sua nomeação.
Art. s.• Constituída a Associação Commcrcial poderão fazer parte della, mediante propostu devidamente approvada, os commerciantes nacionaes c
cstrangetros que á mesma associação pretenderem
pertencer. A proposta de admissão, para apresentação da qual fica habilitado qualquer socio, deverá
especificar o nome, residt>ncia e ramo de commercio
do proposto. A Junta de Direcção votará a proposta,
decidindo o Presidente em caso de empate.
Art. 9.• Para as despezas da nssoc1ação contrilmirá cada socio effectivo com a quantia de 20$000 e
mais a annuidadc de 36$000, pa;;os pol' trimestres
adiantados.
Art. ~o. Os socios honorarios siio livres de contribuição, e gozaráõ de todas as regalias concedidas
aos efl'ectivos, não podendo, porém, votar nem ser
votados.
Art. 1 f. O socio que em dous trimestres consecutivos düixar de pagar a contribuição, sendo auverHdo
pelo Thesoureiro, se recusar pagai-a, será considerado demittido.
Art. 12. O socio que se ausentar da praça de 1\Jaceió, poderá· continuar a ser membro da associação,
Jogo que de qualquer lugar onde residir mande
effectuar o pagamento de sua annuidade, e caso o
não faça por espaço de um anno se considerará
demittido.
Art. ~ 3. Os socíos enviaráõ á casa da associação
diariamente todas as noticias que receberem de
geral interesse do commcrcio, bem como far<io
saber as entradas e sabidas dos navios e sua consignação. carregamentos, etc.
Art. 1-L Todo o socio poderá propôr á Junta de
Direcção o que fôr conveniente a seus interesses,
sem prejuizo de terceiro, ou queixar·se de quaestJUer abusos.
Art. 15. O socio que se quizer despedir da associação, o fará constar por escripto ao Secretario,
o qual,_ em sessão da Junta, apresentará a carta de
dc~>pedtda.

Art. ·16. Serão expulsos da associ<1ção os socios;
§ L• Os que eorn mú fé notorin 'lt'~n.rcm seus

trato;:; commerciaes por palarra ou pur' esc:·iLllO.
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2. • Os que injusta c maliciosamente denunciarem qualquer outro socio.
§ 3.• Os que, em algum tempo hajão sido conYeJieiJos de pcrjurio, falsidade ou qucura com culpa
1/Ú rraudulenln, embora tcnhão cumpr·ido as scntt~nçns que os condemnó.rão ou se achem rehahililados.
Art. 17. Nenhum socio incurso em algum dos
en5os do arligo Dntecedente será riscado da assot:i:-u;:tto :;em que previamente seja ouvida a assembléa
gemi.
Art. 18. E' expressamente prohibido remover para
fó•·a da sDla da associação quaesquer objectos a
el!a p;~rtcneentes.
Art. ·19. Os visitantes que forem aprcscntDdos por
qualquer dos socios, inscrevHúü se1Js uomes em
um Jivl'o especial c podcr·ão gozar da casa da assodação por um mcz de uma vez sómente, findo o
qual pagarilõ 3$000 mensalmente, conLinuando a
irequcuta!-a.
Art. <;;O. Todo o membro ri esta (lssociacão é obrigndo n nccitíll" o cargo para que fôt· eleflo pela as~t:mb!1~a gerJI, podendo sómcntc escusar-se se o
tiver f\xcrGido por· dous Dnnos eonsecutivos, ou apresentnndo um motivo justo quo a mesma Assembléa
Geral tomnr·ú em c.onsideração.
Art. 21. O socio, uma vez despedido, só poderá
ser readmittido depois de dous annos, provando
tur cessado a causa pela qual se despedio ou foi
despedido.
Art. 22. Tt·cs socios podem requerer a rcumao
extraordinaria da Direcção, e 15 podem exigi r a
f\onvocacão da asscmbléa geral, ou reunil-a no caso
de q\.le â Direcção negue-se fazel-o. declarando-se
então o olljccto que a isto deu lugm·, e o que ha
a tt·atat·-se.
Art. 23. Os socios despedidos ou que se despedirem perderáõ todo o direito aos bens da associação
ou fundos que existão na respectiva caixa.
Art. 2~. As firmas sociaes reeresentaráõ como uma
só pessoa; se, porém, a eleiçao recahir para algum
cnrgo em um dos membros da firma social, representará o sacio eleito individualmente.

-
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CAPITULO III.
DA ASSEMBLÉA GERAL,

Art. 25. A asscmiJiéa geral é a reuniào de lodos
os socios effectivos, e terá lugar no dia 22 de Julho
da cada anno, e será presidida pelo Presidente da
l>irecção com assistenda do Secretario da mesma
ou de seu immcdiato em Yotos, podendo lambem
reunir-se no caso previsto no art. 22 ou quando a
Junta da Direcção entender necessario pat·a tratar
de grave assumpto.
Art. 26. Para qu!~ a Associaçiio possa eonstituir-se
em assembléa geral é necessario que estejüo reunidos metade e mais um de seus membros, e
quando assim não aconteça na primeim e segunda
convocação, poderá a Junta de Direcção tomar a
deliberação do que havia a tratar-se com o numero
dos presentes.
Art. 27. A' assemiJléa geral compete elege1· a
Junta de Direcção, fazendo-se cstn eleif;fío porescrutínio, e no caso de empate decidirá n sorte.
Art. 28. Os socios eleitos para a Junta de Direcção
annua não poderão ser reeleitos sam passarem duus
annos depois da primeira clei\:ão ou tempo em quo
servirão.
Art. 29. As deliberações ela nsscmbléa geral seriio
tomadas {)Or maioria absoluta UC YOtos, isto é, metade e ma1s um dos soc.ios presentes, e no caso de
empate decidirá o Presidente.
Art. 30. A convocnção th nsscmb\éa g·ernl farsc-ha pela imprensa oito dias antes de su'a reunião.
CAPITULO

rr.

DA JUl\'TA DE DIRECÇÃO.

Art. 31. A Junta dfl Direcção é composta de um
Presidente, um Vice-Preji;idente ( que servirá nos
impedimentos do primeiro), um Secretario, um Thesoureiro c dous DirJctorcs, todos eleitos pela as-

~c·lllllléa gernL Os primeiros para St'rYirrm por
tempo de um nnno, e os ultiruos rnensnlmcnte,
sendo, porem, a clci1:fio dos :H Directores feita no
mesmo dia f]liC a cto's pr·imeiros.
Art. 32. llcYerá sessão ordinarin da Junta urna vez
por mcz.
Art. 33. Não haverú sess;io fJ1Jando se não reunirem tres membros, e na fnlta do Secretario servirá um dos Dircctores nomeado pelo Presidente.
Art. 3\. O membro da Junta que, sem causa justa
e participada, fallar a seis sessões consecutivas, será
reputado demillido, e convocado para o substituir
seu immedialo em votos; ~ da mesma fórma se
procederá por auscncia, demissão vu fallecimento
de algum dos membros da mesma.
Art. 3:;, As deliberaçôcs da Junta s0.rfw Loma<l:1s
por absoluta maioria de Yotos dos rm~mbros presentes, e no caso de empale decidirú o PrcsideniP, e
as suas rPsoluçõcs c determinnçôes scriit) 1·sc,riptns
ern um livro em que assignaráo os mcwiJros presentes.
Art. 36. Todas as parlieipaçi'íes, decisões ou correspondcncia da Jnnla serão e~criplas c assignadas
pelo !>residente e Secretario.
Art. :n. Compete á Junta de Direcçiío:
§ 1. • Admillir· como socios efl'edivos os que forem
propostos c se aclwrern nas condi~,;ües int!icudas
nos presentes Estatutos.
§ 2. • Nomear soei os honorarios e correspondentes.
§ 3.• Nomear os empregados da associação, determinar-llles seus deveres, marcar-lhes seus ordenados, e dcmillil-os quando não cumprão seus
deveres.
§ 4. o Representar a quem competir sobre a má
execução llns leis commerciaes ou quando dellas
possã.o resultar embaraços ou prejmzos n,o commcrclo, requerendo sua revogaçáo ou reforma.
§ 5. o Representar contra quaesquer empregados
publicas ou particulares que acintosamente ou por
capricho oppuzerem embaraços á marcha regular
do com mercio.
§ 6.• Pugnar pelos direitos do commercio da Provincia das Alllgôas, especialmente dos membros da
Associação.
§ 7. • homo,·er tudo quanto fôr a bem do mesmo
commercio, como seja uma companhia de seguros,
navegações a YJpor, cstradus, cunaef>, etc.
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§ 8.• Marcar o dia e hora das sessões ordinarias

e extr·aorrlinarias, c convocar a assemLléa geral no

dia marcado ou quando entenderem necessario.
§ 9. • Determinar a escolha e compra dos livros
<' jornaes que devem achar-se na sala da associação,
e regular a boa marcha dos trabalhos da mesma a
todos os respeitos.
At·t. 38. A administr·açiío interna da casa será confiada a um dos Dirc1·.tores sem-walrnente para o
que a Juntn organisará a resp'Jctba escala, sendo
as obrigações do Dit·ectot· de semJua tniil'cadas pela
mesma Junta.
At't. 39. Findo o tempo da primeira, e eleita a
nrwa Junta de Direcção, tomará esta posse irnmedialarnentc, estando presente a sua maioria ou dentro
de oito dias uteis.
Art. 40. No impedimento do Vice-Presidente fará
suas vezes o Secretario, e no deste o Director mais
votado, c nssirn successivamcntc.
Art. .U. Compete uo Presidente:
§ ,, . • Abrir c encer-rar a sc_.;sões, regularisando
seus trabalhos.
§ 2.° Convocar as sessões exlraor,linarios quando julgar preciso ou lhe fôr requerido po1· Lres
soei os.
§ 3. o Assignar com o Secretario as actas das sessões, representações c m:lis papeis de importancia, assim como os termos de abertura e encerramento dos livros da associação.
Ar·t. V:!. Compele ao Vice-Presidente substituir
o Presidente em seus impedimentos, além do cargo
de Director para o qual possa ser eleito.
Art. 43. São attl'ibuições do Secretario.
§ 1 . o Hedigir o expedien to da associação, as
acws de socios, lançai-as no livro competente e
assignal-as com o Presidente.
_
§ 2. • Assi~nar todas as representações e correspondencia aa associação e mais papeis de importancia juntamente com o Presidente.
§ 3. • Nomear e rubricar todo-> os livros da associação, assignando com o Presidente os dous
termos de abertura e encerramento.
§ 4.o Dirigir os empregados da associação na
escripturação que lhes fôr det~rminada.
Art. H .. Compete ao Tesoureiro:
§ ~.o Arrecadar e ter sob sua guarda e responsaóilidadc todo o rendimento da associaçào.
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~ 2.• Pagar as uespezas ordinarias da mesma
e as extraordinarias com autorisaçiio da Direcção.
~ 3. o Mandar fJzer a escripta no livro competente de receita e despezas.
~ 4-. o Apresentar no fim do anno suas contas documentadus á Dit·ecção para serem patentes ú assembléa geral.
Arl. .\,5. Todos os Directorcs são obrigados.
§ ~ . • A assistir ás sessões, sendo previamente
avisados, e qunndo não possão .fuzel-o, participar
por escripto.
§ 2. o Velar na fiel observancia destes Esta tu los.
§ 3. • Administrar a casa da Associa~ão na semana que lhe tocar por escala, cumprmdo as de~
mais obrigações inherentes a este cargo.
§
Lemorar e propô r uas sessões da Direcção
o que julgarem vantajoso aos interesses do commel'Cio e prosperidade da Província.
Art . .\,6. As contas apresentadas pela Direcção
serão examinadas por uma commissão especial
nomeada pela sua successora, cujo parecet· será
lançado no livro da receita e despeza para então
serem ou não approvadas pela mesma Direcção
nova, que as poderá fazer reformar ou e~.igir noves
documentos comprobatorios.

".o

Disposições Geraes.
Art. i7. Nenhuma petição, representação ou quei~
xa sobre objectos commerciaes e de interesse geral
será levada ao Poder Legislativo ou Executivo sem
ser apresentada á Mesa de Direcção para ser examinaàa, discutida e apptovada ; não podendo ser
considerada como representação commercial da
praça de Maceió a que não sesuir estes tramites.
Art. 48. A alteração ou reiorma destes Estatutos só poderá ser deliberada em assembléa geral dos sotios por maioria absoluta do5 membros
presentes.
Art. i9. No dia primeiro de reunião dos commerciantes convidados para formarem a Associaçãó Commercial e antes de approvados os presentes Estatutos, serão ücclamados um Presidente,
um Secretario e um Thesoureiro, os quaes dirigirão os trabnlhos primitivos da mesma, farão

registrar no TriJ,nnnl do Cornmcrcio os mesmos
l~stalutos dPpois de impressos, prcpararáõ a casa
para a associnçiío e tudo quanto for preciso para
sua inslallaçiío, em cuja occasião se fará a eleic,:ão da Junta de Direcçào effectha.
I\i:l('eití

n

de .Tillliil tk 18Gfi.

DECrlETO N. 382í-

DE

30

DE MARÇO DE

t8G7.

nesli~:~

do Commando Supea·ior da Guarda N:lCional do 1\Iu~
nicipio de l\latunnguape da l'rovincla da l'arahyba, a Guardá
Nncional pcrtcnceulc ao 1\lunicipio do Pilar da mesma l'rovincia, c oa•ganisa com c lia um novo Com mando Supcdor.

Attendendo no que l\le representou o Presidente
da Província da Parahyba, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. t .• Iica desligada tio Com mando Superior da
Guarda Nacional do Município de .Mamanguape da
Província da Parahyba, a Guarda Nacional do Districto do Pilar da mesma Província, e com ella crendo um outro Commanrlo Superior, formado dos Batnlhões de Infantaria numeros sete e oito, já organisados no mesmo Dislricto.
Art. 2. • Fica revogado nesta parte o Decreto numero mil cento noventa e cinco de oito de Junho
de mil oitocentos cincoenta e tres.
Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, em trinta de Março
de mil oitocentos sessenta e sete quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Marfim Francisco Ribeiro de

Andrada~

-
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DECRETO N. 3825 -DE 30

DÉ MARÇO DE ~ 867.

De11liga do Commando Superior •a Capital da Provincia da Parahyba a Guarda Naclon~l pertencente ás Fregueztas da Jacóca, Alhandra e Taquara, da mesma Provfncia, e crêa com
ella um outro Com mando Superior.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Pr«:>vincia da Parahyba, Hei por bem Decretar o segumte:
Ari. 4. o Fica desligada do Com mando Superior
da Capital da Província da Parahyba a Guarda Nacionar das Freguezias da Jacóca, Alhandra e TafJUara da mesma Provinda, e revogado nesta parte o
Decreto numero mil cento noventa e tres de oito de
Junho de mil oitocentos cincoenta e tres.
Art. 2. o Fica creado nas Freguezias acima referidas um Commando Superioc de Guardas Nacionaes,
formado de dous Batalhões de Infantaria com as
designações de quarto, e vigesimo sexto do serviço
activo, e de duas Secções de Companhia do serviço
da reserva.
·
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado.dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. PalaCJo do Rio de Janeiro em trinta de
Março de mil oitocentos sessenta e sete, quadra..
gesimo sexto da Independeileia e do Imperio.
Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andradà.

DECRETO N. 3826 -

DE

30

DE MARÇO DE

4867.

Altera a organisação do Batalhão de Infantaria n.o 4 da Guarda
Nacional da P1·ovincia 4a Parahyba.

Atteni:lendo ao que Me representou o Presidente
da Província da l~arahyba, Hei por bem Decretat
o seguinte:
Artigo Unico. Fica reduzido a quatro compa':lhias
o Uatalhão de Infantaria n.o 4 da Guarrla Nar.wnal
Llili IJL

18ti7.
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da Província da Parahyba, e revogado nesta parte
o Dect·eto n.• H93 de 8 de Junho de ~853.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Con·
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Março
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragcsirno
tiexto da. Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador.
Mm·tim Francisco Ribei1·o de Andrada.

DECRETO N.

3827-DE

30

DE MARÇO DE ~867.

Desliga do Batalhão de Infantaria numero quatro, da Guarda
Nacional da Província da Parahyba, as Freguezias de Alhandra e Taquara da mesma Província, e crêa nellas um outro
Batalhão, com a desig·nação de vinte seis do ~erviço acth·o,
e duas secções de Companhia do serviço da reserva

Attendendo ao que l\le representou o Presidente
da Província da Parahyba, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. 4.• Ficão desligadas do quarto Batalhão de
Infantaria da Guarda Nacional da Província da Parahyba, as Freguezias de Alhandra e Taquara, da
mesma Província e revogado nesta parte o Decreto
numero mil cento noventa e tres de oito de Junho
de mil oitocentos cincoenta e tres.
Art. 2.0 :Fica crcado nas Freguezia acima mencionadas um Batalhão de Infantaria com quatro Companhias e a designação de vinte seis do serviço activo,
e mais duas Secções de Companhia da reserva.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretaro de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Março de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
1lfartirn Francisco Ribeiro de Andrada.

-
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DECI1ET0 N. 3828- DE 30

DE MARÇO DE

f867.

Altera c dcelua :~s disposições do Regulamento de 19 de
Setembro de 1860 na parte relativa aos Despachantes e seus
AjU!lantes.

Reconhecendo a necessidade de alterar e declarar
as disposições do Regulamento de t 9 de Setembro
d~ 1860 na parte relattva ao~ Despachantes c seus
Ajudantes, Het por hem, á vt~ta do art. 472 do mesmo Regúlamento, Decretar que nas Alfandegas e
Mesas de Rendas se observe o seguinte :
Art. 1.• O numero dos Despachantes das Alfandegas e Mesas de Henrlas do Imperio não excederá
de 60 na Alfandega da Côrte, de 20 nas da Rahia
~ Pernambuco, de to nas uo Pará, Maranhão e Rio
Grande do Sul, de 5 nas outras, e de '2 nas Mesas
de Hendns.
§ L• As nomenções serão feitas, na Côrte pelo
Ministro da J<azenda, c, nas Províncias, pelos Inspcctores das Thcsourarias com approvação dos Presidentes.
§ 2.• Dos Despachantes acluaes que não (orem
nomeados nos termos deste artigo, dep.Jis de ouvidos os Chefes competentes, serão conservados
nquelles, cujos títulos não devão ser cassados conforme o preceito do art. H58 do Regulamento ; não
se admittindo novos Despachantes até que o numero resp~ctivo fique reduzido ao fixado.
§ 3.• Este numero poderá ser augmentado, segundo as necessidades do commercio, sobre proposta dos Inspectores dns Alf3ndegas e Administradores das Mesas de Rendas , informada pelas
Thesourarias de Fazenda.
Art. 2. • Os Deseachantes das Alfandegas e l\lesas
de Rendas servirão emquanto não forem cassados
seus títulos por motivo legal, ficando assim declarado o § 3." do art. 6\.8 do mesmo Regulamento.
Art. 3.• O numero dos Ajudantes, que póde ter
cada Despachante, não excederá de dous.
Art. ~.·Os fiadores dos Despachantes nos termos
que assignarem nas Alfandegas e .Mesas de Rendas
em virtude do art. 65i do citado Regulamento, se
obrigaráõ a _responder tambem pelos netos que os
Ajudantes praticarem no exercício de suas funcções
em virtude de autorisação conferida na fórma do
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art. 6í8, ficando assim alterado o§ 4. • do mesmo
artigo.
~§ Unico. O ti~ulo de Ajudante de Desp~chante
nao será concedtdo pelo Chefe da 1\epartu;ao sem
que o fiador do Despachante assigne tambem o
requerimento de que trata o art. 65i do referido
Rcgulamen to.
Art. 5. 0 Na escripturnção, que devem ter os Despachantes na conformidade do art. 656 do Regulamento das Alfandegas, mencionar-se-hão as marca~,
numeros e quantidad~ dos volumes, nome do navio,
procedencia, data de sua entrada, numero do despacho, mez e anno, e a importancia dos direitos,
abrindo-se para cada casa commercial uma co-nta
especial sem confundir os despachos segundo o
modelo annexo,
Art. 6.• Os Despachantes, além da disposição da
parte final do art. 656 do eirado Regulamento, são
obrigados a Qpresentar os seus livros. de seis em
seis mezes ao Ajudante do Inspeclor da Alfandega
ou ao Administr~dor da Mesa de Rendas para os
exames necessartos.
Art. 7. o As penas do art. 658 do Hegulnmento
serão applicadas aos Despachantes que deixarem
de apresentar os seus livros nos casos do artigo
antecedente, ou que os apresentarem irregulares
ou viciados, sem prejuízo de qualquer outro Iirocedimento que no caso couber, ficando entenilido
que a da perda do titulo só ·poderá ser imposta
pela Autoridade que houver feito a nomeaç,ão. ·
Art. 8. o As regras estabelecidas nos artigos antecedentes não se refere,m aos Caixeiros Despachantes
de que trata o Regulamento, cujas disposições nesta
·
parte continuão em vigor.
Art. 9.• O Despachante, Ajudante ou Caixeiro Des~
pachante a quem se cassar o titulo ou t'ôr prohibida a entrada em qualquer Alfandega ou Mesa de
Rendas nos casos do art. 650 § 3.0 do l'egulamento,
não poderá agenciar negocios, nem entrar em outra
Alfandega ou l\lesa de Rendas, devendo o Chefe da
ltepartição, que tiver applicado a pena, fazer para
esse Jlm as precisas communicações a quem convier.
Art. to. Ficão revogadas ·as disposições ein contrario.
Zacarias de G6es e Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho

-
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ric 1\Iinistros, l\Jiuistro e Secretario de Estado dos

Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e fal'a
executar. Palacio ilo Hio de Janeiro em trinta <1e
1\lar_ço de mil oitocentos sessenta e sere, quadragesuno sex-to da Independeucia e do Irnperio.
Com a rubrica. de Sua 1\lagestade o Imperador.

Zacw·ias de Gúes e Vasconcellos.

-·DECRETO N.

38~8 .t\.

-

DE

30

DE MARÇO DE

·1867.

Autórisa o credlto extraordinario de 13.769:9869000 para as
dl'spciàs do .Ministerio da Guerra no exercido de 1866-·1867.

Não sendo sufficientes para as despezas do Ministerio da Guerra no exercício de 4866-4867, á vista
das circumstancias extraordinarins em que continúa
o paiz, as quantias votadas para o de f865-f866 pelo
art. 6.• da Lei do Orçamento n.• fU5 de 28 de Junho
de f865, ampliada a aquelle exercício pela Lei n.• t292
de 45 de Junho do anno proximo passado, e pelo
credito extraordinario votado pelo art. 3.• da Lei
n.• 4352 de t9 de Setembro de t866, para o f.• semestre : Uei por hem, tendo ouvido o Meu Conselho
de Ministros, autorisar o credito extraordinario de
43.769:986$000, distribuído pelas rubricas meneio.,.
nadas mi tabella junta; devendo em tempo competente esta medida ser levada ao conhecimento da
Assembléa Geral Legislativa.
loão r.ustoza da Cunha Paranoguá, do Meu Conse,..
lho, ·ftlinistro e Secretario de Estado dos Negocios da
Guerra, assim o tenha entendido e faça executar.
Palnct·o do Rio de Janeiro em trinta de Março de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João Lustoza da Cunha Paranaguá.

-

142

~

Tabella distributiva elo eredlto edraordlnarlo aaterlsatlo
por Dt>ereto desta data para o ellerelelo de t 888-8'1.

Art. 6. 0 da J.ei n.o 12\5 de 28 de Junho de 4865, e
tei n.o t292 de 45 de Junho de 1866.
§ 2;" Conselho Supremo Militar •...
45:726$000
5.22t:u8sooo
~ 6. o Arsenaes de Guerra, etc ...•..
§ 7. o Corpo de Saude e llospitaes .••
&.93:8t.3$000
5.t53:6U$000
~ 8.• Quadro do Exercito ......... .
32:711$000
§ 9.° Com missões militares ..•.....
253: t 'U$000
~ tO. Classes inactivas ....•.....•.•
179:997$000
§ t t. Grati.ficações diversas, etc ...•
§ 12. Fabricas ....•••...•....••...•
4-2:202$000
§ H. Obras Militares ............. .
223:960$000
§ 15. Diversas despezas eventuaes .. 2.153:778$000
49:553$000
Hcparlir.;ões de Fazenda •....•

13.769:986$000
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Março de 1867.

João Lusto;a da Cunha Panmaguá.

DECRETO N. 3829 -

DE

6

DE ABRIL DE

1867.

Eleva á eategol'ia de Corpo o Esquadrão avulso numero seis
da Guarda Nacional da Província de S. Paulo.

Altendcnrlo ao que 1\le representou o ·Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo uni co. Fica elevado á categoria de Corpo
com quatro companhias, e a designação de quarto,
o Esquadrão avulso numero seis da (iuarda Nacional da Província de S. Paulo, e revogado nesta
parte o Decreto numero mil trezentos e cmcoenta de
vinte sete de Março dD mil oitocentos cincocnta e
rJuatro.

Marlirn Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça. assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Abril de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3830-DE G DE

ABRIL DE f8G7.

Concede ao Bacharel Theophilo Carlos Benedicto Ottoni permissão por tres a unos para explorar mina., de ouro e outros
rnineraes na Comarca de Jequitinhonha, na Provincia de Minas
Geraes.

Altendendo ao que 1\le requereu o Bacharel Theophilo Carlos Benedicto Ottoni: Hei por bem conceder-lhe permissão por tres annos para explorar minas
de ouro, e outros mineraes, na Comarca de Jequitinhonha, na Província de Minas Geraes, sob as clausulas que com este baixão, assignadas por Manoel
Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselno, 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 Janeiro em seis de Abril de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Imperio .
.Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

-1Hf:lausulas a que se refere o Deerete a. o 3839 dtí. 8 de .t.brll
de t88'7.

t.•

E' concedida ao Baeharel Theophilo Carlos Benedicto Ottoni permissão po,r tres annp~. contados
desta data, pata explorar mmos de ·o\lro, e oulros
mineraes, na Comarca de Jequitinhonha, na província de Minas Gei'aés.
Este prazo é improrogavel.
te ••

Dentro deste prazo o concessionario designará
os lugares em que pretender minerar, devendo apresentar na mesma occasião uma planta circumstancinda dos lu~ares por elle explorados, comprehendendo aquehes onde se houverem de estabelecer
as lavras.
Esta planta além da topographia dos lugares indicará com exactidão os côrtes que h·ouverern sido
feitos nos terrenos, o maximo de profundidade que
houverem attingido os trabalhos de explorac;ãó, e
qual a inclinação e direcção do vieiro ou deposito
que descobrir.
Uma descripção minuciosa da possança dasmioas,
e das especies Jl'lineraes (\escobertas. pelo, cóncess.ionario, deverá" acompanhar as aÍ!losh'as. que elle
t1ver de apresentar nesta St!cretarJa de Estado.
Outro sim, indicará tambem quaes os meios mais
aP,ropriastos para o .transporte dos ·pród1icto~ na
mmeraçao, e qual a d1stanc1à de cada uma das mmas
aos povoados mais proximos.
···
· ··
3.•

Satisfeitas todas as clausulas da condi~ãó ~. •
ser-lhe-hão concedidas até cetn datas mhiera'eS,
podendo este num~ro ser elevado a t:SO~ e pot és•
paço de 90 annos, se a mineração tiver de ser feita
por uma comp~nhia, que incorp9rar para est.~ fim;
conforme o me10 que o concesswnarao ou a companhia provar que terá de empregar na mineração,
nos termos do Decreto n. • 80'9 de 6 de Fevereiro
de 1863, regulando a concessão de cada data pelo
emprt'go etreclivo de 10:000~000.

-H5-

....

No aeto da concessão das minas que descobrir
ser-lhe-ha concedida a isenção de direitos de importação de machinas, instrumentos e quaesquer
utens1s especialmente destinados á lavra das respectivas .minas, por espaço .de 5. annos; <:oatados
ôa data em que se começarem os trabalhos; e bem
assim a mesma isenção por igual' prazo de tempo
para os impostos de exportação dos productos das
minas.
Ambas as concessões desta clausula ficão dependentes da approvação posterior da Assernbléa Geral
Legislativa.
S.•

Ser-lhe-ha tambem concedido o direito de desapropriar os terrenos nec'essarios para os trabalhos
da mineração, e para a construcção de caminhos
por onde tenhão de ser transportados os respectivos productos, devendo-se sempre observar nas
construcções de taes caminhos todas as regras da
arte e as condições da legislação . geral, provin~ial
e municipal.
8.•

Fica tambem o concessionario autorisado para
fàúr · nos rios proximos ás minas as obras que
forem necessarias á sua navegação. Estas obras
nunca poderão ser executadas sem a prévia approvação das respectivas plantas, que deveráõ ser submettidas ao exame do Governo Imperial.
Estas plantas, depois de approvadas, não poderão
ser alteradas sem noYa permissão do mesmo Governo.
As obras serão inspeccionadas por um Engenheiro
do Governo, que verificará se o concessionario se
conforma com as plantas approvadas. As despezas
que se tiverem de fazer com esta inspecção correráõ
por conta do concessionario .
.•

.,

Se as minas forem situadas em terras devolutas.
o Governo as venderá ao concessionario pelo preço
minimo da Lei n. • 601 de 18 de Setembro de 1850.
LI\IS DE
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s.•

·o concessionario será obrigado a aceitar todas
as clauslllas annexas ao Decreto n. o 3049 de 6 de
Fevereiro de 4863, .no que forem applicaveis á especie ou especies de mineração que lhe forem concedidas ; e bem assim quaesquer outras que o Governo Imperial julgar conveniente impôr no acto
da concessão em beneficio dos interesses publicos
e da policia das minas.
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Abril de 1867.
-Manoel Pinf.o de Souza Danlas.

DECRETO N. 383t

-DE

t 0 DE

ABRIL DE

t867.

:Eleva á categoria de Batalhão, a terceira secção de Batalhão
~a reserva da Guarda Nacional da Província do Piauhy.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Provincia do Piauhy, Hei por bem Decretar o se.guinte:
Artigo Unico. Fica elevada á categol'ia -de Batalhão
com quatro companhias, e a designação de primeiro
do serviço da reserva, a terceira secção de Batalhão
-do mesmo serviço, organisada no Municipio da Capital da Provincia do P1auhy. ·
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 dez de
Abril de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

-
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DECRETO N. 3832-DB 1O

DE ABRIL DE t 867.

Altera as escalas dos vapores da companhia de n1vegação a
vapor Bahiana.

Attendendo ao que Me requereu o superintendente da companhia de navegação a vapor Bahiana e de confórmidade com a condição segunda
do Decreto numero tres mil quatrocentos trmta e
cinco de oito de Abril de mil oitocentos sessenta
e cinco, Hei por bem alterar as escalas dos va..:.
pores da mencionada companhia, sob as clausulas
que com este b-aixão, assignadas por Mànoel Píllto
de Souza Dantas, do Meu Consellio 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 Janeiro em dez: de Abril de mil oitocentos sessenta
e sete, quadragesirno sexto da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas·.
Clausulas a que se retere o Deereto n.o 3832 de 10 do
Abril de 188'7.

t.•

Os vapores da companhia de navegação a vapor
B'ahiana, pertencentes á linha do Norte, tocaráõ nos
seguintes portos: Estancia, Espírito Santo, S. Christovão, Aracajú, Penedo, e Maceió. Os da linha do
Sul farão escala pelos dos rio das Contas, Ilhéos,
Porto Seguro, Canavieiras, Caravellas e S. José.
2.•

Na linha do Norte os vapores da mencionada Com-panhia farão uma viagem redonda em cada mez
pelos portos da respectiva escala, exceptuado o de
S. Chrtstovão ; uma semanal entre os portos da
Bahia, Espirito Santo e Estancia: uma semanal entre
os da Bahia c Aracajú, tocando em S. Christovão·
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uma vez cada mez: e uma semanal ao porto do
Penedo, tocando uma vez em Aracajú e outra em
Maceió em cada mez.
Na linha do Sul farão uma viagem redonda em
cada mez pelos portos da respectiva escala.
3.•

As presentes clausulas comprehendem sómente
as escalas das linhas costeiras navegadas pela supradita Companhia.
Palacio do Rio de Janeiro em 4O de Abril de 4867.

-Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 3833 -

DE

4O DE

ABRIL DE

i 867.

Estabelece regras relativas á matricula na Academia das
Bellas Artes.

Attendendo ao qua representou o Conselheiro
Director da Academia das Bellas Artes ; Hei por
bem Determinar:
1 . • Para a primeira matricula na referida Academia deverá provar-se, em requerimento ao Director, idade menor de vinte annos ;
2. o O estudante maior de dezasete· annos que,
por faltas não justificadas, perder dons annos de
estudos, não será mais admittido á matricula ;
3. o O estudante que completar a idade rle vinte
oito annos não poderá contmuar a matricular-se.
Não se comprehendem nesta disposição os estudantes aetualmente matriculados.
José Joaquim Fernandes Torres, do Meu Conselho, Senador do Impel'io, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em dez de Abril de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Joaquim Fernandes Torres .

.....

-

U9-

DECRETO N. 383i- DE 1O DE

ABRIL DB f R67.

Proroga o prazo do resgate das notas do Baneo do Brasil, que
se tem de effectuar com o producto da venda de sva reserva
metallica.

Reconhecendo que a operação do pagamento da
reserva meta li ica do Banco do Brasil comprada
pelo Governo não pôde deixar de ser. demorada
pela necessidade que ha de etrectuar-se o mesmo
Jlagamento por prestações proporcionadas ás forças .
ôos saldos das Thesouranas de Fazenda; Hei por
bem Prorogar por seis mezes o prazo estabelecido
Aos arts. 9.• e 10.• do Decreto n.• 3720 de t8 de
Outubro do anno passado para o resgate das notas
do Ranco, que tem dQ ser l'eito oom o producto da.
venda da sobredita reserva.
Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho,
Senalior do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faca
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de Abril
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo se,xto
da Independencia e do Imperio.
·
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacarias de Góes e Vasconcellos.

DECRETO N. 3835- DE 13

DE ABRIL DE

1867.

Declara de primeira entrancia a Comarca de Gequilaby, creada
na PI·ovincla de lUiuas Gcraes.

Hei por bem Decretar o seguinte:
· Artigo unico. Fica declarada de primeira entrancia
a Comarca de Gequitahy, creada na Província de
Minas Geraes pela Lei da respectiva AssemiJléa tegislativa Provmcial, n.• 1389 de H de Novembro do
armo passado.

-liJO-

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de E:;tado dos Negocios da Justiça, as~im o ten~a entendido e faç~
executar. Palacio do RIO de Janeuo em treze de Abril
de mil oitocentos sessenta e sete , quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica dé Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andradà.

DECRETO N. 3836 -

DE

13

DE ABRIL DE

1867.

Declara de pl'imelra entrancia a Comarca do rio Pará, crcada
na Provinc:a de Jllinas Geràes.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica declarada de primeira entrancia
a Comarca do rio Pará , creada na Província rle
Minas Geraes pela Lei da respectiva Assembléa Legislativa Provincial, n.• 1391 de H de Novembro do
anno passado.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em treze de
Abril de mil oitocentos sessenta · e sete, quadragesimo sexto da InJependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

!lfartim

F~·ancisco

Ribeit·o de Andrada.

DECRETO N. 3837- DE 13 DE ABRIL DE 1867.
Crêa um Commando Superior de Guardas· Nacionaes no Mu, nicipio de Santa Anna do Camisão, da Província da Bahia.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da .Província da Bahia, Hei por bem Decretar o se-

gumte:

Art. f.• Fica de!'ligada do Commando Superior do
Município da Feira de Santa Anna da Província da
Bahia, a Guarda Nacional pertencente ao districto
de Santa Anna do Gamisão da mesma Província, e
com ella creatlo um outm Cornrrwndo Superior formado dos Batalhões de Infantaria numeros quareuta
e um e cento e vinte dous do serviço activo.
Art. 2. • Fica 1·evogado nesta parte a Dec1·eto numero mil e quatro de seis de Julho de mil oitocentos
cincoenta e dous.
l\Iartim Francisco Hibeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Sec.retario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendidu e faça
executar. Palacio do llio de Janeiro em treze de
Abril de mil oitocentos sessenta e sete., quadragesimo sexto da Independencia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3838-

DE

13

DE AllRIL DE

f867.

Crêa um Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionaes na Freguezia de Orobó, da Província da Bahia.
·

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província da Bahia Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica desligada do Balalhão de Infantarta numero quarenta e um da Província da Bahia.
a Gtum.la Nacional pertencente á Freguezia de Orobó

-152-

da mesma Província, e com e lia creado um Batalhão
de Infantaria, com seis companhias, e a designação
de cento e vinte dous do serviço activo, o quaL
terá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo
Presidente da Província, na fórrna da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de .\ndrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos N'egocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Pa\acio do Rio de Janeiro em treze de Abril'
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3839 -

DE

17

DE ABRIL DE

4867.

Altera o segundo uniforme do primeiro Batalhão de Infantaria
do serviço activo da Guarda Nacional da Província de Pernambuco.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
·
o seguinte:
Artigo uni co. O primeiro Batalhão de Infantaria do
servi~.;.o activo da Guarda Nacional da Província de
Pernambuco usará em segundo uniforme de sobrecasacas de panno azul avivadas de branco com
meias golas e carcellas encarnadas, bonets a Cavaignac com frisos brancos, pala de couro e virola
de metal amarello, tudo conforme ao figurino junto.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacw do Rio de Janeiro em dezasete
de Abril de mil oitocentos sessenta e sete, quatlragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim, Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. :-lfHO- DE 47

DE ADIUL DF.

1S67.

Altera o segundo unifu.rme do Datalhão de Infantaria numero
dous do serviço activo da Guarda Nacional da Província de
Pernambuco.

AtlcnJendo ao que M~ representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte :
Artigo Unico. O segnn(io Ratnlhão de Infantaria
do serviço activo da Guut·da Nacional da Província
de Pemambuco usará em segundo uniforme de
sobrecnsacas de panno azul avivadas de encarnado,
golla ••ma•·ella, cat·cellas brancas e bonets a Cavaignac
eom frisos encarnauos, pala Llc couro c· virola de
metal amarello, tudo conforme ao figurino junto,
muno:> na parte relativa ás divi~as dos Infertores,
(Jue continuar<íõ a ser a,; mesmas que forão marca< as pelo t>ecrelo numero oitocentos e doze de quatorze de Agosto de mil oitocentos cincoenta e um.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego·
cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete
de Abril de mil oitvcentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independcncia c rlo Imperio.
Com a rubrica de

~na

Magestade o Imperador.

Martim l';·ancisco Ribeiro de And1·ada.

-·DEf:ll.ETO N. 38 \.t -

DE

47

DE ABRIL DE

4867.

Aller·a o primeiro c Sl'gurulo uniformes tio primeiro Esquadrão de

Cavallaria da Gua!"lla

~aeiuual

da Província de Pernambuco.

Alt•HHlcUtlo ao que l\Je representou o Presidente
da. ·Provinda tle Pcmaanbuco Hei pot• bem Doerelar o seguiutc:
Artigo uni co. O primeiro Esquadrão de Cavallaria
da Gua .. da Nacional da Provincia de Pernambuco
LEIS T>E I ~G7. 1'.\IITE 11.
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-1:S.í-

usnrú em primeiro c segundo uniformes de sohrrcasncas de panno azul avivadas de escarlate, gollas c
canhões da mesma côr, bonets e barre tinas conforme
ao Jigurino junto.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, ôo Meu Conselho, Ministro e St~cretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e raça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Abril de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo ~Sexto
da Independencia e do Imperio.
Co:n a ruur·ica do Sua Magostado o Imperador.
lliarli1n Francisco Ribeiro de Jlndrada.

DECHETO N. 38n-

DE

·17

DE ABRIL DE

1867.

1

Altera o primeiro e segundo unifomes do terceiro Batalhão de
Infantaria da Guarda Nacional da Província de Pernambuco.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Provinda do Pcrnam!Juco Hd por bem Decretar· o
seguinte:
Arligo unko. O terceiro natulhão de Infantaria da
Guarda Nacional da Pt·ovincia de.Pernambuco, usará
em primeiro e segunrlo unif'ormes de sobrecasacas
de panno azul avtvadils de encarnado, carcellas da
mesma côr, meias gollas brancas, boncts a Cavnignac
e barretiuas, tudo conform0 os figurinos juntos.
Martim I<ranetsco Hi!Jeif'O de Andrada, do l\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha êntendido e f<H;a executar.
Palacio do Rio de Janeir·o em dezaselê de A!Jril de
mil oitocentos sessenta e sete, quaJragesimo sexto
da Indepertdeucia e do Imperio.
Com a ru!Jrica de Sua Magestadc o Imperador.
~Marfim

Francisco Ribei;·o de A nd?·ada.

-·-

-

DEI.HETO N.

1tii.i-

384.:1-oE

17

DE ABRIL DE

·1867.

Ab1·e ao 1\linistcrío da. Agricultura, Commcrcío ·e Ob1·as Publicas,
um credito supplementar de 63:3008000 para fazer face ás despezas com a vcrba-Illurilinação l'ublíca-pcrtenccntc ao exercício de 1866-1867.

Sendo ínsufficiente a quantia votada no § 9.• art. s."
da Lei de Orçamento n. • i 245 de 28 de Junho de 1865.
a qual, em virtude da de n.• ~292 de 15 de Junho de
1866, vigoro no corrente exercício; e tendo ouvido
o Meu Conselho de Ministros: Hei por bem, na fórma
do art. 4.• § 2.• da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de
H!50, e do art. 12 da de n. • H 77 de 9 de Setembro
de 1862, abrir ao Ministerio da Agricultura, Commer•
cio e Obras Publicas um credito supplementar de
65:300$000 para fazer face ás despezas com a verba
-IIluminação Publica-pertencente ao exercido de
1866-1867, como se vê da demonstração junta; dando-se disto conhecimento ao Poder Legislati~o ru~
sua proxima reunião.
Manoel Pinto de Souza Dantns, do Meu Conselho.
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri•
cu\tur·a, Commercio e Ol.Jras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro
em dezasete de Abril de mil oitocentos sessenta e
sete, quadragesimo sexto da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

~tagcstade

o Imperador .

.Mwwel Pinto de Souza Dantas.

-

l!iG-

Demon!õtração da dcspeza fdta e por fazt'r com a ,..., •. _
ba -lllamioação Publica- pertencente ao exereielo de
t868-t867, e a que ~e rercre o Decreto cl.-sta dat:a.

ILLUJ\IINAÇÃO A GAZ.
CO :o< SUMO DA CID.\DI!.
Pl~go.

,;,
o

:z

Consumo.

s

""'

(,;)

Julh .. 2:J
1.!!\lli. !187, h. 11111.
.\gt ... 23 1/t 1.!H8.023, » 16 »
Sct .. 2i>
t.li:i!l.68:!, ))
2 ))
Out .. 25
1.614.871, » 4fi
Nov .. 211/s 1.171i.752, )) 12 ))
Dez •. 21
1. -17!1. 71!0. )) 24 »

.

.....

J:-o
IJan .. 23 1/2 1.1\1:!.731, li
1il
..... Fev .. 21114 1.417.531,))

2~

))

4

))

(iO: 12fi~:!17

.'í6:39íSt0:!
til: fi:SSS7lii
47: 08\1,~660
44:6238\131
41:948$324
15: 601i8521
42:613$703

Por pagar.
Im{lortancia a que potlcrá elevar-se o
dito consumo durante os rne1.es dr
Março a Junho deste auno, inclusive
e cam~io q~1e se Lcm de pagar, por
approxtmaçao .........•.........•.. 21fi:H5$225 606:219879 3

-----

CO:'>SUl\10 DO PASSEIO PUBLICO.

Pago •

.;,
o

:z

=
;;

Consumo.

(,;)

.

JuiiJ ..
Agt ...
Set •..
Out. ..

13.800 pés c.
»
16.800
13.100 ))
12.000
))

,

))

))

1668956
1938816
15!18900
1518400

Por pagar.
I mportancia a que poderá attingi•· a des-

peza com este consumo a contar de
Novembro do anno passado a Junho

do corre;ote, approximadamente ..••

----- -!:3278928

2:0008000

608:21987113

Transporte ..

600: :.!t!l/1793

CONSUMO D.\ 1'11.\Ç.\ DA CONSTITUIÇÃO.

lmJ>Ortancia da ilhmliUa\~ão ao redor da
l'.st:llna Equf'sll·e do Senhor D. l'edro I mn dias de Festa :'oiaeioual, approximadam.~ntc. • • . . . . . • . • • . • • • • . . .
30$000
Dita idmn uo janlim da mesma praça,
sentiu 20 combustm·es, que devem
arrie r :llé meia twitc, a eontar rle Outulll'o do anuo passado até Junho do
prest•nte, JHII' approximat'ão.........
83-i$360
lmpol'lancia de 11111 Jlhotomeu·o t~omfll'ado. pat:a eXJII~~it•ncias do gaz da
lfhlllllll:IÇ:l'l (IUbht:a .. ,. , ..... •.,. •. • · "• • ·" •" ·

1:0008000

ILIXMI:'oi.\~:ÃO A AZEITE.

lmponancia paga :ws f'mprc1:m•los dcst:~
illuuJiua~·ão até o mez de Fevereiro
ultimo ............................. .
Dita pOI' rall':ll' até Junho deste anno,
por :lpJli'O'\ima~·ãu ..••••..••..•..•.•.
Dita paga pelos ga~tos com a dita illuminação até o mcz de Fe\'ereiro ultimo ............................... .
Dita por pa~a.- irlem até Junho deste
anuo, approximad:unente ••••.••••••

.t:773St01i
2:1i60H70f

6:1l1'16SI00
.f:000$2m'

18:000$207
628:0848360

!162:78t.S360

Credito da Lei.
ncficit .. • ..

65:3008000

J'alacio rio fiio de .Janeiro em 17 de Abril de 1867.-.'tfanoet
Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 38H

-DE

!H-

DE ABRIL DE

1867.

Approva o adrlitamento feito ao art. 20 dos Estatutos da Imperial Companhia de navegação a vapor c cstrarla de fel'ro
de Pctropolis.

Attcndendo ao que Me requereu a Imperial Companhia 1!c navega~;i"to a vapor e estr·ada de feno de
l'etropohs, dcridarncnte representada, e de confu rmidade com a ~linha immcdiata Rcsolu~õ.o de 13

-

11)R-

clo cotTcnlc mez, tomada sobr·c pnr·ccc•r tla St'cção
dos Negocios do Impcrio do Conselho de Eslado,
PXnrado em Consulta de 26 do mez passado, HPi
por bem Approvai' o additamento feito ao ar·t. 20
dos respectivos Estatutos, o qual Jicnr·á concebido
nos seg-uintes termos:
Dos lucros líquidos da cmprcza se deduzirá a
commissiío da Directoria, bem como a quantia equivalente á deterioração do material e n que fôr uccessarin para crear um fundo de reserva: o resto dos
lucros se dividirá semestralmente pelos accionistas.
O fundo de re<-··n·a poderú elevar-se até 50 por
cento do capital:-.' •Gi,d, continuando a ser empregado
ern acçôes da propria Companhia; att.ingido, porém,
<iqnelle tltJxirno, cessará aaccumulação e os dividenrlr" ,_;orrcspondentes ás acções, que a Companhia
possuir, entraráõ na massa geral dos lucros partíveis.
~Ianoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
:Ministro e Sccretal'io de Estado dos Negocios da Agricultura. Comnwrcio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido c fac~a executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte quati:o de Abl'il de mil oitocentos sessenta
e sele, quadragesimo sexto da Intlependencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador.

Manoel Pinto de Sottza Dantas.

-·--DECRETO :'i. 38 íã-

DE

27

DE AlliHL DE

1867.

Abre ao l\liuistcrio da Fazenda um credito supplementar de
:lO. t7!1:8a2S886 e autol'isa o transporte de t80:000SOOO rle umas
para outras verbas da despcza do mesmo l\linistm·io no exercício de 1866-67.

Havendo-se reconhecido a insulficiencia do t~re
dito concedido ao Ministerio da Fazenda pela Lei
n.• 1245 de 28 de Junho de 1865, mandada vigorar no
exet·cicio de 1866-67 pelo Decreto n.• 1299 de 15 de
Junho de 1866, Hei por bem, na conformidade dos
arts. 12 c 13 da Lei n.• H71 de 9 de Setembro de

18fi~, c Tendo ouvido o l\leu Conselho de ~Iinistros,
Abrir ao dito Ministcrio um credito supplemcntar· dü
10.t79:8'>2$RSG c Aulorism· o tl'llnsporte de umas para
outr11s verba~ de 1so: 000$1l00 no refer·ido exerci cio 011
18!iH-67; fazendo-se a dislri~.uiç.fto cfestas quantias
nos termos da labella annexa, assignada porZacarias
de Góes e Vasconcellos, elo 1\h-u Conselfto. Senarlor
do Imperio, .Ministro e s~~~~•·etario de Estado dos Negocias da Fazeuua c Presidente do Tribunal do Tltesouro Nacional, que assim o te11ha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Jan ~iru em vinte sete de
Abril de mil oitocentos sessenta e sele, qnadragesimo
sexto da Indcpendencia e do I111perio.

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Zacarias de Gúcs c Yasconcellos.
Tabclla das "erbus tio art. 7.• da Lei n.• t~4:; de ~S de
ol••nho de fHO:; em "lgor no exerelelo de Ui80-t887
em virtude do Dct~reto n. 0 t~U~ de tú de .Junho de
t880, q11c carecem de augmento de credito.
CREDITO SIJPPLFMENTAR.

§ t.• Juros, amor·lisação c mais despc7.as da !li-

vida extct·na................... ... . • . • . . . . . ...

§ 2.• Juros da divida interna fundada .... :.....
~ til. Premios de letras, f!cscontos de bilhetes

da Alf:tndcga, etc............................

G.G29:1008880
t.llõO:&asooo
2.000:0008000

1o. t79: 8.'S288811
TIIANSPORTES.

Para o § 4.•-Caixa de amortiliação, etc ....... .
Tir.1dos
Do § 17-0hras...................
00:0008000

90:0038000

rara o ~ H-Ajudas de custo, etc...............
Tirados
Do § 17-0bras .. . . . . .. . . . .. . • .. .
90:000$000

90:0008000

180:000$000

I'alacio 1lo Rio de Janeiro em 27 de Abril de 1867.
Zarm·ias de Góes e Vasconcellos

---

(11\t:t:I~TO ~.
\\Jat·r:~

:l~\ll - l l E

27 DE .\IIHII. DE t81i7.

o orllPnarlo lln Promotor Puhllro 1la r.om!lrca do Rio
l'ara, t:n•alla 11:1 l'rovi11eia tlc Mi11as tieraes.

Hei por bem Dt>ct·otnr o seguinte :
At·tigo 1111ieo. O Promotot· Publico da Comarca
do 1\iu Pará, ultimamente creada na Pt·ovincia de
l\linas Gerae:;, vencerá o uruenatlo annual do oitot·enllls mil réis.
l\lartim Franeisco Ribeiro de Andrada, do Meu
f.onselhu, Minbtru L~ Secretario dtJ EstaJo dus Negucios da Justit'a, assim u tenha entendido e faça
cxtJCUlat·. l'ala~:io do Bio ti~ Janeiro em ,·in te
sde dtJ Abril de mil oitocentos se;;senLa e sete.,
quadmgesimu sexto da lndepentlencia e do Impct·io.
Com a rubrit:a de Sua l\Jageslatle o Imperauor.

Mai'iim I•'J·aucisco Ribeü·o de And1•ada.

DECHETO N. :JS\1- DF.

~7 DE Annn. DE

t867.

lllarca o onlc11ado 1!0 l'•·omotor l'uhlico da Comarca de Gcquitahy, cre:ula 11:1 P•·ovincia de lllinas Gcraes.

Hei por l.Jem Decretar o seguinte :
Artigo llllico. O l'romotur Publicu da Comarca de
Oeq uitahy, ultimamente creada na Província de Minas
Heraes, vencerá o ordenatlo de oitocentos mil reis.
~lartim Francisco Ribeiro do Andrada, do l\feu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em vinte e
sete de Ahril de mil oitocentos sessenta e sete,
quatlragesimo sexto dalndcpendencia e do Imperio.
Corn a rub1·iea de Sua Magestade o Imperndor.
Mw·tim

Frm~ei.w.:o

Ribeil·o de Andt·ada.

-·..

~-

-

·IGf-

DECRETO N. 38.\,8-DE 27 DE ABRIL DE 1867 •

•

Crêa um Bal.alhão de Infantaria de Guardas Nacionaes nas Frcguczias de S. Simão e ss. Coração de !\faria, da Povincia
da Bahia.

Attendendo ao que Me repreientou o Presidente da
Província da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. ~ . • Fica desligada dos Batalhões de Infantaria numero quarenta e seis e quarenta e sete da
Província da Bahia, a Guarda Nactonal pertencente
ás Freguezias de S. Simão e SS. Coração de Maria
da mesma Província, e com ella organisado um
outro Batalhão de seis companhias com a designação
de cento vinte e tres do s~rviço activo, o qual terá a
sua parada no lugar que lhe fôr mareado pelo Presidente da Província na fórma da Lei.
Art. 2.° Fica revogado nesta parte o Decreto numero mil e cinco de seis de Julho de mil oitocentos
cincoenta e dous.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Juslixa, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacw do Rio de Janeiro em vinte sete
de Abril de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
com a rubrica de Sua Magestade· o Imperador.
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

----·---DECRETO N. 38i9 DE 27 DE Abril DE 1867.
Desliga do Batalhão de Infantaria numero treze da Província de
S. Paulo, a Guarda Nacional pertencente ao disl.ricto de Caçapava da mesma Província, e organisa com ella um outro
Batalhão de Infantaria.
-

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. f • • Fica desligada do Batalhão de Infantaria numero treze da l1 rovincia de S. Paulo, a
I.F.IS DE

ISG7.

1'.\UTE It.

21

-,,()'i-

1:uarda Nacional pertencente ao districto de Caçapava da- mesma Província, e com ella organisado
um outro Batalhão de Infantaria, com seis companhias e a designação de quarenta e quatro do
serviço activo, o qual terá a sua parada no lugar
que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província
na fórma da Lei.
·
Ari. 2. o Fica revogacio n~sta parte o Decreto
numero mil trezentos e QlJ&renta e seis de dezoito
de Março de rqil oitqç~ntqs cijl~oerita e quatro.'' ..
Martim Fr~~~isco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Mint~tro e S~cretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
exceutar. P~lacío QQ Rio de Janeiro em vinte
sete de Abril de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesi!llo se~tp da Jnd·epeqdencia e do I~perio.
Com a rubrica de Sua

Mages~ade

o Imperador.

Mm,tim F1·ancisco Ribçiro de Andrada.

DECHETO N. 38ü0- DE 27

DE ABRil, DE

1867.

Crêa mais um Batalhão de Infantaria de Guardas Naclonaes
no Município de Taubaté, da Província de S. Paulo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
<la Província de S. Paulo Hri por bem Decretar
o seguinte:
Articro unico. Fica creado no Município de Taubaté da Província de S. Paulo mais um Batalhão
de Infantaria com quatro Companhias, e a designação de quarenta c tres do serviço activo, o qual
terá a sua parada no lugar que lhe fôr mar~ado
pelo Presidente da Provinda na fórma da Lei.
Martim Francisco Ri1Jeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ne-

-

163 --

gocios da Justiça, assim o tenha cnlendido c faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em vinte sete
de Abril de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sextó da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim FranCisco. Ribt?it·o de Ánd1·ada.

";

.....

, .

DECRETO N. 3851- DE ··I

DE MAIO

DE

18G7.

Crêa uma Secção de Dalalhão de Infantaria do serviço actii'O
na Freguezia de S. Joaquim do Da canga, da Província do Mãranhão.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província do Maranhão, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica desligada do Batalhão de infantaria numero um da Província do Maranhão a
Guarda Nacional pertencente a Freguezia de S. Joaquim do Bacanga da mesma Provmcia, e com ella
organisada uma Secção de Batalhão com duas companhias, e a designação de primeira do serviço
activo, a qual terá a sua parada no lugar que lhe
fôr marcado pelo Presidente da Provincta na fórma
da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Minis\ro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palamo do Rio de Janeiro em um de
Maio de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da IndependerlCia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mm·tim Francisco Ribeiro de Andrád1r.

--

-

16-í

DECRETO N. 3852- DO L"

DE MAIO DE

1867.

Separa da Legação Brasileira em Londres o)erviço da escripturação e contabilidade da receita e despeza fóra do Imperio.

Attendendo á necessidade de separar da Legação
Brasileira em Londres o serviço, ora a seu cargo,
da escripturação e contabilidade da receita e despcza
fóra do Imperio : Hei por bem gue o referido serviço
seja incumbido a um Delegado do Thesouro, nomeado por Decreto Imperial e que se regulará pelas
Instrur.ções que expedtr o Mlnisterio da Fazenda.
Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de
Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de
Maio de mil oitecentos sessenta e sete, quadrageslmo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
I

Zacarias de Góes e Vasconcellos.

DECHETO N. 3853- DO 1.•

DE MAIO DE

1867.

Crê a uma medalha de bravura.

Quct·cndo dar uma publica demonstração de Meu
recoühecime,nto aos Of]iciaes _e praças de pret mais
bravos das torça'\ em operaçoes contra o Governo
da Republica do Paraguay: Hei por bem concederlhes o uso de uma medalha de nravura, segundo o
des~nho c instrucções, que com este baixão, assigJoão Lustoza da Cu11ha Paranaguá, do Meu
nadas
Conscl 10, 1\linistr·o c Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, ~rue assim o tenha entendido c fa•~a

\wr

-

IGi)-

executar. Palacio do Rio de Janeiro em primeiro de
Maio de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João Lustoza da Cunha Paranaguá.
lostracçücs para o uso de uma medalha de bravura,
creada por Decreto desta data.

Art. Lo A medalha de bravura será de ourdpara
os Ofliciaes e de prata para as praças de pret, com
a fórma e dimensões designadas no desenho junto ;
será usada sem distincção de posto, ao lado direito
do peito e pendente de uma fita encarnada com
orlas verdes.
Art. 2." Esta medalha será usada pelos Officiaes
e praças de pret das forças em operações, que, no
fim da guerra actual, forem designadas em Decreto
especial como os mais distinctos por actos de notavel bravura.
Art. 3. 0 No fim de cada uma acção de guerra,
qualquer que seja, em ordem do dia, o General em
Chefe Commandante das forças em operações deverá
declarar os nomes dos mais bravos da mesma acção,
relacionando-os por ordem de merecimento, e
mencionando circumstanciadamenle os actos, que os
tornárão recommendaveis.
Art. 4-.• Depois da publicação do presente Decreto,
o General em Chefe orgamsará, segundo as partes
officiaes e Ordens do Dia já publicaâas, e remunerações já obtidas, relações por ordem de merecimento dos indivíduos, que se têm distinguido por
actos de notavel bravura nas diversas acções da
guerra actual contra o Governo da Republica do
Paraguay, que já ti verão lugar; devendo as mesmas
relações especificar taes actos e ser immediatamente
publicadas pelo referido General em Chefe.
Art. 5. • Se algucm se julgar offendido em seu
direito, por omissão de seu nome nas Ordens do Dia
de que tratão os artigos antecedentes, poderá, dentro
de um rnez, dirigir sua reclamação ao General Commamdante em Cfiefe das forças em operações, guarclando-sc as ordens estabelecidas, na direcção dos
requerimcutos militares. rara os indivíduos que
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não estiverem no exercito, quando forem publicadas
as Ordens do Dia, o prazo de um mez será contado
desde que semelhante publicação tiver lugar nas
Provinc~as em que elles se acharem.
o General em Chefe; achando fuhdada a reclamação, mandará publicar as convenientes declarações hâ primeira Ql:lderti do Uià que Se offerecer,
fazendo as necessarias emendas nas relações que já
tiver publicado.
Art. 6. 0 Logo que fôr terminada a guerra, o Governo Imperial nomeài'á uma Comm1sstío üe tres
Officiaes Generaes, que será presidida pelo !}eneral
em Chefe das Forças. Cf!\ dpetações co h trá o. Governo
do Pataguoy, para, a vtstà das Otdens do Dw, reclamações e esclarecimentos transtnittidos pelo mesmo
Governo Imperial, fazer uma apurnção e escolher os
indivíduos, que por actos de notável bravura, devão
ser propostos como merecedores da medalha de
bravúta.
Art. 7. • A dita medalha e fita serão forneCidas
pelo Governo Imperiàl. Os agtaélll.dos receberáõ
um titulo assignaao pelo Ministro e Sectetin'io de
Estado dos Negocios da Guerra, se pertencerem a
corpos arregimentados, a ineda.lha e títulos lhes
serao entregues pelos respectivos Com mandantes na
frente dos Corpos; se forem de COI'pos
eciàes, lhes
serão entregues pelo Ajudânte~Genera na Côrte, c
pelos rommandantes das Armas nas ProVíncias.
Paço em L• de Maio de ~867.-Joâd Lustoza da

esr·

Cuuha Paranaguá.

.

.......,.

DECRETO N. 3854.-DO 1.• i>E

iiiAIO DE 1867.

Faz extensivo aos oillciaes o praçàs dà Armada as disposições
do Decreto n.• 3853 do 1.• de Maio de 1667; que creou a
medalha do bravura para o ExorcHo.

Hei por bem Fazer extensivas aos officiaes e praças
da Armada as disposições do Decreto n.• 3853 do 1.•
de Maio de 1867, qüc ereou a medalha de bravura
para o Excreito.
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Affonso Celso de Assis Figueiredo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Marinha, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Maio
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Indcpendcncia e da Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.

DECRETO N. 3855

DE ~ DE MAIO DE ~ 867.

Approva a Tarifa de passageiros c mercadorias para a nova
Estação de Ubá na estrada de ferro de D. Pedro 11.

Hei por bem Approvar e Mandar que se execute a tarifa de passageiros e mercadorias para a
nova Estação de Ubá na estrada de ferro de D. Pedro
11 constante da tabella que com este baixa, assignada por Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas
gue assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em primeiro de Maio de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de So11za Dantas.

-
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DECRETO N. 38;)6- DO L o

DE MAIO DE

1867.

Crêa mais um Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionaes no
l\lunicipio da Cidade de Arêa da Província da Farahyba.

Attendendo no que Me representou o Presidente
da Província da Parahyba, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica creado no l\Iunicipio da Cidade de Arêa da rrovincia da Parahyba, mais um
natalhão de Infantaria, com seis Companhias e a
designação de vinte e sete do serviço activo, o
qual lerá n sua parada no lugar que lhe fôt• marcaJo pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
l\larlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
. Conselho, Ministro e Secretario de Eslatlo dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
cxceutar. Palado do Hio de Jan€iro em primeiro
de 1\Iaio de mil oitocentos sessenta c sete, quadragesimo sexto da Indcpendencia c do Impcrio.
Com a rubrica de S1.1a 1\Jagestade o Imperador.
Marfim Ji'1•ancisco Ribeiro de And1·ada.

DECHETO N. 3857- DE 4.

DE &IAIO DE

1867.

Autorisa o 1\finisterio da Agricultura, Commerclo e Obras Puhlieas para applicar ás tlespe7.as de algumas verbas dcllcicntcs
do excrcicio de f86G-1867 a quantia de 330:0008000, tirada
das sobras dos §~ 1.", 3. 0 e 17, art. 8.• da vigente Lei de Orçamento.

Sendo insufficientes as quantias ''oladas nos§§ 12
e 15 do art. 8." da Lei n.• 12í5 de 28 de Juuho
de 1865, mandada vigorar no exercicio de 1866-1867
pela de n.• 1292 de 45 de Junho de 1866, para as
dcspezas com as verbas Obras Publicas do Município, e Terras Publicas c f:olonisação; Tendo Ou,·ido o

M~u

Ur'< [H' 1~(17.

Conselho ele
P.\f.JJ' 11.

Mini!~tros;

e ele eonfor-

-00-

midade com o art. 13 da Lei n.• 1177 de 9 de Scl~mbro
de 1862: Hei por bern autorisar o l\Iinistcrio da
,\gricultura, Commercio e Obras Publicas par·a applicar ás referidas despezas a quantia de 380:000$000,
que será tirada das sobras das verbas a que se re~
fer·em os §§ L •, 3." e 17 do mencionado art. 8.•,
como tudo se vê das duas demonstrações juntas;
dando-se disto conhecimento ao Poder legislativo
na sua proxima reunião para ser definitivamente
approvado.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do 1\feu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em quatro de Maio de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.

N. f . -Demonstraçaão da despeza feita e por fazer com
as verbas dos§§ t!l e t:;, art. 8.• da vigente Lei de Orçamento, e a que se refere o Decreto n.• 38:i7 desta data.

§ 12.
Obras P11blicas do .Município.

Importancia autorisada e
despendida na Côrte até
o. hm de Fevereiro proxlmo passado .......... i76:504$129
Dita idem idem em Londres
e na Província de Santa
Catharina idem ......... 152: i-01 $liSO
Dita que se terá de des·
pender até o fim do exercício por approximação .. 150:81SSI91 779:723$800
Crcd ito da Lei.. . • . . . . . . . . . 729:623$800
Dcficit....................

50: toosooo

-

nt§ ·15.

Tc1Tas Publicas e Colonisa;ào.
Importancia autorisada e
despendida quér nesta
Côrte quér fóra della até
t9 do passado •.•••..•.. 6i7:02i$597
Dita que se poderá despender até o fim do exerci cio com semelhante serviço, approximadamente. 253: 975$i03 90 I: 000$000
Credito da Lei. ........... 57 f :100$000
Dcficit.. . . . . . . . . . . .. . .. . . . 329:900$000
Resumo:
Deticil no§ 12... 50:100$000
Dito no § t 5 ..... 329:9008000

Total ..•. 380:000$000
Palacio do Rio de Janeiro, em'- de ~laio de f 867.Manoel Pinto de Souza Dantas.
N. 2.-Demnnstração dl\s quantias tiratlas dos U t , 0 , 3. 0
e t7 art. 8. 0 , da vigente Lei de Orçamento para fazerem
f;tee As tlesJ•ezas das verbas dos §§ t. 2 e t. ú do dito artigo,
e a que se refere o Decreto u.u 38:»'7 desta data.

~
~

L• Secretaria de Estado ........... . 10:0008000
3.• 1\lelhoramento da Agricultura .. . 80:000$000
§ i7. Subvenção ás Companhias de Navegação a Vapor ................ .. 290:000$000
Total •.... ,..

380:000$000

Palado do Rio de Janeiro em '-de Maio de 1867.-.
1l1anoel Pinto de Souza Dantas.

--

-

11:?.-

DECHETO :'{. 3S1J8-

DE

8

lJE MAIO DE

1S67.

Manda observar, nas 31Tematações c coutractos de obras 1la
.1\lat·inha, o Regulamento que baixou com o Dccrl·to u.• 2'J:!6,
de 14 de !\Iaio de 1862.

Comindo preveni!' ns contestações e prejuízos quo
podem provrr, como a experiencia já tem demonstrado, da fultn de certas precauções c gar·antias nos
contractos de obras celebrados· pela administração
da Mnrinha, e por outro lado sendo para desejar n
maior uniform~tiacle possivel nos pr·incipios c regt·as
seguidos pela administração publica a respeito de
~erviços e netos da mesma natureza: Hei por· bem,
de accordo com a Minha Imperial Hesolução uo ·l.u
de Dezembt·o do anno proximo preterito, tomada
sob1·e Consulta das See\~ões reumdas de Guerra c
Marin!Ja e de Jusliea e Estrangeiros do Conselho de
J~stado de 7 de Novembro do referido anno, Decretar
o seguintr:
Art.
Nas nrrematações c eontrnclos de obras do
l\Iinistet·io da l\larinha; bem como nos forneeimentos
destinados ás ditas obras, observar-se-hão as disposições do Regulamento, qur- baixou com o Decreto
11. • 2!:126, de H de Maio de 1862, concernente aos serviços analogos que estão á cargo do :Ministerio da
Agl'icultura, Comrnercio e Obt·as Publicas.
Art. 2 • As Juntas, á que se refere o dito Regulam~nto n.• 292G, de i 4. de Maio de 18G2, se!"iio os Conselhos, ou as Autoridades á quem, pela legislação
csrecial da Ma!'inha, competem os actos relativos ás
adjudi~a~ões_e contmctos de obras que pertencem a
este Mmtsterw.
Por Archivo central, nos termos do art. 2.•, se enlenderá o archivo ou deposito da Repat·tição que
fôr competente, na CÔ!'lC e nas Províncias, pat·a executnl· as ordens J'elativas ás ob1·as civis ou militares
d!l 1\Iarinha, conforme as Leis e Regulamentos em

' ·o

Vlg'Ol'.

Art. 3. o As arremataç.ões por meio de propostas em
earlas fpcJtadas, quando este processo tenha lugar,
em eonf'ormidade do arl.. R.• do Regulamento de f862,
~eri'ío autot·isadas, na CÔI"te por este Ministcrio, e n<lS
J'r·ovineias pelas respectivas Presiuencias, qu.-~ ouvirúü anlt'S aos Insprelo!·es cios At·senaes da Marinha,
~~ orrrk 11:"_ niio ll~llVPI> 11n~ Enw~nheiros encarregados
da d!l'Ct'r~;Jo ou fi~;cal!:.éH~;l.O elas obra:'-.

-

173-

:\r r. L o Fi1·iío rcvuS"_atlas quaesqum· ordens, regulamentos ou inslruq;ocs em contrario.
Alfonso Ccbo de Assis Figueiredo, do Meu Conselho, Ministr·o e Secretario de Estaflo dos Negocias da
1\larinha, assim o lenha entendido, e fn~a executar.
l'alacio do llio de Janeiro em oito de .Maio de mil
oitocentos sesseuta e sete, quadragcsimo sexto da
Independencia e do Imperio.

Com a ruurica de Sua Magestade o Imperador.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.

DECRETO N. 3859- DE H

DE M.UO DE f 867.

Crêa m~is um Esquadrão de Cavallaria de Guardas Nacionaes
no Muuicipio do Itccife da Província de Pernambuco. -

Altendendo ao que 1\fe representou o Presidente da
de Pernambuco Hei por bem Decrct;u· u
scgumte:
Artigo unico. Fica creado mais um Esquadrão ele
Cavallaria, com a designação de nono, no Município
do Hecife da Província de Pernambuco, o qual terá
a sua pamJa no lugar que lhe Ui r marcado pelo Presidente da Provincm, na fórma da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\feu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executnr.
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independencia e do lmperio.

J,rov~ncia

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador •

.llfarlim Francisco Ribeiro de Andrada.

-IH-

DECHETO N. 3860- DE H

DE MAIO DE

1867.

Crca um Commamlo Supm·ior 1\e Guardas ~acionaes nos 1\lunicipios da l\langa e Passagem Franca, da Província do Maranhão.

Attendendo ao que Me representou o PresidP.nte da
Província do 1\faranhão, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. 4 .• Fica desligada do Commando Superior do
districto de Pastos Hons, da Província do Maranhão,
a Guarda Nacional pertencente aos Municípios da
Manga e Passagem .Franca, da mesma Província, e
com ella crendo um outro Commando Superior, formado dos Batalhões de Infantaria n.•• 28 e 29 do
serviço activo, e da Secção de Batalhão n.• seis do
s9ryiço da reserva, já organisados nos referidos 1\fumctptos.
Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto
n.• .f3i7 de .f8 de Março de .f85i.
1\fartim l<'rancisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, l\linistt·o e Secretario de E<;tado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça ercecutar.
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independencia e do Imperio.
·
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
11/m·tim

Ft•ancisco Ribeij·o de And1·ada.

DECHETO N. 38G I

-DE

H

DE MA.tO D&

.f 867.

Crêa um Esqu:ulrão de Cavallaria de Gu:irdas Nacionaes no
Município do Limocii'O, da Província de Pernambuco.

Att.endendo :-~o qne Me representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte.
Artigo uniro. 'Fica crendo no l\Junicipio e Comnw.ndo Superior do Limoeiro, da I'rovineia ele Per-

namhuro, \1111 Escyu<Hlrão de Cavallat·ia da Guarda
Nacional com a designaç<io de Jccimo, o qual terú a
sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na fórma da Lei.
:Martim Francisco Ribeim de Andrada, do 1\feu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
11 alacio do Rio de Janeil·o em onze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo se1to da.
Independem·ia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\legestade o Imperador .

.llfartim F1·ancisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3862 -DE

~i

DE llf.\10 DE

f 867.

Altera a organisação do Dat:alhão de Infantaria numero quarenta e oito da Guarda Nacional da Proviucia de ~liuas
Geracs.

Attcndendo ao fJUC Me representou o Pre~idente
da Província de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte :
Art. t. • l"ica elevado a oito, o numero de Companhias com que uctualmentc se acha organisado o
Batalhão de Infantaria numero quarenta e oito da
Guarda Nacional da Província de Minas Geraes.
Art. '2.• Fica revogado o Decreto numero mil
cento e cincoen!a e f!U:Jtro de quinze de Abril de
mil oitocentos e cincoenta e tres, na parte em que
creou o referido Batalhão com seis Companhias.
Martim r.rancisco Ribeiro de Andrada, do l\Ieu Conselho, Ministro e Sec1·etario de Estado dos Negocios
da Ju~tiça, n~sirn o ten~1a entendido c faça _executm>
PalacJO do R10 de Jünc1ro em onzn de Mmo de nu I
oitocentos sessenta c sete, quadragesimo sexto da
Indt~pendcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua

1\l~gcstade

o Imperador.

Jfal'iim Francisco Ribeiro de A ndNula.

-

DECRETO N. 3863 -

t7GDE

1t

DE MAIO OE

f 8G7.

Crê a um na talhão de Infantaria de Guardas Nacio.Jaes do serviço
activo na Freguezia de Taquaretinga, da Provincia de Pernambuco.

Attendendo ao que 1\Ie representou o Presidente da
Província de Pemambuco, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Fica crendo na Freguezia de Taquaretinga, da Provinda de PernambUI!O, e subordinado
ao Commando Superior da Guarda Nacional do 1\Iunicipio do Limoeiro, da mesma Província, um Batalhão de Infantaria com seis Companhias, e a
designação de 53 do serviço aclivo, o qual terá a
sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Provincia, na fôrma da Lei.
1\Iarlim F1·ancisco Ribeiro de Andrada, do l\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiçn, assim o tenha entenuido e faça executar.
Palacio ua Hio de Janeiro em onze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mm·tim Francisco Ribeiro de Andt·ada .

.......
DECRETO N. 3861.-DE f5

DE MAIO DE

18Gi.

I-:Jcva a categoria da J.egação do Brasil na Rerublica de Venezuela á de Enviado Exrraordinario e !li:lisu·o Plenipotenciario.

Attendendo 1ís conveniencias do serviço puhlieo
Hei por bem Modificar o Decreto n.• 3079 dP.·
de Abril de 18G3, elevando a categoria da Minha
Imperial Legação na Republica de Venezuela á de
.Ec,ia<lo E-:fracr!lirwrio c Hinislro Plcnipo!f:nri.:lrio.

25
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Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies
Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça executar expedindo os despachos necessarios. Palacio
do Rio de Janeiro, em quinze de Maio de m'il oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio Coelho de Sá e Albuquerque.

DECHETO ". :JS(j:j-

DE

1J

DE 'L\ IO DE

·1 867.

:\Ltrca o ordenado annual de 120S00~ ao Carcereiro da cadê;~ da
Cidade de S. Paulo de )luriahé, na Província de :Uinas Geraes.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado o ordenado ::mnual de
~ '20$000 ao Carcereiro da cadêa da Cidade de S. Paulo
de Muriahé, na Província de l\Iinas Geraes.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocies
da Justiça, assim o tenha e.ntendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em quinte de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Indepcndencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador.

Mw·tim

F~·ancisco

Ribeiro de Andrada.

-

DECRETO N. 38G6

178-DE

15

DE )!AIO DE

i 867.

Marca o ordenado annual dr.120BOOO ao Carcereiro da cadea da
Villa.de S. João Baptista, na Provincia de 1\linas Geraes.

Hei por bem Dccrctm· o seguinte:
Artigo uni co. Fica marcado o ordeno do annual de
120SOOO ao Carcereit·o da cadêa da Villa de S. João
Baptista, na Província de l\Iinas Gcraes.
Martim Francisco Ribeiro de Andrarla, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio ele Janei!'o, em quinze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperallor.

Mm·ti,n F;·ancisco Ribriro de .4ndrada.

D ECHETO :\. :JSG 1 -

DE

,I t; DE MAIO DE 18ú7.

Marca o ordcua1lo annual de G0$000 ao Carcereiro da cadêa 1la
Vi lia da Intlependencia, na Provincia do Piauhy.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unieo. Fica marcado o ot·denado annual de
60$000 ao Carcereit·o da cadêa da Vi lia da lndepenJencia, na Província do Piauhy.
Martirn Francisco Hibeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Est:ldo dos Negocios
da Justi<;a, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio 'do Hio de Janeiro, em quinze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragosimo sexto da
Indcpendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\fagestade o Imperador.
Mal'fi,n Franris('O Ribei1·o

....

rf('

A ncl1·ada .

-

DECRETO N. 3868 -

17\JDE

1a DE

!IAIO DE

1867.

C1·ca um Commando Superior de Guardas Nacionaes no
cipio de Serinltaem, da Província d-e Pernambuco.

Muni~

Altendendo ao que l\fe representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. L• Fica desligada do Com mando Superior do
Rio Formoso, da Província de Pernambuco, a Guarda
Nacional pertencente ao :Municipio de Serinhaem, da
mesma Província, e com eHa creado um outro· Commando Superior, formado dos Batalhões de Infantaria
n. •• 42 e 43 do serviço activo, e da Seccão de Batalhão
n.• 45 do serviço da reserva, já organísados no referido Municipio.
Art. 2. • Fica revogado nesta parte o Decreto
n.• 1750 de 3 de l\larço de 1855.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 quinze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Indepcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lugestade o Imperador.

!Jlm·tim F1·ancisco Ribeiro de Andrada,

DECRETO N. 38G9- DE 15

DE MAIO DE

4867.

Crêa um Batalhão de Inrantaria de Guardas Nacionaes, na Freguezia da Villa de s. Francisco das Chagas do Campo Grande,
da Província de 1\linas Gcracs.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Província de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. 4.• Fica desligada do Batulhão de Infantaria
n.• 30-da Província de :Minas Geraes, a Guarda Na-·
cienal pertencente á Freguezia de S. Francisco das

-
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Chagas do Cam(lO Grande, da mesma Província, e
eom ella orgamsado um outr·o llalalhão com seis
Companhias e a designaçào de to2 do serviço aclivo,
o q,ual terá a sua parada no lugar que lhe rôr mm·cauo pelo PI'esidentc da Provincw, na fórrna da lei.
Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto n.• 959
de 18 de Abril de 1852.
Martim Francisco Hibeiro de Andrada, 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 quinze de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independenci.a e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim

F~·ancisco

Ribei1·o de And1·ada.

-·DECRETO N. 3870- DE 18

DE ~IAIO DE

1867.

lU arca o ordenado annual de 1208000 ao Carcereiro da cadc:1 1la
Villa de S. Luiz Gonzaga do Alto 1\Iearim, na Província do
lU ar::mhão .

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado o ordenado nnnual de
120$000 ao Carcereiro da eadêa da Villa de S. I.uiz
Gonzaga do Alto Mearim, na Província do Maranhão.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, nssim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Maio de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independencia e do 1m perto.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada •

.....

-
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DECHETO l\'. 387·1-Dlt 18

DE MAIO DE

1861.

!li arca o ordenado annual de 1~08000 ao Carcereiro da cadea da

nova Villa de S. João Baptista de Camaquam, na l'rovincia de
S. Pc1lro do Rio Grande do Sul.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado o ordenado nnnunl de
120$000 ao Cnrcereiro da cadêa da nova Vil la de
S. João Baptista de Camaquam, na Província· de
S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estndo·uos Ncgocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
llalacio do Rio de Janeiro em dezoito de Maio de mil
oitocentos sessenta c sete, quadl'i.lgc~;imo sexto da
Indcpcndcncia c do Impcrio.
Com a rubrica de SIJa :uagestadc o lmpcl·ador.

!.Iai'lim F1·ancisco Ribci;·o de A11clJ·ada.

DECRETO N. 3872 -

DE

t8

DE MAIO DE

1867.

Proroga o prazo do privilegio concedido pelo Decreto n.• 2962
de 23 de Agosto de 1862 a ~lanoel Joaquim de Olheira para
o preparo da tinta violeta.

Allenclendo ao que l\le requereu Ricnrda Rosa do
Oliveira e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda
Nacional:
.
Hei por bem Prorogar por cinco annos, que correráõ do dia 26 de Agosto do corrente anno, o
prazo do privilegio concedido pelo Decreto n.• 2962
i:le 25 de Agosto de 1862 ao seu finado marido Manoel Joaqmm de Oliveira para preparar no Imperio
a tinta, que inventou, sob a denominação de violeta: fieando a peticionaria substituída em todos
os direitos, que competião ao primitivo conccssiomu·io, na fJlWiidadc de inventor.

-
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l\lanoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secrr.tario de Estado dos Negocios da
Aoricnllura Commercio e Obras Publicas, assim o
te~ha cnle~dido e faça 6xccutar. Palacio do Rio de
Jtmeiro em dezoito de Maio de mil oitocentos sessenta c sele, quadragesimo sexto da Independencia
c do Imporia.

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECHETO N. 38i3- DE 21J

DE MAIO DE

1867.

!\larca o ordenado annnal de cento c vinte mil réis ao Carccrei•·o da cadêa da Villa da Passa3cm Franca, na Provincia
do Maranhão.

Hei por bem Dccrotnr o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual
de cento e vinte mil réis ao carcereiro da cadêa
da villa da Passagem Franca, na Província do 1\Ia~
ranhão.
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, :Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiçn, assim o téilha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte cinco de Maio
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.

Co n a rubrica de Sua l\lageslacle o Imperador.

IJ-lartim Francisco Ribeiro de Andrada.

-
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DECilETO :\'. 38H- DE !5

DE MAIO DE

1867.

1\rarca o ordenado annnal de cento e vinte mil réis ao· Carce•·eiro da cadca da Vil la de S. Deu to, na Provinda do Maranhão.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado o ordenauo annual
tle cento c vinte mil réis ao Carcereiro da cadêa
da Yilla de S. Bento, na Província do Maranhão.
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Con~clho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e taça executar.
l'alacio do Rio de Janeit·o em vinte cinco de Maio
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da lndependencia e do Irnpcrio.
Com a rubrica de Sua Mngestade o Imperador.
11/a~·tim

Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3875-

DE

25

DE MAIO DE

18G7.

l\lat·ca o ordenado annual de cem mil t•éis ao Carcereiro da
cadêa da Villa de Santa Cruz, na l't·ovincia do Espirito
Santo.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual
de cem mil réis no Carcereiro da cadêa da Villa
de Santa Cruz, na Província do Espírito Santo.
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, do l\feu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacío do Rio de Janeiro em vinte cinco
d_e Maio de mil oitocentos se.ssenta e sete, quadragesimo sexto Lia Independenc1a e do Imperio.
Com a rubrica de Su.1 l\Iagestadc o Imperador.

:Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

----

-

DECRETO N. 3876 -

18~-

DE ~ã DE MAIO DE

1861.

Crêa uma secção de Batalhão de Infantaria do sérviço aclivo
· na Frcgnczia de Souzel, da Província do Pará;

Attcndendo no que Me reprerentou o Presidente
da Província do Pará, Hei por bem Decretlfr · o
seguinte:
~
Artigo unico. Fica creada na Freguezia de Souzel
da Província do Pará, e subordinada ·ao Commando
Superior dos Municípios de Gurupá e annexos, da
mesma Província, uma secção de Batalhão de Int'aataria com tres Companhias , e a designação de
quinta do serviço activo, a qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente
da Província, na fórma da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada do Meu
f:onselho, l\tinisti'O c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido,e faça
executar. Palaeio do Hio de Janeiro, em vinte cinco
de Maio de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrit:a de Sua Magestade o Imperador.

:Jladim Francisco Ribeiro de Andr·ada.

-DECRETO N. 3877Crêa um

DE

!5

DE MAIO DE

1867.

b:~talhão

de Iufant:~ria de Guardas Nacionacs no Município de Ma1.agão, da ProvínCia do P31'á.

Attcndendo ao que 1\le representou o Presidente
da J?rovincia do Pará, Hei por bem Decretar o
segumte:
Artigo unico. Fica creado no MuniCípio de Mazagão, da Província do Pará, e subordinado ao
Commando Superior do 1\lunicipiô- de Macapá, c
anrJPxo:>, ela mPsma Pro,·inPia, um Jlntalhão de In-

-
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fautaria de Guanla Nacionacs com quatro Companhias, c a <lcsignal;fto de quarenta e um do seniço
nctivo, o qual Lera a sua parada .no lugar que lhe
for m~rcado pelo I1 t·esidente da Província na f~rma
da Let.
Martim Fr·ancisco Ribeiro de Andrada, do l\feu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenl1a entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco
de ~Jaio de mil oitocentos sessenta c sete, quadragcsimo sexto da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua )fagcstadc o Imperador.

Marl im F1·ancisco Ribeü·o de Andrada.

DECRETO N. 3878-

DE

25

DE M.\10 DE

.f 867.

Crêa um Commando Superior de Guarrlas Nacionacs nos !Uunicipios de Gurupá c Porto de l\Joz, da Pr·ovincia do Pará.

Allendendoao que l\Jc representou o Presiclenlc~ da
Pro,·incia do Parú, Hei por bem Decretar o st•guintc:
Art. 1 .• Fica desligada do Com mando Superior dn
Macnpà e annexos da Provineia do Paril, a Guarda
N:~cional pertencente aos 1\Junicipios de Gurupú n
Porto de Moz da mesma J'rol"incia, c com ella ercado
11111 outro Commnndo Superior, formado dos natnlhõcs de Infant<lria numc1·os vinte tres c vinte quatro,
~'da Secç:io de Batalhüo de Infantaria numero einco,
lodos do serviço activo.
At·t. 2." Fica rnvogado nrsta parte o Decreto numero novecentos noventa c seis de quatorze de Junho de lllil oitocentos cinr.ocnta c dous.
1\Jnrtim Frnnciseo Hilleiro de Andr:~da, do l\lc:n Cnn~;e1lto, Ministro,. s,·nt'lariu dt• E.,;tadtl dus :\'Pgocius
u:rs n1. 1Sti7

1'.\HTL 11

-

18G-

da Justica assim o tenha entendido c faça executar.
l'alacio ··d~ Rio de Janeiro em vinte cineo de Maio de
mil oitocentos sessenta e s~::le, quadragesimo sexto da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Marfim Francisco Ribci?·o de Andrada.

DECRETO N. 3879-

DE

25

DE MAIO DE

1867.

Crêa uma Secçllo de· Batalhão elo scrvi~o da rcscva, no 1\lunlciplo da Parnahyba, da Provincia do Piauhy.

Attendendo ao que 1\le representou o Presidente
da Província do Piauhy, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Fica creada no Município da ParnAhyba, da Província do Piauhy, uma Secção de Batalhão de Guardas Nacionaes, com duas Companhias,
e a designação de terceira do serviço da reserva,
a qual terá a sua parada no lugar que lhe fõr marcado pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\Jeu conselho, Ministro e Secretario de Estado ctos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar·.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de l\laio
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

-
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DECRETO N. 3880-DE 25 DR MAIO DE 1867.

Crêa um Comman<lo Superior de Guardas Nactonaes nos municípios de llú c anncxos, da I>rovincia de S. Paulo.

Altendendo no que Me representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. ~. • Fica desligada dos r.ommandos Superiores de Sorocaba e Constituição, da Província de S.
Paulo, a Guarda Nacional pertencente aos municípios de Itú, Indaiatuba, Cabreuva, Porto Feliz, e
Capivary, da mesma Provinda, e com ella creado
um outro Commnndo Supel'ior formado dos Batalhões de Infantm·ia nu meros cinco e seis do serviço
activo, da Seeção de Batalhão numero tres, e das
Companhias avulsas numero um e dous do serviço da reserva já organisados nos referidos municípios.
Art. 2. • Fi cão rGvogados nesta parte os Decretos
numero mil duzentos e dez de vinte cinco de
Julho de mil oitocentos cincoenta e tres, e tres
mil cento trinta e sete de trinta c um de Julho de
mil oitocentos sessenta e tres.
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada, d(} Meu
Couselho, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco
de Maio de mil oitocentos sessenta c sete, quadragcsimo sexto da IndepenJencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mngestade o Imperador.

Mm·tim Francisco Ribci1·o de Andrada.

-···.

-
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DECHETO N. 3881-DE 25 DE MAIO DE ·1867.

Approva o contracto celebrado com a Sociedade geral de transportes maritirnos a vapor, cstahelecida em l'at·is c 1\larselha
para a concessão dos favores c isenções concedidos a outras
. companhias de navegação transallan tica.

Usando da autorisação que 1\le confere o Decreto
n. • 803 de 20 do Setembro de 185-i, Hei por bem
approvar o conlracto celebrado com a Sociedade
geral do transportes marítimos a vapor estabelecida
em Paris o 1\larselha, para a concessão dos favores
e isen~ões contidos no Decreto n. • 5!! I de 3 de
Seteml)I·o de 1850, sob as clausulas que com este
haixão, assignadas por Manoel Pinto de Souza Dantas,
do l\lcu Conselho, Ministro e Secretario de Estado
dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, flue assim o tenha entendido e faça executar. Pa acio 'do Hio de Janeiro em vinte cinco
de Maio de mil oitoeentos sessenta c sete, f]Uadr::~gesimo sexto da lndependcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

l'lfanocl Pinto de Sou:;a Dantas.
Clau-sulas a que

Sl'

refere o Decreto
Maio de 180'7.

p,o

3881 de

~:0

de

1.•

O Governo Imperial , autorisado pelo Decreto
n • 803 de 20 fie Setembro de f 8M-, concede ú Sociedade geral de transportes marítimos a vapor, estabelecida em Paris e 1\farscllla, os favores e isen..:õcs outorgados pelo Decreto n. • 591 de 13 de
Setemuro de 1850 á Real Companhia deSouthampton,
salvos os direitos creados em beneficio das casas
de caridade e os de ancoragem.
~.·

Em troca dos favores e isencões, que lhe são
concedidas, a Sociedade geral (fe transportes maritimus a vapor o.!Jriga-se a entregar as malas do
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corr·eio, destinadas nos porlos do Impcrio, immedialamcnlc depois cla chegada dos sous vapores,
e lambem a não receber no cscriptorio dos seus
consignataribs no nrasil correspondencia alguma
sem ser por intermedio das estaç.ões postans, sujeitando-se ao pagnrnento da multa de f.00$000 a
500HOOO, no caso da inobservancia da presente clausula. Esta multa poderá ser elevada de 500$000 a
f :000$000, todas as vezes que a referida somedadc
reinCH.tir em falla.
3.•

Ser;í decidida pelo Governo Imperial, salvo o
recurso para a Secção dos Negocios do Irnperio do
Conselho de Estado, qufllquer duvida que em sua
cxceuçiio olferccerem estas clausulas.
l'alacio do Rio de Janeiro em 2;) de Maio de 1867.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

-DECRETO N. 38!&- DE 2;)

DE M.\IO DI!!

I 867.

Altera os Decretos n.o• 2000 '"do f. o de Novembro c 2iHG de 22
l!c Dezembro l!c 1839, 2a21 de 20 de Ja:JCiro de 1860 c 2816
de H de Agosto de 1861.
·

Sendo inconveniente á marcha 1los trabalhos rios
Inslitutos Agrícolas, crcados nas Provincias do Irnperio, que sejão conjunctamente cxereidos os lug;~res de Presidente' de Jlrovincia c de Presidente
cffectivo dessas associa~;ões; Hei por bem Decretar:
f .• O Presidente da Província. onde houver Instituto Agricola, será seu Presidente honorario, e,
quando comparecer ás suas sessões, para as fJUaes
será sempre convidado, competir-lhe-lia a Presiclencia, além do direito, que continúa a assistir-lhe.
de sustar até definitiva decisão do Governo Imperial
as deliber~çõcs que entel}rler pt·ejudiciaes ao fim,
para que e crcado o Instituto.
2. 0 O Presidente effectivo do Instituto A~ricola
s1wú nomeado pelo Govenro Imperial d'entro os ridadãos, de rccunhct·iLIO merecimento c servi1:us, r1ue

-
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forem donliciliar·ios na Capital da respectiva· Província.
3.• Fícão alterados nesta parte os Decretos n. ••
2500 .tl, do t.• de Novembro e 2516 de 2~ de Dezembro de ~ 859, 252t de 20 de Janciro;dc ~ 860, e 28t 6 de
H de Agosto de ~86~.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar.· Palacio do Rio de
Janeiro em vinte cinco de Maio lile mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Irnperio.
Com u rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

llfanoel Pinto de Souza Dantas.

-·-DECRETO N. 3883

-DE

29 DE li AIO DE f 867.

Dá providencias sobre o despacho dos generosa granel.

Convindo facilitar nas Alfandegas e Mesas de Rendas do Imperio o despacho dos generos importados
a granel de paizes estrangeiros, de modo que se consiga não só evitar o vexame que actualmente soffre
o commercio, mas ainda reduzir o numero dos
Empregados que se oecupão nesse ramo de serviço ;
Hei por bem Determinar que provisoriamente se
observem as instrucções. que com este baixão, assignadns por Zacartas de Góes e Vasconcellos, do
Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o tenha
entendido e fnça exe~_;utar. Palacro do Rio de Janeiro em vinte nove de Maio de mil oitocentos sessenta o sete, quadragcsimo sexto da Indepcndencia
e do Im pcrio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstado o Imperador.
Zacm·ias de Gôcs c l'asciJIICcllos.

-191lnstrucçõc!ll para o dpspacho rlc carne secca (lll:arqne),
creio, guano, cnr,•i\o de pedra e sal Importados de
portos cstrang(,Jros, e despachados para consumo nas
Alfande~ras c Mesas de Jlcndas do lmperlo.··

Art. L• Os despachos de carne secca (xarque),
gelo, quando delle constar todo o carregamento,
guano, carvão de pedra e sal, serão feitos pelas
quantidades verificados por meio da lotação do
carre~amento dos navios, logo que estes derctm
entraaa nas Alfandcgas, e Mesas de Rendas, e de
accordo .c~ as declarações dos manifestos, e mais
papeis de nordo.
Art. 2.• Nesta lotação so obscrvaráõ as regras
annexas ás presentes ínstrucções.
Art. 3.• Hequerida a lotação pelo capitio, consignatario do navio, ou dono da mercadoria, o
Inspector da Alfanrlega ou Administrador da Mesa
do Hendas nomeará dous Conferentes, que immediatamente procederáõ ao exame e verificação em
presença das partes, ou seus prepostos, e o que
encontrarem mcncionarúõ por extenso, datando e
assignando as declarações com o consignatario ou
dono das mercadorias, c com o capitão ou quem
suas vezes fizer.
Art. 4-.• Depois da lotação, as portes apresentaráõ
a nota para o despacho, e pagos os direitos á vista
da vertia da conferencia lançada pelos mesmos
Conferentes na fórma ordinaria, poderão os interessados fazer a descarga no todo, ou parcialmente,
como lhes convier, sendo dispensadas as conferencias de sabida e a p1·csença do Official de Descarga
a bordo.
Al't. 5.• Concedido pelo Inspeetorou Administrador
o despacho c descargn, poderá esta começai· ao
romper do dia, e terminar ao pôr do sol, á vontade
do dono ou consignatario do navio ou das mercadorias, transitando estas pelos pontos marcados e
do costume, livres de quaesquer formalidades c exigencins fiscaes, salvo o caso de suspeita ou denuncia
de ft·audc, no qual ficm·úõ sujeitos ás regras que
lhes forem impostas, e que são prescriplas pelos
Hegulamentos Fiscacs.
Art. li." Os despachos serão levados ao I.ivro 1\lestrc
para a a\·erll:u~fio da snhida que é costume lilzt~t·-!w,
t' IH'IIt•s dl•clararúti os EmprPgados t•ncarrt•gados du
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r.-l't>ridn LiHn que a s:1hida da mcrca loria lere lugar
de conformidade com o disposto nestas itfstrucç(ies,
devendo ser depois t·emcttidos os mesmos .despachos
no Portr)i!·o, a fim de se cmmassarem com os outros.
At·t. 7." Se pela lotnção os Confm·cntcs verificarem
que o navio contém quantidade de mercadol'iu maior
do (]Ue a declarada, c o nccrescimo não exceder
de 1o "/.,serão simplesmente cobrados os direitos dJs
quantidades verificadas.
Se porém esse accrescimo fôr nlém de 1O "/.,
cobrar-se-hão direitos em dobt·o de toda a dHfcrcnça cncontmda, sendo metade dessa quantia enl!'egue aos Empregados que n tiverem verif1cado.
Al't. s.• Se as llartcs não se conformarem com a
verilicacão nas typothcscs do artigo antecedente,
o Inspe'ctor ou Administmdot· mandará proceder á
conl'et·encia c descarga por um ou mais Empl'cgados,
c conlil'!nando-se a cxistcnda do accrcscimo, ficarúõ
sujeitas ao. pagamento dos direitos nos termos do
mesmo arllgo.
Art. 9. • Durante a sobredita conferencia o· dcs·carga, o Guanla-mór fará se! lar ns escotillws do
navio depois de concluída a descarga diaria, c quando
o carregamento fôr de cnrnc secca (charquc) scllarse-hào i~ualmcntc as pilhas da mesma carne com
cadarc.os fortt~s,c pregados dn lado a lado do navio,
de mÔdo que nenhuma ctunntidado clclla possa ser
subtrahida aos dit·eitos.
Art. 10. Se o accrcscimo fõr do mais de 10 "/.,
além da pena estabelecida no m·t. 7 •, f1cm·á tambem
sujeito o cnpitão ou con:>ignatario ás -multas do art.
42~ do Hcgulamento de 19 de Setembro de 18ü0,
estabelecidas para o accrescimo das mercadorias
importadas a granel. Se a dilfnronça fôr para monos,
qualquct· quo seja o seu quantum, não terá lugm·
a rnurta do art. 423 do Regulamento, com tanto que
os direito:> se cobrem da quantidade manifestada.
Art. ~I. Quanrlo com a camc secca (xarque)
guano, can·fto de pctlra c sal, vierem outros gencro~
(nt mercadorias 110 mesmo navio, senio estes em
primeiro lugar rlespachaLlos, c retirados de bordo
na ftírma onlinaria.
Art. 1.2. O Inspcctor lla Alfandcga ou Administratlor da Mesa de Hcnclas, scmpr·e que julgar conveniente, exigirú dos donos ou consignntarios da:-;
mercadorias a t'adnm ori;.(mal, e mais doeumentos
qttt' sin<-111 dt• justilieat· a \'Xaclid;io do,; rrtnnil"estos,
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:-. 1im dn por fl:"i>e modo c.mtwcer em r.nsos de du~

vida ou snspcita da legalid<ldc dess:-~s declaracões,
e poder eouceder o despacho de lias isento da ·'conferr.ncia dn sallida e exames posterio1·es.
Al't. 1:L Ser<í feito o pngamento de metade dos
di1·eitos de consumo das me1·cadorias a elles sujeitas,
logo que se houver concluido a lotação do carregamento, e anl1's dt~ ser ordenada a descarga. Pela
nutra metntle ser;'t perrnitlido passar letras met·canLis, sem juro, por um c dous meze.s, as quaes serão
abonadas por duas pes~oas de conceito e reconbeeido credito, na fórma do art. 422 do Codigo do
Cornmer·cio, guardando-se em tudo o mais as disposições dos arts. 586 a 589 do Regulamento das Allandegas c M~sas de Rendas de 19 de Setembro de 1860.
À1·t. 1 L No despacho das mercadorias sujeitas
unit~amente ao pagamento de expediente, sedl este
eobrado intregalrnente logo que seja concluída a
lotação.
Art. .~ 5. Depois de concluída a descarga, os mesmos
Conferentes que tiverem feito a lotação estando os
navios em-regados, procederáõ á outm, tomando as
medições pot· dentro conforme as regras anncxas
a estas inst1·ueções, e determinada a lotação por
este modo, será archivada para. servir de base nas
conferencias dos futuros cat·rcgamentos das mesmas
embarcações.
Al't. 16. As presentes instrucções só tet·ão appl icação ás mercadorias referidas no art. 1. o que vierem
de portos estmngei_ros, c sujeitas a direitos de consumo, ou ao expedJCntc de 1 1/2 "/ •.
Art. 17. Nos casos de avaria se observarúü as
dispo<;ições da secção 3.a, capitulo J.•, Titulo 5.• f!n
Regulamento acima citado, seguindo-se a respeito
Llo gelo e sal as do art. ~25.
Art. 18. Requerida e reconhecida a avarin, serão
restituídos integmlmente os direitos da quantidade
avariada, se a Lleterioração do genero fór reputada
damnosa á sa.ude (>Ublica. Se porém qualquer quantidade fôr aproveitada e vendida em hasta publica,
se restituirá sómente a differença entre os di1·eilos
pagos e os que se receberem pela arrematação.
AI't. 19. Os navios, que exclusivamente conduzirem
os generos declarados no art. L•, ficaráõ isentos
da. conferencia do manifesto, e se orâenará o sPu
desembaraço á vista da declaração do Gnarda-mór
f]p haw~l'em
IRI& DF. 1.861,

1:oueluido a sua
PARTK 11.

dPs~al'ga.
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Art. 20. Se além dos ditos gcncros ll'Ouxcrem
outms mercadorias, que tenhão de ser descarregadas e despachadas na f6rma ordinaria, as conferencias dos manifestos na parte relativa ás mercadorias, de que tratão estas instrucções, serão feitas
pelas declaraçõçs dos despachos respectivos que
deveráõ ser venficados pelos Empregados encarregados dessas conferencias..
'
At·t. 21. O Guarda-mór, além das attr·ibuições que
pelo Hegulamento elas .Alfandegas e !\lesas de Hendas
lhe competem parn a policia do mar·, se achará presente na occasião da lotação para fazet· ahrir a5
escotilhas c tlat· as buscas necessarias, ficando eneatTegado de inspeccionar quando o julgar conveniente, ou quando pelo Inspector lhe fôr ordenado,
os navios sujeitos no regimen prescriptG nas presentes instrucções.
Art. 22. Os Consules Brasileiros dos portos das
procedencias das mercadorias de que tratão estas
rnstrucções, deverúõ empregar o maior zelo e cuidado na verificação das quantidades manifestadas
de taes generos, exigindo a apresentação de documentos valiosos, que justifiquem a legalidade e
exactidão das ditas declarações.
Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Maio de ~867.

-Zacarias de Oócs e

Va,~concellos.

Regras para determinar a lotação da car,qa de um.
nal'ÍO, quando carregado com wn só genero.
Mede-se o comprimento do navio desde a face
Pxterna do revestimento da roda de prôa até a do
cadaste, deduzindo a distaucla ao chanfrado, Jogo
que o revestimento venhau'penctmr nelle; marca-se ao depo,is ao exterior a altura da tolda na
maior largura do navio, e, por nwio de uma fita
metallica, mede-se o contorno do navio na sua maior
largura, passando por baixo da quilha.
A' metade deste contorno somma-se a meia Jar·
gura tomada no mesmo ponto, quadra-se a somma,
multiplica-se o resultado pelo comprimento; este
numero multiplicado por 0,00f8 para navios de madeira e 0,002f para navios de ferro, dá em toneladas
inglezas de 400 pés cubicos a tonelagem do navio.
Quando haja espaço vasio por cima da carga,
avaliar'-SP-ha PstP t•spaço consrdcrando-o como um
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r}arallepipcdu rectaugulo tcn<lo pura dimensões:
o comprunento do espaço vasio, sua largura média e sua profundidade; calcular-se-ha seu volume e diminuii·-se-ha- do volume total do porão,
a fim de ter assim o volume do espaço occupado
pela carga.

Regras pw·a dete1·minm· a lotação de wn navio
quando dcsca;·,·egado, enchendo o mappajunto.
Mede-se· o comprimento do navio desde· a face
interna da roda de prôa até a do cadaste, dividindo
ao depois este comprimento em partes iguaes pelo
modo seguinte: para navios de menos de 50 pés,
em 4; de 50 até i2.0, em 6; de 1~0 até 180, em 8;
de 180 até 225, em W, e para os demais comprimentos em 12. Dá-se o numet·o I a át·ea, limite da
prôa; a de numero 2 fica no primeiro pon~o de
divisão immediato, e assim por diante. Mede-se a
profundidade do navio em eada ponto de divisão,
desde a face inferior da tolda até a superior do
revestimento interior do porão, dividindo-a em 4
partes iguaes, quando menor de 16 pés, e eni 6,
quando maior.
Medem-se as luguras em cada um dos pontos
de divisão das diversas pt·ofundidades , dando o
n. • 1 á superior e alfectanrlo ás outras os nu meros
eru sua ordem naturnl.
OllESHVAÇÃ(•.

Na construcção do mappa o nurnet·o das columnas
das áreas varta com o comprimento do navio e é
igual ao das partes iguaes em que foi dividido ()
comprimento do navio, augrnentado de uma unidade.
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HECRETO N. :J88i-

DO

1. •

DE JV~Ho DE

1867.

~larca

o primeiro uniforme para o Batalhão numl'l·o trinta c cinco da t;uarda Nacional da Pt·o,·incia do Rio de Janeiro.

Attendcndo ao 'tue Me representou o Presidente da
PI'Ovincia do lHo de Janeiro, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. 1.• O Batalhão de Infantaria numero trinta e
cinco da Guarda Nncional da Província do Rio de Janeil·o usará, em primeiro uniforme, de sobrecasacas
de panno azul, avivadas de preto, gollas e canhões
escarlates, cordões, kepis, e pennacho, tudo conforme o figurino junto.
Art. 2.• J?ica revogado nesta parte o Decreto numero novecentos cineoenta e sete de dezoito de Abril de
mil oilocentos cincoenta e dous.
Martim Fr~mcisco Ribeiro dê Andl'ada, do Meu Conselho, l\linisti'O e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em pl'imeiro de Junho de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagesladc o Imperador.

Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

~

DECRETO N. 3M85-

......

DO

1 DE JUNHO

DE t 867.

f:rêa um Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionaes na t•regue~ia de )ladre de Deus da Província da Bahia.

Altendendo ao que Me representou o Presidente da
Província da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Fica desligada dos Batalhões de Infantana numero vinte oito e vinte nove da Província
da Bahia, a Guarda Nacional pertencente <i Freguezia
de Madre de Deus, da mesma Província, c com clla
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crcado um outro Batalhão de Infantaria, com quatr&
Companhias e a designação de cento e vinte seis do
serviço activo, o qual terá a sua parada no lugar que
lhe fOr marcadél ()elo Presidente da Província, na
conformidade da lei.
Martim Francisco llibeiro de Andrada, d(} Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro Ele Junho de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Independencia e do Imperio.
Com a rubr·ica de Sua Magestade ó Imperador.
1liartim Francisco Rtbeim de A ndt·ada.

-DECHETO N. 3886-D& 5

JUNHO DE-·1867.

Aulorisa a incorpora~·ão da Companhia de seguros marilimos-Confiança,-organisada na Cidade do Rio Grande, da P&·o·
viucia de S. Pedro, e approva os respectivos Estatutos.

Attendendo ao que l\le requereu a Companhia de·
seguros maritimos-Confiança,-organisada na Cidade do Rio Grande, da Província de S. Pedro, e
Conformando-Me com a Minha Immediata Resolução de 27 de Abril ultimo, tomada sobre o parc::cer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 43 dó
rnez anterior:
Hei por bem Conceder-lhe a necessaria autorisação para funccionar e Approvar os respectivos
Estatutos que com este baixão, redigidos de accordo com as modiJicações constantes da referida Consulta.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro a Secretario de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim

-- I ;,9 ·-t) tenha entendido e tüt;a f~xecul:lr·. Palaeio llo Rio
de J:meiro em cinco de Junho de mil oitocentos
sessenta c sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Impcrio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mannel Pinto de Sou:a Dantas.
F.!lltatuto!ll da Companhia de seguros marlthnos
ConO~tn\'a .

C.o\ PITllLO I.
DA

eOMPANIJJA.

Art. 4. o A Companhia de seguros maritimos-Confiança-tem sua séde na Cidade do 1\io Grande,
P•·ovincia de S. PeJro do Sul e durará por vinte
annos, a contar do dia, em que forem approvados os presentes Estatutos pelo Governo Imperial.
Antes de findar este pl'azo, só poderà ser dissolvida:
·
§ 1. o Se tiver prejuízos, que absorvão a quinta
parte do seu capital.
§ 2. o Nos casos previstos nos arts. 295 do Codigo Commercial c 35 c se~uintes do Capitulo to
do Decreto no 21H de 19 ae Dezembro de 4860.
Art. 2. o A Companhia tem por fim segurar:
§ 4. o Todos os riscos, .perdas, avarias, resultantes de successo de mar ou de navegação interior, abalroação fortuita e quaesquer outras, com
a unica excepção das provenientes de commürcio
illicito ou de contrabando.
§ 2. • Os navios nacionaes ou estrangeiros que
se empregarem em qualquer trafico licito, estejão
elles em porto, ancorados, em concerto, em aprestos de partida, em viagem de portos estrangeiros
ou nacionaes.
§ 3. • As embarcações, que se em pregão no trafego
dos partos e rios e se occupão das descargas e transporles de productos.
§ 4. • O carregamento integral ou parcial rlr qualquer Pmbarf'açào ou ainda dt> volumPs.
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§ iL• O:> lh~tes liqnidos ou mr.~mo brutos, caso
não estejZw em pat·to seguros com o casco da respectiva embarcação.
§ 6. • Os contra c tos de seguro em sua totalidade
ou em pnrlc.
§ 7. • As eonunissões pot· g-enct·os de importação.
§ 8.• O lucro espet·arlo de mereadot·ias imporlatias, exportadas ou reexportadas, tanto para fóra
do Jmperio, como entre seus portos, uma vez que
esse luct·o não esteja seguro com a propria met·e.adorin dos riscos do mar.
Art. 3.• O sogllro, de que trata o pn.rag-rapho
ultimo do :utigo nnteecdente, será feito á nsta de
preços corr<'ntes cotados ou da certidão do ponto
do destino das morcatlot·ias e júrnais sobre preços
at·bilrat·ios, sob pena de nullidade. O valor deste
segut·o podet·á lambem S{\r estimarlo na razão do
preço elas mercadorias na occasião do embarque
com o augrnento das despezas de suu transportn
ernbarCJUC, collllllissüo, impostos e outras semellwntes; addir:ionando-se até ~O 0 /o sobre o valot·
total equivalente ao lucro presumivel.
Art. L • Os t•iscos das mercadorias correráõ por
conta do seguro desde o momento, em que forem
entregues no lugar, onde devem ser carregados,
até o da descarga, a salvamento, no lugar do destino: e os dos navios, no seguro por viagem, começarúõ a correr do momento, em que s·uspenderem a primeira ancora para· navegar e terminarao depois de amatTados dentro do porto do
seu destino no lugm· que ahi fôr designado para
descarregar, se levarem carga, ou no em que derem fundo c nmnrrarem, indo em lastro ...
Nos seguros, por tempo limitado, desde a <l.ata
da apolice até a expiraç..io do tempo.
·
Art. 5. • As perdas e avarias simples ou grossas,
j•1stificadas em regTa, serão {lagas incontinente
até a quantia de um conto de réis, e da h i para cima,
a prazo de 60 dias, sem deducção alguma, sob
qualquer titulo que seja, o que terá lugar á vista
da apolice, independente de pt·ocuração. Em nenhum dos casos o pagamento será acin'ta da somma segurada.
Ar L. 6. • o pagamento, no caso de perda, varação
ou abandono d<J navio, serú feito, depois de provado
eompetentementP, com desconto de nwio por cento,
t'lll \Ptr·as a 60 dias de~ prazo.
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CAPITULO 11.
DO C.4.PITAL DA COliPANHIA, SEUS UJCROS, DIVIDENDO E FUNDO
DE RESERVA:.

Art. 7. • O fundo capital da companhia será de
seiscentos contos de réis, dividido em aeções de
um conto de réis, cada uma, as quaes só poderão
ser possuídas po1· indivíduos habilitados para contractar, que gozem de credito e sejão notoriamente
abonados. Nenhum accionista, porém, poderá subscrever e possuir mais de 20 acções, nem menos de
cinco.
Art. 8. • O fundo efl'ectivo da Companhia será de
tO"/. sobre o valor representativo das acções para
occorrer ao pagamento de qualquer sinistro. Sobrevindo, porém, prejuízos, que lhe causem algum desfalque, será este preenchiao pelos accionistas dentro
do Improrogavel prazo de t5 dias, que igualmente
fica marcado para entrada dos tO "/. das acções,
correráõ do dia do re~istro dos Estatutos os t 5 dias
lixados para entrada aos tO"/. do valor das acções,
que deveráõ estar completamente distribuídas dentro
de 6 mezes contados da mesma data.
Art. 9.• As operações da companhia começaráõ
t 5 dias depois de registrados s~us Estatutos e logo
que estejão realisados tO •t. do valor das acções
emittidas.
Art. 10. Os accionistas, que não recolherem á
caixa da companhia os to "lo de suas acções no praz~
do at·ligo anterior, depois de serem prevenidos por
avisos publicos e no seu domicilio, feitos pela Directoria, serão excluídos, salvo o caso de força maior, justificado perante á mesma Directoria.
Art. 14 • Os accionistas, que não entrarem no
prazo do art. 8.• com as quotas, que lhes forem
pedidas pela Directoria pa.l'a o fim designado na
segunda parte do referido artigo, serão excluidos
immediatamente da companhia, salvo o caso de força
maior: perdendo a beneficio desta as entradas que
houverem feito e os inter~sses, que lhes pessão pertent:er, ficando demais responsaveis pelos prejutzos
que se derem em riscos tomados até o dta de
sua exclusão.
LEIS DE I 867.

PAI\ TI [[,
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Art. 42. Para que os accionistas fiquem menos
sujeitos a novas entradas do capital, haverá, além
do fundo etfectivo, outro de .reserva, formado· de
5 •f. deduzidos da importancia liguida dos lucros
annualmente rateados pelos acciomstas, como é expresso no § 8.• do art. t.• da Lei n.• 4083 de 22
ile Agosto de 1860, até que este se eleve a outro
tanto do fundo permanente. Achando-se, porém,
preenchido este algarismo serão divididos todos os
lucros.
Art. 43. O fundo de reserva é exclusivamente destinado para fazer face ás perdas do capital ou para
substituil-o, devendo os dividendos ser deduz1dos
de operações effectivamente concluídas dentro do
respectivo semestre.
Os accionistas são responsaveis pelo valor das
acções, que lhes forem üistribuidas e não poderão
receber dividendos, emquanto o capital, destalcado
em vi.rtude de perdas, não fôr.integralmente restabelecido.
Art. 4i. Os accionistas da companhia poderão
vender e transferir suas acções, com tanto que os
cessionarios estejão nas circumstancias do art.. 7.•,
sejão approvados pela Directoria e tomem sobre si
a responsabilidade e a obrigação dos cedentes, por
termo q_ue ambos assignaráõ com os membros da
Director1a.
Art. 45. A companhia não tomará risco maritimo
excedente a f O·t. de seu capital social em cada navio
de vela e a 45 •f., sendo de guerra ou vapor.
Art. 46. Todos os dinheiros da companhia serão
depositados, em conta corrente, em um banco ou
casa bancaria, de reconhecido creditó, da Cidade
do Rio Grande, guardando o caixa sómente a quantia,
que a Directoria entender necessaria para as despezas do mez.
CAPITULO 111.
DA DIRitCTORIA.

Art. f 8. A companhia será administrada e representada em todos os seus actos por uma Directoria
de tres accionistas elt')ifo:- arwuHimentf!, no mez de
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Janeiro, pela nssembléa geral, por escrutínio secreto e maioria relativa de votos designando-se
nas cedulas o Presidente e o caixa. Na mesma occasião, e pela mesma fótma, serão eleitos tres supplentes para servirem na vaga ou impedimento dos
Directores. No caso de empale para qualquer dos
cargos, decidirá a sorte. A reeleição é permitfida.
Art. 48. A' Directoria com{)ete:
§ 4 •• Promover a prosper1dade da companhia,
executar e fazer executar os Estatutos.
~ 2.• Representar a companhia em juizo e fóra
delle, por si, seus agentes e procuradores.
§ 3.• Exercer livre e geral administração, para o
que lhe são concedidos plenos poderes, sem reserva alguma, comprehendido até o de procurador
em causa propria.
§ I .• Apresentar á assembléa geral, no me:r. de
Janeiro de cada anno, um reJatorio circumstanciado
das operações do anno findo , acompanhado do
respectivo balanço, cujas peças, bem como o parecer da com missão nomeada pela assembléa geral,
serão impressas e distribui das pelos acciomstas.
§ õ.• Convocar a assembléa geral ordinaria e extraordinariamente.
. I 6. • Propõ,r a reforma dos estatutos, quando a
Jufgar convemente.
§ 7. • Contractar e estipular com os segurados o
premio do seguro e suas condições, cuja minuta deverá ser assignada, ao menos, pela maioria da Directoria e a apolice por um dos Directores em nome
da companhia.
§ 8. • Conservar-se no escriptorio todos os dias
que não forem domingos ou sanctificados desde as
H horas da manhã até as 2 da tarde.
§ 9. • Autorisar o pagamento dos sinistros e avarias, logo que sejão devidamente provados e legaUsados.
§ 40. Nomear agentes nos lugares, em que f6r
conveniente, para negocio e operações da companhia e marcar-lhes as devidas com missões.
5 44 • Nomear e demittir os empregados, marcando-lhes seus ordenados.
Art. 49. Os Directores são responsaveis, in solidum,
para com a companhia, por todos os actos da sua
administração e não poderão accumular._ agencia
de qualquer outro estabelecimento da mesma especte.
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Arl. 20. E' obrigação do cafxa:
§ 4. • Guardar o Clinheiro, que a Dire€loria julgar
necessario para as despezas do mez, as letras e
.
mais valores da companhia.
§ 2. • Sacar letras sobre os segurados, por importo dos premios e apolices dos seguros etTectuados a prazo, e pagar e receber tudo o que possa
pertencer á companhia, dando ao dinheiro o destino marcado no art. 46.
Art. ~t. A Directoria declarará o dividendo semestral, que será do modo seguinte : apurados
os lucros líquidos cle,.operações effecLivamente concluídas e deduzidos õs ã •J. de reserva (artigo 42)
e os 7 "/. para a Directoria, o resultado serâ distribuído em dividendo pelos accionistas. Os ··7 •f.
distribuídos aos membros da Directoria o serão na
razão da 3 •/. para o caixa e i •f, para cada um
dos outros dous Direetores.

CAPITULO IV.
DA ASSEMBLÉA..

Art. 22. A' assembléa geral compete:
§ t .• Deliberar sobre tudo o que fôr de interesse da companhia e sobre- a continuação desta,
findo o tempo de sua duração, fixad() no art. t. •
§ 2.• Alterar ou reformar os presentes Estatutos,
SUJeitando sua alteração ou ret'orma a approvação
do Governo.
·
·
§ 3.• Destituir a Direcloria antes da época da
eleição, havendo motivO& ponderosos e JUsti.ficativos, e no caso da. 2. • parte do art. H).
§ i.. • Eleger a Directoria na fórma do art. 41.
§ !>.• Nomear uma commissão de contas, composta de tres accionistas, para dar seu parecer
sobre o relatorio, balanço e contas apresentadas
annualmente pela Directoria.
··
~ 6.• Marcar o modo da Jiquidaç ão da companhia em todos os casos de dissolução.
Art. 23. A assembéa geral reunir-se-ha ordinariamente no mez de Janeiro no dia que fór designado pela Directoria.
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Arl. 2í. Repular.se-ha a ·assembléa geral regularmente constituída, quando os accionistas presentes representarem um terço do. valor das acções
emittidas. Mas paro a rt>forma ou allerac.(âo dos
J;statutos, exoneração dos Directores, conunuação
ou dissolução da compílnhia, é necessario que na
assembléa geral esteja representada; pelo menos,
metade das acções emittidas.
.
A!l· 25. As deliberaçõe~ ôa assembléa geral
serao ·tomadas pela maiOria dos votos dos aeclOnistas inscriptos no registro da companhia com
trinta dias, pelo menos; de antecedencia ao .da reunião. Dos· accionistas com firma, s6 um dos socios
poderá votar, porém todos poderão propôr e discutir.
·
- Art. 26. O accionis\a residente fóra da cidade do
Ri.o Grande, ou ausente, poderá nomearprocurador
que o represente em todos os-seus actos e deveres.
Não poderá, porém, exercer emprego algum da
companhia, nem vo\ar na eleição dos Directores,
em que r.ão são admissíveis votos por procuração,
segundo a legislação vigente. Só poderão ser nomeados procuradores os accionistas da companhia.
Art. 27. Os votos serão contados na razão dft
um por cinco acçõea. Nenhum accionista poderá
ter mais de quatro votos.
Art. 28. No dia marcado para a eleição da Directoria, estará sobre a mesa unia lista nominal
dos accionistas com declaração das acções, que
cada um possua. Por esta hsta o Presidente da
assembléa mandará fazer a chamada dos votantes.
Os votantes chamados entregaráõ na mesa tres cedulas, sendo a primeira para a eleição dos tres
Directores, designando-se o Preeidente e o caixa :
a segunda para a dos supplentes, desig-nando-se
o do caixa, e a terceira ()ara a dos membros da
com missão de exame. Ca(la cedula terá por fóra
o numero d~ votos que compelirem ao votante e
os cargos para que vota, e dentro o nome dos votados.
Art. 29. A assembléa geral reunir-se-ha extraordinariamente todas as vezes que a Directoria julgar
conveniente ou quando lhe fôr requerido por um numero de aceionistas, que represente um terço do
fundo social, declarando-se o objecto da reunião.
·Art. 30. Se a Directoria recusar a convocação extraordinaria da assemQ.Iéa geral, os accionistas,
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que a requererem, farão a co~Wocação da n-1esma
pelos per10dicos da Cidade do Rio Grande, <t"eêlarando nos annuncios, ao lado de sua assignatura,
o numero de acções, que possuírem, por si e como
proeuradores de outros, e· no dia designado, com
anticipação de tres dia3, pelo menos, se constituiráõ
em assembléa geral e aeliberaráõ na fórm~ dos
Estatutos. .
Art. 3t. Serviráõ de Presidente: e secret.arios··na
assembléa geral os accionistas que annualmente
forem eleitos por maioria· relativa de votos, para
exercer taes cargos , procedendo-se á eleição em
cedulas distinctas e decidindo· a sorte no caso de
empate.
·
Art. 3i. Se passadas duas horas depois da marcada para a reunião da assembléa geral; nãe h(iuver
quem a presida, os accienis\as' presentes. verificando
que estão em numero legal para o objecto da reunião, elegeráõ um Presidente ad hoc e este 03 Secretarias, os quaes todos serviráõ até o fim da sessão.
Art. 33. Não se reunindo o numero de at-"Cionistas,
exigido no art. 2~ no dia e hora designados, farse-ba com a mesma formalidade segunda convocação para outro dia proximo, e então se julgará constituída a assembléa geral com os accionistaS" qne
se acharem presentes uma hora depois da designada
nos annunctos pelos periodicos.
Di:tpOSifJÕCS geraes.

Art. 3i. As acções cabidas em (·.ommisso por violação dos arts. 4O e 44 serão novamente emittidas
ou ficaráõ pertençendo ~ ~~;>mpanhia, que as conservará em deposito, satlsfa~etido as entradas com
fundos tirados da receita do respectivo anno, levando-se no primeiro caso o producto do commisso
á conta de lucros e perdas.
Art. 35. Por morte ou fallencia de qualquer accionista , suas acções se consideraráõ desae logo
vagas. A Companhia as tomará a si e dentro de 30
dias as levará a leilão publico, guardando em deposito, á ordem de quem de direito pertencerem, o
producto deltas, depois de deduzida a quota que em
proporção lhe tocar de quaesquer prejuízos veritieados até a data da morte ou fnllencta do accionista.
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Art. 36. Sendo caso de morte, se os herdeiros
do accionista reunirem as condições necessarias ,
de que trata o art. 7. 0 , as acções lhes serão conferidas, se dentro dé 30 dias declararem á Directoria
que preferem ser accionistas.
.
.Art. 37. Todo o accionista poderá examinar os
livros da companhia na presença dos Directores,
que lhe darão os esclarecimentos pedidos, sendolhe vedado tirar extror.los, iDas não requerer certidão.
·
Art. 38. Ao inteiro e fiel cumprimento das disposições destes Estatutos obrigão-se os accionbtas,
per si, seus herdeiros ou successores, renunciando
quaesquer direitos que tenhão ou pouão vir a ter,
para impedir sua observancia, o que validão com
as proprias assignaturas ou de seus bastantes procuradores.

Disposições transitarias.
Art. 39. Os accionistas nomêão os socios Damião
Francisco Alves de Moura, Dr. Candido Alves Pereira e Christovão James para requererem ao Governo Imperial a incorporação da companhia e ap.:.
provação destes Estatutos ; podendo os mesmos
nomeados aceitar quaesquet altera~ões que forem
ordenadas, ouvindo antes os acciomstas em assembléa geral, se. as alteraçõ~s forem sobre "!&teria
importante e vital, e outrostm reguerer ao Tribunal
do Commercio competente o registro dos Estatutos,
depois de approvados.
Art . .lO. A Rrim eira Directoria poderá ser eleita
em qualquer dia do anno, posteriormente á approvação e registro destes Estatutos e funccionarà até
a eleição do anno de t 869.
(Seguem-se as assignatu ras ).

-208DECRETO N. 3887-DE 8 DE lUNhO DE 4867.

Desliga do Commaodo superior dos Municipios de .S. José c
s. Miguel, da Provincia de Santa C:Uhartna, a. Guarda Nacional da capital da mesma Proviocla e .crêa com ella um
outro commando superior.
·

Atteodendo ao que Me reJ>resent.ou o Presidente
da Provincia de Santa Catbarina, Hei por bem De·
cretar o seguinte:
Art.. t.• Fica desligada do Com mando superior dos
Municípios de S. José e S. Mi~el da Província: de
Santa Catharina, a Guarda Nacionql da capital da
mesma Província, e com ella creado um outro commando superior, formado do primeiro Corpo de cavallaria, do primeiro Batalhão de Artilharia, que ficará
composto de praç.as das Freguezias da Capital, Trindade, Lagôa e Ribeirão, e do primeiro Batalhão da
reserva, Já organisados, bem como de uma Secção
de Batalhão de Infantaria de tres Companhias com
a designação de primeira do servi~o activo.
Art. 2. • Fica revogado nesta parte o Decreto numero oitocentos cincoenta e nove de onze de Novembro de mil oitocentos cincoenta e um.
. Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 oito de Junho de mil
oitocentos se.ssenta e sete •. quadragesimo s~xto da
Jndependenma e do Imper10.
Com a rubrica de S11a Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de .Andrada.

-
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DECRETO N. 3888.- DE 8

DE JUNUO DE

4867.

Cí-~:1

um:t Secção de· Batalhão do Infantaria de Guardas Nado serviço activo, nas Fre_guezlas de Santo Anto~io,
Canavieiras e Rio Vermelho da Provlncla de Santa <latbariità .
clona~s

.

·-

~Helld.~go ao que Me represento~' o Presidente
da Nqvidma de Santa catharma. llél por bem De-

cretá'!' o seguinte:
.
Ar·ligo _unico. Fica creada nas Freguezi!ls de Santo
Anlomo, Canavieiras e .Rio Vermalbg, .da Provincia· de Santa Catharina, e subordinàda aó Commando Superior da. Guarda Nacional da Capital da
mesrri 1 Pr·ovincia, uma Secção de Batalhão ·de Infantaria <lo serviço aclivo, com tres companhias, e
a designaç~io de nrimcira, a qual terá sua paratia no lugar que he fôr marcado pelo Presidente
da Pwvineia, na fórma da Lei.
Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faç<l,
executar. · Pala cio do Rio de Janeiro em oito de
Junho de de mil oitocentos sessenta e sete, quildragesimo sexto da. Independencia e Imperlo.
Com a rubrica de Suá

~Iageslade

o Idíperador.

lffartim Francisco Ribeiro de Andrada.

-·DEC fi ETO N. 3889 -

DE f 5 DK JUNHO DK ~ 867.

Crêa uma Secção de Batalhão de Guardas Nacionaea da reserva,
na Capital da Proviucia do Rio Grande do Norte.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Provinda do llio Grande do Norte, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica creada no Município da Capital
rla Província ôo nio Grande do Norte, uma Secçüo de
Batalhão de Guardas Naeionaes, com duas CompuLEis J)E

1867.

P.\1\TE lt.

2'1
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nhia.s, c a designação de primeira do serviço da
reserva, a qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr
marcado pelo Presidente da Província na fórma
da Lei,
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu C:onselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Junho do
mil oitocentos sessenta e sete, quad ragesimo sexto
da Independencia e do Imperio .
.Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco

DECRETO N. 3890 -

DE

Ribeü·t~

de Andrada.

45 DE JUNHO

DE

f 867.

Marca os districtos a que devem ficar pertencendo os Da talhões
numeros vinte seis, e cento e dezaseis da Guarda Nacional da
I'rovincia da Bahia.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Província da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 4.• O Batalhão numero vinte seis da Guarda
Nacional da Província da Bahia comprehenderá a
Freguezia do Bom Jardim, e o de numero cento o
dezaseis a do Rio Fundo, da mesma Província.
Art. 2. • :Fica revogado nesta parte o Decreto numero tres mil quinhentos sessenta e dous, de dozaseis de Dezembro de mil oitocentos sessenta e cinco.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, 1\linistro o Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palac10 do Rio de Janeiro em quinze de Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesirno
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperarlor.

Martim Francisco Ríbei1·o de Andrada.

-211DECRETO N. 389t- DE 49

DE JUNHO DE

4867.

Amplia por mais sessenta dias o prazo marcarlo ao B:inco
Drasil para dar come~~o .ás operações hypothecarias.

d9

Attendendo ao que l\Io représehlou o Presideilre
du llanco do llrasil sobre a impossibilidade de concluir esse estabelecimento, dentro do prazo pres'~ripto no art. 4o do Decreto n.• 3739 de 23 de Novembro de 4866, os trabalhos preparatorios para
dm· começo ás operações hypothecanas de que tmta
a Lei de 12 tle Setembro do mesmo anno : Hei por
bem Ampliar o referido prazo por mais sessenta
dias contados de 23 de Maio ultimo.
Zacnrias tle Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Junho
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesiín()
::,exto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o

Impera~OJ:o.

Zacarias de Goe8 e Vasconcellos.

DECRETO N. 3892-

DE

49

JUNHO DE

1867.

Eleva á categoria de batalhão a primeira secção de batalhão
da reserva da Guarda Nacional da Província de Pérn:uóbuc·ó.

Attendendo ao. que Me representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica elevada á categoria de natalhão com seis Companhias, c a desi~nação de
setimo, a primeira secção de Batalhão aa reserva
da Guarda Nacional, creada no l\'Iunicipio de Olinda, da Província de Pemambuco, por Decreto numero mil e vinte e quJtro, de trinta e um tle Julhode mil oitocentos cincoenta c dous.
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Martim Francisco Ribeiro de Andrada do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Eslado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacw do Rio de Janeiro em dezanove
de Junho de mil oitocentos sessenta c sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-

Martim Francisco Ribeiro de And1·ada.

DECRETO N. 3893 -DE t 9

DE JUNHO DE

t 8ô7.

Crêa um Esquadrão de C:n·allaria de Guardas Nacionaes no
Município de Nazarcth, da Província de Pernambuco.

Attendendo ao que Me representou o P,residentc
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
seguinte:
Artigo unico. Fica creado no Munici[)io de Nazareth, da Província do Pernambuco e !?Ub~rdi
nado ao Commando Superior da Guarda Nacwnal
do mesmo l\iunicipio, um Esquadrão de Cavallaria com a designação de onze, o qual terá a
sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo
Presidente da Província, na fórma da, ·Lei.
Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, ·do 1\Jeu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palamo do Rio de Janeiro em dezanove
de Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Ma,·tim, Francisco Ribeiro de And1·ada.

-
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DECRETO N. 38!H.- DE 49

DE JUNHO DE

4867,

Eleva á categoria de Secção de Batalhão a Companhia avulsa
da rescna tia Guarda Nacional, organisada no lUuu.clJIÍO
.de Lages da Prorincia de /Santa Cathm·ina.

Altendendo ao que 1\Je representou o Presidente
da Província de Santa Catharina, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica elevada á categoria de Secção
de Batalhão, com tres Companhias, e a designa«;(ãO
de terceira, a Companhia avulsa da Guarda Nac:wnal da reserva, organisada no 1\lunicipio de Lages,
da Província de Santa Catharina, e revogado nesta
parte o Decreto numero oitocentos cincoentn e nove
de onze de Novembro de mil oitocentos cincocnta
c um.
l\Iarlim Francisco Hibeiro dé Andmda, do l\Jeu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
execut< r. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove
de Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua !tfagestade o Imperador.

ll:fartim Francisco Ribeü·o de Andrada.

DECRETO N. 3895- DE 49

DE JUNUO DB

1867.

Crêa um Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionaes do serviço activo nas r.·eguezias da Cidade de Lages c de Daguaes
da Província de Santa Cathat•ina.

Attendendo ao que l\le representou o Presidente
da Província de Santa Catharina, Hei po1· bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica creado nas Fre~uezias da Cidade
de Lages e de llaguaes, da Prorincw de Santa Catharina, e subordiuado ao Commando Superior de
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Guardas Nacionacs da mesma CiLiado, um:natalhão
de Infantaria com quatro Companhias, c a designação de setimo do serviço activo, o qual terá a sua:
parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente
da Província, na fórma da Lei.
Mnrtim Francisco Ribcii"O de Andrarla, do 1\Jeu
Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justica, assim o tenha entendido e faça
executar. Pa!n"cio do Rio de Janeiro em dezanove de
Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador.

Mm·tim Francisco Ribeiro de And1·ada.

DECRETO N. 3896-

DE

49

JUNHO DE

1867.

Crê:t um Esquadrão de Cavallari:t de Guardas Nacionacs, nas
Freguezias de Campos Novos e de Co1·Hibanes da Província
de Santa Catlla•·iua.

. ..

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de Santa Catharina, Hei por. bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica creado nas Freguezias de
Campos Novos e de Coritibanos, da Província de
Santa Catharina, e subordinado ao Commimdo Superior da Guarda Nacional do 1\Iunicipio tle tages
da mesma Província, um Esquadrão de Cavallaria
com duas Companhias, e a designação de terceiro,
o qual terá sua: parada no lugar que l11e fôr marcado
pelo Presidente da Provinc1a, na fórma da Lei.
l\Iartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove
de Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

-··

-

21;)-

DECRETO N. 3897 ·-DE 19

DE JUNHO DE

1867.

Crêa um Commando Superior de Guardas Nacionaes no 1\Iunicipio de Lages da rrovincia de San:a Catharina.

Attendenrio ao flUe Me representou o Presidente
da Província de Santa Catharina, Hei por bem Decretar o seg•linte:
Art. f .• Fica desligada do Commando Suprrior
do Município da Laguna, da Província de Santa
Cathat'ina, a Guarda Nacional pertencente ao districto
de Lages da mesma Provincta, e com ella creado
um outro Commando Superior formado do Corpo
de Cavallat·ia numero quatro, do Esf]uadrão numero trcs, do natalhào de Infantaria numero sete
do serviço aclivo, e da Secção de Batalhão da reserva numero tres.
Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto numero oitocentos cincoenta e nove de onze de No·
vembro de mil oitocentos cincoenta e um.
1\Iartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justi~a, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacto do Rio de Janeiro em dczanove
d'3 Junho de mil oitocentos sessenta e se~e. quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de SuaMagestade o Imperador.

Marlim Francisco Ribeil'O de Andrada.

DECRETO N. 3898- DE 22

DE JUNHO DE f 867.

AJlprova as clausulas do contracto para a navegação por vapor
nos •·ios Madeira, Purús e Negro.

Attendendo ao que Me requereu Alexandre Paulo
de nrito Amorim, c Tendo ouvido o parecer da Secção
c~es Negocios do Imperio e Fazenda do Conselho de
Estado exarado em Consulta de 20 de Março ullimq,
Hei por bem npprovar as clausulas rJUe devem serVIr
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de IHlsc no contmcto para a navegação por vapor
nos rios Madeira, Jlurus e Negro e 4ue com este
baixão, assignadas por ~lanoel Pmto de Souza Dantas,
tio l\'leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Pnlncio <.lo Rio de Janeiro em vinte dous de
Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua :M:agestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
Clausulas para a navegaçAo dos rios Kadelras, Partis e
~egro, a que 111e refere o Dee.re&o n.o 3898 desta tlaia.
CLAUSULA

L"

Alexandre Paulo de Brito Amorim obriga-se a organisar, dentro do prazo de seis mezes contado da
data da approvação deste contracto, uma companhia
anonymn, cu,io fundo social não pod,crá ser menor
de 800:000$000, a qual se encarregara da navegação
por \'apor rios rios Madeira, Purús ·e Negro, segundo
as condições estipuladas neste contracto.
CLAt:SUL..\

2.

1

Se dentro do prazo acima estabelecido não estiver
organisada a Companhia, este contracto ficará de
nenhum etfeito.
CLAUSULA

3.•

A companllia deverá começar a navegação eontractada dentro do prazo de seis mezes contado da
data da approva~;ão de seus Estatuto~. Este prazo
poderá ser proroga<io por outros seis mezes, se a
companhia se sujeitar a uma multa de 2:000$000
no minimo c ~0:000$000 no maximo por cada mez de
prorogaçiio, imposta administrativamente pelo Ministcrlo lia .Agt'lculturo, Commercio e Obras Publicas.
Finrlos os seis mezes adrlicionaes, se a navegação
não come(;ar, fica ipso facto rescindido o contracLo.
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A companhia obrigar-se-ha, durante o prazo deste
contracto, a sustentar uma linha de navegação por
vapor em cada um dos mencionados rios, a qual
começará no porto da Cidade de Manáos e estender-se-ha na linha do Madeira até Santo Antonio ;
na do Purús até as barrancas de Hyutanahan ; e na
do Negro até Santa Isabel.
. ·. •
Depois de realisada a primeira viagem redonda.
em cada uma destas linhas a Presidencia da Província do Amazonas, de accordo com a companhia.
designará os pontos intermedios para 1:\S respectivas
escalas, e solicitará a competente approvação do
Ministerio da Agricultura.
CLAUSULA

5. a

A navegação das linhas do Madeira e do Purús
começai"á logo com 42 viagens redondas por anno.
e a do rio Negro no anno seguinte ao do começo
dàquellas, e durante os nove primeiros annos terá
sómente seis viagens redondas pot· annoi e dahi em
diante 12.
CLAUSULA

6.•

Para o serviço destas linhas a companhia comprará pelo menos quatro vapores, especialmente
construidos para esta navegação, com todos os me·
lhoramentos da construcção moderna, e com solidez.
e perfeição que possão ser, no caso de necessidade,
·
armados em navios de guerra.
Os vapores das linhas do Madeira e Purús deveráõ
ter accommodações para 30 passageiros de ré e 50
de prôa, capacidade para transportar 460 toneladas
de carga, além do combustível ; os da linha do rio
Negro terão accommoda~ões para 45 passageiros de
ré e 30 de prôa, e capactdade para 80 toneladas de
cat·ga além do combustível. l'odos terão o calado
necessario para que possão navegar os referidos
rios em qualquer estação do anne>y._ e a marcha de
nove milhas na subida dos rios.
CLAUSULA

7.•

Cada um dos vapores emJ)regados nesta nave-'
gação terá a seu bordo os sobresalentes, aprestos,
LEIS DE J8Gi, P.\1\Tf li,
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~material,

object_os. dOI ser.yi~o dos .pp~sag~ir~s .~
numero de Offic1aes, mactnmstas, fogu1stas, pessoas~
·de equipagem e de ãervi'çe que .foi'eni hecessarlas.
tL\USULA

8.•

Não serão aceitos nem empregados nesta nave·gação os vapores que nio estiverem nas condições
das clausulas Anteriores.
O Ministerio da Agricultura nomeárá peritos para
os examinar, e organisar a tabella das pessoas e
.objectos de que falta a clausula anterior, e bem assim
.pfl.ra marcar .a lotação de cada ·vapor tanto a respeito
dos passageiros, como a respeito da carga.
A infracção desta clausura sujeita a companhia á
multa de 1>.50$ a 500$000, que dobrará no caso de
reincidencia, e dará. ·lugar â' rescisão do contracto
ou á imposição de uma mu)ta de 10:000$000, a arbitrio do Mimsterio da Agricultura no caso de transgressão pela quarta vez.
CLAUSULA 9.•

A Presidenda da Provincia do Amazonas fará examinar os vapores da companhia empregados nesta
.navegação sempre que fôr conveniente e ordinariamente quatro vezes por anno.
·
CLAUSULA 4()."

A companhia organisará e apresentará á approvação do Ministerio da Agricultura por intermedio
-da Presidencia da Provinma do Amazonas as tabellas
dos preças das passagens ·e dos (retes das cargas,
'devendo fazer uma tabella para a subida e outra
para a descida dos rios. Estas tabellas serão revistas
de tres em tres annos, e poderão ser alteradas de
:accordo com a companhia empresaria.
.
CJ.AUSVLA.

H .•

Serão marcados em tabella approvada pelo Presidencia da Provincia os dias de partida dos vapores
de cada linha, e os prazos de demora em cada uma
das linhas, de modo que as partidas e entradàs dos
vapores da companhia nas tres linhas de navegação

-
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coincidão com as c.hegadas e sabidas dos vapo11e!,
·-da companhia de na-vegação do Amazonas para q,ue
4ique ligadà toda a navegação.
CLAUSULA

42.•

Os pra~os de demora de que falla a clausula ante•
riw contar-se~ hão do momento em que os vapores-·
fundearem, quér seja em dia util, quér em domingo,
ou dia feriado. ·
CLAUSUU

43. a

Occorrendo m6.ior demora do· que a. qutt.mr ff-·
xada, cuja prova contra o GovernO" só poderá ser
~ada pela apresentação de ordem escripta de autoridade competente, a parte que occasionar a demora•
pagará á outra parte a quantia de õOJOOO nas primeiras quatro horas. da demora ; de 4501$000. se. a•
demora exceder deste prazo, e da oitava hora d.e ·
demora em diante a de 250$000 por- prazo de 42
horas que a partida effectiva exceder da hora da
parbida ordinaria, salvo se a. demora fõr produzida~
por causa de força maior, que pot parte do Governo·
só póde ser adrruttida nos casos de sedição, rebel~
Hão, ou qualquer perturbação da ordem publica que·
occorra.
·
·
A mesma pena será· imposfir · pot' igual fórma rt:11
hypothese dos vapores não sahiFem. do porto inicial!
da navegação nos dias e horas marGados.
CLA.U SULA:· 44.. 0

A repartição· do Correio providenciará em ordem'
a que todas as Estações respectivas que se aproveitarem destas linhas tenhão sempre promptas a·
tempo· as malas dá correspondencia, a fim de não se
reta.rdar por essa causa a partida dos vaportls. E
quando por sua culpa houver demora a mesma re~
partição incorrerá na multa d<l>elausula anterior.
CLAUSULA

45. 3

Os commandantes dos vapores conduziráõ de
terra para bordo as malas do Correio e os officios·
das au,oridades, e quando cheguem aos portos .das
escalas as levaráõ ás estações do Correio ou. as-
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entregaráõ aos respectivos Agentes, que se lhes apresentarem a uordo devidamente autorisados para recebei-as, passando e exigindo recibo dasmalas-e
oftlcios que receQerem e entregarem.
CLAUSULA 46."

'A companhia pagará a multa igual á subvenção·
que teria de receiJer no caso de delxar de fazer
qualquer das viagens a que se obriga por este contracto, salvo provando força maior, que empeça
a navegação.
No caso de haver por motivo de innavegabilidade dos vapores da companhia, necessidade de
fretar va_pores para o seniço destas linhas, a companhia deverá préviamente obter da Presidencia
permissão para fazer o fretamento, a qual lhe não
será dada se houver vapor em condições mais
favoraveis do que o proposto.
CLAUSULA 47. •

A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
f. • As malas do r.orreio na conformidade da lei
em vigor.
2.• Um Agente do mesmo Correio, quando assim
convier ao serviço publico c fôr determinado pelo
Ministerio da Agricultura.
3." As sommas de dinheiro remetlidas pelo Governo de uns para outros pontos das escalas da
companhia.
4-.• O Agente que o Governo nomear para inspeccionar a navesD:ção subve.ncionada, ~ndo o
mesme Agente viaJar por objecto do setviço da
mesma navegação.
'
·
Tanto a este como ao Agente do Correio, a companhia dará gratuitamente comedorias emquanto
durar a viagem.
5.• A Prestdencia da Província do Amazonas poderá dispô r em cada viagem de 7 passagens gratuitas,
sendo 2 de ré de 4 .• classe e 5 de prOa.
CLAUSULA f 8. •

No preço das passagens e cargas do Governo
Geral ou Provincial, a companhia fará um abati-
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menlo de ao •f, dtt que fôr estabelecido na tabella
de que trata a clausula 4o.•
O mesmo abatimento se fará nas passagens dos
colonos que forem transportados por conta do Governo ou da Província, e nos fretes das machinas
e utensilios de lavoura.
As sementes q_ue forem enviadas pelo Governo pata
serem distribmdas gratuitamente só pagaráõ frete
pelo peso que exceder a iO arrobas em caaa viagé~.
CLAUSULA

f9.•

A companhia obriga-se a pôr seus vapores á disposição do Governo, quando assim convier ao serviço
pubhco, por venda ou por fretamento. Se as partes
contractantes não chegarem a um accordo ácerca
do preço em qualquer das hypotheses acima declaradas, proceder-se-ha a arbitragem, nonteando
cada uma dellas seu arbitro, os quaes principiaráõ
por designar um terceiro para decidir definitivamente no caso de divergencia entre si.
O laudo dos. arbitros em qualquer das hypotheses
obriga a ambas as partes.
CL.AUSULA

20. 1

Fica concedida á companhia a subvenção annual
de 96:000$000 por parte da Fazenda Nacional, além
da subvenção da Província do Amazonas.
A viagem redonda na linha do Madeira é de f •il6
milhas, na do Purús de 4 .685 e na do Rio Negro
de 8l6.
Nesta conformidade o preço de cada milha será
para as duas linhas, no f .o anno do contracto, de
iiJ7i9, importando a subvenção por viagem redonda
na linha do Madeira em 3: iOOIJ335 e na do Purús
em i: 5991J665.
No 2. o ann()J do contracto o preço da milha será
. de 2$385, e o da viagem redonda para 'a linha do
Madeira............................... 2:9748740
para a do Purús. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. i: 084 8725
para a do Negro....................... 2:0t71J7t0
Do t t .• anno em diante o preço da subvenção de
eada milha será de iJH 48, e o da viagem reaonda
na linha do Madeira de............... 2:6398028
do Purús de........................... 3:568$830
do Negro de........... . .. .. .. .. .. .. .. t :7H$828
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o pagamento da subvenção. ~rá ~ito ·na .'Thesouraria de Fazenda da Provmci~do· Amazon6.s: por
viagem terminada, sob attestado drJ Administrador do
Correio da Província ~ue declararA nelle haver a companhia cumprido todas as clausulas deste contracto~
CLAUSULA

24 ••

.. O Governo concede â companhia o domínio util
'de 60 braças de marinhas no porto de Manáos no
lugar designado pela PresidenCJa da Província para
construir seus armazens, depositos, oflicinas, etc .•
e ·bem assim uma ponte solida de embarque
e desembarque de passageiros e mercadorias.
Logo que a companhia deixar de fazer o serviço
da navegação de que se trata pagará o arrendamento que fôr arbitrado pela Prestdencia da· Província pelo uso deste terreno.
CLAUSULA

22. •

Fica lambem concedida á companhia permissão
para cortar a lenha flUe fôr necessaria para o consumo dos seus vapores nos terrenos devolutos sitos
ás margens dos rios.
CLAUSULA.

23. a

Fica-lhe ainda concedida a isenção dos direitos
de consumo para os objectos que importar para
o serviço da navegação, que, pelo regulamento
n.• 26i-7 de 19 de Setembro de 1860 podem ser.isentos
pelo Governo Imperial dos ditos direitos.
O Governo se obriga, além disso, logo que a oompanhia requerer, a solicitar' do Poder Legislativt> a
Isenção dos mesmos direitos não só para o material
e sobresalentes que os emprezarios importarem pelo
prazo de um anno; mas tambem durante todo o
prazo da duração do contracto para os materiaes
i:lestinados .ao maneio, concerto . e pQrfeição ·das
machinas da empreza.
Para a execução . desta clausula a companhia
submetterá com a necessaria antecedencia ao Tribunal do Thesouro, por intermedio da Presidencia
da Província do Amazonas, a relação dós objectos
que carecer importar com a declaração das quan..
tldades e qualidades de cada artigo.

-
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O Tribunat, se ·.entender conveniente, poderá
eliminar alguns dos ditos artigos ou reduzir sua
quantidade.
· De sua decisão haverá recurso para o Conselho
de Estado.
CLAUSULA

ii."'

9s paquetes que a companhia vier a adquirir;
seJa qual ror o lugar de sua · construcção, serão
nacionalisados brasileiros e como taes ficão isentos
de pagar imposto algum por tJ.•ansferencia de pro:priedaâ~ ou por matri~ula.

25."'
Se em consequencia de sinistros ou de força maior
os vapores de qualquer das linhas de navegação
não concluírem a via~em redqnda, a companhia
só terá direito á parte da subvenção correspondente
á extensão navegada, segundo' as bases estabele·
cidas na clausula 20.
Fica entendido que se a demora que fôr necessaria para o reparo dos estragos causados pela força
maior não exceder de oito d1as e o vapor continuar
até o fim da viagem e satisfazer todas as clausulas
deste contracto, entender-se-ha que completou a
viagem redonda para o fim de receber a subvenção
•
total.
CLÁUSULA 26."'
Este contracto durará por20 annos, não podendo
ser alterado durante os 40 primeiros annos, salvo
accordo em contrario; e ficando sujeito á revisão
de 5 em 5 annos para o fim de ser diminuída a
subvenção do Governo Geral desde que a subvenção
da Provmcia do Amazonas attingir e exceder á metade
do maximo estabelecido na Lei Provincial n.• 458
de•'f de Outubro de f 866; e se verificar pelo déseWvolvimento do commercio e industria do poiz; que
podem ser diminuídos .os encargos do Thesouro.
CLAUSUtA

CLAUSULA· 27 •"'

A companhia obriga-se a entrar para o Thesouro
Nacional corn a porcen.wgem propor~ional á sua
subvenção, que fôr marcada pelo Ministerio da
Agricultura para o p_agamento de . um Inspector
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Geral da nave11açã.o subvencionada, no caso do Go·
verno Imperiaf se deliberar. a ~rear esta co~)Jlissão.
Esta porcentagem será ass1m eslabé.lecida:: decretada· a .despeza. (}Ue se terá:.de. fater ~COIJl.a Inspecção, será dívidii:la por cada conto de: ;reis que
o Est~do pagar de. subvenção ás em prezas de navegaçao .
. A compjlnflia pa.gará. ~nt4J gu9.\a,l ql,\"ntos forem
~s contos de rêis de_ su11· 'Suóverrtit..<t-;

!1Ausut" ·is~~:
O abandono do scrvit;o eontractado pela companhia ou a sua ipterrupçãu per mais i:le um mez
em toda a linha ou'parte della, sem ser por effeito
de· força maior, dará lug~;~.r :á CQbrança de todas as
despezas que o Goverpg.Jizer pa~a a continqação
do referido serviço, diHãAte o. tempo do abar'J(Iono
ou por todo o tempo do contracto, e em todo o caso
á multa equivalente a 50 o;. das mesmas despezas.
CLAUSULA

29.•

Para garantia dos pagamentos e muUas es~bele
cidas neste contracto fica hypothecado ao· Governo
Imperial um . dos vapores· t:la Companhia, o qual
será préviamente design!ldo. :r·~ :
.
Pala cio do Rio de Janeiro em.~ de Junho de
4867 .-Manoel Pinto de Souzaf!·Jiantas.

DECRETO ~ ~ 3899 -.DI i!i D~, JUNR(f olH

•r.

;..a

Eleva á ca&egoria de Secçli~ d~ Bat!llhlio _a qui
St1~çlo do
G'II!P-•ia .da . reserva 4a Guarda :N~H:i~al, ·. erpoi$ada no
ll_uo~iplcr de. Carolina, da l'roviucla: .do Mat;mbto. ;,.

AUendendo ao que Me rêprêserrtoú. Q. Presidente
do Maranhão, _Hei ..por... -bem.Decretar
··
·
Ã.tíJiQ unico. ,Fica eleva~ ,á. caJ~ia· dé- Secçio
de ~ata.l.bão, com d_uas _C91Jipe.nbi"s 'e a designaçã<>

~a.,P..r~vincia
u ~egu~nte:

.

~

-

.225 -

de decima primeira; a. qoiftta·secção de Companhia
da reserva da Guardá: Ntttiona.tl, creada no 1\'Iuni-

cipio de Carolina,: da Província do Maranhão, por Denumero dous mil cento noventa e nove, de vinte
seis de Junho de mil oitocentos cincoenta e oito.
- Martim Frnncisro Ribeiro de Andrada, do 1\feu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justi~a, assim o tenha' entendido e faça executar.
Palaeio (lo Rio de Janeiro em vinte dous de Junho
de mil oitocentos s~ssentá e sete, quadragesimo
sexto da Indeptmdencia e do Imperio.

r.t~to

Com a ruhrica_ de Sua Magcstade o Imperador.
~lfartím

Fí·wú:ísco Ribeiro de Andrada •

_.,_

.

DE!.RETO N. 3900-IIE 1l6

DE JUNHO DE

1867.

Regula o Juizo Arbitral do Commcrcio.

Hei por bem, de conformidade com a autorisação
concedida pelo art. il.• da Lei n.• ~350 de H de Setembro de 1866, Decretar o seguinte:
Art. L" Fica derogado o Juizo Arbitral necessario
estabeleci_do pelo art. 20 titulo unico do Codigo
Commercwl.
Art. 2. • O Juizo Arbitral será sempre volmitario, e
póde ser instituído antes ou na pendencia de qualqu~r causa; em t .~ou 2.• !nstanci~eaté mesmo depois
·
de mterposta ou concedida a rev1sta.
Art. 3.• O Juizo Arbitral só póde ser instituído mediante o compromisso das partes.
Art. ,,. Podem fazer compromisso todos os que.
podem transigir.
Art. 5.• O compromisso ou éjudicial ou eXb"ajudicial.
Art. 6.• O compromisso judicial póde ser feito na
conciliação, ou durante a demanda, perante o juiz
ou tribunal , onde ella pender, e por termo nos
autos.
I. EIS Or.
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-:ur>Art. 7. o O compro-misso, extrajudicial póde ser feito
por escriplura publica, ou por e;scripto particular
assignado petas partes e duns testemunhas.
Art. 8. 0 O compromisso deve conter sob pena dJ
nullidade :
§ f . Os nomes, pronomes e domicilio dos arbitras.
~
§ 2. 0 O objecto. da contestação sujeita á decisão ,
dos arbitros.
.
Art. 9. o A clausula de compromisso, sem a nomeação de arbitros, ou relativa a questões eventuaes não
vale senão como promessa, e fica dependente para
sua perfeição e execução de novo e especial accordo
das partes, não só sobre os requisitos do art. 8.•
senão lambem sobre as declarações do art. 10.
Paragrapho unieo. Esta disposição é extensiva aos
estatutos das companhias ''OU sociedades anonymas.
Art. 1o. Além dos requisitos essenciaes do art. 8.•
podem as partes acrescentar no compromisso as
seO'uinles declarações:
~ f .• O prazo, em que os arbitros devem dar a sua
decisão.
§ 2.• Se a decisão dos arbitras será executadasem recurso.
§ 3.• A pena convencional, que pagará á outra parte
áquella que recorrer da decisão arbitral, não obstante
_
a clausula- sem recurso.
A pena convencional nunca será maior que o terço
· ·
do valor da demanda.
§ 4. • Autorisação para os arbitros julgarem por
equidade, independentemente das regras e fórnias
do direito·.
·
§ 5.• Aulorisação para nomeação de a.• arbitro.
Art. tt. A pena convencional estipulada no compromisso se·rá demandada quando e como determinão os arts. 66 e 70.
Art. 12. As pmtcs devem no compromisso nomear
um ou dous arbitros e tambem os respectivos substitutos, se isto lhes aprouver.
Ar!. f 3. E' lambem livre ás partes nomear o 3.•
arbitro para o caso de divergencia, ou autorisar ·aos
dous arbitros para essa nomeação.
Art. H. Se as partes não tiverem nomeado o 3. 0
arbitro, nem autorisado a sua nomeação, a divergencia dos dous arbitros extingue o compromisso.
Art. HL rodem ser arbitros todas as pessoas que
merecerem a confiança das partes.
0
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Exeeptuão-se:
§ t.• Os surdos e mudos.
§ 2.• Os cegos.
§ 3.• Os menores.
§ 4..• As mulheres.
§ 5.• Os interdictos.
§ 6.• O analphabeto .
. § 7.• O estrangeiro que não souber a,lingua naClOnal.

§ 8.• O inimigo capital.
§ 9.• O amigo intimo.
~ tO. O parente por consanguinidade ou affinidade
ate o segundo gráo, contado por direito ca't'H>nico.
§ t ·1. O que ttvet· particular iuten~sse na decisão da
causa, como o socio, o advogado, o proeurnd-or e o
dependente de qualquer das partes.
Art. 16. Todavia podem ser arbitt·os as pessoas
designadas nos paragnrpbos seguintes, não obstante
a razão de suspeiç6o,. sendo esta razão conhf'cida
pelas partes e expressamente declarada no eompromisso:
§ L" O amigo commum.
§ 2.• O parente entre os parentes.
Art. 17. Podem lambem ser nomeados arbitras :
~ 4. • O Juiz de Paz no a c to da conCiliação.
§ 2.• O Juiz de 4.•Instancia.
§ 3.• Qualquer membro dos Tribunaes superiores.
Art. 48. Tem lugar a disposição do artigo antecedente, ainda que pelo compromisso os arbitros tenhãt)
poder, para julgar independentemente das regt'ás e
fórmas do dit·cito.
Art. 49. Instituído o Juizo Arbitral por compromisso judicial ou extrajudicial eomeçará a causa:
perante os arbitros nomeados.
Art. 20. Se já a lide estiver pendente, junto aos
autos o compromisso judicial ou extrajudicial, ou
assignado o termo pelos compromittentes, o Juiz do
íeito ordenará ao Escrivão que devolva os autos ao
Juizo Arbitral sem dependencia da intimação das·
partes.
Art. 21. Se a causa se achar na r,egunda instancia~
ou interposta ou já concedida a revista, será a petição para ajuntar o compromisso dirigida no primeiro
caso ao !;residente do Tribunal do Commercio; no
segundo caso ao mesmo Presidente ou ao do Supremo Tribunal de Justka, se já o recurso tiver sido
ahi apl'eseutado ; c no têrceiro ao Presidente do Su-
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pt·erno Tribunal ou o do Trillun1l RL v:sor, se já ahi
estiverem os autos da revista,
Art. 22 Em qualque•· dos casos do artigo antecedente os respectivos Presidentes.mar.daníõ auloar o
compromisso c mais papei:-, q1.1e acompanharem a
petição, ordenando que os a.utos sejilo devolvidos
ao Juiz competente, para ter lugar o Juizo Al'bitral.
Art. 23. Não havendo tempo marcado para os arbitros darem a sua decisão, serú este de dóus mozes
a contar da aceitação expres3a ou tacHa dos mesmos
arbitros.
Art. 24.. O rrazo legal ou convencional para decisão arbitra póde ser prorogadu por expresso
consentimento das partes, com tanto que a prot·ogação teuha lugar antes de expirado o primeiro prazo,
sendo junto aos autos o documento l'especlivo.
Art. 25. Os arbitros nomeados . aceilaráõ ou se
escusaráõ dentro de oito dias, d~pois que lhes fôr
notificada a nomeação, e se nesse prazo nada disserem, julgar-se-ha terem aceitado.
Art. 26. l<ica exlincto o compwmisso:
§ 1.• Divergindo os m·bitros se no cornpt·omisso
as partes não tiverem nomeado 3." arbilt'J ou autorisado a sua nomeacão (art. U).
§ 2.• Escusando-se qualquer dos arllitros antes de
aceitar, não havendo no compromisso substituto
nomeado,
§ 3.• l<allecendo ou 'impossibilitando-se por finalquer modo antes da decisão algum dos arbitros,
se no compromisso não houver substituto nomeado.
§ 4. Sendo julgada procedente a recusação de
algum dos at·bitros, não havendo no compromisso
substituto nomeado.
§ 5. o Tendo expirado o prazo convencional, ou
legal (art. 10 § 1, 0 e art. 24.). .
~ 6.° Fallecendo alguma das partes, sendo algum
dos herdeiros menor.
Art. 27. Em qualqner dos casos do artigo antecedente revet·teráõ os autos ao Juizo ordinat·io, se
jú houver causa pendente para proseguir nos termos
ultei'Íorcs, ou proporão as partes as acções, que
julgarem competit·-lhes.
·
Art. 28. Depois de aceita a nomeação expressa ou
tacitamente (art. 25) não podet·•1o os ar!Jitros escusar-se ao encargo, que recebê rã o.
Art. 29. Terminado o prazo marcado para a decisão
tia causa (art. 26 § 5.") poderá o Juiz punir com
0
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ruulta do um a

l) "/.

do valor da causa

é

prisüo de

8 a 20 dius, o arbitro que fôr eonveneido de cou-

luio com uma das partes pnra demorar a decisilo
ou frustrar o compromisso.
Art. 30. Este julgamento será summario: ouvido
o accusado por cscl'i(lto sobr·e a petiçilo c documentos tia parte, dentro de tn•s dins improrogavcis,
inquh·idas verlmlmenle (lS testcumnlws, se as houver·,
o Juiz profer.irá a sua sentença por cscripto, como
de direito fôr. .
.
Desta sentença compete nggnwo de pelit.:ão ou de
instmmento.
Art. 3t . Feita a nomcaçiío dos nrhilros, só por
commum aceordo t.las jHH"lt•s poderá srr revogada.
Al't. 32. Só poderão os arhilros serrceusados pelas
partes por causa legnl postel'iot· ao coruprornisso,
salvo se della niio trnhilo conhecimento, e jurarem
ter chegado á sua noticia depois da nome;.u;üo.
Art. i.l3. &io causas legaes de l'ecusa~.:üo dos ar!Jitt·os, todas a-> enumerudas no ar·t. i5; e proposta
por cscr·iplo serú jul&"ada na fórma uo art. ·196 do
llegulamento 11." 737 ue 18:.í0.
At·t. 3L Aceita a nomcaçüo (ar·t. 23) os arhilros
nomeados ordcnaráü por despacho, que ns pal'lt-s
deduzão sua intenção nos termos, que serão ruart·.ados segundo a urfiiculdade c complic11~:ão do negocio, c niio poderão excede•· de ·10 dias pam cnda
uma.
Art. 35. O Escrivão fará os autos com vista ao
Advo~ado de cada uma das pprtcs, e findo o termo,
os co orará com razões ou sem e lias.
Ar·t. 36. Quando alguma das partes não lenha
Advogado, poderá no prazo marcado apresentar
assignadas as suas allegações com os documentos
respectivos, independente da vista dos. autos.
Art. 37. Se alguma das partes não allegnr ou não
ajuntar os seus Clocumentos nos prazos marcados,
ir·á por diante a causa; e não se ajuntaráõ depois,
salvo se nisso convier a outra parte.
· ·
Art. 38. Quando a causa precisar de maior discussão, ou o réo com a sua contestação ajuntar novos
doeumentos, de que o autor não tenha feito menção,
poderá conceder-se ao .autor para replicar e ao réo
para treplicar novo prazo, que nunca excederá de
cinco dias.
Art. 39. Terminados os prazos, se as partes, ou
alguma dcllus protestou por prova testemunhal scrú
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marcada pam isso uma só dilação, que não poderá
ser maior de 1O dias.
Art. iO. As testemunhas serão inqueridas pelas
partes, que as produzirem, seus advogados ou procuradores na presença dos arbitros, no dia, lugar
c hora marcados pelo Escrivão, com intimação das
partes, ou seus procuradores.
Art. 41 . No JUlZO Arbitral ser-d.o admittidas todas
as provas admissíveis no juizo ordinario.
Art. i2. Findo o termo pt·obatorio serão os autos
confiados aos arbitros em commum por cinco dias
pam os examinar, findos os quacs declararáõ por
cóta se os ac!Jão ern estado de s_er julgados.
Art. i:l. Se qualquer dos arb1trus entender que a
questão não está suflicientemente esclarecida, poderá mandar proceder ao exame ou diligencia que
julgar conveniente, e mesmct ao juramento de alguma das pat'lcs para a,jutla de prova.
Arl. VJ.. Qualquer destas diligencias póde lambem
sc1· feita a l'cqucl'imento das pat·tes, se alguma dellas
o rcquet·er até encerrar-se o termo probalorio.
Art. 45. Se os arbitros entenderem que a causa se
acha em termos de ser julgnda, assim o declararáõ
lor despacho, mandando que seJiados os autos, se
hes taçúo conclusos para sentença final.
Art. i6. Os arbitros julgaritõ de facto e de.direito
conforme a lei, e as clausulns do compromisso; salvo
se no compromisso (art. to§ i.") as partes os autorisarem para julgat· por equidade, independentemente das regras e fórmns do direito.
Art. n. Quando os arbitros tiverem poderes para
jul~ar por equidade, independentemente das regras
e formas do direito, poderão prescindir do processo
estabelecido nos artigos antecedentes, e darão a sua
decisão ouvindo vertiat e summariamente as partes
c testemunhas; reduzindo a termo os depoimentos
das testümunhas, e admiUindo os memoriaes que as
partes otferecerem.
.
Art. i8. A sentença dos arbitros será datada e
nssignuda em commum, se concordarem, ou ~pa
radamente se discordarem.
Art. i\.1. Se concorda rem em parte e em parte
discordarem, poderão na mesma sentença declarar
uquillo em que concordão e aquillo em que diseordão.
Art. 50. Se occorrer divergencia entre os arbitros,
e no compromisso as parles não tiverem nomeado

l
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3. • arbitro, ou autorisado a sua nomeadí.o, o Escrivão
fará os autos conclusos ao Juiz para declarar extincto
o compromisso (arts. H c 26 ~ L•)
Art. 5t. Se pelo compromisso estiverem os arbilros autorisados para nomeação do 3. • arbitro, o
Escrivão fará os autos conch1s1Js aos mesmos arbitros para a nomeação do 3.• arbitro.
Art. 52. Os arbitros, conferenciando enla:e si, declararáõ por despacho datado· e assignadd)em commum, ou a nomeação do 3. • arbitro, ou a sua discordancia sobre essa nomeação.
Art. 53. Dada a disco'rdancia entre os arbitros
sobre a nomeação do 3. • arbitro, o Escrivão procederá
nos termos do art. 56.
Art. M. Havendo a.• arbitro nomeado pelas partes, ou pelos arbitros, o Escrivão lhe fará os autos
conclusos para desempatar.
Art. 55. O terceiro arbitro será sem{>re obrigado
a conformar-se com a opinião de um dos arbitros,
podendo todavia, se a decisão versar sobre questões
diversas, adoptar em parte a opinião de um ou outro
sobre cada um dos pontos divergentes.
Art. 56. Para decidir deverá o a.• arbitro conferenciar eom os outros discordantes, que para · isso
serão notificados, e sómente decidirá por si não se
reunindo os arhitros no prazo marcado para a conferencia .
. Art. 57. Nestas. conferencias po.~erão os arbitros
discordantes mod1ficar a sua op1mao no todio ou na
parte, em. que discordárão, e do que se veneer entre
ell~s á pluralidade se lavrará sentença. por todos
asstgnada.
Art. 58. O terceiro arbitro dará a sua decisã·o na
fórma determinada nos artigos antecedentes dentro
do prazu de 20 dias, contados da publicação da sentença dos outros arbitros, se não fôr outro prazo
marcado para este fim no compromisso, ou se não
fôr renovado por mumo accordo das partes.
Art. 59. A sentença arbitral só póde ser executada
depois de homologada.
Art. 60. A sentença arbitral proferida pelo Juiz
da L• inslancia ou por qualquer membro dos Tribunaes do Commercio, q.uér como arbitro unieo e
commum das partes, quer intervenha qualquer delles
sómente como arbitro nomeado por uma dellas, será
e~eeutada independentemente de homologação.
Ar!. IH. A sentrnça arhitral não aproveita nem

-

2:12 -

prejudicn a terceiro, que Diio assignou o compromisso; mas os herdeiros e successores dos que o
assign{H·üo respondem pelos seus resultados, e são
ohl'igatlos a cumprir tu1lo a que serião obrigados
nquelles a quem. succedem, ainda que 5ejão me!lores, ou outras quaesqucr pessoas sujeitas á curatella.
Art. 62. Se o compromisso não contiver a clausula
-sem recurso- appellando alguma das partes será
a causa decidida em ~.· instancia pela fórma e modo
por que sõo julgadas as causas ila jurisdicção ordinaria.
Art. 63. E' livm ús partes sob sua responsabilidade appellar dn sentença arbitral, não obstante a
clausula- sem recurso-.
.
Art. 6t.. Ao tribunat superior compete decidir se o
cnso é de appe\laçií.o, não obstante a clausula-sem
recurso-.
AJ'I. 6!j. A clnusula-scm rccurso-nõo obsta a
appellnçiío:
§ .f.• Sendo nullo ou exlincto o compromisso.
§ 2. o Excedendo os arhilros os poderes conferidos
pelo compromisso.
§ 3.• Preterindo os nrbitros as fôrmas essenciaes
do processo.
Art. 66. Decidindo o Tribunal superior que não
houve algum dos casos referidos no arti~o antecedente, não tomará conhecimento da apfe1lação.
Art. 67. Decidindo, porém, o Tribuna que o compromisso é nullo ou extincto, julgará nulla a decisão
arbitral e mandará que. . se proceda na fórma do
.
art. 27.
Art. 68. Outrosim, decidindo o·Tribunal superior
que os nrbitros · excedêriio os seus poderes, julgará
nulla a decisão arbitral e mandará que os arbttros
decidão de novo a causa, salva a (lisposição dos
arts. 2i. e 26 § 5. •
,
Assim se procederá lambem quando o Tribunal
decidir que houve preterição das fórmas essenciaes
do processo.
.
·
Art. 69. Em qualquer dos casos dos arts. 6'1 c 68
a pena convencional ficará s~m effeito.
Art. 70. A pena converimonal no caso do art. 66
será demandaaa por acção de 4O dias.
·
Art. 74. Se a causa já pender em Juizo ordinario
continuará a· escrever no Juizo Arbitral o Escrivão
que era do rt~itn.

-
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Art. 72. Se a causa começar logo no Juizo Arbitral
escmverá no feito qualquer dos Escrivães do cível a
quem tocar por distribuição a requerimento do autor.
Art. 73. Ao Juiz que presidir o Juizo Arbitral
compete:
.
§ t .• Proceder ás diligencias que lhe forem requeridas para instituição do Juizo arbitral. (Art. ~ 9 e
seguintes).
§ 2. • Impô r a pena marcada no art. 29.
§ 3. • Conhecer da recusação dos arbitros. (Art. 32
e seguintes.)
.
§ .t..• Homologar c executar as sentenças arbitracs.
§ 5. • Providenciar sobre todos os incidentes qtie
dependerem de jurisdicção.
Art. 74-. O Juiz de t.• instancia do domicilio das
partes compromittentes, ou de uma dellas, quando
fôr diverso, qual fôr por ellas escolhido, será o competente para presidir ao Juizo arbitral.
Art. 75. Continuaráõ a ser julgados conforme o
Codigo do Commercio os processos do Juizo Arbitral
necessario, começados antes deste Regulamento,
estando já os arbttros nomeados e tendo aceitado.
Art. 76. lt'icão revogadas as disposições em contrario.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do ·Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e. fa~a
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis
de Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadra.gesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua lllagestade o Imperador;

ltlartim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 390 I -

DE

26

DE. JUNHO DE f 867.

Crêa mais um Batalhão de Infantaria de Guardas Naclonaes nas
Freguezias de s. José e Santo Antonio da Gloria da Província da Bahia.
Att.en~endo ao. que ~e representou o Presidente da
Provmcta da Bahta, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica creado nas Freguezias de S. José
e Santo Antonio da Gloria da Provmcia da Bahia, e
LEIS DE 1~67,

PARTB JI,

30
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subordinado ao Commando Superior dos Municipios
de Sento Sé c Joazeiro da mesma Província, mais
um Batalhão de seis Companhias de Guardas Nacionaes, com a designação de 125 do serviço activo,
o qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na fórma da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 vinte scts
de Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica

d~

Sua Magestade o Imperador.

Martirn Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3902- DE 26

DE JUNHO DE

t867.

Grêa um Commando Superior de Guardas Nacionacs nos Municípios de Pindamonhangaba, S. Bento de Sapucahy-mirim,
S. Luiz de Parahytlnga e Ubatuba, na Província de S. Paulo.
Attend~ndo ao que Me representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. t. • Fica desligada do Com mando Superior
do districto de Taubaté e annexos, da Província de
de S. Paulo, a Guarda Nacional pertencente aos
Municípios de Pindamonhangaba, s. Bento de Sapucahy-mirim, S. "Luiz de Parahytinga e Ubatuba,
da mesma Província, e com ella creado um outro
CGmmando Superior formado da t .• Secção de Batalhão de Artilharia, dos Batalhões de Infantaria
n. •• U, t 5 e t 6, do serviço activo; da Secção de
Batalhão n. • t 5 e das companhias avulsas n. •• 8 e
9 do serviço da reserva.
Art. 2. • Fica revogado nesta parte o Decreto
n.• 13~6 de 18 de Março de t8M.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faQa
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte sets
de Junho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesirno sexto da Independencia e do Impprio.
Com a rubrica de Sua Mage.stade o Imperador.

Martim Ft·ancisco Ribeiro de .4ndrada.

DECRETO N. 3903- DE 26

DE JUNHO DE ~ 867.

Fixa em 100 réis a taxa de porte simples das cartas que clrculão dentro do Imperio.

Tendo a experiencia demonstrado a conveniencia
de se estabelecer definitivamente a 'taxa do porte
simples das cartas que circulão dentro do Imperio, Hei por bem ordenar, de conformidade com
o art. 268 do regulamento que baixou com o Decreto n. • 399 de 2t de Dezembro de 4SU, que a
refedda taxa continue a ser de 400 réis; ficando
nesta parte revogada a disposição do art. 4t do
Decreto n. • 3U3 de 42 Abril de 4865, e alterada a
do art. 4 . • do de n. o 3675 de 27 de Junho de 4866 que
restringia esta medida ao exercício de 4866-~867.
ManoP.l Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio
Janeiro em vinte seis de Junho de mil oitocentos
sessenta e sete, qttadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
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DECRETO N.

390!1-DE

3

DE JULIIO DE

4861.

Apprová os Estatutos da Sociedade As)' lo dos Invalidos da Patria.

Attendendo ao que representou a Directoria da So·
ciedade Asylo dos Inva\idos da Patria, que se pretende estabelecer nesta Côrte, e de .conformidade
com a Minha Immcdilltn Resolução do 5 do mez pnssado, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de tO de 1\'laio: Hei por bem conceder á referida
Sociedade autorisação para exercer suas funcções, e
approvar seus Estatutos com a obriaação de não ter
execução qualquer alteração flUe neftes se faça, sem
prévia approvação do Governo Imperial.
José Joaquim Fernandes Torres, Senador do Imperio, do Meu Conselho, Ministi'O e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pafacio do Rio de Janeiro em
tres de Julho de mil oitocentos sessenta e sete, quudragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mngestade o Imperador.
Jos~

Joaquim Fernandes Torres.

Estatutos da Socle•ade As)'lo dfs lavalldos·cla Patria.

CAPITULO UNICO.

Da Sociedade, seus fins e administração.
SECÇÃO

4.•

Da Sociedade e seus fins.
Art. 4. A Sociedade denominada-Asylo dos Invalidos da Patria-cuja séda principal é na capital do
Imperio, tem por fim concorrer ou auxiliar o Governo
Imperial na fundação e custeio de um Asylo no qual
0

serão recolhidos c trulados os srrvidorcs do pniz
que por sua velhice ou mui ilação na guerra, não puderem mais prestar serviço; e dada !'uffidenciu uç
meios, poderá e \la outrosirn p1·oteger a educação dos
orphãos, filhos de militares mortos em campanlw,
ou mesmo quando destacados no serviço das armas;
e assim mais prestm· soccorros que couberem em
suas forças ás mãis, vi1Jva:; e filhas dos militares ou
mortos , ou impossibilitados do serviço em combate.
Art. !i!.• A Sociedade durará por Lodo o tempo que
existir o Asylo dos Invalidos da Patria, e, dada cessação deste, a assembléa geral dos socios deliberará
o que entender a ·tal respt:-tto de conrormidade com a
disposição do at·t. f5.
.
Art. a. • Podem pertencer á Sociedmle nacionaes
e estrangeiros, residentes ou não no Imperio, que
della qmzerem fazer pmte uma vez que contl'ibuão
com umajoia não inrerior a 50$000, e uma annuidadc
de 42$000 paga semestralmente; sendo, porém, dispensado ou julgado remido desta o que concorrer
com joia não menor de ~00$000.
São considero dos socios insta.lladores todos os que
subscre,·erão oté o presente qualquer donativo á
Sociedade, comprehendidas as otfertas de serviço:;
gratuitos.
Art . .t.• Será ('Onsiderado socio benemerito ó que
concorrer para a Sociedade com dadiva super.ior á
f: ooogooo , prestar-:lhe serviços gratuitos fazendo
parte de sua ftdministrl,l.çâo por mais de dons annos
consecutivos, ou agenciando donativos não inferiores em somrna a 2:0003000 ..
A qualificação de-benemeritos-será proposta e
resolvida em conselho e communicada pelo Secretario deste ao assim qualificado.
O socio qualificado de benemerito tem dous votos
na assembléa geral em todos os objcctos sujeitos á
deliberação desta.
SECÇÃO 2.•

Da administração da Sociedade;

Art. 5.• Pertencendo ao Governo Imperial a administração e regimen do Asylo dos Invalidos da Palria,
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por parte 1la Sociedade considerada como elemento
auxiliadot· do Govemo Imperinl, pnra o fim caridoso
de sua institui~,;.õo, será clla representada e dirigida
por um Conselho Director composto:
L • De um Presidente e em seus impedimentos ou
falta 1\e um Vice-Presidente.
2.• De seis Conselheiros.
O Presidente e Vice-Presidente serão nomeados
pelo Imperador, e os seis Conselheiros eleitos de
tres em ll·es anuos pela assembléa geral dos socios
á maioria de votos dos socios presentes e em um só
escrutínio: e dado empale no numero de votos decidirá a sorte.
Dando-se vaga em algum membro do Conselho,
este lhe nomeará successor cujo exercício durará tlté
a primeira eleição do Conselho.
Art. 6.• Compete no Conselho:
L• Arrecadar as joins, annuidades, juros, rendimentos e quaesquer donativos feitos á Sociedade,
comp1·ehendido o recebido e o que resta a receber
eonstante do relatorio da. Commissiio da Praça do
t.:ommet·cio, e outras quaesquer quantias em poder de
diversos, doadas ou applicadas ao fim da Sociedade.
2.• Empregar todo o dinheiro que receber de conta
e por conta da Sociedade em apolices da divida publtca interna fundada de juro de 6 •;. para o Asylo de
Invalidos da Patria, podendo, emquanto o dinheiro
recebido não fôr sufficiente para a compra de uma
apolice, ou fôr de provavel vantagem alguma demora
na acquisão de taes titulôs, depositlfr as quantias
existentes com vencimento d~ juro no Thesouro Nacional ou em algum banco conceituado.
3.• Deliberar sohre a entrega ao Director Pre5idente, Delegado do Governo Imperial, de quaesquer juros e rendimentos do fundo ou patrimonio
social pam que tenhão a devida applicação.
4.• Aceitar, se julgar conveniente, doações, legados e heranças feitas á sociedade.
5.• Examinar annualmente as contas da administração na parte de sua competencia, e outras com
quem tenhão connexão, se lhe forem franqueadas,
dando de tudo conta a assembléa geral dos socios
em desenvolvido relatorio.
6.• Dar seu parecer sobre qualquer objecto que
tenha relação com os interesses e fins da sociedade,
quando fôr para isso consultado pelo Governo Imperial ou seu delegado.
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7.• Prestar-se, e cada um dos seus membros, a
qualquer incumbencia que tenha por objecto o melhoramento, fisealisação e ordem de tudo gue fôr
de convenicncia aos interesses c fins da sociedade.
8.• Nomear e demitlir todos os empregados que
lhe forem -peculiares .
. 9.• Orgamsar c pôr' em execução o regimento
mterno para ordem de seus trabalhos e expedieote.
40. Promover por todos os meios a seu alcance
a obtenção de donativos el}l favor dos fins da so..:.
eiedade, deliberando e procedendo a respeito o que
entender conveniente, dirigindo mesmo aos poderes
do Estado as petições que julgar necessartas.
4t. Designar o dia da reunião ordinaria annual
da assembléa geral dos socios e sua convocação
·
cxtraordinaria qunndo a julgar precisa.
t 2. Approvnr quaesqucr relato rios e exposiç_ões
que o Presidente, como orgão do Censelho, tiver
de apresentar á assembléa geral dos socios.
t3. Propôr á nssembléa geral os modifieações
óu alterações que entender necessarins ou convenientes nos estatutos.
Art. 7. 0 O Conselho designará d'entre os seus
membros um para servir de Secretario e outro de
Thesoureiro, cujas attribuições serão fixadas no regimento interno.
Art. 8. o O Presidente do Conselho Director preside-o e a assembléa geral dos socios, é orgão
de um e de outra e dirige seus trablhos ; suas outras
altribuiçoes serão designadas no regimento interno.
Art. 9. o A assembléa geral dos socios se reunirá
ordinariamente todos os annos no mez de Agosto
para lhe ser apresentado o relatorio do Conselho
Director, e se considerará constituída desde que
estiverem presentes 50 socios pelo menos, salvas
as excepções expressas nestes estatutos que exigirem
a presença de maior numero: não são admtttidas
nella procurações.
o Presidente do Conselho Director, que o é lambem da assembléa geral dos socios, na direcção
dos trabalhos desta será auxiliado por dous Secretarios que designará d'entre os socios presentes.
Art. -1 O. A convocação ordinaria ou extraordinaria
da assembléa geral será feita por. edital publicado
nos jori_Jaes duas vezes consecullvas pelo !!_lenos, e
cinco dtas antes do fixado para sua reumao.
Art. H . O rela.torio do Conselho Director será
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publicado lres dias, pelo menos, antes da reunião
da assembléa geral, podendo esta approvar as
contas annuaes sem intervenção prévia de uma commissão fiscal, se a julgar «dispensavel; em caso
contrario, havendo reclamação será essa com missão
composta de trcs socios e eleita em seguimento
pela assemhléa geral.
·
Art. 12. Compete á assemhléa geral:
(.• Alterar ou reformar os estatutos, sendo, porém
para isso necessaria a presença de WO socios pelo
menos; c ainda assim nalla se poderá votar a tal
respeito na mesma sessão em que fôr apresentada
qunlqucr proposiçüo.
2.• Eleger o Conselho Dircclor de tres em tres annos.
3.• Julgar as contas annuaes.
4-.• Approvar opportunamentc com, ou sem modificação, o regimento interno organisado. pelo Conselho Dit·ector.
Art. 13. Quaesqucr bens de raiz, moveis ou semoventes que a sociedade adquira serão vendidos
c liquidados, e seu producto empregado conforme
a disposição do§ 2.• do art. 6.•
Art. H. O mandato do Conselho director.é amplo
c illimitado em relação á livre e geràl Administração de tudo gue disser respeito aos direitos e
interesses da socwdade, pelo que o mesmo Conselho
póde demandar e ser demandado, sem nenhuma
reserva de poderes, visto como lhe são concedidos
todos, comprebendidos mesmo os em causa Qropria.
Art. 15. As apolices compradas pela sociedade,
ou que constituírem seu fundo ou patrimonio, e
cujo rendimento é applicavel ao Asylo dos luvalidos da Patria, serão inalienaveis emquanto este
existir e prestar os soccorros para que é instituído ;
pelo que, com sua cessação, volveráõ ao domínio
social para terem o de'ltino ou aJ?plicação em favor
t.lc algum ou alguns dos estabeleCimentos pios existentes, ou fundação de algum novo de que haja
necessidade, conforme resolver a sociedade sobre
proposta do Conselho Director: para esta deliberação,
porem, deveráõ estar presentes pelo menos ~00
socios.
Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 4867 .-José
Joaquim de Lima e Silva Sobrinho, Director .José Carlos Mayrink.~ Thomaz Alves Junior.Bernardo Casimiro de Freitas.- Visconde de S.
Mamcdc.-José Pereira Soares.

-::UIDEC~ETO

N. 3905- DE 3 DE JULHO DE 18G7.

ConC{!UC á Companhia lnglcza The Paragnassú Stcam T•·am-roatl
ComtJany, limitctl, autorisação para funccionar no Imperio.

Attendendo ao que Me requereu John Charles
Morgan, procurador da Companhia Jngleza The ParaguassúSteam Tram-road Company, limited, e tendo
ouvido a Secção dos Nogocios do Imperio do Conselho de Estado, Hei por bem conceder-lhe antorisação para funccionar no Imperio sob as seguintes condições:
1. • Todos os seus actos; praticados no Imperio
scrflo regidos pelas leis brasileiras, embora estas
não esle,Jão de accordo com as disposições de seus
estatutos.
2. • A companhia se sujeitará não só ás disposições das leis vigentes, mas tambcm a quaesquer
outras que no futuro forem adop_tadas.
.
3.• A companhia, para garantia das obrigações
que contrahir no ImJ?erio, depositará em algum
dos Bancos do Brasil a somma de dez contos
de réis .
.Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Se~retario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em trcs de Julho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia. e do Imperio.
Com a rulJrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.

-

,2 .• ,2 -

DECRETO N. 3906- DE 6 DB JULHO DE t SG1.
Crêa wn Commando Superior de Guardas Nacionaes nos l'tlu,.
nicipios de Lavras e Telha, da Província do Ceará.

AtlPndemlo ao que Me representou o Presidente
da l'I"Ovincia do Ceará, Hei por bem Decretar o se~
guinte:
Art. t .• Fic.a desligada do Comm:mdo Superior
da Comarca do Icó, da Província do Ceará, a Guarda
Nacional perlenc('nto aos Municípios de Lavras e
Telha, da mesma Provinda, e com e lia crendo um
outro Commando Superior formado dos Batalhões
de Infantaria n."' 2~ e 28 do serviç~) activo, da See«,:fio
·de Batalhão tV o1to, e Companlua avulsa n.• otlo
do serviço da reserva, já organisallos nos referido:;
l\lunicipios.
Al't. 2. • Firão révogados nesta parte os Dcct·et.os
n.•• 1092, de 15 d0 Dezembro de 18!Y2, e 1765, de 31
de Maio de 1856.
Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
·Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~
gocios da Justiça, assim o tenha entend!do e fat;a
executai'. Palacio do lHo de Janeiro em se1s de Julho
de mil oitocentos sessenta e sele, quadragesimo
sexto da IndepenLiencia e do Imperio.
Com a rubrica de Suu Mngestade o Imperador.

llfartim F1·ancisco Ribeü·o de Andrada.

-···DECRETO N. 3907-

DE

6

DE JULHO DE ~867,

Divitlc em du:1s Secções o Batalhão de Artilharia nu·mero um,
da Guarda Nacional da Provincia da Pa1·ahyba.

Attcndendo ao que Me representou o Presidente
da Província da Parahyba, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. 1. • O Batalhão de Artilharia n. • um, da Guarcla
Nacional da Provincia da Paruhybn, fica dividido em

duas See1;ilt'S, com duas Cump<lllltias cad<~ uma c adesignação de primeira c segunda, sendo aquclla
organisada no l\1unieipio da CHpital, e esla no tle
Alhandra, da me~ma Província.
Art. 2. 0 J<iea revogado nrsta parte o Decreto
n.• 1193 de 8 de Junho de 4~53.
Martim Frnncisco nibciro de Andradn, do 1\Ieu Con~
sclho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
!la Jusliçn, assim o tenha entendido e faça executar.
l'alaeio do Hio de Janeiro em seis de Julho de mil
oitocentos sessenta e Séte. quadragesimo sex.lo da
Indepcndcnein c do Imperio.

Com a rubric.a de Sun l\Ingesladc :o Imperador.

DEt:HETO ~. :W08 -

DE I 0 DE JULHO DE

f 867.

Suhonlina ao Commando Superior da Guarda Nacional dos1\lunícípíos 1ie CamJlínas c annexos, da Província de S. Paulo,
a St)C<:flO de Batalhão de Infantaria acliva n• 9, c a Com~
p:mhía avulsa da •·eset·va n." 2:1, organisadas na Freguezía
lle Serra Negra, c 01·a pertencentes ao Cornmamlo Superior
de :\Iogy-mirim c Limeira, da mesma l'rovincia.

Attcnt1enL1ono que l\lc representou o rresitlcntc da
Jlrovineia de S. Paulo, Hei po1· bem Decretar o seguinte:
Art. 1. • I<icão desligadas do Commando Superior
da Guarda Nacional dos Municípios de Mogy-mirim
e Limeirn, da Provincia de S. Paulo, e subordinadas
ao de Campinns c annexos, a Secção de Batalhão de
Infantaria acliva n." 9, e a Companhia avulsa da
reserva n. • 23, organisadas na Freguezia de Serra
Negra, da mesma Província.
Art. 2. • l<icii.o revogados nesta parte os Decretos
n. ns 3:395 de 3 de Fc,·erciro de 1~6(), e 36,\:3 de '2.7 de
Abril de 18Gti.

~Iarlitn l'rant_:is~:o Riueir·o llu .\ullr·a,la, 1lo ~kn
Conselho, Ministro e Secretnrio de Estado dos Negocios da Justiça, nssim o tenha entendido e t'at:a
executur. Palacw do Rio de Janeiro em dez Je
Julho de mil oitocentos se:,;senta e seLe, quauragcsimo sexto da Independeucia e do Imperio.

Com a rubrico de Sua 1\lagestadc o Imperador.
j\Jw·tim F,·ancisco Riheiro di! Andr·adcr.

DECHETO N. 3fl09- DI!. 10 DE JUI.IIO DE t8G7.
:Mai'Ca o onlcna:!o annnal rlc cento e vinte mil rt'is no Carcereiro

da ca!léa da Cidade dos Lcuçócs, na l'rovincia d:1 Bahia.

Hei por 1Hm1 Decretar o segtii ntc:
Artigo unico. Fica murcado o OF1Pnallo nnnual
de cento e vinte mil réis no Carcerl'ir·o da eadêa
da Cidade dos Lcnçóes, na Provint:ia da Bahia.
l\lartim Francisco Ribeiro de Anlll'a(\ri, do l\Iéu r.onselho, l\linistro e Secretario do E,.;ta.lu dos Ncgudus
da Justiça, assim o tenha cntentlido c l'aça excéulilt'.
Palar.io do Hio de Janeiro em dez de .Julho de mil
oitocentos sessenta c s~.:tc, quaLlragesimu sexto da
Intlcpendencia e elo Impcrio.

r.om a rubrica de Sua 1\Iagistndc o Irnpcrador.

Mm·tim Francisco Ribcit·o de Andmda.

---

DECllETO :X. 3!li0-DE li DEJCL!IO DE H!ti7.
Concede a Charl1•s Praclez c \Vill am F. Joncs, pl'ivilcgio para
usarem da madcir·a no fab1·ieo do papel, c isenc;ão tle direitos
para a materia pl'ima c machinas que importarem.

AUcndendo ao CJile Me rCCJUOrêriio f:hn!'les Pmdez
c William F. Jones, e de eouformidnde com o
parecer elo Procurador dA Corôa, Soberania c Fazenda N;wional, Hei por b2m cotH.:eller·-\hes privilegio,. por tem\lO· de 1 O nnnns, para Pmpregareru
a madetra no fa )l'leo de pnpPI, segundo o processo, tle que se dizem introrludores no Imtwrio,
e isençüo de direitos pam a maleria pr·ima c maehinas que irnportareru: Heando ostas conccssõ.es
dependentes da ulterior approva~;.iw da Asscmbléa
Geral •
.Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da
Agricultura, Commercio c Obms Publicas, assim
o tenha entendido c faca executar. l'alacio do Rio
de Janeiro em dezasote" de Julho de lllil oilocent(;s
SI)Ssenta c sete, quadragesírno sexto da ltH.Iepcndencia e do Imperio.
Com a ruLrica de Sua i\lvgcstatlc o Imporad(:)or.

Manoel Pinto de Sou.:a Dantas.

-·DECHETO N. 3911 -DE 17 DE JULJIO DE I 861.
Concclle a .José llotclho de Araujo C.arvalhn, privilegio por
20 annos para usar do kaolim c outras argillas uo fabrico
da lou1;a.

Attcndcndo no que l\lo requereu José notcllto de
Araujo l:;,n·ai!Jo, e de confor·midacie com o pareh~r do l'rrH'.II!'ador da Corôa, SuiH'rania c Fazenda
:\aci•_t!Jal, H•·i ["Jr '"-'111 ':IJtll't:dc:r--Lhe priYiiPgio pur

2íG~o

annos para usat· Jo kaolirn c outrasargilla~ descobertas em sua Fazenda de Inhaúma, do Município
neutro, no fabrico da louça ordinaria e fina; ficando esta concessão limitada IÍ Provincia do Rio
de Janeiro e sujeita ú ullcriur approvação da Asscmbléa (jeral.
Manoel Pinto de Som.a Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e S~cretario de Estado dos Negocios da
Agt·icultura, Commereio e Obras l1 ublicas, assim
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Ilio
de Janei1·o em dcznscte de Julho de mil oitocentos
sessenta e sNc, quadr:.1gesimo sexto da Indepentlcncia c do Itnpcrio.
Com a rubrica de Sua MngCilallc o Imperador.
i1Iwwel l'inl" de Sf)u:::a Drtulas.

-···IJECi{ETO N.

:.!~lU -DB ~~ Dll JL:LllO DE

f3G7.

Approva o Regulamento 1la fiep:utição llc llypolhccas do Uauco
do llrasil.
Atl1~ndcn1lo

ao que 1\Jo representou o Presidente
do Bt"ilsil- na -conl'l}rmidade do art. 81)
dos Estatutos appt'lW<Hlos pelo Dt~ercto n." :n:J~ do
2:.1 de Novembro de i85G; Hei por bem Appt·ovm·
n Re~ulamento nf\nexo ao presente Dect·cto para a
Hcparti~ão de Hypo!hecas do mesmo Banco, com
as scgmntes alteraçocs:
i .• No arl. 2.• acrcscetcm-sc as palavras-na conformidade do art. 7. • dos seus cstntutos.
Supprima-sc o § unh:o do ort. i.•, e o § L• do
art. 6. •
Zacarias 1le Góes c Vasconcellos, do Meu Conselho.
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de
J\finistt·os, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgoeios da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thcdo

Ban1~0
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souro Nacional, assim o tenha cntcndiuo e fa~a
executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte dous
de Julho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Ingestade o Imperador.

Zacm·ias de Gúes e l'asconcellos.

Rf'gnlaml.'nto n que se rt"fl.'re o Dt"crcto supra.

Nas operações dn Reparli1_}\o de IJypothecas, de
que trata o § 2. do m·t. 1.• fla Lei de U de Setembro de 1866, o tanro do Bt·asil observará as
regras contidas nos seguintes artigos, além das que
já forão prescdptas nos arts. 63 a 70 dos Estatutos
approvados pelo Decreto n.• 3739 de 23 de Novembro
do mesmo anuo.
Art. 1.• A circurnscripçiio territorial para estas
operações eomprehende o 1\'Iunidpio da Côrte, a
l'rovincia do Hio do Janeiro, e os l\lunicipios que
com ella eonfiuiio de S. ll:mlo, l\Iinas Geraes e Espírito Santo.
§ unico. Como excepção potlerá o Banco admitlit·
hypothecas de immoveis situados em quaesquet·
outros pontos do Imperio, urna vez que tenhão por
unico fim reforçar as garantias dos titulos de dividas existentes 'na sua rartP-it·a.
Art. 2.• O prazo dos novo> emprestimos sobre
hypotheca que houver de fazer será igual ao que
foi fixado no art. 66 dos Estatutos par-a conversão
das Letras da Ca1·leira actual em lltulos hypothe-:carios, emquanto não se julgar o Banco habilitado
pelo estado desta nova Repartição eara conceder emprestimos de ~ongo prazo e emitttr letms ltypothecarias.
'.
Art. 3.• Nenhum dos emprcstimos de que trata o
artigo precedente poderá ser de imporlancia menor
de dez contos nem maior de cento e vinte contos.
Art. '·" Não poderão servir de hypolheca as propriedades que tenhão rendimento precario e as de
um valor venal de difficil realisação·.
§ unico. São igualmente excluídos os imrnoveis
indivisos, e aquelles cujo usufructo se achar sepa..:.
0

- :ns rado do direito de proprimladt~. a menos qno nestes
easos se não dê o consentimento exprcsso.dc todos
os interessados.
Art. 5. o A proposta. do proprietario que pretender
contractar com o Banco sobre hypotheca. conl~rá a
designação dos .imrnoveis e seus. rendimentos, com
avaltaçüo espccwl de cada artigo , e deverá ser
acompanhada de todos os documentos e informações
que ·a contento tlo Banco c na rórma. da. Legislaçãn
justifiquem o seu direito de hypolhccar. !\Ias nenhum
eontrado será lirmadu sem que se verifiqnem as avaliações pelo processo exigido 110 nrt. ti9 dos Estatutos c se prceuchii.o as rormalitladcs prescriptJ.s uo
HPgimcnto interno.
§ unico. Todas as dcspczas cffectuadas pelo Ranco
para os exames e avaliaç.õe~ dos. immoveis serão
feitas por conta de quem houver requerido. o emp•·estimo, ainda quando este n<io tenha lugat·.
Art. G. o O mutuario fieará o!Jrigado a segurar a
parte edificada da JH'op•·icdadc contra os riscos do
wcendio sempre que isso fô1· possível, devendo set·
o segurador imlieado pelo Banco e mantido o seguro durante todo o prazo do cmprestimo.
~ 1." O instrumento de contracto de emprcstimo
impo1·tará cessão feita ao Ilaneo do direito de haver
direclamcnle a indcmnisação do segurador no caso
de sinisl ro.
§ 2. O Banco poderá lambem eslipulnr que o seguro seja feito em seu nome, sendo o premio pago
por elle c levado a conta do mutunrio.
Art. 7.• Os emprcstimos de curto prazo, de que
trata exclusivamente o presente Regulamento, serão
reunidos por meio de p•·eslações que •·epresentem
os juros do capital mutuado e quantia destinadJ.
a seu pagamento no prazo estipulado do conll·acto.
§ 1. A taxa dos juros nunca será superior á que
n Directoria houver lixado para o desconto das Letras
da praça. na semana em que se etfectuar o contracto.
§ 2. O pagamento do capital terá lugar, uma parte
no vencimento do prazo da divida e outra parte
ppr meio d~ amortisações operadas pelo ml?do que
I'or convencwna.do entre o Ranco e o mutuarw, para
fncilitar a este o pontual desempenho das obrigações de sua divida, não podendo em caso algum
exigir-se amortisação maior de 8 "/. ao anno.
,
Art. 8. • A falta do pagamento da prestaP.ão na
época devida dá ao Banco direito de cobrâr pela
0

0

0

mora juro da taxa igual ao que tiver sido estipulado
para a divida; e lhe dá igualmente o direito de reclamar o reembolso da totalidade da divida, sendo
o mutuario avisado para pagar dentro de 60 dias.
Art. 9. o A divida se tornará do mesmo modo exigível do proprietario sujeito a pagar ao Banco u~a
mdemnisação de 5 "/o do capital mutuado, se no
prazo de um mez não lhe denuneiar a alienação
total ou parcial, que tenha feito do immovel hypothecado; assim como das detcriornçõcs que este
soffl·er e os successos que lhe diminuão o valor, c
perturbem n sua posse.
§ L o As disposiçõe:> deste artigo serão lipplicadas
ao devedor qne tiver occultado ao Banco factos por
clle conheciôos, que produzão a depreciação do
immovel, e cxlinguão ou tornem duvidoso o seu di·
rcito ele propriedade.
/
Sala das sessões da Directoria do Banco do Brasil
em 28 de Junho de 1851, Francisco de Salles Torres
Homem.- Jeronymo José Teixeira Junior, Secrctat·io da Dircctoria.

DECRETO N. 3913-

DE

24- DE JULHO DE 1867.

Eleva á categoria de Batalhão a Companhia de Artilharia da
Guarda :.'facional, organisada na Capital da Província das
Alagôas.

Attendendo ao que 1\Ie representou o Presidente dq
Pr<?vincia das Alagôas, He1 por bem Decretar o scgumte:
Artigo unico. l•'ica ~levada á categoria de Batalhão,
com quatro Companhias, e a deswnação de 1.", a
Companhia de Arlilbaria, organisaâa na Capital da
Provmcia das Alagôas, e revogado nesla parle o
Decreto n.• 990 deU de Junho do 4852.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Ser.relnrio de- Esl:Hlo elos Negoeios
LEIS ll~ 1Rr.7. 1'.\!ITF. rJ.
:u
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da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinle quatro àe Julho
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imp~rio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
MartiÚ~

Fmncisco Rtbeiro de Andrada.

DECRETO N. 3914.- DE 21,

DE JULUO DE

1867.

Altera a organisação do 1.• Batalhão de Infantaria da Guarda
Nacional da Capital da Província das Alagôas.

Atlendendo ao que Me representou o Presidente da
Província das Alagôas, He1 por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Fica reduzido a quatro Companhias
o 1. • Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional,
organisado na Capital da Província das Ala~ôas, e
revogado o Decreto n.• 990 de U de Junho oe 1852,
na parte em que creou o referido Batalhão com oito
Companhias.
Martim Fr3ncisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte quatro de Julho
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .
.llfm·tim Francisco Ribeiro de Andrada .

...,.
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DECRETO N. 3915- DE 24

DE JULHO DE

1867.

Eleva á cate:roria de Corpo a Companhia de Cavallaria arganisalla na Capital d~ Provincia das Alagôas.

Altendendo ao que Me representou o Presidente da
Província das Alagoas, llet por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Fica elevada á categoria de Corpo
com dou.s Esquadrões .. e a designa~1ão de 2. •, a
Companlua de Cavallana da Guarda Nacional organisada na Capital da Província das Alagôas, e
revogado nesta parte o Decreto n. • 990 de 1-i de
Julho de 1852.
Marlim Francisco Ribeiro de Andradn, do Meu Conselhó, Ministro e Secretario de Estado rlos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e fuça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte quatro de Julho
de mil oilocentos sessenta e sele, quaâragesimo sexto da Indcpcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

lllaf'fim Francisco Ribeiro de Andrada.

--DECrtETO N. 391 G -

DE

2t DE JULHO

DE

1867.

Altera o uniforme de Batalhão de Infantaria n.• 12 da Guarda
Nacional da Provincia do Rio de Janeiro.

Allendcnclo uo que ~le representou o Presillente da
Província do Hio de Janeiro, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. 1.• O Batalhão de Infantaria n.• 12 da Guarda
Nacional da Província do Rio de Janeiro, usará em
primeiro nnironnc de sobrecasacas de panno azul
avivudas de branco, com meias golas c carcellas

-
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cscal'lates, k8pi;; e p(:nac\w, tuLtn t:onformc D figurino junto; e em segundo fardamento de !.>lusas de
brim pardo e bonels ú Cavaignuc.
Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto n.• 957
de 18 de Abril de 18:)2.
1\Iartim llrancisco Ribeil·o de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, nssim o t.~nha entendido e faça executar. Palacw do Rio de Janeiro em vinte quatro do
Julho de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador .

.Madim. Fi·ancisco Ribeiro de Awl;·acla.

DECilETON.

3!)11-DE:!\, DEJULIIO DE

18G7.

Approva a reforma feita nos Estatutos da Companhia União
l\1 crcaulil.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia União
·Mercantil, estabelecida na "Capital da l'rovincia das
Alaaôus, c devidamente representada, o de conformitfadc com a l\linba immcdiata Resolução de 13 do
conente mez, tomada sobre parecer da Secção dos
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado
em consulta de 5 do mez anterior. Hei por bem Approvar a reforma feila nos respectivos Estatutos que
com este baixão, acompanhados das modificaçõ~s
indicadas pela referida Secção ern varios artigos.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agri·
cultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
<!ntendido e far;a executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte quatro de Julho de mil oitocentos sessenta
e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do
Imperio.
·
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperado_r.
J1fcmocl Pinto de Souza Dantas.

-253lllodlOeaçiiNI, a que se refere o Ueereto n o :uH '7 de 21
de Julho de t S6'7, feitas nos Estatutos da Companhia
Uniào-:U:ercantil, estabelecida na capital da l'l'oviueia
das ,\Jagôas.

Art. 2.• A tlurn~;iío'da compaollia será tlc 15 annos,
contados do dia 1.• de Setembro de 18ô:l, em que
a fabrica principiou a trabalhar. Poderá ser prorogada, se assim convier aos accionistas, e consentir
o Governo.
A riissoluçno da compnnhia, antes de findo o prazo
de duração, só poderá verilicar-se por deliberação
da maioria dos accionistas com voto, se sua duracão tornar se prPjudicial ou mostrar-se que não póde
{Jreencher o intuito e 11m social. Além destas duas
hypotheses, será dissolvida a companhia nos outros
casos definidos nos arts. 35 e 36 do Decreto n.• 2711
de 19 rle Dezembro de 18GO.
Art. 2~. A asscmbléa geral se reunirá ordinariamente até o dia 20 de Janeiro de cada anno, e extraordinariamente todas as vezes que fôr con\'ocada pela
Directoria ou conselho de fiscalisação, quando seja
necessario aos interesses da companhia, ou por accionistas, que representem, pelo menos o decimo do
capital.
Art. 27. O accionista, que residir fóra da capital, o
que achar-se fÓI'a da Província, e as senhoras que
fizerem parte da companhia, na fórma do art. 6.•, só
poderão vola1· po1· procuração passada a outro accionista, que os represente, salvo o caso de eleição para
Directores.
Art. 29 ~ 3.• Dous por cento sobre o capital social,
a titulo de reserva, q te nã0 deverá exceder de
30:000$000.
O f•Jndo de reserva será exclusivamente destinarlo
para fazer face ás perdas do capital social ou para
s ubstituil-o.
.
Art. 35. O capital social, por deliberação tomada
em sessão de seus accionistas, poderá ser augmentado até o duplo, se convier o augmento do estabelecimento. Esta deliberação ficará dependente da
approvação do Governo.
·
Art. 39. Não se poderá fazer distribuição de dividendos, emquanto o capital social, rlesfalcado em virtude de perdas, não fôr integralmente restabelecido
Art . .\0. Os accionistas são responsaveis pelo valor
das acções, .que lhe forem distribuídas.

-
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Estatutos dó\ Con•tmnbia t:nliio-!tlereantll.

TITULO I.
n,\.

CO:IIPANlllA E SEU FIM.

Art. 1.• A Companhia Uuiiio-~lercantil é uma so·
ciedade anonyma, fundada com uma fabrica de fiar
e tecer algodâo, estabelecida no siliu de Femão Velho
desta Cidadt~.
Art. 2.• (Modiflcado).
Art.. 3.• A companhia é administrada por uma Directona composta de tres membros, elertus todos os
armos d'entre os seus socios á pluralidade relativa
de votos, podendo os Directores ser reeleitos, guardanflo-se as disposições do art. 2.• § tI da Lei
n.• 1083 de 22 de Agosto de 1860.
Art. 4.• Além dos Directores haverá um gerente
por elles nomeado, que será o Administrador da fabrka e do seu material e pessoal; bem como será
tarnbem incumbido de tudo que fôr con•~ernente a
uma pefJUena fundição que se deve estabelecer.
TITULO II.
DO

CAPITAL.

Art. 5.• O capital da companhia é de 250:000$000,
divididos em 50 acções de 3:0oonooo cacta uma, e 500
de 200$000 cada uma.
Art. 6. • Os socios dn companhia são aquelles que
possuem acções na fórma do artigo antecedente,
lwvidas pcn: qual<tucr dos casos mencionados no
artigo seguinte.
Art. 7.• As acções da companhia podem ser dadas,
vendidas, hypolhecadas,. legadas e transferidas, com
tanto que estas transacções se fação no escriplorio
do -estabelecimento por netos lançàdos nos registros
da companhia, com assignaturas do proprietario ou
do procurador com poderes especiaes, salvo os casos
de execução judicial, e de serem legadas, que se
verificará por documento authentico da verba testamcntariu, ou da autoridade compeLentc.

TITULO III.
DA DIRECTORU.•

Art. 8.• Os Directores serão eleitos na I'Jrma do
art. 3. e comprte-lhes:
§ L" Fazer acquisição das machinas e mais accessoyio.s, que forem f~recisos para reforrnar. ou
substltmr as que a fabnca e a pequena tund1ção
possuem aetualmente.
§ 2.° Contractar os operarios que forem precisos
como julgar mais economico.
§ 3. • Marcar os honorarios que o gerente deve
perceber, e os salnrios de todos os empregados e
operarios sob proposta do dito gerente, e com
approvação da a:Ssembléa geral dos accionistas.
§ i.• Velar sobre o comportamento e desempenho
das obrigações do gerente, dirigir lhe todas as
order:s que julgar convenientes a bem do serviço,
decidir as duvidas que possão offereccr-se, e i·emover os obstaculos que appareeerem no andamento dos trabalhos economicos da fabrica e suas
dependencias.
~ 5.• Apoiar, quando julgue justa, a despedida
de qualquer empregado ou operario da fabrica e
fundição que fôr proposta pelo gerente, e despedir,
quando entender de justiça, os do escriptorio e
deposito.
§ 6. o Cenvocar a assembléa geral dos accionistas no mez de Janeiro de todos os anno3, c apreSE-ntar-lhe o relatorio e balanço do anno anterior
com o fecho de 3f de Dezembro, e convocai-a
tambem extraordinariamente todas as vezes que
julgar necessario.
§ 7. o Fazer escripturar os livros da companhia
com toda a regulandade, e conforme os usos commerciaes.
§ 8. o Ultimar sempre, por meio de arbitros, as
contestações que possão offerecer-se entre os accionistas ou quaesquer outras pessoas, salvo as
determinações de lei em contrario.
Art. 9. • Os Directores, além da parte que tocar
a cada um no dividendo annual, não perceberáõ
porcentagem ou gratificação alguma pelo seu trabalho, até que se conh!''::a se os lucros da com0

,
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pauhia o podem pcrmittir; niío podendo nenhum
dos aceionislas eximir-se de::;tc encargo, quando
fô1· eleito Director, sob qualquer pretexto que seja.
TITULO IV.
DO GERENTE.

Art. 1O. O gerente será de livre nomeação e
dcrnissiio da DirecloJ·ia, com approva\:iío da assem·
bléa geral dos accionistas, e compete-lhe:
§ 1. • Ter 11 seu cargo 11 direcção economica dos
trabalhos da fabrica e suas dependencias, de <~on
formidade com o regulamento interno e com m
disposições dos presentes estatutos.
§ 2. o Apresentar em todos os semestres á Di·
rectoria um relatorio dos trabalhos a seu cargo
com as observações que julgar convenientes a berr
dos interesses da compannia, e do serviço eco·
nomico da fabrica c suas dependeneias.
§ 3. o Dar á Directoria todas as informa\Ões qu'
po1· e lia lhe forem exigidas, e cxpôr-Ihes as duvida
e embaraços que possão or.coner, aguardanrlo .
sua decisão para cumpril-a.
§ 4. • Escripturar os livros que pelo regulament
interno deveráõ existir na fabrica e suas depen
dencias.
.
Art. 11. O gerente pereeberá da caixa da corr
panhia, a titulo de honorarios, uma quantia rnensa
arbitrada pela Directoria com approvação da a:
sembléa geral. Esta quantia lhe será paga a contt
do dia em que forem precisos seus serviços, o qlJ
se verificará pela nomeação que receber da Dire1
to ria.

TITULO V.
DO ES1:1\IPTORIO E DEPOSITO.

Art. 12. A companhia terá o seu escriptorio
clrposito nn Cidade de ~lacri6.

- r;rArt. 1.1. Tanto o r,;;niplorio como o d·~rositt) INií.o
os cmpn~gnllos que forem pre~.:iso~;, n juizo da
Directoria c a expensas da companllia, hem eo!llo
os livros que ella julgar neeessarios.
TlTllLO \"1.
DA f'l'~Oii,;.\0.

Art. H. A fahricn, como dispõe o n1·t. t~.· te1·a
pequena funrliçáo para occorrer ns tll~Ct':>si
dades que ella houver, e para nas vagas qtlt~ livt>l', se
flecupar nas obras que lhe fot·crn encollltltl'!ldadas.
Art. 1i). A fundição fica dnpcmh'tHlo Lla fnbriea,
e o m~s\re e obt·eiros que ne\la se oc~uparen.1 serão
subordmados ao gerente, corno os dett1::tts empr<>gados da fabrica.

11111a

TITt:LO Yll.
DO CO'iSELJln

DE

l'ISC\US.I.(.:.\0.

Ar\. Hi. Os aecionislas da compnnhia scruo rL'presentados, para o exame dos negocias drlla; por
nm conselho tle tlscalisnção composto de t1·es mem~
bi'os eleitos d'enlre si todos os annos na assemhléa geral ordinnria do 1oez tle Janeiro.
Art. O. São nllribui.ções do conselho uc fiscalisação.
.
§· 1. • Examinar escrupn\osnmentc o estado ela
escr~ptUI·ação c ope1·ações da eompnnltia.
§ 2.• Examinm· igualmente qual tenha sitio o
comportamento dos empregados da companhia.
§· 3.• Fiscnlisat• se os presentes estatu~os c o
rcgulmúento interiló da fni.H·iea e suns !ll'pcndeneins tem siclo restrictnmcnte 0bservnclos.
§ &..• Examinar o balanço gf.r:\l da companhia,
que a Di1·cctoria deve apresentar ú assembléa geral
dos nccionistas no mez de Janeir.ó de todos os arinos.
Art; 48; ll;un· o fim detormioacto no artigo nntcct>tleute. a fabrica t' s1ws clep('!ldl'tH·i~l!', o t'Sl'I'Íptorin
I. EIS 11l I ~{>7,

JoAJITI' 11

e o depo:.ito, serão fnm1uc~ados ao Conselho de fis·
calisação, c a Direc.toria he dará todos os esclarecimentos que forem exigidos.
Art. 19. Concluido o exame, o Conselho fará um
relatorio, no qual emitlirá sua opinião sobre o estado
da companhia e sua administração, podendo propôl'
(}Ualquel' metlida que julgue util. Este relalorio e o
da Directol'ia serão impressos com o balanço e distribuídos pelos uccionistus.
TITIJLO VIII.
DA ASSEYRLiA GERAL.

Ar!. 20. A companhia é I'Cpresentada pela sua
assembléa geral. Esta é a reumão de todos os accio·
nistas que, não sendo seus empregados, nella possuem fundos na fórma do art. 6.•
Art. 21. Ser{! legalmente constiluida a assemblén
geral, se no dia e hom marcados pela I>irccloria ou
pelo Conselho de fiscalisação, se ncha1·em reunhlos
dous terços ou mais do capital social. Em caso con·
trario, a reunião será transferida para outl'O dia e
funccionará com os que comparecerem.
Art. 22. (Modificado).
Art. 23. Compete á assembléa geral:
§ 1. • Ouvir os relatorios da Di1·ectoria e Conselho
de fiscalisação, á vista do balanço de cada anno.
§ 2." Eleger os membros da Direetoria e os do
Conselho de fis.calisação.
§ 3.• Approvar ou não a nçmeação ou demissão do
gerente e empregados e seús ordenados.
§ 4.." Remover qualquer dos Directores, no caso de
se lhe provat·em malversações, e fazer pôr em uso
os meios legaes para indemnisação dos prejuízos.
Art. 24. A assembléa geral será presidida '(leia
pessoa· que os accionistas escolherem, d'ent1e s1 no
principio de cada sessão, excluidos os Directores e
membros do Conselho de fiscalisação.
O Presidente nomeado elegerá um Secretario c
dous Escrutadores para formar mesa e proseguir os
trabalhos da sessão.
Art. :25. O accionista que obtiver a palavra não
pDderá fallar mais fie duas vezes sohr·e o mesmo oh-

j~clo,

nem ltH·srno pin·a cxpliea•·-sc, exccpluanrlo-sc
os Directorcs pam se dcfcnllcrcm no cnso de serem
accusados.
TlTtLO IX.
lJA VOTAÇÃO.

,\rt. 21J. A nnlcm da vufn('iio seri1 conta;fa na raziío
progressiva lfe mn por cactâ 3:000flOOO em ncçiw on
acc,;õcs, at6 o nurner·o de seis votos, nwximo qt~C
póde ter qualquer uecionisln. Os tlc menor quanlw
sólllcnle poderiio tonwr parte nas discussões da
asscmblca geral.
Art. :27. (~lodificado.)

TITULO
no

X.

J:HE:'iL\IHO GF.RAL.

Ari. 2R. Todos os aunos, em iH de Dezembro, a
llireetoria fmú o invenlal'Ío gemi do estado da companhia, que deverá set· conct:uido· até o dia Hi de
.Janeiro do mmo seguinte. A Directoria convocarú
;~t6 o llia 10· o- Conselho de fiscalisação plll'a qwJ
dle possa f'az~r o seu exame e relatorio, a ftm til'
:1prescntal-o ú usscmbléa geral dos soei os.
TlTCf.O XI.
DO DlYllJE.\[)0.

Art. 29. Depois de pitgos todos os encargos e
despezas geraes da l'OIItpo.nhíu, do lucro que apres~ntar o balanco annual, set·ão deduzidos:
~ f. •

D0us c ineio por cento sobro o importe das

J<to).;ll~hinas
l.itlll')

de

e utensílios da fabrica e •.lt>peu•1ewias, a
<•nnita.

d.f':-apreeiaf~ií<)
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2. Urn por cento sobre o importe dos edit1cios
0

da·fabrica e suas dcpendencias a titulo de desupre~
ciação c concertos annuaes.
§ 3.• (Modificado).
:\rt. 30. Feitas as dcducr,ões de que trata G artigo
nntecedente, o sllldo liquhfo que ficnr será dividido
annualmente entre todos os accionistas, na propor~
fJw do \·alot· nominal das acções que possuírem,
gmmlmla a disposição do art. f .•, § 8.• da Lei citada.

DA FORÇA MOilUZ D.\

L.\DI\IC,\ E DO
IEAI\ES.

i"-U~II!.RO

DE SEl"3

Art. 11. A fon.;a motriz da fabríea é de agua eorrentP, poderú, porrm, sct· auxiliada por machina
a v;qH'r se cll;1 fôr indispcnsard para trabalharem
todos os teares.
i\1'1. :12. O llllllll~rn dos teares é !11.~ quarenta e podNú s1~r augmcntndo ou diminnldo pela llirectoria na
razftu do consnmo dos tecido~ rpte se fabrieHrcrn.

nrrr.o xm.

Ar!. 33. No caso <l~ prejuízo de 110 cto capital
<ln ~ompaBhin, se1·ú dia dissolvida e eulrarà em li~
qllitl;u_:üo anres de Hi aunos, marcados no art. 2.", se
na <t:o:;emhlb geral dos accionistas nú.o se determinar o colltrario.
Na cxpimção da companhia, ou no caso de díssolut.:fw anticipuda, a Dil'cctoJ·ia cuidará. em effectuar
a_ liquídnçiío no prazo mais breve possivel, ou por
s1 ou 1lelegnndo-a a um ou dom; de seus membros,
se <l Olllro nccionista ou accíonislas, pela assembléa
geral, 11üo fôr encan·egado.
.
Art. :H. Xos cnsos do artigo antecedente, o activo
dcfinit_iro_ da eompanh!a será repartido ·entre torlos
os Hl'Gt.,HllSt<ls proporcwtwlmente aos valores das
<H'<.:<Jt•.s 'I'''~ possuírem,
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TITULO XIY.
oBISi!OSlÇÕ!!~.:GEl\AES.

·Art. 35. (Modificado.)
. .. . .
, Art. 36. No impedinienlo)m m01tedo algO.ú\ <}:ps
Direetores, os outros dous éotilinuarâõ a gerit'(dté
a primeira sessõ<1' ordinaria dos accionistris; se
por-ém, forem dou$ os impedidos, um del\es será
substituído duwnte o seu Impedimento por tlm dos
accionistas que lhe fôr imme<liuto em votos.
Art. 37. Estes eslutulos, depois de tnmscriplos
no liHo cspedal da companhia, c ussignados pelos
nccionislas que os npprovarcm, scrüo submelt.i(\os
<~o Govemo geral e ao rcgistt·o no TI'iuunal do Cummercio, como determina o art. 2\JG do Cotligo ComInercial.
Art. :38. Fícão revogados os cst<~tut•h de ':?3 de
rever1~iro de ·t8:i7.
(~egn~~~~~ n~

<l"-sig11atmas.)

DECRETO N.

3918-DE

21,

DE JL'LIIO DE

1861.

. Autorisa a incoq10ração da Sociedade Reunião tios Expositores
c app1·ova os respectivos Estatutos.

Atlentlendo ao que Me requereu a Sociedade Rcu.nião dos Expositores, estabelecida na capital do
Irnpet·io, deVLdamente representada, c de conformidade com a !\linha Immediata Resolueão de t7 do
corrente mez, tomada sobre parece1· clá Secção dos
Nrgocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado
mn Consulta de 8 de Maio ultimo, Hei por bem conecdcl·-lhc a necessaria aulorisaçiw para funccionat·
e approvar os respectivos Estatutos qnc com este
baixão, el)m a Iuodilie<H,:ão de se çJetlnmr nn art. 2:)

a clausula de ficar dependente da approvação LI o Governo Imperial r1ualqueJ· atteraçiio que nelles se haja
ue faze I'.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Sect·elario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenlia
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte quatt·o de Julho de mil oitocentos sessenta
c sete, quadragesimo sexto da Indepcndencia e -do
lmpcrio.
Com a rubrica Llc Sua

~lageslaue

o Imperador.

JVmwel Pinto de SoH;;a Dantas.

lleunlào dos

K"l'o~ltores.

ESTATUTOS.
~ 1.• Fit.:a l:on,;lilttida. 11esla Curt,; uma Suciedadc
sob a deno111innçfw dc-aeuniào dos Expo!iitores.
§ 2.• A Reuniàolempol·firuocstucloeadiseussiio
dos interesses commuus a. (oJos os expositores no
Brasil, n:1o sômcntc emq1tanlo durar :1 Exposição
Univet·sal, mas igualmente pam todas as exposições
futuras do5 pt·oductos hrasilcit·os, quér nu Bmsil,
quér no üxtcrio•··
~ 3.• A Reunião propõe-se:
i .• Excitm· a emulação do Brasil [}ara com os püÍ7..CS
mais adiantados.
.
2.• Contl'ibHit• com toda5 as suas forç.a~ parJ prepaJ'ar o lraLlal h o Ycnladeimrnente naciona I, ajudando
a formar aprcndileS e obrcit·os no5 diversos ramos
da agricultura, industria e bellas artos.
.
3." Propagar pela influencia individual dos mcm ...
hros ele\ Hrmnião o (}C! a coHectiv.l desta Sociedade, os
melh?r~s mcthodos de trabalho agrícola, iudus:rial
e artistlt.:O.
.
4..·~ OccupaF-s~ da vulga1:isação dos .ensinos que
possao. contr1blllr p:u-.1 o adt&ntamcnto mtcllectual e
rnoml da classe do5 obreiros no Brasil •
5. • Leva nlar o trabalho ma nua I e os tralnlhadoreg
a•' gr~'') qn'~ lhf's p1~1·t~ncc em tnda n socicda1\t~ rs-

-
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clarecida amiga do progresso, e que respeita a dignidade do homem util e laborioso.
6.• E tudo isto a fim de representar dignamente o
Brasil,· seus t•·abalhos e seus productos em todos os
concursos abm·tos ou que tem de abrir-se no futuro
aos resultados do labor humano.
§ ... • A Reunião procurará todas as publicações relativas ás exposi~oes e aos pt:oductos expostos, e
dellas fará traduzir verbalmente' ou por escripto, ex·
tractos em lingua porlugueza, para uso dos membros
a quem esta Hn'gua é a unica familiar.
§ 5.• A Reunião pôr-se-ha em relação com a reunião ou circulo dos expositores da Exposição Universal de Paris e com todas as sociedades formadas
ou que possão vit· a formar-se com o mesmo fim.
Os expositores·, reunidos em sessão pt'eparaloria,
aceitando a idéa de constituir a neunião dos Expositores no intuito e pára os fins supramencionados,
adoptão d~>sde jú o seguinte regulamento geral.
REGOLAMENTO.
Art. 4.• O numet·o dos membros da Reunião. será
illimitado; haverá membros honorarios, effectlvR!'l e
correspondentes.
Art. 2.• Serão admiltidos como membros etfectivos ela Reunião:
4.• Todas as pessoas que tiverem concorrido eni
uma exposição qualquer, nacional, estrangeira ou
universal.
2.• Todos aquelles que por sua indusu·ia ou artPpossão tornar-se de um dia para outro expositores
âe seus produclos.
3.• Todos aquelles q•1e pelos 3eus escriptos ou publicações tiverem contriiJuido pa1·a o desenvolvi•
mento e progresso da· agricultma, industria e bellas
artes.
.
Art. 3.• Serão membros honorarios todos os membros effectivos que, por motivo qualquer, tiverem
mudado de residenCia ou abandonado voluntariamente a industria que os tenha feito admHtir, e se
acharem na impossibilidade de tomar parte activa e
regular nos tranalhos da Reunião,
Serão lambem admiltidos como membros honorat·ios todas aqnPIIns p~?ssoas, c·uja posit::t\0 sor.bl,
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on. sciencia possfto contribuir p_a,ra ~ realisnçao dos fins propostos, quando a neumao OJUI~ar

profl~si'to

opportuno.

·

Art. ~. 0 Podet·ão ser nomeados membros correspomlenles todas as pessoas que, fórn da tiórte ou no
estrangeiro, tiverem para com
Heunião· relaçõE-S.
uteis ao seu fim, e que tenhão por motivo as· cxp<f::sições ou os nperf<JiÇo~rttos, descobertas, etc.t
:tproveilnveis ú agricul~ir, industria e bellas artes;
Art. 5." A Hellniiío set•fl :vhninistracb por i.lmii''Din~etoria compostu de:
rm Presidente.
Um Secretario.
Um Thesourciro.
A Directoriu será nomeada para servir por espaço de um anno, sendo indefinidamente reelc-

a

givel.
Art. 6." Oulrosim, f\ Heunifío nomem·ú seis commissarios encarregados de trabalha~· especialmente,
de accordo com a Direcloria, pat·a o desenvolvimento
da Sociedade, propagai-a e fazet· cmíltedJos o:> fins
a que ella se pt·opõo. Serviráõ lambem os ::>eis commissat·ios da commissão da verificação da,scontus, e
srrüo nomoudos pot· t)m anno,
Art. 7.• Os Commissarios hão de ser escolhidos
sem distineçfto de nacionalidntle; por·éúr o:nuiúero
de cada língua differente Ira de ser proporcional
no nHrrwt·o dos membros- que l'allem o més.iuo
idioma.
·
Art. R.• A Mesa representa 3'l\euniiío cm·toda·s•as
sw1s relar,õcs exlel'llns.
, .
.
Art. 9.• Os deveres do Prestdente são:
1.• Presidir ás sessões.
2.• At)l'ir e fechur os trabalhos.
:l.• Dil'igit· a ot·dem do dia e a discussão ..
4.• Abl'ir·, r·ubricar e enCért·ar todos os livros' da
Heunião.
.
·
!;.o Assignar todas as Mtns;:halancetes e palnlços,
c finalm~nte todos os papeis <\a Sociedade.
O Prestdentc tem autoridade pat~a· manliH' a 'ot·dem,
chamando á ella os membros que a perturbarem,
e retirar a pnla,Ta a quem olfendcr o dccóto ·da
Heunião.
IJ
·
Art. 10. O Secretario tem por devet·:
L 0 _ PI'OCüder á chnmada dos memhros prflsenies ás
sPssoC's ü ú lmtura (!as actas e de (i)do,;; os papeis dll
LJUP COnstar O PXpPJIPillC.

.

· :t• Eset•evPt' c assigna1· lodo o expeulente da
Reunião.
3." Arcllinu· ern boa ordem todos os papeis pet·tencentcs ú Sociedade.
ft..• Tomar· em torlas :1s sessões os apontamentos
para fommlm· ns actns c lançai-as no ltvro proprio,
com asseio e clareza, depois de appt·ovadas.
5. Eseripturár lambem coni clareza e asseio o livro
de matricula dos membros.
·
Art. H. O Thesoureiro é o depositaria das rendas
da Reunião, e como tal o unico rcsponsavel por
citas. Compele-lhe receber c guardar as joias e as
mensalidades, cfff!etuar as compt"<1S, pagar ns despezas, escripturar os livros nceessarios com toda a
r.lat·ew devidn,
Art. t2. A RcÚniií.o let·<i duas sessões mcnsaes,
cada qual tres ou quatro dias antes da sabida dos
paquetes dn Enropu, sendo o Jia de cada sessão determinado pelo Presidente. Fóra dessas sessões B
em casos imprevistos ou de necessidade, eompel.c
ao Presidente mandar convocar a Heuniiio em sessão
cxtraordinaria ou eonvocar sómente a Mesa inteit·a.
Art. 4:l. A Di rectoria e os r.ommissmios compõem
a J\lesa. Todos süo obl'igados a comparecer em CReia
sessão qu:1nd0 niio lin:t·em rnotin• justificndo de impedimento.
Art. 1L No inlcl'rallo das sessões, o local da Sociedade serú franqueado a todos os membros pam
leitura das pnbliea\;ões recehid<1~, das netas, consulta dos nrchivos, etc.
Art. I :i. Todos os anuos a Direetorin-opresrntar;'t
um relatorin resumido dos trabalhos da soci<~Llade e
dos resultados eolhidos. Este relatol'io será lidl)
pelo Secretario, depois de um discurso do Presidente. Na mesma occasiào o Thesou1·eiro npt·csenlat·ú tambt\m o balnn~;o da receitn c despeza.
Al'l. 16. As rendas da Reunião compõem-se das
joias de entradn de cada um dos membros e das
'mensalidades, e além disto das quantias que possüo
ser ofTerccidas á Sociedade para nj~1da_l-a na rcalisacão dos fins que ella JWOpõe-se alltnglr.
Árt. 17. A joia da cnl rnda será 1\e 10 1~000, c a mensalidade de 2~000.
Art. 18. Salvas as despezas miudas de registros,
papeis, pennas, tinta, etc., annuncios e circulares
de com·oeaçào, todas as mais despezns drrcrúi'í SPI'
nntorisadas po1· um ,.01n nniPrint·.
0
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Art. Hl. A con lar t\a data do twcscntc regulamento
se1·á preciso, para admissão como membro da Reunião, ser apresentado por dous membros effeclivos
ou honorarws; dar inteira e completa adhesão aos
Estatutos e regulamento, s;alisfazer ás cotisações determinadns.
Art. 20. Toda n proposta deve1·á para ser posta
a votos, ser apresentada verbalmente ou por escripto,
por dous membros effectivos pelo menos.
Art. 21. Estnndo o Pt·esiLlente ausente ou impedido, as sessões serão interinamE-nte presididas pelo
mais idoso dos Comrnissarios.
Art. 22. No caso de ausencia ou impedimento dQ
Secretario substiluil-o-ha proviso1·iameute o mais
moço dos Commissarios.
Art. 23. No caso de demissão ou impedimento
grave de qualquer dos membros da Mesa, os substitutos serão nomeados sómente para o tempo que
restar do anno do impedido ou demissionario.
Art. 21-. Perdem a qualidade de memb•·os:
1. 0 Os que deixarem durunte mais de seis mezcs
de satisfazer as cotisações mensaes, residindo elles
na côrte; aos que estiverem ausentes conceder-seh a mais seis mezes.
2. • Os qne tentarem, Jirecta ou indirectamente,
por factos provados, destruir a ncunião ou lan~ar
mão de meios pelos quaes possão causar o descredtto
ou anniquilamcnto da mesma.
3, Os que faltarem á honra e pt·obidade, por bancanota ou de outra maneira, ou que forem sentenciados pelos Tribunaes Crimimws.
Art. 25. Se a experiencia mostrar conveniencin
ou necessidade de modificar-se o presente Regulamento, a proposta para qualquer .nodificação deverú
ser apresentada por escripto c assignada por cinco
m~mb~os effecl.ivos, pelo menos, e por dous Commissanos.
Art.. 26. Os presen!,es Estatutos e Hegulamento,
serão Impressos depois Jt~ appl'Ovados pelo Governo
Imperial, e um cxemf?lar será entregue a cada um
dos mem\)J'os da Reumào.
Jleito e deliberado na sessão de 21 de .Tuneiro
0

de186i.
(S~>qnf'm
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tti i -llE

24

llE JULllU Uh

l86i .

.'-;Jlli'OVa as altc•·açõe3 feitas em vat·io3 :u·ti.gos dos estaLutos
companhia de illumlnaçao a gaz do Maranhão.

d;~

Attcndendo ao que Me requet·eu a companhia de
i Iluminação- a gaz ilo Maranhão, devidamente representada, e de conformidade com a l\linha Immediata
Resolução de i 3 do corrente mez, tomada sobre
Parecer da Secção dos Negocios do Imperio do
Conselho de Estado, examdo em Consulta de 20 do
mez antet·ior, Hei por bem approvar as alterações,
que com este baixão, feitas em varios artigos dos
respectivos estatutos appt·ovados pelo Decreto n "
300';} de 24 de Novembro de 186'2: ficando dependentes da ullcriór approvacão fia assembléa geral
dos accivnistas os ordenados que forem lixados
pela Directoria ao gerente e outros empregados da
mencionada companhia .
.Manoel Pinto de Souza Dantas, tio ~leu Conselho;
.Ministro e Sect·etario de Estado dos Negocios da
Agi'Ícultma, Commercio e Obms Publicas, assim o
tenha entendido c faça executai·. Palacio do Rio de
Janeit·o em vinte quatro de Julho de mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a t•ubriea de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas .
.&lteraç4)es a que se refere o Decreto n. :1919 de
Julho de I 867.

~4

de

TITULO li.
IL\ .\D)IIMSTR.\ÇÂO.

No art. \J.• supprimão-se as palavt·as-d'entt·e os
quaes sel'â eleito o get·cnle da companhia.
No art. 1o su ppt·ima-se o final ou as pala \TiiS respeitando-se a altet·ação feita no m·t. 20 do eonlrnetn Prn :lfl tlt' J;mciro do t'nno pnssado.

-

:!til'--

ll art. I:) :,uja :-,\1 I;:, li lu idu IJUl' esk:
A Directot·ia t•eunir-sc-ha uma vez pvr· seuaaua,
ut·dinari:nnentc c extmordinut·iamente quando o Presidente della o julgar conveniente.
O art. 15 seja supprimido.
O art. 16, que IWSsat·ú n ser o I:J, seja subslítuido
pot· este:
Os Dít·cet.ores, eujo impedimento durar -pot· mais
de 30 dias, serão substituídos pelos ncciolllslas quP
na t•especliva vota~,:.üo forem Jmmcdiatos em voto:;.
()art. n suppt•ima-se:
Accrescentc-se como <ll'tigos aJditivo:'-:
:\t't. 16. Além da Dircctoria, krá a companhia uttl
gerenlf) p:1ra admini5lral-a, o f]Unl scr/t nomcnllo ~~
rlemittido liHcmcnte por af]ue:ln, ficando-lhe suhflrdinnt\o e responsnvel.
:\ri. -17. Não podcrú ser gerente o accionista que
nilo lenha no menos ~;o necões. e estas s:3riio inalicnavcis dnr11ntn o cxcrciêio do seu cargo c ate
tlnze mczes depois.
At·t. 18. Ao gCl'enle eompetc:
~ 1." Propor ú Directoria a nomca~;iw e üem issàu
do:-; em pregados.
~ '2." Executar as Ol'1lens da Dir..:etoria, quét• sejúo
c:onceruentes 1\ administração (\a eompanhia, quér
<t observancia do conlracto e e,;tatutos desta.
'
~ 3.• Apresentar ú Dircctoria um balanço de sei:;
em seis mezes, e outro no fim de cada nrmo, este
ultimo acompanhado de seu relalorio.
Art. i 9. O gerente poderá assistir ás sessões d;t
Directoria, quaudo esta o julgnr cotn·enicntc, mas
nellas lCI'iÍ só mente \'OI O COOSU \livo.
TITULO \'1.

o art. 2:;, que (Hisstu·á a ser '21, pela altet·açào ua
HU me ração

de:; de o art. 18, seja suhstituido por este:

A compnnhia tcrú, além do gerente, os mais em-

pregados que forem nece:ssat·ios para o seu csct·iptorio, e outros sc,·vir:.()s dei la; todas as nomew;ôcs
e demissões da Dirl~c:oria, precell<~IHio, po1·ém, proposta do g·erenlc; e prt~stat•áõ lian\:-a i lonea aquelk:'
•Jllf' tivurem tio• t'el't•k•t' e distl'ihui1· l\mdr•"

IJ art. !!ti :.uppriuw-se.
.
O m·t. ':!7, que passará a ser :ts, seja ussi1u ~ubs
tiluido:
O gerente e mais empregados perceberúõ os ordenados ou salarios que lhe forem nrbitrados pela
Directo1·ia. a qual ouvi1·á sempre o gerente, quanto
tiOs ordenados dos outros empregados.

TITULO VJJ.
lH ASSEliBLÉ,\ GEllAI..

O Hl'l :1ti, que deverá te1· a HIJHH~I·ação de ;n, seja
:>ubstitilido por este:
A assernbléa geral tera Ulll l'resideute, dous SelTel<H·ios, todos eleitos annualmente pot· maioria
rel<.~tiva de votos em esei'Utino seaelo. e em listas
(lUll desio·nem
OS CHI'O'OS'
.
o
o
.
Maranhão, 12 de Janeiro de 4867.
·~rguern <~ s assignaluras . .i
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:\Ludil ubsenar u Hégulameuw para a uavega(:.ão tlo riu

zona,.; e

:,eu~

alll1Jente3

,~

ou

Atna

S. Fraads.:o .

.Yislo o art. ü." do llecreto de 7 Li e Hezelllbro uo i86ti, e
Tendo prescnlu o art. i72 do Regulamento do 19 de Setembro
tle 1860, c a Cnnsnlta da Sceeiío do Fazenda do Conselho de
r~~tado :
llei }1,11' bem Ordl'll~·l' IIU•~ na navegação tio rio Amazonas
e s~ns afilucnte,; e do rio S. Francisco so observe o RegulalllCilto, que eom r•sl!1 linixa, :tssignado por Zncarins de Góes e
\rascuucdlos, do ?lfeu Conselho, Senador uo Impt)l'io, Presidente do Conselho 1lJ Miuistt·os, Ministro c Secretario uc Estado
dos Neg-odos da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thcsouro
Nacional, que a~sim n tenha ontcmlido c faça executar.
t'alacio t.lo Hio do Janeiro om trinta e um uc Julho de mil
uitcccntos sc~seuta o sete, qnatlr:tgesimo sexto da Indepcudcnci::l e do lmpcrio.
o

Com a ruhriea dé Sua .Uag"L•stade o lmpe1·ad•ll'.

llegulalllento pa&'ll a uavcgacioo do rio A1nazonus e seus
afftuentes e do S. Franelseo •

. \rl. I .• Ficar<i alwrta, uest.le o uia 7 ueSetemLt·o de 1867,
aos na v ius mercantes de todas as nações a na ve~;ração:
L• Do rio Amazonas até a povoação de Tabatmga (art. :J."
§ unico ).
2.• Do rio Tocantins até a cidade de Cametá.
3. • Do no Tupajoz até a cidade dcSantarém.
!1. o Do rio Madeira até a vil la de Borba.
u.• Do no Negro até a cid'lde de :Manáos.
ü. o Do rio S. Franci~co até a cidade do Pouetlo ( Dllc. uc
7 tlc Uezcm bro de Hl6f: ).
Art. 2.• fls embarcações mercantes do qualquer naciona·
lidado ou procc<lcm:i3, que demandarem os portos do Imperio
no Amazonas e seus affiuent~s, poderão entrar ou pela barra
do Pará ou pela foz principal do dito rio, seguindo qualquer
tl?s dous cana os e!J_tre Mae~pá e ~ilha Caviana, e entre a ~fe·
:xl3na c a de "Mara;o ( art~. ::1 c 3o).
Art. 3.• Para o commcreto e navegação do rio Amazonas
e outros, a que se refere o art. i. •, ficiio elevadas á categoria
de Alfandegas as Mesas de Bendas de Manáos no rio Negro,
e do Penedo no rio S. Francisco, c ereadas as seguintes
Alfandcgas:
1.• lk Came:á norio 'l'ocanlins.
;;!.• Do San\3rem noriaTapajoz.
:>. • nc Borba no rio .Madeira.
4,. • no S. Paulo de Oli vença no rio Amazonas t~olimõeSJ.
~ Unico. A A!fande:,ra de S. Paulo de Olivença será tl·ansl'eri(l-1 parJ l'abatinga, sendo extineta a Mesa de Uendas,
ereada prlo art. :.i. • do Decreto n. 3216 de 31 de Dezembro
de 18G:I, logo c]ue, na conformidade do art. ;J. • do Decreto
de 7 do Dezembro de 186G, cclel.Jrar-sc o aeconlo sobre os
Regulamentos fiscaes e policiaes n:.~s ag-uas do Amazonas
( Solimõcs ) da foz c.lo Javary até o sitio de Santo Antonio na
fronteira do Imperio com a Hcpublica do Perú.
Art. 4-. • As Alfandcgas ora creadas terão as attribuiçõe;
das outras do hnpcrio a respeito do rommcrcio de impor·
tarão e exportação dos gcncros estr:.~ngciros, e dos de pro·
clucc;ão, indLlstria ou manufactnra nacional, guardadas 11'
Ll isposições deste Decreto.
Art. 5.• Em virtude da di~posiçiio llu <lrligu precedentt\
poderá ter lugar nas rderidas Alfandegas o despacho:
1. 0 ne importação de generos estrangeiros c de proLluccüo.
Íililustria ou mauuf<lctura nacioual;
"
2. • De rccxporta<;:ão ou baldeação de g-eneros estrangeh·os;
3. • De cxporta~~ão de generos cstrang·eiros que já tiverem
}lago direitos de eon8nmo; e
4-. • De cxportac;f10 dos generos de prodncção, industria ou
mannfar,tura nacional.
~ '··" N''" ,; P"l'lnilticla n ret~Xpl1rla••i'"l "" h~l•lPac:í0 tlP ~~~-

neros estrangeiros de uns para outros portos uo lmperio nu
Amazonas e scns affiuentes ~enão para aquelles onde houver
Alfandega (Lei de 18 de Ret3mbro de i8'l5, art. ~5; Hng.
das Alf:mdegns de 19 de Setembro de 18ti0, art. 621).
§ 2. o As mercadorias já despachadas para consumo nas
referidas Alfnntlegas, que t verem por qualquer motivo de
~eguir para a do Pará ou qualquer outro porto fóra do
rio Amazonas, satisfarão préviamcnte a importancia do
abatimento que nn ónoca de seu embarque ou entrega da
carta de guia tiver lugar na fúrma do art. 'lO, lancando-se
a verba do pagamento no despacho respectivo. No· caso de
!alta de Yerbn na Alfandega ou l\Iesa de Rendas importa·
dora st>rá a dilferença cobrada na razão dupla.
Art. !i.• Crear se-hão Entrepostos nas Alfandegas de l\tanáos,
norba e Tabatinga (art. 3.• § unico), logo que forem ceie·
brados os accorJos sobre limites e regulamentos fiscaes e policiaes, a qu') 80 r"fere o art. 3. 0 do Decreto de 7 de Dezembro
de 18lili.
A entrada do.; generos nos Entrepostos potlei'Ú ter lugar nus
~Pguintes caso~:

1. o De importaçiio tlirecta por mar on pelos rios e agnas interiores das Provineias do Amazonas e do Pará, na fórma dos
tratados e convençõe5, e dos regulamentos fiscaes expedidos
para sua execução (Reg. cit. art. 16~);
2. 0 De transfereneia tle um Entre'posto para outro (Reg.
cit. art. 2lti );
3. 0 De importaçãu dos g•'neros naeionaes despachados em
qualquer úa~ AI f'andcgas flu v iaes para fóra do Imperio, Hcando esta disposiç;io extensiva ao Entreposto do Pará.
§i. o Os Entrepos•os ser;\o, quanto á percepção dos direitos
de importação ass(_ nelhados a territorio estrangeiro, podrndo
const'guintcmente as mercadorias, durante os prazos legaes,
~er livremente, em todo on em parte :
i. o Hecxportarlns em transito pam o:; portos dos Estados
limitrophes,on transportadas para outro Entreposto, Alfandega
nneional ou porto estrangeiro, sem pagar direitos;
2. 0 Desp:whatlas para consumo, pagando os respeeti\·os direitos.
§ 2. o As mácadorias, para o favor do artigo antecedente,
não dependem de declaração no manifesto da embarcação de
se destinarem a Entreposto, bastando a do dono ou consigna ta·
rio dos generos por occasiào da entrada no deposito.
§ 3. 0 O Presidente da Província do Amazonas, sobre proposta
dos Jn~pectores das Alf,wdegas e informaç;io tia Thesuuraria
de Fazenda, designará os armazens para o deposito das mercadorias, e nome.1rá os Administradores dos referidos Entrepostos.
.,
§ !t,. o O mesmo Presidente, com andiencia do Jnspector da
Thesonraria de Fazenda e dos Inspectores das Alrandegas, pndcrá, sendo nccessario, :Jutorisllr, além do Entreposto publico, Entrepostos particulares, ficando a concessão depm\olrntc, mas sem efTeito suspensivo, da approvação do Governo.
~ :;." Em tn•ln m~i;; qnf' rli.;;,;~r rr<.oppitn :í t'rtllf'r<oo;~o tln;: En-

n··~l'usto,:. cntnula, lkpnsito r, s::~hil111 tl:ts m'lt'eadorias, s:.~a
'"!ministração e respeetiva rc~ponsahilidade, observar-se-hão
as disposições do Hcgnlamcuto das AlrarHlr~n~. e do D~r·pt"
n. 3217 ue 31 tlc llczcmbro de l8U:J.
Art. 1. o A Mesa de Hcnclas de Vi !la No\·a, na margem direita
tlo rio S. Francisco, l'roYincia de Sergipe, além do despacho
<lc importação 1lo gencros de prodtlrlj.iO, indn~tria ou mnnu.factnra n::teional o e~trang:eiros, que já tenhão pago direitos r! e
consumo, lira lmhilit:Hl:l para o de export!l~ão 1lns productos
n:~.eionnrs p:~.ra dentro on fúr:~. do Imperin.
~ l." A mesma Estação poder;í igualmente atlmit.tir a dc>padlO a~ etnllarcaçliflS nacionae~ Otl e~t.rangeira~, f]llC vierem
r::~rrcgadas tle gr,nr~ros l•!'trangetros, ltvres 1lc rltrettos.
~ 2. (jnanclo, alt'.mtlo' ~~~ncros lllCilClionados no artigo antecedente, as cmiJJi'rar;õe~ t.r:\n~portarl~lll outros t11mbcm de
origem c~tran.'!.eira, s;Jr.:i<) IJ>lrs primeiramente despachados
na Alfamlcga do l'enedo,e scgnir:íõ depois com aquelles cujo
despacho púLle ter lugar na referida Mesa 11c flen<las, recebendo t:atl::l navio 11 seu bordo um Guarda da mesma Alf:~n<lega, quo o acompanhe até o porto de Yilla Nova.
·
~ 3. 0 A Me~a de Uenrla!', de qnc trata este artigo, será consirlcrada de 2.• ordem; o seu Administrador c Escrivão percchcráõ a porcentag·cm que lhes arbitrar o Presidente da Pro·
'incia, ou \'ida a 'l'hcsonraria de Fazenda, lictlndodcpcndente
tla approva~:io do GonJrno, c os dons Gnanl::ts, qutl podbrá ter
para o rcspctti>o seniço, o Yrncimento diario lixado no
Hegnlamcnto dns Atrandegas.
Art. R." A import.aç:'to de gcneros estrangeiro~, par3 conmmo, deposito ou transito, e a exportação de gencros de prodncçiio, industria c manufactura nacional para porlos estrangeiros, ou de gcncros estrangeiros j~ des,Jachados para consumo, on em 1lcposito on transito, não poderá e!Tectuar-sc no
rio Amnzonns c srus :lflluentcs, ou no rio S. Francisco
senão nos port<J~ h~llilitr~dos rclo pre,cntc D!•rretn (Hrg-. cit.
art. 3Hi).
§ L" Em circumstancias extraordinnrias, c no hitcressc
da san1lc on scgurançn publica, o~ Presidentes das Províncias
do Amnzon:1s. Pará c Alagôa~, dando Jogo conta ao Govemo,
poderão prohil.Jir temporariamente a importação, tlcposito ou
transito, c a oxpot·tnr;ão ou sabida de todos ou ue ccrlQs !Iencros estrangeiros, on de produc():io, industria ou mantifactura
nacional, em nm oa mais dos meMionatlos portos ou Jugat_e.~.
e u sna eircnlação dentro de certa c detcrm innd!l zona ~~~s
fronteiras tlo lmllcrio (Reg. cit. nrt. :IW 5 :!.•).
'
•
§ 2. o A infracção dtl !Jllai!Jner das t'eferid[tS disposições será
punida com a apprehensão <los g-cneros, perda d~s cmb3rrações, qnr, tivcrom servido directamente panv.a importa<;:io,
exportação on hallleação frandnlenta. r mnlta igual a ·2/{
rlo v a lo r <los getwros (Reg. e i t. art. :llii § 3. o).
§ 3. 0 As pcnns do 11:uagrnpho antecedente ~ão cx~enstvas
a toda a tentativa de importa~ão, exportarão 011 !J:ildeaciio
frnndulenta, qne ti\·cr sido manifestacla por actos exteriori's
<' prinripin rJ,.. r''<l'l'lli':Ín. ~,~ 1irh:~r rlr sror lr·y~rlr~ a "fTr>itn pnr
0

-273circumstancias fortuitas ou independentes da vontade do
autor.
Art. 9.• A's disposições penaes dos §§~.o e 3.• do artigo
ant.,cedente fi cão sujeitas:
§ i.• As embarcações estrangeiras d~ qualquer natureza,
lotação, nacionalidade ou procedencia :
L• Que forem encontradas ancoradas ou atracadas, em acto
de descarga ou de baldeação, recebendo carga, ou depois de
haver descarregado ou baldeado parte ou todo o carregamento,
ou recebido carga em qualquer porto não habilitado, ou meramente habilitado para a cabotagem, ou praticàndo taes actos
clandestinamente em enseadas, ou em outras aguas territoriaes do Imperio.
~.· Que navegarem ou forem encontradas com carga ou
sem ella em rios, lagôas e aguas interiores do Imperio em
contravenção do presente Decreto.
§ ~-· As embarcações nacionaes de qualquer natureza, lotação ou proccdcncia :
L• Que forem encontradas, em actode descarga ou de baldeação de generos estrangeiros, recebendo ou baldeando carga
de generos, de qualquer origem, para portos estrangeiros, em
portos não habilitados, ou meramente habilitados para a
cabotagem, ou praticando taes actos clandestinamente em
enseadas e aguas territoriaes do Imperio.
~-· (iue transportarem generos pelos rios, lagôas, e aguas
interiores do Imperio em contravenção deste Decreto (Reg.
cit. art. 316 §§ 1.• e 2.•).
Art. 10. Oas disposições do artigo antecedente são exceptuados:
L 0 Os casos de ar"ibada forçada, varação ou força maior
(arts. 25 a 27).
2. • Os de licença da Autoridade competente.
3.• As embat·cações estrangeiras pertencentes aos Estados
ribeirinho>, que, tendo tratados ou convenções especiaes, em
virtude de suas estipulações, navegarem ou forem encontradas
nos rios, lagôas e aguas interiores do Imperio nos termos e
condições nelles estabelecidas e reguladas ; e
4.• As embarcações estrangeiras (art. 9.• § L• n. 2) que se
destinarem a algum porto fluvial na fórma prescripta pelo
presente Decreto (Reg. cit. art. 317).
Art. H. A licença, de que trata o .n. • 2 do artigo precedente,
I;JOderá.ser concedida, tanto ás embarcações estrangeiras, como
as nacwnaes :
§ t. • Em casos extraordinarios de fome, peste e outros em
que alguma povoação interior necessite de soccorros.
§ 2. • Para carga e descarga de objectos pertencentes á Administração publica.
§ 3.• Para o desembarque de colonos ou de passageiros e
de sua bagagem.
§ 4.• Para carga e descarga de generosestrangeiros, que
já tenhão pago direitos de consumo.
§ 5. • Para carregar para fóra do Impr.rio generos de producLEIS DE 18~7. !'ARTE 11.
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-2Hção intlustria ou manufactura nacional, ou dos Estados limi·
trophes (Heg. cit. arts. 3t8, õl2 § 27 e 625 ~ .\. •).
Art. ti. A concessão da licença do art.10 n.o 2 compete aos
Inspectores das Alfandegas, os quaes deveráõ logo participai-a
aos Inspectores das Thesournrias, e estes aos Presidentes. .
§ Unico. Os Tnspectores das Alfandegas, havendo suspetta
de fraude, e conforme o ponto nas aguas fluviaes a que se de~
tinar a embarcação, poderão, no caso do§ 5.• do art. H, exigir dos donos ou consignatarios das embarcações fiança idonca pela importancia provavel dos direitos de exportação
•
dos gcneros nacionaes.
Art. t3. A licença para os actos mencionados no art. f t poderá ser concedida ás embarcações, que, tendo dado entrada
nos portos habilitados do Imperio, pretenderem dirigir-se a
qualquer ponto, não só do rio Amazonas c seus affiuentes atti
Tabatinga (art. 3.• § unico),om que não haja alfandega, mas
tambem:
L• Do rio Tocantins, além de Cametá;
2. 0 Do Xingú a Porto de Moz, e além delle;
3. 0 Do Tapajoz, além de Sanlarém;
~-o Do Madeira e seus amuentes até a cachoeira de Santo
Antonio;
5. 0 Do Purús e seus affiuentes até Hyapuá;
6. o Do Rio Negro e seus affiuentes até Santa Isabel, sendo
no rio Branco até a primeira cachoeira;
7. o Do Hyupurá, até Santo Antonio de Maripi; e
8. 0 Do S. Francisco, além do Penedo.
Art. H. As embarcações, que tiverem obtido a licença do
art. H § 5. o, deveráõ legalisar seus manifestos de exportacão dos generos. de producção e manufactura nacional na
AÍfandega fluvial, que mais lhes convier, ainda que não seja
a que tiver concedido a dita licença.
§ t. o O Chefe da Repartição fiscal que lega lisa r o manifesto,
não sendo o da Alfandega que tiver concedido a licença, assim
o participará a quem competir.
§ '!.o Os direitos serão pagos á vista das guias e documentos
expedidos pelas Estações, Agencias e Postos de fisealisação ou
Registros geraes ou provinciaes, ou, não os havendo no lugar,
pela declaração do dono ou eonsignatario dos generos, ficando,
porém neste caso salvo á Alfandcga, no caso de suspeita de
fraude, verificar a exactidão das mesmas declarações.
§ 3. • Em falta de Estações, Agencias e Postos de fiscalisação
ou Registros, as embarcações receberáõ um ou maís Guardas
a bordo, para tomarem a rol os generos embarcados, sua
quantidade, e qualidade, e o mais que fõr necessario para
exacta cobrança dos direitos no porto onde se tiver de lega lisa r
o manifesto.
§ ~-·Será permittido, nos portos onde houver Alfandega,
precedendo despacho de exportação c na presença de um Empregado, baldear os generos nacionaes ou dos Estados limitrophes das embarcações miudas, que os trouxerem dos portos
interiores, para as embarcações, IJ.UC tcnhão de transportal-os
11ara fr•tn do Impcrio.

At·t. fii. O transporte de gcneros de qualquer origem de
uns para outros portos 11 u viaes, destes para o do Pará e viceversa, ou dos fluviaes para outros do lmperio, não poderá
elfectuar-sc senão em embarcacões nacionaes.
·
Exceptuão-se :
~ t..• O de generos pertencentes á carga de navio estrangmro:
L• Que, tendo dado entrada por franquia em um porto
habilitado, seguir para outro antes de findo o prazo da
franquia:
!!.• Que, tendo dado entrada por inteiro em um porto,
seguir para outro differente CO!p toda ou parte da carga, despachada para consumo ou para reexportação; e
3. o Que conduzir colonos ou passageiros, com que tiver
entrado, e sua bagagem.
§ 2." O de quaesquer generos:
t.• No caso de guerra interna ou externa, e do art. 43 da
•
lei de :l7 de Setembro de 1851 :
2. • Nos casos de fome ou peste ou de promptos soccorros a
alguma povoação do interior;
3.• Do carregamento ou salvados de navios naufragados;
§ 3. o O de bagagem de passageiros da propria embarcação,
que os conduzir.
§ 4. • O de generos estrangeiros despachados para consumo
oú para reexportação, e de producção, industria ou manufactura nacional, em embarcações que, tendo conduzido colonos ou gencros para algum ponto fluvial; depois de obterem
desembaraço, se destinarem a outro para receber carga para
fóra do lm perio.
§ 5. •O dos generos mencionados no paragrapho antecedente,
não havendo embarr.ação brasileira para tramportal-os de uns
para outros portos alfandegados,· e o dü generos nacionaes
em retorno para os1uesmos portos, ou para fóra do Imperio.
Art. :16. O transporte dos generos no caso do § 2. • n. i do
artigo antecedente depende de licença do Presidente da Provincia, e, nos outros casos do mesmo paragrapho e seguintes,
dos Inspectores das Alfandegas, que a participaráõ logo aos
das 1'hesoUt·arlas, e estes aos Presidentes.
Art. f 7. Os gene r os, que em contravenção dos arts. 15 e 16
forem transportados de uns para outros portos fluviaes em
embarcação estrangeira, serão tratados como se procedentes
fossem de portos estrangeiros, ainda que nacionaes sejão, e,
não o sendo, ainda que tenhão pago direitos de consumo.
§ Unico. A respeito das embarcações, que receberem taes
generos em portos não habilitados, observar-se-ha o disposto
.
no art. 8.•§§ 2.•e 3.•
Art. 18. Os lugares, fóra dos portos habilitados para o commercio directo, em que as embarcações poderão communiear
com a terra, directamente ou por meio de embarcações
miudas, para:
L• Fazer reparos em consequencia de avarias durante a
viagem, ou evitar perdas ou qualquer damno em caso de
força maior.

2.• Prover-se de viveres ou recdJcr comlmstinl; serão,
além de Chaves c Ma capá:
J.• Breves.
2.• Gurupá.
3 ·" Almeirim.

!1. • Pra~nha.

5.• Monte Alegre.
6.• Obidos.

1

l

Na r•rovincia do Par:.í.

V1lla Bella.
Serpa.
Codajaz.
Coary.
Na província do Amazonas.
Fonteboa.
Teffé.
13: Tonantins
:1.!~:. S. Paulo de Olivença, depois que a Alfandega respectiva
fôr tran~ferida para Tabatinga, na conformidade do art. 3.•
·
§ unico.
7.•
8.•
9. o
10.
H.
i2.

§ L• O Governo poderá, não havendo tratado ou convenção
em contrario, augmentar ou ~upprimir os portos, de que trata
este ar ligo, como entender con venicntc.
§ 2. • As Autoridades, Agencias, Postos de fiscalisação ou
Registros nos portos de escala têm o direito de exigir das
embarcações a exhibição dos papeis de bordo, devendo visar
gratis o manifesto-, a lista dos passageiros e o -Passe- da
Alfandega ou do Hegistro anterior (art. 36), em que tiverem
tocado.
§ 3.• A escala durará sómente o tempo necessario para o
objecto que a motivar.
§ lJ,.• As embarcações poderão nos referidos portos, com
licença, e mediante as cautelas fiscaes necessarias:
L• Descarregar a bagagem de colonos ou passageiros;
2.• Descarregar ou baldear parte ou toda a carga para
concertos ou para deposito, ou de que necessitem dispôr em
caso de força maior
.
3.• Fazer provisões de qualquer genero ou receber combustível;
lJ,.• Concluir seu carregamento para fóra do Imperio, na
fórma dos arts. H e 1lJ,.
§ fi.• Além das provisões necessal'ias (Reg. cit. art. 4.75),
não pagaráõ direitos as madeiras c outros generos do paiz,
para fabrico e reparo das embarcações e seu custeio, observando-se todavia no seu embarque ou sahida as cautelas
fiscaes indispensaveis.
Esta disposição fica dependente da approvação do Poder
Legislativo.
§ 6. • Nos lugares de escala, em que não existirem Collectorias de rendas geraes, haverá Agencias, Postos de fiscalisação ou Registros, segundo mais conveniente fôr, na fórma
do art. 32.
§ 7.• l'\(IS portos. onde houvrr Collrrtori:~s (lp rendas ge-

-

27i-

racs, observar:'tõ estas, na parte que cum1Jrir, o presente
Decrct0 e o Hegulamcnto das Alfandcgas para prevenção do
contrabando.
·
Art. 19. Os manifestos c certificados nos portos de escala,
de que trata o art. 18, serão substituídos por declarações
dos com mandantes das embarcações visadas pelas Autoridades
mencionadas no art. 24 ( Heg. cit. art. 402).
Art. 20. O prazo para apresentação de documento, que
justifique o destino das mercadorias reexportadas, baldeadas,
ou despachadas para transito pelo rio Amazonas, será fixado pelo Chefe da Hepartição fiscal, segunão a situação e
tlistancia do porto da sabida, c dos portos do destino (Reg.
cit. art. 61.!~ o seguintes.}
Art. 21. Serão considerados nacionacs os ~eneros de producção dos Estados, que limitão com a Provmcia do Amazonas, introduzidos pelo interior da mesma Província e d:ts
tlo Pará c :Mato Grosso (Heg. cit. arts. 512 § 27; 625 § J. o
c'~.")

§ Unico. Fica subsistindo a disposição tlo art. 514, do
Regulamento das Alfandegas, que autorisa o Governo, nu
caso de julgar convenientí', não havendo tratado ou convenção
em contrano, a sujeitar os ditos generos ao pagamento dos
direitos de consumo.
Art. 22. A~ mercadorias estrangeiras já despachadas para
consumo, qualquer que seja o seu destino, deveráõ ser acompanhadas de 2. • via da nota do despacho na Alfandega exportadora, que lhes servirá de guia da Repartição fiscal do porto
da procedencia, na fôrma do art. 33 §uni co do Decreto n. 3217
de 31 do Dt>zembro de 1863.
§ i. o Havendo Alfandega ou :Mesa de Hendas no porto do
destino, proceder->e-ha nos ter.mos do art. 628 § 3. •, 629
c 633 do RegulAr ento das Alfandegas.
§ 2. • Não havendo Alfandega ou Mesa de Rendas, as ditas
guias ~erão entregues á Collectoria, Agencia, Posto de fiscalisação ou Registro, geral ou provincial, que alli existir, para
proceder-se na fôrma do paragrapho antecedente.
·
Art. 23. Os generos nacionaes transportados dos portos
fluviaes, onde houver Alfandega ou Mesa de Rendas, para
outros da me~ma ou diiTerente Província, serão acompanhados de guia passada· pela Repartição fiscal do porto da procedencia , devendo observar-se no porto do destino o disposto no art. 628 § L• do Regulamento das Alfandegas, e
entregar-se a guia ás Autoridades designadas no§ 2.• do artigo
prer-edente.
§ Unico. Fica salva a disposição do art. M5 do citado
Regulamento, a qual será applicada ás embarcações que se
destinarem a portos do Imperio fôra do rio Amazonas; podendo os Inspectores das Alfandegas applical-a lambem, no
caso de suspeita de fraude, ás que se destinarem a portos
dentro do Amazonas e seus affiuentcs.
Art. 24. Os gencros nacionacs transportados de portos fluviacs, onde não houver Alfandega ou Mesa do Rendas, para
outros da mesma ou dilferrnte Província, serão acompanhados
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gnia, r,om as tlt•elarações da quantitlatle, qualidade, proeetlonúia e destino do gcnero, passada e assignada pelo dono
ou consignatario, administrador da feitoria, estabelecimento
ou sitio, visada pela Collectoria, Agencia, Posto de fiscalisaçào, Registro ou qualquer outra Autoridade, geral ou prov)ncial, ou, na falta desta, pela do primeiro porto em que tocar.
Art. 25. Poderão descarregar toda ou parte da carga fóra
dos portos fluviaes habilitados as embarcações, que por causa
de avarias ou por outro incidente fortuito e extraordii:J.ario,
n:io puderem continuar a viagem.
§ i. o Os Capitães das embarcações, se dirigiráõ préviamente,
salvo o caso de imminencia de perigo, á A utor{dade fiscal,
seja qual fôr a categoria, na sua falta á Autoridade policial,
ou a qualqua outra local, na falta destas, ás do lugar mais
proximo, ainda que de districto ditrerente, sujeitando-se ás
medidas e cautelas que pelas mesmas Autoridades, na conformidade das leis do Imperio, forem tomadas para prevenir-se quaquer importação clandestina.
§ 2.° Fica em todo o caso salva a jurisdicçãodoJuiz Commercial do districto para os actos de sua competencia.
§ 3. 0 O perigo imminente, previsto no§ t.o deste artigo,
isenta sómente da apresentação prévia á5 Autoridades locaes,
de que trata o mesmo artigo; sendo em todo caso obrigados
os Commandantes das embarcações a provar, por uma declaração motivada, a necessidade da arribada ou das medidas
que houverem tornado a seu arbítrio para a salvação do
navio e carga, c a exhibir os papeis de bordo nece55arios,
procedendo-se a respeito destes documentos na fórma do art.
i8 § 2. o
§ 4,.• Os generos e mercadorias, que no caso de incidentes
fortuitos e extraordinarios mencionados, forem descarregados, não pagaráõ direito algum, quér sejão transportados no
mesmo navio, quér ern embarcações miudas, salvo sendo vendidos para consumo, na fórma das di»posições em vigor (Reg.
cit. arts. 327 e 328); mas toda a descarga ou tentativa de
descarga de generos e mercadorias feita sem prévia autorisação.
ou sem as formalidades prescriptas, ficará sujeita , conforme
as circumstancias, á multa de 108000 a 1008000 por volume, ou ás penas do contrabando, procedendo-se para esse
tim á apprehensão, na fórma dos caps. L o e~- o do tit. 8, • do
Regulamento das Alfandegas.
Art. 26. As lJaldeaçõcs ordinarias, por causa de avaria, ou
que pos5ão ser temporariamente necessarias por qualquer outro accidente imprevisto, não se reputaráõ acto de descarga ou
carga, urna vez que se fação sem tocar nas margens dos
rios c sob a vigilancia das Autoridades a que se refere o§ t.o
do artigo antecedente.
§ L• Se as escotilhas, ou lugares de deposito da carga, tiverem sido selladas, deverá o Com mandante da embarcação, nos
casos precitados, dirigir-se previamente, sendo possível, ás
referidas Autoridades para fazer levantar os sellos, e submetter-se ás medidas que ella~ julgarem neressarias a fim de
evitar o contrabando.
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§ 2. • As mcrcarionas assim baldeadas dcvcráõ ser reembarcadas no mesmo navio.
Art. t.7. No caso de naufragio ou outro sinistro, toda e
qualquer Autoridade civil ou militar, policial ou fiscal, geral,
provincial ou municipal, existente no lugar ou no mais proximo, deverá prestar todo o auxilio a seu alcance assim para
a salvação das vtdas, navio e carga, como para a arrecadação
e deposito dos salvados, procurando evitar extravios e malversações e procedendo na fórma das leis em vigor, especial·
mente do Codigo do Commercio e do Regulamento das Alfandegas, art. 33!.
§ t.o Fica em todo caso salva a jurisdicção do Juiz Commercial do districto para os actos de sua competencia.
§ t.. o Os generos e mercac4Jrias descarregados ou salvados
não pagaráõ direito algum, excepto sendo vendidos para ~:on
sumo, na fórma do Codigo do Commercio e Regulamento das
Alfandegas, art. 336 §§ 3. 0 e 9. 0 , iO, H e art. 338.
Art. 28. As Alfanclegas creadas peio presente Decreto terão
os empregados, e estes os vencimentos constantes da tabella
annexa.
Art. 29. Cada uma das referidas Alfandegas terá á sua disposição para o serviço externo e policia fluvial, a barca ou
barcas de vigia, lanchas ou embarcações m iudas necessarias,
a juizo do Presidente da Província, ouvida a 'fhesouraria de
Fazenda, convenientemente tripoladas e armadas, com o pessoal, vencimentos e obrigações das embarcações de Alfandega!l,
e nos termos do respectivo Regulamento.
Art. 30. Os Presidentes das Províncias do Amazonas, Pará
e Alagôas, ouvidas as Thesourarias de Fazenda e os Inspectores
das Atrandegas, designaráõ os limites da jurisdicção das AI·
fandegas fluviaes.
§ Uni co. Não bstante a designação dos limites, sendo
cumulaliva a juhsdicção das Alfandegas do Imperiu (Reg.
cit. art. 368), as Autoridades encan-egadas da policia fiscal
com a força que as coadjuvar em suas diligencias, e bem
assim as embarcações de v1gia, poderão entrar em districto
alheio para repressão do contrabando; mas, apprehendido
este, o entregaráõ á Alfandega que ficar mais proxima para
os ulteriores termos do processo.
Art. 31. Haverá reg1stros de barcas armadas. fornecidos
das embarcações miudas necessarias para o serviço, não só
no porto do Pará e Tabatinga (art. 3. o~ unico) como no Baixio
Grande acima de Gurupá, no canal de Macapá, onde mais
conveniente fôr, e em frente á villa de Chaves, na ilha de
Marajó.
Art. 3~. Além dos Registros do art. 31, os Presidentes
das Províncias do Amazonas, Pará e Alagôas , ouvidas as
Thr.sourarias de Fazenda, crearáõ no territorio fluvial sob sua
jurisdicção outros registros, guardas, postos e vigias encarregados da policia fiscal, sujeitos á jurisdicção das respectivas
Alfandegas, nos lugares em que o julgarem necessario.
§ i. o Os mesmos Presidentes, ouvidas as Thesourarias de
Fazenda e Inspectores das Alfandcgas, darão aos postos e re-

. -- 280 gistros as precisas instrucções, communicãnuo·as ao Governo
para fina\ approvação.
§ 2.• Estes registros, guardas, postos e vigias fis.caes~ bem
como os de que trata o art. 18 § 2.•, não havendo Estações
de arrecadação da renda geral, deveráõ ser confiados ás ,Estações, Registros, Guardas e Postos de policia fiscal das Províncias, Com mandantes de destacamentos, Agencias d13 correio
ou qunesq uer outras Autoridades geraes ou proviuciaes existentes nos mencionados lugares.
.
Art. :33. Nos Registros de Maca pá, Chaves e Tabatinga haverá uma força de linha ou de policia, composta do numero
de officiaes e praças que fôr designado pelos Presidentes das
Províncias do Pará e Amazonas, a qual terá por dever auxiliar
os mesmos Registros na execujiãO dos Regulamentos fiscaes.
Art. 3(1,. As Autoridades civis, judiciarias e militares e
outras, de que trata o art. 363 do Regulamento das Alfandegas,
licão especialmente encarregadas da policia fiscal nas aguas c
margens do rio Amazonas e seus affiuentes, e do rio S. Francisco, nos termos do art. 3'1.9, auxiliando as Repartiçoes Fiscaes
no desempenho de seus deveres, e executando e fazendo executar o presente Decreto e o citado Regulamento na parte
que lhes competir.
.
§ Unico. As mesmas obrigações incumbem aos Pilotos e
Praticos do paiz, os quaes desde que saltarem nas embarcações,
serão considerados como empregados das Alfandegas e como
taes sujeitos ás obrigações e penas,que a lei lhes impoem.
Art. 35. Os empregados encarregados da policia fiscal, na
fórma do art. 57 do Regulamento, poderão para prevenir ou
verificar fraude, de que haja fundada suspeita, exigir. não
só dos Commandantes das embarca9ões, como dos Patrões ou
Mestres dos barcos, cobertas, igantés e outras embarcações
miudas, daquelles os papeis de bordo e manifestos, e destes
as guias de carga, que trouxerem, verificando a sua nacionalidade, procedencia e destino, c o mais que convier: este
acto, porém, deverá ser praticado por modo que com ellc se
não cause o menor vexame ou embaraço ao commercio licito.
Art. 36. As embarcações, que tiverem de navegar para
portos do Imperio, no rio Amazonas e seus affiuentes, ou delles
sahirem para o Oceano, são.obrigadas ao registro:
L o No porto do Pará, ou em Maca pá, ou em Chaves
(arts. 2.• e 31 ), conforme o destino que seguirem, entrando
do Oceano ou para este sahindo;
2.• Em Tabatinga (art. 31 ), entrando dos oortos do Perú
ou para elles sahindo.
'
§ i." As embarcações deveráõ parar ao approximarem-se
aos mencionados Registros, sendo-lhes, porém, licito faz.el-o
sem dar fundo; e as que se recusarem ao Registro serão compellidas pelas Barcas de vigia, que empregaráõ p~ra aquelle
fim a for.ça, se fôr necessa. rio, ficando os resl;lectivos Commanda~tcs sujeitos á ~ulta de toonooo a t: 0001$000, segundo
a lotaçao da·embarcaçao e natureza da carga.
§. 2. • _Os Hcgistros, de que trata este artigo, cumprindo as
· obngaçoes dos Regulamentos fiscaes, darão parte <is Alfandegas,

-
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,;oh cuja,; ordens st•rvircm, tia entrada c sahid:~ dos navios,
tios exames c husr~as a (jlll\ tiverem vrocedido no easo de fun·
da1la suspeita sobre a cxnctidão dos manifestos, d'IS apprehensões {(UC houverem frito, e de todos os movimentos que
tenhàn tido lugar.
§ 3.• Os mesmos Registros, além das obrigações marcadas
no Regulamento Lins AJI'andegas (arts. 56 e 384.) verificaráõ a
nacionalid!ide, proccdcncia c destino do navio pelos papeis de
bordo, visando o manifesto e a !il>ta dos passageiros, e dando'
á embarcação o competente -,Passe.
·
§ 4.. • O passe, de que trata o paragrapho antecedente, será
entregue na primeil·a Alfandega em que tocar a embarcação,
ou no Registro da sabida, devendo o respectivo Chefe fazer
as communicaç0cs precisas a quem convier.
§ a. o Os IIH'SlllOS Registros, segundo as circumstancias, c
sendo ncrcssario para prevenir o extravio de direitos de importação nu ex pnrtaf}ão, poderão fechar e sellar as e'!Cotilhas
tias embarcat,:ões. on os lugares em que estejão depositadas as
. mercadorias, nn pôr um ou dons Guardas a bordo para seguirem até onde convier, c tambem empregar as duas formalidades conjunctamente.
§ 6." Os guardas, a que ~c refere o paraO'rapho pt·ecedentr,
além do que lhes incumbe o Regulamento das Alfandegas, não
consentin'tõ que a embarcação communique com a terra, carregue ou dcsearr.,guc, salvo nos casos previstos neste necreto,
o a commetta qualquer infrac{'i'io dos Regulamentos Fiscat:>s.
§ 7." Os Com mandantes das embarcações serão obrigados a
daí· alojamento, c sustento de seu proprio rancho aos ditos
Guardas~ sem que
stes possão exigir retribuição ou aceitar
olferta alguma (He__,. cit. :~rt. 159).
Art. :n. As disposições dos§§ 5.•, 6. e7."do artigo antecedente são extensh·as a todas as Alfandegas flnviaes, de que
trata o prcsen'e Decreto.
Art. 38. As duvidas, qtw occorret·em pot· occasião da execução deste Ddcreto e dos Hegulamcntos Fiscaes nas Alfandegas
flnviaes, serão rrsolvidns pelos respectivos Inspcctores, peln~
Thesourarias de Fazenda e pelos Presidentes de Provincia,
tendo-se em atten(.'ão a má intelligencia dos mesmos Hcgula·
mcntos, sempre qne haja boa fé, c o favor do eommercio o
navcga(.'.ãO do rio Amazona~ n outros, a que se refert• u
Decreto de 7 de Drzcmbro de :1.866.
§ t:nico. As decisões dos Inspectores das Alfandegas, bem
coíno a~ das 'l'hcsonrarins c dos Presidentes ( Heg. cit. arts. 8. •
a 13), serão executadas provisoriamente, dando-se Jogo conta
ú Autoridade superior para conhecimento e final deliberação.
Art. 39. Além das dtsposirões dos artigos antecedentes, obscn'ar-se-hão nas Alfandegas, creadas pelo presente Decreto, e
na navegação fluvial, as do Hcgulamento de 19 de Setemht·o
de !860 c outros fiscaes na parte que não lhes fôr contraria.
Art. f10. Nas Alfandcglls do rio Amazonas e seus affiuentes se
rlará o abatimento de 20 "/o n:~ importancia dos direitos d" consumo, e addicionars, emquanto estes subsistirem, de todas :1s
mcrcadori:ls, que o (~ovemo n?ío julgar ronYPnirnte rxcrptnar.
0

11'1' 111~

f Sr.~.

1'\HTr I[,

F~l·1

lli,;pusÍl':'n trr:i ltwar da dala da P\.1JC.U1·ào déi>l•' lk'u;.; do cxer~icio de !872- H!73; e da h i em
lliante em cada exercício, que se seguir, ~e deduzir:iõ 10 •;.
do mesmo abatimento até que este cesse.
.
Este artigo lica dependente da approvação do Poder Legislativo.
Art. 41. As disposições deste Decreto serão applicadas desde
já ás embarcações peruan:ls na parte em quo forem mais favoraveis do que as do Decreto n. 31!l6 de 3l de Dezembro de 1863.
Art. 4~. Celebrados os accordos com os Estados limitrophes
sobre a polida fluvial, o Governo, além dos Regulamento~,
qnll necessarios forem, expedirá sem demora o do transito
llirecto de quae;;quer embarcações do mar para os mesmos
Estados e vice-rasa, sem abrir as escotilhas nem baldear as
mercadorias, em toda a extensão do Amazonas e seus afnuentes, na parte pertencente ao Brasil.
O transito dit·ecto não será sujeito a formalidade alguma
em relação ás Alfandegas Brasileiras, salvo se a experienci:l
11rovar a insufficiencia dos meios adoptados para prevenir o
t•ontrabando.
Estes meios serão: o exnme summario do manifesto e carga
nos Registros de entt·aJa e sabida, a policia exercida em terra
ao longo das margens e sobre o rio por meio de embarcacões
apropriadas, a collocação de Guardas a bordo ou o sello das' escotilhas, podendo empregar-se estas ultimns medidas isolada
ou conjunctamente.
Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Julho de l8G7 .-Za-

t~t·eto' até· o

~~~ "ias

de Góes e Vasconcellos.
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Ubser t:at;õt.~.
I.' EmljUanto o liolt'l'll<J H[lO lixar a porceutag·cm dos Emtlrcgados
destas Alfamlegas, JH'I'Cc!Jf'ráü ellcs a gratificaç;lo, que fór arbitrada
pelo Presidente 1la respectiva Província, ouvida a Tbesouraria de Fazenda, ficando depcnd~nte da approvaçao do lUinisterio ela Fazenda.
2.• Os lugares, ó eHepçao elos de lnspector, e de Officiaes de
Descarga em todas at--Aifandegas, de 1.0 Escripturario e 1. • Conferente
na de Manáos, c de 2.• Escripturario e 2.° Conferente nas outras Alfaudc!(as, s6 st'rlio providos quando a alllucncia do commercio, ou as
nc1·cssidaJrs do scrl'iço o exigirem, a juizo do Governo.
3. a Emquanto n~o forem pmvidos to tios os lu!(ares, o serviço de
rscripturação c de ealculo S1•rá desempenhado pelo luipeclor e Escripturario, c srndo nct·cssario, pelos Olllciaes de D~scarga.
,\s fuucçlics de Guarda-mór serão preenchidas pelo OOicial de Descarga que o Insprctor designar.
O Escripturario substituirá o lusprrlor c o Conferente em seus impedimentos trmporarios.
O Administrador das rapatazias, além das attribuiçües do seu cmprrgo , terá as de Porteiro, podendo para coadjuvai-o, empregar
pcrmanentcmrnte um ou dous st,rvcntes.
As funcçõrs de Thesourciro, cmquanto não fôr pro\·itlo este lugar,
serão desempenhadas pelo respectivo lnspector.
Os Athuinistradorrs das ra11atazias scn·iráü tambcm de Admini:;tmdorcs dos EntrcJIOStos publicos.
'o. • O scniço de re1·isão, bem como o da estatística commercial,
será feito pela Thrsourarin de Fazenda da rcspecth·a província, para o
que os Inspccton•s das Alfandegas ctniaráõ mensalmente todos os
d~s,tachos á refcri1a Thesouraria.
''·" Os arts. 730 e 731 do Regulamento de 19 de Setembro de 18GO
são ;lpplical'~i< i1s Alfa~t~lcgas crca•las nos lugares design•dos neste
IJUadro. LogJ IJUC começarem a funccionar, ficaráõ cxtinctas ns
Estilt:th•s fi~r.~~·s ahi {'Xistcntr.~.

--.-···-
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UECHETO N. 39t-l- DE 31 DE JULHO DE ·1867.

l'roroga o prazo lixado nos Uect·ctos n.o• 3H9 e 3261 de 3 de Sctembt•o de 1863 c 28 de Abril do 18íH, para a completa distrihni~·ão das acçõcs da companhia l'ct•nambnc:uta de nnegação
f'OSICÍI'a JlOI' vapOI',

Altendendo no quo ~lo requereu a Cowpanltin
Pernambucana de navegaçào costeira pot· vapor, Hei
pot· bem pt'OJ'ogar por dous annos, contados do dia
oi de Setembro uo anuo passado, o prazo fixado no
art. i.o tios respecth·os estatutos appro,·ados pelo
Decreto n. 31t.9 de 3 de Setembro de ·1863, e posteriormente ampliado pelo DecJ'eto n. 3261 de 28 de
Abt•il de 1861, para a completa distribuição das
acçõcs, em que se divide o cnpital dn mcncionad.t.
crnnpanhia, que fica obrigada a provar perante o
Go\'el'no Imperial os esforços empregados no senlillo
de realizar esta distt·ibuição, caso ainda uma vez deixe
dt! verilicat·-sc dentt·o do prazo uovamente concedido.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do !\Jcu Conselho,
!llinistro I' Secretario de Estado dos Negocios tia
Agricultura, Commercio e Obras Puulicas, assinl o
tenha entendido e t'aça executar. Palacio do Hio de
Janeiro em trinta e um de Julho de mil oitocentos
sessenta o sele, quatlt·agcsimo sexto tia Indepcndencia e do Imperio.
Com a mht·ica de Sua Magestadc o Imperador.

·Manoel I)inlo de 8o11za Dantas.

J)EGHETO .'\. :j\.),:!2 -DE Jl DI>

JLLIIO

DE

1867.

Crca uma Sec~ào de natalhã'l de Guardas Nacionacs da rescr\'a
n<> MunicillÍO de Agna Preta da Província de Pernambuco.

,\Uendenolo ao ft\le ~Ié representO•l o Presidente
da J>royincia de Penwmhuco, Hei por bem Decretar
o segmntc:
Artig-o lllliC~l. ~•icn creildn 110 l\lunicipio de Agua
Pr·f'ln dn Pmvull'l<l dP I'PJ'llilllllnu~n. e Sllhor·dinndil

<10 Cotuuw11do Superior da GuarJa Nadiuual de Bal'miws t~ Agua Preta de mesma Pt·ovincia, uma. Secção
de Batalhão de t•csct·va, com tr·es Cnmpanluas, e a
numeração de dezaseis, a qual ter·à a sua parada
no lugm· que lhe fôr marcado pelo Presidente tln
Província na fórma da IPi.
~rartim Fl'a:-~cisco Hibcit·o de .\llllmdn, tlo 1\Icu
Conselho, Ministro e Secretario dt) Estado dos Ne~ocios da Ju.,tic.i.l, assim o tenha c11tendid • e faça
éxecutar. Pai;JC1o do Rio de Janeim em trinta e um
de Julho de mil oitocentos sessenta c sele, quatlnlgesimo sexto lia Imlcpendcnda c do Imperio.

Com a rnl)l'ica

(}C

Sua Magcslado o Imporadot· .

.1lal'lim FIYtnciseo Uiúci;·o dt' . \ ml;·arla.

IJECHETO N. :.19:!3 -· u~: :11 nE Jl:LllO DE l8li7.

Elt!ra ;i catcgol'ia de Batalhão a St·c~ão de Batalhão da rcscna
n. o 7 da Guartla Nacional da Pro,·incia do ~laranhão .

no

.\tlenJendo
que Me l'C'IH'l!SCULuu o prt~Sitlenle
da Provincia do 1\laranhão, Hei por bem Decretar

o seguinte:
.\ri. ·1.• Ficél t~lnvado á eatcgoria dn Bala\lüío t'.tllll
quatro Companhia~ e a tk~igmH;ilo Lle :L", a Scct.:.üo
t!r~ Halalhiío da re~er·va n. • 7 tia n11ard;~ l'í<H~ioual
da Pt·ovincia do ~laranlliio.
Art. 2.• Fi1:a revogado tw:;la parti~ o Deet·eto
JJ." 3íl'28 Jc 2R de Mtll't~o de 181l.\.
.
Marl!m Ft·aneisco Jlibcit·o de Andrada, do l\lcu Cullselho, Ministro c St~crer.ario tle Estado nos !\'egpcios
da Justiça, assim o tenha ente1uiido e faça t•xerut;u·.
Palacir, do Bio de Janeir·o em tt·inta c um de Julho
de rui I oiloct•ntos sessenta (' sete. quadragPsiuto
sexto da lndt~pendcnda e do Impcrio.
Com a rulll·ica tlc Sua Magcstade o Jntpcrador.
Jlfm-tim p,·mtcisco Rebci!'O rlc .\ ncl,·odo.

-:!~li--

IJECllETU
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:JU2.í- D" ;~ UE AI>OSIO l.lK Hlüi.

AJllli"O\·a as contliçõcs pam a consll·uct;.ão de uma estrada de
ferro pelo modo mais 'econom'co ou de um tram-road, parlindo
da Cidade do Uio Ga·andc do Sul até os tcncnos carboniferos
tio Cautliola na l'a·oviucia de S. !'edro.

Hei por bem, de confoi'Lnidade com o paragrapho
uni co do art. 1. • do Decreto n. • 138~ de 22 de Junho
do cotTentc anno, Approvar as eondições que com
este baixão para a construceão de uma estrada de
rerro pelo modo mais ccorH.i"rnico, ou 1le um tram·
t'Oi.ld, partindo lla Cidade do Rio Grandc do Sul até
os tcrnmoti carboniferos do Caw1iota entre os rios
Jag·uarão e Cumacnam, na Provincia de S. Pctlro .Manoel Pinto de Souz:1 Dantas, dü Meu Conselho,
~Tinistro e Sect·ctario de Estado dos Ncgocios da Agt·iculltua, Corntnet·eio e Ohl'ns Pu.blic:1s, us.sim o tenhu
cntPuditlo n l'ncn executar. Palacio do Rio d1~ J;•ncit·o em t1·es llc Agosto tlc mil oitocentos sessenta
I' SC(ü, qttadr<lgCSiffiO SeXtO Ua lnc\epCildCJ1CÍU C (\0
llltpcrio.
Com a rubt·iea

dl~

sua Magestade o Lmperallor.

"lfwwtl I)into de

So~tut

Dantas.

(;ontli~<'•cs lt

que 'iC t•cfct'" n Pcea•eto tlcsta data, eont as
ttuaes o Go•rm•aao l•npm•ial "unh•aeta eo•n Cunha Plant
& t;onap. n tlonst•••wç:\o de llllll' estrl\da de ferro on
t••:utt-t•o:ul tt:u•tindo da Ciclaclc elo lHo Ga•arule tio Sul até
""' lct•r•cnos eaa•b ui feros tlo Cancliul:t

1.• U t;uvet'tlo Imperial coueede n cuuha l'latll
,\ t:otup , ou ú eompanhia que por ellcs t'ôr ot·gallisada, o privilegio exclusivo pelo lll'azu de noventa

amtos pam a eonstt"Ueçi:ío de uma cstt·ada de feri'O
pelo systerna mais cconomieo, ou de um tl'aOH'O<ttl.
Esta cstntda parliní da Cidade do Hio Grandn, ua
l'roYinda de S. Pedro do Sul, e seguirá ao centro
dLJS lerreuos earlwnifet·os do Candioln eutrc os rios
.I agua riío 11 Camaeuam.
:!." Dln·anlc~ o lll"azo de noventa anuos, uào poLlerá
u t;nycmo ltuperial coneedél' entprczns de mitras cs!l'<~d;ls dL~ l'et'l't) dentro da zona tk~ cinco legnas,
lilll!<l

LI•·

11111. \'lllllll

dt'

outro

Jn,ln dn Pstradn

e na

-

'~f(j

---

tucslll<~ direet;iw üesla, salvu ,.;e lWli\L'l' <H:eurdu t:Oitl
a t:ottlpanltia. Esta prohihição nào eomprehende u
eonstruec~áo de oulms estradas que, partindo ou não
dos mesi'nos pontos, mas sPguindo direcções di,·ct·sas, possi\o acchlentalnwntc aproximar-se fie alguns pontos da l'Stmda privilegiada, ou mesm!l
atravessai-a, eom tanto que dcntt·o da zona privilegiada não possão receber nem mercadorias nem
passageiros, excepto no ponto de partidn
A zona pt·iri\eginda póLle set· restringida pelo Govemo nns ullimus einco \cgnas kilometricas, de quatro kilometros, proximas no ponto da partiria na
Cid.~rlc do Hio Grande, dado o caso que alguma
eompanltia, ernprehen<ln outra cstradn de l"erro para\lela a de que se tralf•, cmhot·n t'óra da zona pt·ivilcgiada, mas para o mesmo ponto deste privilegio.
:v As cstnc:ões da linha coutractada ficüo dPpcnLlente,;; de ai·eordo postcrim· cntt·c o fjoverno c a
•~ompunhia, depoi~ que esta hom·ct· nprcsenlado ns
l't~spcclivas plant_as á nppt·o~aç!to do mesmo Gov!!mo.
L• A coil!pnnllla tem o d1re1to de llesnproprtncão
na l'órmn !las leis em vigor, no tocante :10s tencnos
do d0minio particular que fo1·cm ne~cssarios parn
o leito do caminho de ferro, csla1;ócs, armazcns e
mais obras adjacentes, c pelo Governo serüo g-r11tuiLamente conceu ·dos para o mesmo tim os terrenos
devolutas e nac.... onncs, c hem assim os comprehendidos nas sesmarias c posses, salvas as indemnisacões que !'orem de direito
5.• O Govcmo eonccde á ~ompanhia isenção de
direitos ele imporla!',flO, dcnll'O do prazo marcado
pnm conclnsito fias nl11·ns, e nos dez annos que a c\les
se seguirem.

f;oht·c os t(lhos, machinas, instt·umcntos, utensis c materia<;
l(U:} se tlest:nat·en' it mesma con~tl'lleção, e hem como sobre o~
ean-o~ 1 loco:notiva~ c vaporc<;, c todo> os tlemais objeetos neeessanos para os trabalhos da emprcza.

O gozo destes favot·os lica sujeito aos regulamentos
fisca\~s

pam e\"itar qualquce abuso.

G.• A eslra1la de ferro ou trnm-road não impc-

dirúõ o livre transito dos caminhos actuaes e d~
outros, que para n commoditlade publica se abrirem,
nem a com{1nnhia terá o <lireito âc exigir taxa pdn
passl\gem Lc outras estradas de qnal ouer nnturezn
nos pon!os t!P iniPrsPr.l;i'ío.

7 .' .\ COIII(lãllliÍa [i•t'á O UÍI'l~Íiil dl' l"llhli'IIÍI' 11111:1

linhn lelegmphit'a nm Inda a rxtens:\o da e~lmua,
pre~tancto· no Govemo ImpPI'Íal o sl'l'' i~:o que fôt·
exigi elo dn mesma Jin ha.
8. • A em preza dr• estrada de ferro do Rio Grand1~
aos trrr.·JHH íln Cancliola , Hca1·à sujeita ao regniHmento polirinl das estrndns de f•~•·ro, que haixou com
o Decreto 11." 1!rJtJ de 23 de Ahril de t8:>7, salvo as
alterueüe,; que forelll feitas pelo 11ovct·no em altenção <1.~ eirelllllSinlJeins cspeciacs da entiH'er.a trnmroad.
9.• nnranle n priYilvgio da companhia, percelwi'lÍ.
os preços dos tmnsporte~. d<IS mereadorins c passageiros pela cslrndil, ú risl:1 de uma tahella que scrú
ot·ganisad;1 pela eo:npanllin e apprO\·ada pelo r.ovemo, nflo podendo exemler os preços mnximos cobrados nas eslmdas cl1~ feno subveneionadns.
10.• A c.ompanhia ollrig·a-se n não possuit· esct·nvos
c a nüo etupregar no senit:o de suns ohms senão
prssoas 1i vres.
Os naciotwcs cmp•·rgados nas cst.t·adas gozm·áõ da
i~cncfw dn reerulanH~nlo, hü:n como da 1lisppnsn dn
set·vfr:o da Gu:H·dn i'incionnl.
1 t .• A companhia íiea o\JI'igada a coneluit· a estrada.
no praz~) dr, t·inco annos, c a começar a mineração c
cxport<H.:üo do cat'\"ÜO logo que a estrada esteja concluída.
Se a companhin nüo concluir as ohras eontmctadns
tlo lram-rontl no prnzo estipulado, pngarú 1.1ma multa
de l:ooopooo por enda semestre.
Decon·tdos einco annos de multas, ~\ companhia
pe•·det·ú o direito ao tWivilegio, conservará porém a
pt'opriedndc da pot·ção feita e tlit·eito aosfnvores t·.ont·.edtdo,; neste eonlructo, cotTespondenles, c na propor~;íi.o da cxtensüo concluída.
12. • :\ 1~ompanhia sub me Iterá a appro\"ação do r.o\'Ct'IIO tudas as plnnlas relatims ú PstnHla t:Ünlmctada,
bem como sobre o systema escoll•ido , e os regulamentos e tahcllns da linha lelegraphieu, prestaudo a
respeito todos os csclnt'L't~imclltos e infonnacões ,
potlc~Hl9 a cornpanhia, sob appt·ovn~<iio do qo,~~rno,
subsltllHr em qualquet· tempo o modo de \"tacao de
fracçüo c impulso que achm· conveniente ou "possa
~et· mvcntado ou descob~:rto em vez de locomotivas,
para regularidade, segumnca, vcloeidatlc e todns n;;
mais commodidudes e vantngons do publico, que a
r·.rw1pnnllin jnlga1· r.nnYPni~nl.·~ P,slnlwlPecr.
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·13.• A incorpornção ria companhia tlcvet·á verlfiear-se dentro de dous annos contndos da rlata deste
contrncto, sob pena de caducar a conccssüo.
1 .í_a Organisada a companhia, approrados os seus
Estatutos, dará ella começo a seus trabalhos no prazo
de seis mczcs a contnr rla dnta da approvaçfio das
plantas, em conformidattü da disposição f 2. •, e estas
se -~onsidcraráõ approvadas, se nenhuma modificaçãh fôr indicada pelo Govomo lrnperial dentro do
prazo de tres mezcs, contados da dnta da apresentação, podendo neste caso a companhia proceder a
execução das obras, dando-se aqurllas por approvadas.
15.' Fica definilivi.lrnentt~ ajustado, que a empreza
da estrada de ferro rlo Candiot<~ niín tem, nem terá
em tempo algum, direito á garantia de juros sobre o
cnpital empregadu nas suas obras, hum como ú prestação ou sub,•cneiio ou outr·o qunlquul' onus pecuniario do Estado, "e que an assignar este contraeto os
emprezarios Cunha Plant & Comp., por si, c em nome
da companhia que tem de organisar, expressamente
rcnuncião o direito ele solicitai-o do Governo Imperial, e que nenhum direito mais lhe competirá, além
dos que neste contracto ficão declarados e mencionados.
Palacio do Rio dc:--J<mciro em 3 de \g-osto rle 1867.
-Manoel Pinto ele 1--";ouza Dantas.

DECRETO N. 3925 -

DE

7

DE AGOSTO

DE

1867.

Altel'a· os Decretos n.•• 30-ts, 32:!1 e 3286 tle 3 de Fevereiro de
t863, 23 de Janeh·o, e t4 de Junho de 1864, e approva as ta-

r·ifas que devem regular o transporte de passàgeiros, fretes
e animaes na Estrada de Feno de D. Pêdro 11.

Convindo rPgularisar o transporte de madeiras
e animaes na Estrada de Ferro de D. Pedro 11, Hei
por bem Determinar que sejão fielmente executadas as tarifas constantes das tahellas que com este.
LEIS DE

1867.

FARTE 11.

37
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baixão, e approvar ns tarifas de passageiros e mercadorias para as novas Estações do Parahyba e
Entre Rios, a especial para os soburbios, e a de
passagens de ida e volta, as quaes baixão assignadas por Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Palacio
do Rw de Janeiro em sete de Agosto àe mil oAtocentos sessenta e sete, quadrages1mo sexto da lndependencia e do Imperio.
Com

11

rubrica de Sua Mngestade o Imperador.
kianocl Pútf0 de Snu:.a Dantas.

Passagens de ida e volta.

La classe. 2.a

I

cla~e.

Côrte a Commercio ...............

!2~000

iObOOO

a UIJá .....................

i3$000

HHOOOI

a Parahyba ................

i!iEOOO

12$000

a Entre Rios ...............

Hi~OOO

D

•
•

i3~000:

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commerrio e Obras Publicas, 7 de Agosto de 1867 .-Manoel Pínto de
Souza Dantas.
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AinE!lTEiiCJA.-Nos treus de 1iajantes se co!Jrarú o duplo dos frl'tes desta tabclla.
~rrretaria

ele r>tado dos neguei os da ~gricultura, commercio c ubras puJJiicas, em 7 de Agosto de 1867. -

l\lrowcll'ittlu de Sr.aza
Dec. u.

3~1~:;,

Danln.~.

11ag.
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-:mDE8RETO N. :)9zG

-DE

7

DE

AG-osro

DE

18tii.

Conceàe o uso r\e uma medalha ás forças expeàicionarias em
operações ao ~nl da Provinda de J\Iato Gross(\.

Attendendo á constancia e ao valor com que, não
obstante as privações soffridas, se h ou verão as Forças
expedicionarias de Mato Grosso, batendo vigorosamente as columnas paraguayas em os combates que
com ellas travárão em territorio inimi~o: Hei por
bem conceder-lhes o uso de uma medalna segundo
os desenhos e instrucções que com este baixão assignadas por João Lustoza da Cunha Paranaguá, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado do
Negocios da Guerra, que assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em sete de
Agosto de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperado.

João Lustoza da Cunha Paranaguá.
lnstrueções sobt·e o uso tla tnedalh:l, a ttue se refere
Decreto desta data.

0

Art. 1." Os Officiaes e Praças rias Forças Expedicionarias, em operações ao sul da Província de Mato
Grosso, usaráõ de uma medalha, conforme o desenho
junto, penrl.ente do lado esquerdo elo peito por uma
fita de dous dedos ele largura com quatro listras,
sendo de côr azul as elos extremos, e verde c amarelia as du<~s do centro.
Art. 2. o A medalha será de ouro para os Officiaes
Superiores, de prata para os Capitães e Subalternos,
e de uma liga de cobre e estanho para as Praças de
pret, sendo todas da mesma fórma e dimensões.
Art. 3. Os individuos, a cyue é concedido o uso
desta medalha, não poderão trocar a de um pela de
outro gráo, mas sempre e em todo o tempo usaráõ
daquella fJUe fôr correspondente ao posto, ou praça
que occupaY5.0 na época em que a receberão.
Palacio elo Riu de Janeiro em 7 de Agosto de 1867.
-João L~tstoza da -Cunha Paranaguâ.
0

DECHETO

~~.

J!Ui

--IJE

IO

DE AGOSTO DE

18G7.

Crea mais um Corpo tle C.nallar ia de Guardas Nacionaes nas
Freguezias de Nossa Senhor·a da Penha da Cidade do Crato,
e de~ S . .Tost'• tlf' 1\lissão Velh~. da Proviuria do Ceará.

Alteudcndo ao qu.~ .Mtl representou o Presidente
da Provinda do c ~ar:r, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Fiea en~ado nas Freguezia J.e Nossa
Senhora da P1~nha 1la Cidade do Cralo, e de S. losé
de Missão Vullw, da Província uo Ceará, mais um
C01·po de Cnvallariu, com quatro Companhias e a
designaçüo du 4.•, o qual tPriÍ. a sua pamda uu
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na fôr111a da Lei.
Martiru Franeiseo Hii.Jeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Minbtru e Secretario de Estado dos i'\cgocios da Justiçu, assim o lenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro, aos dez de
Agosto ue nül oiloceuL0s sessenta e sete, quadragesirno sexto da Independcncia e do Ímpeno.

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador.
Madim Francisco Ribeiro de Andra.da.

DECHETO N. :Hl28- m~ 10

DE AGOSTO DE ~ 867.

Cn1a um Esquadrão de Cavallaria de Guardas Nacionaes na
Frcguczia <la Darbalha, tla Pt'O\'incia do Ceará.

Attendendo no flll~ Me representou o Presidente
~rovincia do Ceará, Hei por bem Decretar o
segumte:
Artigo nnico. Fiea 1:reatlo na Freguêzia da Bm·balha, da Província do Ceará, c subordinado ao
Commando Superior dos 1\l:uuicipios do Crato e annexos dn nwsm:' Pr·nyinei:•, llllJ Es,Juarlrão de Cavnl-

Ja

-- 2fl3l:ll'i<:~, com duns r.ompanhias '~a drsignação de 2.•,
o cpwl tcr:í a su:1 parada no lugar quo lhe fôr mnrcndo pelo Presid2nto da Província, na fónna da Lei.
Marlim Francisco fliiH~iro de Andrada, do Meu
Cuusclho, Miuislro e Sl~crctario de Estado dos Negocios da Jusli~:.a, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio elo Hio de Janeiro em dez de Agosto
de mil oitocentos sessl~I1la c sete, quadragesimo
sexto da Indcpcndcuda c do Imper-io.

Com a ruhrica de S:1:1 l\Iagt~stade o Imperador.

Marfim F1·ancisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3029 -

DE

I0

DE AGOSTO

DE

1867.

Desliga do commaudo superior ela capital c annexos da Proviucia dr) Ceará a Guarda l'\ar:ional pertencente aos !Uunidpios
tlc Aquiraz c Cascavel da mesma l'rovincia, e crêa com ella
um outro co:n~uau1o SU[lCrior.

Attendendo ao que me representou o Presidente da
Província do Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte:
Ari. ~ .• Fien rleslig-arla do Commnndo Superior da
Capital c annexos, da Provinein do ·Cearil, a Gum·da
Nacional pertencente aos l\'lunicipios de Aquiraz f~
Cascavel, da mesma Província. c com ella crendo um
outro Comrrwndo Supef'ior, formado dos Batalhões
de infHntaria 11. 0 ' 5, aO c ;:11 do serviço activo, e das
Seccões de Ratalhão n ."' 1 e 9 do servico da reserva.
Art. 2. o Fi cão I'PVOg"ndos nesta parte os Decretos
n.o• 908 de 30 de .Janeiro de 1852, e 1802 de 46
de Agosto de 1852.
Martim Francisco Hibciro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Agosto de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

-
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f>Ef:RF.TO N. 19:ltl- m: I 0 OE AGOSTO DE 18()7.
Desliga do Com mando S.1pcrior de Pombal c anncxos da Pro''incia da Parahyua a Guartla Nacional pertencenle aos 1\Iunicipios de Souza, CajaLeiras, l'iancó, c Miscricordia da mesma
Província, e crca com clla um outro Commamlo Superior.

Altendendo ao que l\le representou o Presidente
da Província da Parahyba, Hei por bem Decretar o
segu inle:
At·t. L" Fica desligado do Commnndo Superior do
d istricto r! e Pombal e annexos, da Província da Parahyha, a Guarda Nacional pertencente aos Municípios de Souzn, Piancó, Cn,J'azeiras e Misericordia da
mesma Provincin, e com cl a creado um outro Commando Superior, formado de tres Batalhões de Infantaria com ns designaeões de 20, 2~ e 28 do serviço
activo e de duns Con1panlrias avulsas do serviço da
reser·vn, organisadas no~ r·eferidos Municípios.
A ri. 2. • Fica revogado nC>sta parte o Decreto n .• 1190
de H de Jnnho de -1853.
~Iartim Francisco Ribeiro tlc .\nrlmda, do ~f eu Conselho, ~linistro c Secretario tlc Estado rios Ncgocios ·
da Justiça, assim o tcmha entendido c faça executar.
Palacio elo Rio de .Jnneiro em dez de Agosto de mil
oitocentos sessenta e sc·tc, quaclragesimo sexto ela
Indepcndcneia e do Imperio.
Colll a rubrica de Sua Mngesladc·o Irnpemdor.

Mm·tim F?·ancisco Ribeiro de A ndt·ada.

DECHETO N. 3\l:li-IJB ·10

DE AGOSTO

DE

18G'1.

C.rêa nm R:~ talhão •lc Infantaria tlt~ f;.uanlas Nacionacs no Mnniei[lio rla Mis<>rieorrli:~, da l'rovincia tia Parahyba.

Attendcndo nn que Me representou o Presidente
da Pro,·incia da Pttrilhybn, Ht'i por hem Decretar o
~eguinte:

Artigo uuiell. Fira erca.clo no Município da Misericunlia, da rrnYitu:ia da Parahyba, e subordinado

-
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no CommnnJo Superior dos Districlos de Souza e
annexos, da mesma Província, um llalalhão de Infantaria, com quatro Companhias, e a designação
de 28 do serviço nctivo, o qual tnrá a sua parada
no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da
Província, na fúrma da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Cons~lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha e!ltendido e faça
executar. PalaCJo do Rio de .Tnnetro em dez de
Agosto de mil oitocentos sessenta e sete, fjUadragesimo sexto cta Inctepcn1lencia e do Imperw.
Com a rubrica Lie Sua Magestade o Imperador.

Martim Fr·ancisco Ribeiro de Andrada.

DECHETO N.

3932-DE U

DE AGOSTÓ DE

1867.

Crêa uma Secção de llalalhão de Infanta1·ia no Districto de
ltapicurú, rla l'rovincia rlo Pará.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Província do Fará, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. l<ica desliaada do segundo Batalhão de Infantaria da CapitaY da Provineia do Pará,
a Guarda Nacional pertencente ao Districto de llapicurú, da mesma Província, e com ella creada
uma Secção de Batalhão, com duas Companhias, e
a designação de sexta do serviço activo, a qual
terá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado
pelo Presidente da Província, na fórma da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios àa Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacw do Hio de Janeiro em quatorze
de Agosto mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade e Imperador.
Marfim Francisco R-ibeiro de Andrada.

-
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DECHETO N. 393-í (')-DE 41 AGOSTO DE 18G7 .

.Eleva á categoria de Batalhão, a IJninta Secção de Batalhão'
da reserva da Guanl:l :'iaeional 11:1 Provinei:~ de rcrnambnco.

Atlcndendo ao que Me representou o Presidente.
da Província do Pemambuco, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. I<'iea elevada ú eategoria. de Batalhão, com fJUalro Companhias, e a designação de
oitavo, a f)Uinta S1~eção de Batalhão da reserva da
Guarda Nacional da Província de Perníllnbuco; c
revogado nesta parte o Deaeto numero.mil trezentos noventa c um, dfl vinte fJUatro de Maio de
mil oitocentos cincoepla e quatt·o.
· ··
Martim Francisco Ribeiro de Andrada,. do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estndo dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendido c faça
executar. Pala cio do Hio de .Janeiro em dezasete
rle Agosto de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesirno sexto da Independencia c do Imperio.
Com

à rubrica

~Martim

de Sua Magestadc o Imperador.

Francisco Rihciro de A ndrada.

DECHETO N. 393:> --- DE 21 nE AGOSTO DE -1867.

Promulga o Aecordo assign:~tlo na Chlade do Rio de Janeiro em
23 de Jllaio do corrente anuo por parte do Brasil e de Portugal para regular a execução do art. 13 da Convenção Consular celebrada entre os dous paizes em 4 de Abi'il de 1863.

Havendo-se concluído c assignado nesta Côrte ·aos
23 de Maio do corrente armo, entre o Meu Ministro
c Secretario de Estado tios Negocios Estrangeiros
e o Enviado Extraordinario c Ministro Plenipoten(') Com N. 3933 não houve acto ;~lgum.

-
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eim·io de Sua 1\Iagcstadc Fidelissima o Rei de Portugal, um Accordo para a execução do art. ~3 da
Convenção Consular celebrada entre o Brasil o Porlugal em 4 de Abril de 1863, e promulgada pelo
Decreto n.• 3Ha de 27 de Agosto do mesmo anno,
Hei po1· bem Mandar que as disposições do referido
Accordo, que com este baixa, sejão, do 4. 0 de Outubro do corrente anno em diante, observadas e
cumpridas, como se contidas fossem no art. 13 da
citada Convenção.
Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos- Negocios Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça
executar com os despachos necessarios. Palacio do
Rio de Janeiro, aos \intc um de Agosto de mil oitocentos sessenta c sete, quadragesimo sexto da Independcncia e do Imper10.
Com a rubrica de Sua 1\fagestadc o Imperador.

Antonio Coelho de Sá e Albuquerque.
A.eeordo para a rxecução do art. t3 da Convenção Cons•alar celebra•la em -:1 1le Abril de tS83 entre o Brasil
e I•ortugal.

Havendo a applicação do art..1~ da Convenção
f:onsular de 4 de Abril de 1863 ongmado conflictos
de attribuições entre as autoridades locaes do Brasil
e os funccwnarios consulares de Portugal, o Governo de Sua 1\Jagestade o Imperador do Brasil e o
de Sua Magestade Fidelissima o Rei de Portugal.
animados de iO'ual desejo de pôr termo a esses
conflictos, resolvêriío regular de commum accordo a
execução do citado artigo, e para esse 1im os abaixo
assianados:
Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, Ministro e
Secretario de Estado dos Negoetos Estrangeiros de
Sua 1\fagestade o Imperador do Brasil; e
José de Vasconcellos e Souza, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Sua Magestade Fidelíssima o Rei de Portugal junto. de Sua
Maaestade o Imperador do Brasil:
Competentemente autorisados pelos seus respectivos Plenos Poderes, euja boa e devidn. fórma foi
I,r.:ts or. !RG7. 1'.\UTP. 11,
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mutuarncnte reconhecida, convierão nos seguintes
paragraphos:
§ t.• No caso de morte de um subdito portuguez
no Imperio do Brasil, as autoridades locaes competentes deveráõ immediatamente avisar os funccionarios Consulares: Consules Geraes, Consules, ViceConsules ou Agentes Consulares, em cujo districto
occotrer o fallecimento, e por sua parte esses funccionarios, se forem os pr1meiros a saber do facto,
deveráõ dar o mesmo aviso ás autoridades locaes.
L• Sempre que o fallecimento acontecer em localidade onde não haja funccionario consular da nacionalidade do finado, a autoridade local competente
assim o participará immediatamente ao Governo
Imperial por intermedio da Presidencia da respectiva
Prov.ncia, consignando na sua participação todos
os esclarecimentos que houver colhido sobre o caso
e suas circumstancias. A Presidencia da Província
transmittirá nos mesmos termos e sem demora esta
participação ao funccionario consular do districto.
No entan.to a autoridade local procederá, na fórma
da Lei do paiz, á apposição dos sellos, ao inventario
dos bens e aos actos subsequentes do processo
até a chegada do funccionarw consular, o qual,
depois de verificarlo, segundo as circumstancias,
o seu direito de intervir, proseguirá na liquidação,
se níto estiver terminada, e, em caso contrario,
receberá da autoridade local a parte do espolio que
restar da liquida~;ão.
2.• O funccionario consular mandará annunciar
o fallecimento em um dos Jornaes do seu districto,,
inserindo no annuncio os esclarecimentos que possão
aproveitar aos herdeiros do espolio. Se não houver
jornal no districto, o annuncio será feito por editaes
affixados nos lugares mais publicas.
§ 2. • A intervenção dos· funccionarios consulares
de Portugal na m-recadação das heranças de seQs
nacionaes fallecidos no Brasil se realizará, dadas
as circumstancias e observadas as regras seguintes:
L• Quando um subdito portuguez fallecido no
Brasil não tiver deixado herdeiros de sua nacionalidade, ou quando com herdeiros portuguezes maiores,
presentes e capazes, concorrerem herdeiros menores, ausentfls ou incapazes que nr o sejão Por!ugue~es, o funccionario consular porll,JgQez não
mtervtrá.
2.• Ouando entre os herdeiros do subdilo portu-
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gucz, fallccitlo no llmsil, houver um ou mais portiJguczes menores, ausentes ou incapaz.ds, terá o flihcdonal'io consulm· a administmção exclusiva dà
herança, se não houver testamenteiro, nrrn hei·deiros
de nacionalidade diversa da do finado, entre os
r1uaes haja ou viuva, ou herdeiro que possa é deva
hem· na po~se e cabe~;a do casal, ou rnenores 1 ausentes ou Incapazes.
3. o Se com um ou mais herdeiros portuguêi~s
menores ausentes ou incapnzcs houver ao mesmo
tempo, quér um testamenteiro, quér herdcirns de
diversa naciomilidade da do finado, entre os qllaes
haja ou viuva, ou herdeiro que pela lei possa é
deva Jicar na posse c cab-eça do casal, ou um ou
mnis herdeii'Os menores, aüsenles ou incapaaes, o
funccionm·io consular portuguez adrninistrat•á a herança conjunctamente com a dita viuva, ou dito
cnbeça do' casal, ou dito testamenteiro, ou o representante legal dos ditos menores, ausentes ou incapazes.
·
i. o Fica entendido que aos herdeiros menores haseidos no llmsil de pais portuguezes será applicado
o estado civil de seu pni até á sua maioridade,
de conformidade com a Lei de 1O de Setembro de
1860, P-m reciprocidade da faeu Idade que terão os
funccionarios consulares do Brasil em Po1·tugal de
administrar e liquidar as heranças de sctts naeionaes em casos analogos.
5.° Fica igualmente entendido que os legatarios
universaes, ou por titulo universal, são equiparados
aos herdeiros.
§ 3. • O funccionario consular nos casos em que,
nos termos do paragrapho antecedente, tiver de intervi!· exclusivamente, deverá:
f. o Pôr sellos, quér ea;-officio, quér a re9.ucrimento
das i}artes interessadas, em toda a mobilia e papeis
do defunto, prevenindo com anticipação á autôl'i..
(lade local competente, que poderá assistir ao acto
e até se julga•· conveniente, cruzar com os seus
sellos os que houverem sido postos pelo funccionario
Consular.
2.• Fazer Lambem, em presença da competente
autoridade local, se esta entender que deve comparecer, e de duas testemunhas idoneàs, o itlventnrio de todos os bens e objectos possuidos pelo
defunto.
§ i.• Pelo que diz respeito á dupla opera~;ão da
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apt~osi~;ilo dos scllos, c\uc . dcvc1·á .clfeetua~-sc .no
mats cul'lo prazo, c c o mvenlarw, o tunccwnario consular portuguez fixn.rá, de accordo com
a autoridade local, o dia e hora em que ambas
estas operações devcráõ ler lu~ar ; o aviso do funccionario co'nsular á auloridaoe será feito pot· escripto c esta ace.usa.rá a recepção. Se a autoriúadc
local não comparecer apezar do convite que lhe
tiver sido feito, o funccionario consular procederú,
sem demora, nem segundo aviso, ús supmdtadas
operações.
1. ós se\los duplos postos pelo funccionnrio
consular e pela autoridatle local só serão levantados
de commum accordo. Todavia se o funccionario
consular d~ixar decorrer quinze dias sem chamar
a autoridade local para levantar os sellos, esta lhe
pedirá por escripto que fixe dia e hora em que
esta operação deverá ter lugar, c elle accusurá recepção: se o funccionario consular niío respcmdcr
no termo de oito dias, a autoridade loeal procederá sem demora ao levantamento dos sellos e ao
inventario. Se, porém, tendo sido fixado de commurn
accordo dia e hora, para o levantamento dos duplos
sellos, não comparecer a autorirlade toeal, o funccionario consular marcará o prazo de oito dius
para aquella operação e assim o communicarâ pot·
escripto a autoridade local, e, se esta, tendo recebido o aviso, deixar ainda de comparecer, proce·
derá, no oitavo dia sem mais demora, aos actos
de que se trata.
2. o O funccionario consular lavrará termos dos
actos de apposição c levantamento dos sellos e do
inventario, e desses termos remetterá copia authentica dentro do prazo de quatro dias à autoridade local compijtente. Os termos serão assignados
tambem pela autoridade local, se houverem sido
·
lavrados em sua presença.
§ 5. 0 A autoridade local é a unica competente
para proceder á aberlma do testamento: mas deste
e do termo de abertura deverá dar traslado authentico ao funccionario consular, dentro do prazo
de quatro clias.
L• Se durante a apposição dos sellos, ou feitura
do inventario, o funccionario consular achar um
testamento, descreverá a fórma exterior delle no
ternio que deve lavrar, o rubricará perante as partes
interessadas e presentes, o porá debaixo de sello,
0
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e dará parte ao juiz Lcrrilo1·ial eompelculn para que
clle abra o tcstúmento, segundo us fómws legacs.
2.• Se o testmncnto do defunto estiver depositado
no consulado, o funceionario consular promoverá
a sua abertura pelo juiz terriloriul.
3.• .As questões ue validade do testamento set·ão
submetlidas aos juizes competentes.
§ 6.• Quando tiver lugar a nomea1;iio de um tutor·,
ou de um curador, o runccionario consular pt·omoverá, se por outro mouo não estiver providenciado, a mes1qa nomea~;ão pela autoritlaue local
competente.
§ 7.• O funccionario consular nos casos em que
nos termos do § 2.•, lhe compele cxt..:lusivumcutc
a administraçüo c liquidaç<io das ltm·an~;as, deverú:
1.• Arrecadar c conservat· em sua guarda todos
os bens perlcncPulcs ao espolio, tanto tnoveis corno
immoveis (representados pelos respectivos títulos),
c os semoventl~S.
2.• Promover de conformidade com as leis e usos
do paiz a venua de todos os bens moveis da hc~
rança, que forem de facil detei'Íorar:üo ou que não
se possão guardar ~em perigo ou grande despez_a,
bem como das aq:oes de companlnas, quando nao
haja no espolio diriheiro para fazer as entradas, ou
quando a s.ua conservaç<io não .convenha pelo risco
immincnle de depredação.
3.• Tratar da conservação e melhor aproveitamento dos bens, cuja alienação não deva ser feita,
ou lenha de ser demorada no interesse rla herança.
4-.• Cobrar quér amigavelmente, c;uér judicialmente as rendas, alugueis, dividendos de acções,
juros de capitaes mutuados e quaesquer outros rendimentos e quantias devidas ao espolio, e vencidas,
quér antes, quér depois da data do fallecimento.
õ.• Receber o producto da venda dos bens moveis
e da dos immoveis no caso de haver sido esta
autorisada pelo juiz.
6.~ Liquidar a b~rança, satisfazendo to dos <?S
seus encargos, divtdas e legados, e passando qmtação aos devedores.
§ s.• A herança, los-o que esliver liquidada, será
dividida entre os heroeiros, de conformidade com
a partilha que será feita pelo juiz cotl_lpetente, o
qual nomeará, se houver lugar, perrtos para a
avaliação dos bens, formação dos quinhões e designação das tornas.
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1.• Em caso nenhum o funccionario consular será
juiz das cQnteslações relnlivas nos direitos dos herdeiros, collações a he1·ançn legitima e terça. ·Estas
contesta~~ões serão subrnettidas aos tribunaes competentês.
2.• o funccionario consular remetterá á autoridade local que tiver de proceder á partilha uma
demonstração completa do liquido da herança, acom•
panhada dos documentos relativos aos actos de
sua administmção e liquidação. Depois de proferida
a sentença de partilh~, serão alluelles documentos
devolvidos pela aulomlade loca com um tmslado
da senteoça e calculo da partilha.
§ 9.• O funecionario consular não poderá fazer
ent1·ega da herança ou do seu producto aos legítimos herdeiros ou aos seus procuradores, senão
depois de pagas todas as dividas que o defunto
tiver contrallido no pniz, ou depois de haver deeorrido um nnno da data do fallecimento, sem que
se Lenha apt·eseutado reelarrwção alguma contm a
llcranea.
Dcvêrú nntcs de fJUalt\uer distribuição aos herdeiros do prouuclo da •m·ança, pagar os direitos
estab•~leduos pelas leis do paiz sobre a transmissão
das heranças.
§ ~o. Nos easos em que a administração e liquida~;ilO se f!zcrer.n em comrnum, nf:?S termos do§ 2.
pelo funccwnano consular. e a vmva ou o cnbeça
do casal, üll o testamenteiro, ou o representante
.legal dos menores ausentes ou incapnzes, cujos
interesses não estiverem sob a protec~ão do funceionario t~onsular, todos os netos de apposiçâo de
sellos, inve!ltario, administração e liquidação, devcráõ ser fcttos em commum, procedendo o funccionario consular e a viuva, ou o cabeça de casal,
on o testamenteiro, ou o represenl.ante legal dos
ditos menores até á partilha definitiva, como dous
lif!uidaclores encarregados da liquidacão da mesma
sociedade; nenhuma desobriga será valiosa, se não
estiver revestida das duas assignaturas.
§ ~ 1. Se sobrevier alguma questão, quér entre os
co-herdeiros, quér entre os herdeiros e terceiros
que se julguem com direito contra a herançà, esta
questão deverá ser de~olvida aos tribunaes competentes, figurando o funccionario consular, nos casos
em que administra só, nos termos do § ~ •, éomo
representante da herança. Proferido o julgamento,
0
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deverá o funceionario consular executai-o, se não
tiver por conveniente appellar, ou se as partes se
nãG houverem accommodado amigavelmente, proseguindo depois, de plano, na liquidação que havia
sido SlJSpensa, ernquanto se aguardava a decisão
do tribunal.
§ 12. Se ao tempo do fnllecimento, os bens ou
p;wte. dos bens de uma herança, cuja administração
e liquidação perte.nção ao funccionario consular, nos
termos do § 'i!.•, se acharem embargados, penhorado~ ou sequestrados, .o funccionario consular não
poderá tomar posse dos ditos bens, antes do levantamento do embargo, penhora ou sequestro. O funccionario consular terá. o direito de ser ouvido, dt~
velar conjunctamente com o tutor ou curador na
observancia das formalidades legaes, e, se a exec:ução se etfectuar, receberá o remanecenle do produeto da venda. Se durante a liquidação feita pelo
funccionario consular, nos termos do § 2.•, sobrevier
um embargo, penhora ou sequestro dos bens, ou
parte dos bens da dita herança, o funccionario consula.r será nomeado guarda ou deposjtario dos bens
embargados, penhorados ou sequestrados.
§ U. O funccionario consular ainda mesmo no
caso em que o § 2.• lhe concede a faculdade de intervir nas heranças de seus nacionaes, não poderá
pôr ~ellos nem inventariar os bens de seus nacionaes
fallecidos depois de haverem sido declarados fallidos. A administração e liquidação desses bens serão
feHas conforme as f eis especiaes do paiz.
Fica entendido que o funccionario consular conserva sempre o direito de velar a bem dos menores,
~usentes ou incapaze&, e com os tutores ou curadores, em que sejão preenchidas. as formalidades
exigidas pela lei.
§ H .. O l'unccionario consular, mesmo no caso em
que o§ 2.• lhe concede a faculdade de intervir nas
t1er~nças de seus nacionaes, não poderá pôr seBos,
inventariar, administrar, nem liquidar os bens de um
$CU nacional, que pertencer a uma sociedade eommercial. Será obrigado neste ponto a se conformar,
quér com as disposições especiaes estipuladas no
contracto de sociedade, quér com as regras estabelecidas pela lei commercial do paiz. Se a sociedade
continuar depois da morte do socio, o funccionario
c.onsular receberá para os herdeiros as partes dos
lucros que lhes couberem ; se a sor.iedade fôr disso!-

''idn por moriP- do dito sodo, o funccional'io consular
deixnrú liquidnr a sociedade por quem competir, e
receberá sómenlc a parte liquida que pertencer á
dita heranea.
Fica entêndido que, nos casos previstos pelo presente pamgmpho c pelos dous precedentes, o f'unceionario consulnr tem sempre o direito de velar, a
hem dos menores, ausentes ou incapazes, no cumprimento das formalidades legaes.
§ Hi. A supcrveniencia de Iwrdeiros maiores e
capazes durante a liquidação, c:omeçada pelo fuhc·
dona rio consular, nos termos do§ 2.•, não faz cessar
os poderes do funccionario consular, senão quando
não houver mais um só incapaz ou ausente entre os
lJCrdl'iros, por cujo interesse elle intervenha; se os
ditos herdeiros sr tornarem todos maiores e capazes
nutes de finda a liquidação, e se elles se apresentarem todos, quér em pessoa, quér por procuradores,
será o funccionario consular obrigado a entregar-lhes
toda a lifjuidação.
§ 16. Se a herança de um subdito portuguez fallecido ab intestato nó Brasil se tornar vaga, isto é, se
não houver nem conjuge sobrevivente, nem herdeiro
em gráo successivel, essa herança, tanto movei como
immovel, deverá ser devolvida á Fazenda Publica
do Brasil.
Depois da apposição dos sellos, o juiz territorial
exigirá do funccwnario consular em nome do Estado
o inventario dos bens do defunto. Tres annuncios
serão publicados successivamente por diligencia do
juiz territorial, de tres em tres mezes, nos jornaes do
lugar em que a successão se houver aberto, e nos da
capital do paiz. Estes annuncios deveráõ conter os
nomes e appellidos do defunto, o lugar e data do seu
nascimento, se forem conhecidos, a profissão que
exercia, a data e lt1gar de sua morte. Annuncios semelhantes serão publicados, á diliO'encia do Juiz
territorial, por intermedio do Consu1ado Brasileiro
em Lisboa, nos jornaes da Cidade mais vizinha do
lugar do nascimento do defunto. O funccionario
consular procederá á administração e liquidação da
herança, segundo as regras estabelecidas no presente
Accordo. Se, passados dous annos, contados do fal~
Iecimento, nao se tiver apresentado nem herdeiro,
nem conjuge, quér pessoalmente, quér por procurador, o juiz territorial ordenará por uma sentença,
que será intimadá ao funccionario consular, a en-
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trega ao Estado. O funccionario consular entregará
então.. á Fazenda Publica todos os objectos e valores
provenientes da herança, e bem assim todos os documentos relativos á administração e ás contas da
herança. A ad!pinistraçã~ da I<'azenda Publica tomará
posse della, bcando obrtgada a dar conta aos herdeiros ou conjuges que possão depois apparecer;
·
,
em conformidade com a lei do paiz.
·§ n. Os Consules Geraes, Consules e Vice-Consules pci'derão; nos casos de intervenção, tanto exclusiva como conjuncta,. delegar .todas ou parte das
attribuições de administração e de liqujdação. que
lhes competem nos termos dos paragraphos antecedêntes; e os agentes ou delegados, que sob. sua
responsabilidade nomearem para representai-os,
procederáõ dentro dos·limit~s dos poderes que lhes
forem conreridos : mas não gozaráo de nenhum dos
lrivilegios; nem das immunidaàes concedidas aos
hnccionarios consulares pela Convenção de ' de
Abril de ~ 863.
.
.
§ • 8. Os herdeiros, se forem todos maiores, presentes e da naeionalidade do finado, poderão de commum
accordo encarregar o funccionario consular de sua
nação de administrar, liquidar e mesmo partilhar os
bens da herança. Mas, se a herança comprebender
immoveis situados no paiz, será chamado um Tabellião ou Escrivão competente do lugar para assistir
ao acto de partilha amigavel, e assignal-o com o
funccionario eonsular, sob pena de nullidade.
O funccionario consular respectivo terá além disto
o direito de receber em ~ma çhancellaria, a requerimento de todas as partes mteressadas, quàlquer
actó de partilha amigavel de herança de seus nacionaes, entre herdeiros todos maiores, presentes ·e
capazes, embora entre.elles haja subditos do paiz de
sua residflncia, com tanto que os bens da herança
estejão situados no territorio da sua nação. . . ,
Os traslados destes actos de partilhas, devidamente
Jegalisados pelo t'unccionario consular, e sellàdos
com o sello consular, farão fé em juizo perante todos
os tribunaes, juizes e autoridades do Brasil e de
Portugal, e terão respectivamente a mesma. força
e valor que teriã:o ~e fossem passados por Tabelliães
e outros Escrivães competentes do paiz, uma vez que
esses actos sejão lavrados conforme as leis do Estado a que o funccionario consular pertencer, e
tenhão stdo submettidos previamente ás formnlida-
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des de sello, registro e insinuação, c a quaesquer
outras que regem a materia no paiz em que o aeto
da partilha dever ser executadp.
§ ~ 9. Tudo quanto nos diversos paragraphos do
pr~sente Accordo fica e_stipulado para o caso d~ fallecunento de um subdtto portuguez no Impeno do
Brasil, terá reeiproca apphcação ao caso de fallecimento de um subdito brasileiro em Portugal.
Tal é n fórma por que os Governos do Brasil· c
Portugal resolvêrão de commum accordo regular a
execução do art. ~3 da Convenção Consular de 4 de
Abril de 1863, e que d'ora em diante servirá de
norma na applicação da dito artigo.
Em fé do que, os abaixo assignados firmárão o
presente Accordo feito em duplicata e nellc puzerão
o sello das suas armas.
Rio de 1aneiro, ~m 23 de Maio de 1867.
(L. S.)

Antonio Coelho de Sá e Albuquerq11e.

(L. S.)

José de Vásconcellos e Souza.

DECRETO N. 3936 -DE

~1 DE ArrOSTO. DE

i867.

Altera o segundo uniforme do 8. o batalhão de infantaria da
Guarda Nacional da Província de Pernambuco.

Attendendo ao que Me represento·u o Presidente da
Provincia de Pernambuco, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. L • O 8. ~ Bataihão de Infantaria da Guardá
Nacional, da Provinda de Pernambuco, usará errt
segundo uniforme de blusas- de panno azul fer~
rete, com carcellas de panno azul claro, golas escarlàtes e bonets á Cavaignac, tudo conforme o
figurino junto.
Art. 2. • Fica revogado nesta parte o Decreto
n.• 957, de 18 de Abril ·de 1852.
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Marlim Fl'nndsco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
nxecutar. Palacio do Rio de Janeirm, em vinte um'
de AgC!sto de mil oitocentos ses~.enta e sete, quadragesimo sexto da Independene1a e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Mm·tim Francisco

DECRETO N. 3\>37 -

DE

Rib~iro

22

de Andrada.

DE AGOSTO DE

1867.

Altera o segundo uniforme do 1. 0 Batalhão de artilharia lia'
Guanla Nac!onal da Provincia de Pernambuco.

Attendendo ao que l\le representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. Lo O L• Batalhão de Artilharia da Guarda Nacional, da Província de Pernambuco, usará em segundo uniforme de sobrecasacas de panno azul
avivadas de escarlate, com carcellas e meias golas
da mesma côr, e bonets á cavaignac, tudo conforme
o figurino junto.
Art. 2.° Fica revogado nesta parte o Decreto
n.o 957 de 48 .de Abril de 1852.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Mea
Conselho, Ministro ·e Secretarió1 de Estado dos .Ne.;,
gocios da. Justiça, assim o tenha entendido é façà·
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte dous
de Agosto de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

-·-
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DECRETO N. 39:38- DE 28

DE AGOSTO DE

·1867.

Concede a Guilherme Schuc.h de Capanema pl'ivilegio por t~es
annos para proceder á exploração de minas de ferro nas margens da Bahia de Paranaguá e nas dos rios que nella desaguão,
na Província do Pal'aná.

Attendendo ao rtue Me rcrtuereu Guilherme Schuch
de Capanema, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por tempo de tres annos para por si ou por
meio de uma Companhia, que se propõe incorporar dentro do prazo de quatro annos, contados
desta data, proceder a exploração de minas de
ferro nas margens da bahia de Paranaguá e nas
dos rios, que nella dcsaguão, na Província do Paraná, sob as clm.tsu\as, que com este baixão, assignadas por Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nagocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de Agosto
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
Clausulas a que l!le refere o Decreto a.• 3938 de 28 de

Asosto de t86'7.

t.•

E' concedido a Guilherme Schuch de Campanema privilegio por tres annos improrogaveis, contados desta data, para proceder á exploração das
minas de ferro, que lhe consta existirem nas margens da bahia de Paranaguá, em uma zona de tres
leguas e nas dos rios que nella deseguão, em
uma zona de uma legua, na Província do Paraná,
sem prejuízo da respectiva navegação.
Dentro do referido prazo o concessionario designará os lugares em que pretender minerar, de-
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vendo apresentar na Sccr·etarià de Estado dos Negocios da Agr·icultura, Commercio e Obras Publicas uma plnnta circnmstanciada dos lugares por
elle explorados, eomprehendendo aquelles onde se
houver de estabt1lecer as lavras.
Esta planta deverá indicar cQm exaetif!iío, além
da topographia dos lugares, os córtes que houverem sido feitos nos terrenos, o rnaximo da profundidade que houverem attingido os trabalhos de
etploràção e a inclinação e direéção do vieiro ou
deposito que descob!'ir.
A' descrrpção minuciosa da possança das minns
e dos mineraes descobertos pelo concessionario
acompanharáõ amostms dos mesmos mincraes.
Indicará outrosirn quacs o meio mais apropriados
para o transporte dos produdos da mineração que se
propôe estabelecer e qual a distancia entre cada
uma das minas e os povoados mnis proximos.
3.•

Satisfeitas as exis-eneias da clausula 2. • ser-lhehão concedidas ale cem datas rnineraes, por espaço de noventa annos, conforme os meios que o
concessionario ou a Companhia que incorporar para
levar a effeito a mineração, provar que terá de
empregar effeetivamente nos termos do Decreto
n. o 3049 de 6 de Fevereiro de t 863 ; sendo regula da
a concessão de cada data pelo emprego etfectivo de cinco contos de réis.
4.•

No acto da concessão das minai, que descobrir,
ser-lhe-ha concedida, por espaço de cinco annos
con_tados da data em que forem começados os
trabat.hos, 1_1. isenção de direitos da importação de
machmas, mstrumentos e quaesquer utensis especialmente destinad-os á lavra das respectivas minas;
e bem assim a mesma isenção, por igual prazo de
tempo, para os impostos de exportação dos productos das minas.
Ambas as concessões desta clausula ficão dependentes da interior approvação da Assembléa ,Geral.
5.•

Ser-lhe-ha tambem concedido o direito de desapropriar os terrenos nccessarios para os traba-
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lhos da mineração c para a conslrucção de ca·
minhos, por onde tcnhão de ser transportados
os respectivos produclos; devendo-se sempre observllr r.as conslmcções de taes caminhos todas as
regr·as da arte e as condições da legislação geral,
provincial e municipal.
8.•

E' igualmente ·concedida aulorisação ao concessionnrio para fazer nos rios proximos ás minas
as obras que forem necessnrias à sua navegaç;io.
Eslns obras nunca poderão ser executadas sem a
prévia approvação das respectivas plantas que de..
verúõ ser submeltidas ao exame do Governo Imperial.
.
Estas plantas, depois de approvadas, não poderão ser alteradas sem permissão do mesmo Governo.
As obras serão inspecciona<las por um engenheiro do Governo qutJ verificará se o concessionnt·io se conforma com as plantas approvadas.
As despezns que se tiverem de fazer com esta·
inspecç.ão correráõ por conta do concessionario.

Se as minas forem situadas em terras devolutas o concessionario as adi(Uirirá, obrigando-se o
1;overno a vendei-as pelo preço mini mo da Lei n. o
601 de ·18 de Setembro de 1850.

s.a
O concessionario será. obrigado a aceitar todas as clausulas annexas ao Decreto n.o 30i9 de
6 de Fevereiro de 1863, no que forem applicaveis
á especie ou especies de minemção que lh~ forem
concedidas ; e bem assim quaesguer outras que
o Governo Imperialjulgar convemente impôr no
acto dá concessão em benefieio dos interesses publicos e da policiá das minas.
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Agosto de
1867 .-Manoel Pinto de Souza Dantas.
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DECRETO N. 39;19- DE 28

DE AGOSTO DE

f 867.

Éleva á categoria de Batalhão a Secção de Batalhão da reserva
numero seis, o•·ganis:ida no 1\luuicipio de Taubaté da Província de S. Paulo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo uniro. Fica e~evada á catçgoria_ de Ratal!Jão,
com f)Uatro Companhws e a designaçao de qumta,
a Seeção de Batalháo numero seis da Guarda Nacional
do serviço da ·reserva, organisada no Município de
Taubaté da. Pmvincia de S. Paulo, c revogado nesta
parte o Decreto numero mil trezentos quarenta e
seis de dezoilo de Março de mil oitocentos cineocnta
e quatro.
1\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e fi1ea
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito
de Agosto de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Marfim Francisco Ribei1·o de

And~·ada.

-·DECRETO N. 39i0

-DE

28

DE AGOSTO DE

f 867.

Altera à organisação do primeiro Batalhão ·da reserva da Guarda
, Nacional da Província de S .. Paulo.

Atténdendo ao que Me representou o Presidente
da ~rovinr.ia ·de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
segmnte:
Artigo unico. Fica elevada a oito Companhias o primeiro Batalhão da reserva da Guarda Nacional da ProYincia de S. Paulo, e revogado o Decreto numero tre~
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mil trezentos e trinta e nm de trinta e um de Outubro
de mil oitoeentos sessenta e quau·o, que marcou
ao mesmo Batalhão o numero de seis Companhias.
Martim Franeisco Ribeiro de Andrada, do Meu tonselho, Ministro e Secretario de Estado dos NegóCios
da .Justiça, nssim o tenha entendido e faç·a executar.
Palacio do Hio de Janeiro JW) vinte oito de Agosto de·
mil oitocentos sessenta tf t?ete, quadragesimo sexto
da Imlcpendcncia e do Império.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
llfartim Francisco Ribeiro de·Andrada.

DECI1ET0 N. 39-ít

-DE&. DE SETEMBRO DE

1867.

s:

Habilita as !\lesas de Rendas da Estancia e ''Christovão, da
Província de Sergipe, para o despachfl de importação e exportação de generes nacionacs e estrangeiros.

Usando da autorisação concedida pelo artigo 349
do Regulamento de 19 de Setembro de 4860, Hei por
bem Decretar:
Art. L• As Mesas de Rendas da ~st~ncia-e-S. Christovão, da Província de Sergipe, a\fm'·dHesi)8cbo de
importação de generos de proda'et}ão, • ini:lustria e
manufactura nacional, e de estrangeira, que já tenhão pago direitos de consumo, ficão habilitadas para a exportação dos productos nacionaes pant .dentro ou fóra do Impeno. · ..
Art. 2.• As mesmas Estações poderão ad.mittir a
despa'?ho as embarcaçõe~iO!J.aes ou estrangeiras,
que v1crem carregadas ~\IsiVamente d&'generos
estrangeiros livres de direitos.
Zacarias de Góel? 'e. Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do Impêrio, l'residente·do Conselho de
1\linistt·os, Ministro e Se,CÍ'etario de Estado dos Nego-
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cios da I<azenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Setembro de
mil oitocentos sessenta e .sete, quadragesimo sexl(l da
Independencia f' do Imperio.
Com n ru l>riea de Sua l\lagestade o Imperador.

Zacarias de Góes e Vasconcellos.

-·DECHETU N. :.1!}42- DE 4

DE SETE~IBltO DE

i 867.

Eleva á catcgol'ia de Batalhão a Companhia avulsa da Guarda
Nacional do ser·viço da/reserva, organisada no Municiplo de
Iguarass•'•, da l'rovinéia de Pernambuco.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Pr·ovincia de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica elevada á categoria de Batalhão,
com quatro Companhias e a designação de nono,
a Companhia avulsa da Gnarda Nacional do serviço
da reserva. ot·ganisada no Município de Iguarassú,
da Pt·ovincia de Pernambuco; e revogado nesta parte
o Decreto n .0 i 024. de 3f de Julho de 1852.
Martim Francisco Ribeiro de Andr·ada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Ju.stiça, a~sim o lenh.a entendido e faça executar.
Palacto (lo Rto de Janeiro em quatro de Setembro
de mil oitocentos SRssenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de "sua Magestade o Imperador·.

Mar·tim Francisco Ribeü·o de Andrada.

Ll:l~ DE

l86i. I'A!lTE H.

IJECHETO N, 31)~3- DE 4. DE SEl'E~llllW DE 4867.
Alte1·a o segunllo uniforme db 4.• Ratalhã8 de Infantaria da
Guar1la Nacional llo servil/o activo, da Província lle Pm•namhuco.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
lla Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo uni co. O L • Bata Ihão de Infantaria do
serviço activo da Guarda Nacional da Província de
Pernambuco, usará em segundo uniforme de sobrecasacas de panno azul com carcellas esc11rlates,
meias golas de panno verde, bonels á Cavaignac
com galão de pano verde, pala de couro preto, e
virola de metal amarello,· tudo conforme o figurino
junto.
!\lartim Fmncisco HiiJeiro de Andrada, do Meu Conselho, 1\linistm e Secretario de Estado dos Negocios
da Justica, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio ·do Rio de Janeiro em quatro de Setembm
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
Jfadim F1·ancisco Rtbeiro de Andrada.

DECHETO :X. 3!:1-H-

DE

1t

DE SETEMBRO DE

48ti7.

Concelle á Sneierlade- BenelitJ.:_ncia Academica- licen~·a para
exercer suas funcções, e ;,pprova os respectivos Estatutos.

Attendendo ao que fepresentou a Sociedade-Beneliceneia Academica-, e de conformidade com a Minha
Immediala Resolução de 17 de Agosto ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio
elo Conselho de Estado, exarado em t~onsulta de t 6
de Julho: Hei po~ bem Conceder-lhe licença para
exercer suas fnncçoes e Approvar os respectivos Es-

tnlutos, sendo po1'é1n eliminadas do artigo trinta e
tres destes ns seguintes palavras-excepto os dé que
tratüo os artigos doze e dezanove-, e ficando obrigada n Sociedade a não pó r em execução qualquer altet•nçfw que f<H.;a nos mesmos Estatutos, sem previa
app1·ovação Ju Governo Impe_rial, deyendo passar-se
a competente r.a1·ta para servir de Titulo a referida
Sociedade.
José Joaquim Fernandes Torres, do Meu Conselho
SenaJor do lmperio, Ministro e Sec1·etario Je Estad~
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e
faça executar. Pnlacio do Rio de Janeiro em onze de
Setembro ele mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Indepencltmcia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\'Iagestade o Impemdor.

José .Joaquim Ferílaitdcs Torres.

CAPJT(TLO I.
llA SOCIEDADF. R SEC FUf.

Al'l. 1.• A Soeiedadt~ denominn-se llenilicencia
Academica.
Art. 2. 0 E' seu fim coadjuvar os estudantes dos
cursos medico e pharmaceutico da Escola de Medicina da Côrte, que por deficiencia de meios pecuniarios experimentarem emba1·aço em seus estudos.
Al't. 3." Só poderá set· posto em vis-o r o art. 2. •
quando a Sociedade dispuzer de um hmdo nunca in:
fei'ÍOI' a um eonto de re1s.

r.:\ PITUJ.O 11.
DOS SOCTOS.

At·t. L• Só potlcriio ser socios os estudantes da Escola de Medicina da Córte, os Doutores em medicina
~~ ns Phnrmnceu lif'ns.
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Al't. ti.• o~ soei os são contribuintes ou remidos.

aqn~lles que concorrerem com a joia de 10$000 no acto de sua admissão, e com a prestação mensal de 1gooo.
§ 2. • São socios remidos não sujeitos portanto ao
exposto no paragrapho precedente: L• aquelles que
concorrerem coma<luantiade 60$0000 no acto de sua
admissão; 2.• os soctos que, contribuintes a mais de
um anno, concorrerem com a quantia de 30$000.
Art. 6.• O estudante socio contribuinte que seretirar da Esc o la de Medicina da Côrte poderá, voltando, continuar a fazer parte da Sociedade sem pagar
novajoia, mas sim a sommn das mensalidades t•elativas ao tempo da ausencia.
Arl. 7. • São deveres e direitos dos socios:
§ 1. o Respaitar e cumprir rigoro~amente os Estatutos.
§ 2. o Aceitar e exercer .com zelo e dedicação o~
cargos para que forem eleitos ou nomeados, podendo excusar-se em caso de reeleição ou de impedi-·
menta grave e justificado.
§ 3. • Concorrer pontualmente a todas as reuniões
sociaes, e nellas proceder de modo conveniente.
Art. 8.• Os socios remidos tem os mesmos deveres e direitos que os socios contribuintes.
Art. 9.• Todo o sacio poderá apresentar heneficiandus á Directoria devendo a proposta ser feita em
carta rrchadn.

§ L • São socios contribuintes

CAPITULO lll.
DA

ADMINISTRAÇÃO SOCIU.

Al'l. I O. A sociedade set·:í administmda por uma
Mesa composta de Presidente, Vice-Presidentr, 1. •
e 2.• Secretarias c Thesourciro, bem como de urna
Directoria de seis membros.
Art. H. Além dos funcionarias do mtigo precedente haverá uma commissiio de acquisicão e admissão rle sodos.
•
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f;APITULO IV.
DO PHESIDENTE.

Art. 12. Ao Presidente compete:
§ 1.• Convocar· as sessões da assembléa geral,
presidil-as, bem com ns da Dire«toria.
~ 2.• Assignar com os Directores os documentos
relativos ao disposto no art. 2. •.
§ 3.• Marcar a ordem do di11, e chamar os socios
á ordem.
§ 4.• Communicar a assembléa geral quaes os socios que a commissão admitlir, e quaes os nprescntados pelo Thesoureiro como incursos no art. 37.
§ 5. • Abrir, rubriear c encerrar todos os livros da
sociedade.
§ 6. • Assignar as a c tas dns sessões da assem bléa
geral.
§ 7.• Autorisar o Thesoureiro a fazer as despczas
nicessarins ao bom andamento da sociedade.

DO VICE-PRESIDENTE.

Art. ,13. r.ompele ao Vice- Presidente subslilltir o
Prcsidc•nte em seus impedimentos.
CAPITULO VI.
OOS SECRETARIOS.

Art. H. São allribuiçõcs do 1.• Secretario:
os papeis de que
constar o expediente da sessão.
§ 2. o Apurar as votações com o Presidente e o
2. o Secretario .
.~ 3. o Tomar os apontamentos necessarios para
a ,·onfcf'ção das a~ tas.
§ 1. o ter as netas e todos

-:!IR~ L" Co)nfeccionar as actas e assignal-as, hem
como toda a correspondencia da Sociedade.
~ 5.• Lançar em um livro o nome dos socios P
a data de sua admissilO .
.§ G. • Oflkiar aos socios dan(lo-lhes parte de S\la
Mlmissfto, eliminaç.üo ou expulsão.
~ 7. • Apresentar á assembléa gemi no fim de sua
administração um relatorio dos factos que durante
e\ la houverem occorrido.
AI'L 15. Ao 2.• Secretario compete:
~ 1.• Fazer as chamadas dos socios nas sessiics .
.~ 2. o Passnr para llln livro todas as actas das
sessões da assr.mbléa geml depois de havet·em
sido por esta npprovadas.
~ 3.• Annuncint' o dia, hora e lugar das sessões
hem eomo a ordem do dia.
§ L• Substituir o 1.• Secretario em SI~Hs impcdilllcntos e ajudai-o quando ft1r 1Hisl'r>1·.

CAPITULO VII.
llO TllF.SOT:HEIIIO.

Art. I G. O Thesoureiro é o depositaria das rendas da sociedade e como tal responsavel por ellas.
A rl. -17. São seus deveres :
~ ,, . • Arrecadar as joias e prestaGões mensnes.
~ 2. • Fazer as ctespezas que lhe forem ordenadas
pelo Presidente e Directoria exigindo de tudo documento.
~ :~." Enviar ao Presidente uma relação dos soei os em ntrazo.
§ \.• Escriptural' com simplicida(\e, tncthodo c clal'CZa o livi"O caixa da sociedade, onde serão chronologicamcutc lançauos todos os rccchimcntos ~~
1lespezas dcridamcnte especificados.
~ 5. o Apresentar á Dit•el:loria um balancete trimcn:ml do estado da. caixa, fazendo-o acompanhai'
tio livro caixa c tlc todos os documentos comprohntin>s da boa adrninistraçáo 1\os twgocios a seu
eargo.
~ li. • Depositar em banco ou caixa de sna contiant~a os t"nmlos •la .-;oeicdal\e.
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Art. HL Para coadjuvm· o Thcsout·eiro nas cobranças haverá um Procumdor contractado pelo
Presidente perc.ehendo 1O por •Jo da quantia pot'
elle arrecadada.
CAPITULO VIII.
DA DlllECTOIUA.

,\J't. HJ. A Dil'ectot'ia será constituída pot· seis
estudantes, lendo cada um o seu represenlaote, e
pelo Prcsideutc da sodedade que lambem o é
da Direetoria, ~:m cu,ins delilJera\{Ões tomará parte
como DirecloJ'.
Al't. 20. A' Direcloria compete:
~ 1.• EncaJTegar-se da execução do m·t. 2.•. para
o ;JUC clla proporcionlll'it os meios em relação com
os •·ecm·sos da Soeiedade e com o numero, necessidarle, intelligr~ncin e npplicação dos benl'ficiandos
~ 2. o .\s::;iguar etllll o Presidente os documentos
relativos ao disposto no art. 2. o
~ 3. 0 Examinar os balancetes trimensaes enviados
pelo Thesourciro, e cont'ronlai-C!s com os documentos e assen tarneutos respectivos.
§ 4." Apresentar a nssembléa geral em todas as
sessões ordinarias os balancetes trimensaes enviados pelo Thcsoureiro.
~ 1).• Apresenta•· annual:1wnlc a assernhléa geral
um resumo do;; balanceies apresentados pelo Tlwso ureiro.
CAPITULO IX.
U.\ CO~DIISSÃO DE AC(}UISIÇÀO E AllMISSÀO DE SOCIOS •

.\ rt. 2·1 .\ com m issiío será constitui da por· seis
estudantes sendo um de cada armo.
At·t. 22. Siío seus deveres :
~ 1. • ProeuJ'ar conjunctamente e cada UJJt de per· si
<Hiquit·ir· o 11wior· n11rncro dr. socios, euja admissão sü
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poderá set· e1l'ectuada por approvaçãu tla maioria
da commissão.
~ 2. • Officiar ao 1. • Secretario e ao Thesoureiro,
declarando o nome dos socios admiUidos e a data
de sua admissão.
CAPITULO X.
DAS SESSÕES.

Art. 2:J. As sessões ordinurias da assemhlea
geral, para cuja abertura é indispensav~l a pr~
sença, ao menos, de um quinto dos soCios,. terao
lugar de tres em tres mezes, pode~do o Pres1de1~te
convocar uma sessão extraordinana quando asstm
for mister.
Art. 24-. Será previamente annunciada a ordem
do dia, o dia, hora e lugar da sessão.
Art. 25. As sessões d.!) Directoria terão lugar
sempre que exigir o desetnpenho das attribuiçoes
a seu cargo.

CAPITULO XI.
DAS VOTAÇÕES E ELEIÇÕES.

At·t. 26. As votações serão symbolicas, nominaes
e por escrutínio : symbolicas nas votações simples;
nominaes, quando assim fôr exigida; por escrutínio nas eletções.
Art. 27. A vota~.:ão de cada com missão será feita
em uma eedula contendo taulos nomes, quantos
são os membros que a devem compô r.
Al't. 28. As apurações serão feitas pelo Presidente
e Secretarios, e as decisõ1~s sempre tomadas por
maioria absoluta de votos, procedendo-se á segunda
eleição em caso de empates, a cuja reproducção será
decidida pela sot·le.
Al't. 29. Caso nenhum candidato obtenha maioria
nbsoluta, proccder-sc-ha á uma nova e ultima vota~ão
cuj~ maioria designará dPfiniti\'amPnte o funccionano.
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Art. 30. Os membros da Directoria representaráõ
successivamente, no desempenho de sua commis·
são, os annos de sua vida escolar, elegendo-se,
portanto, annualmente o representante do 4.• anno.
Art. 3-t • Membro da Directoria, o Presidente será
como elle effectivo.
Art. 32. Se, por qualquer circumstancia, um
anno ficar sem o seu representante na Directoria,
eleger-se-ha a um outro que o subsitiua.
Art. 33. Os funccionarws sociaes, excepto os de
que tratão os arts. 42 e 49, serão eleitos annualmente em Abril.
CAPITULO XII.
DAS FALTAS E PENAS.

Art. 3i. Todo o socio, que abusar da confiança
que ne\le fôr depositada ou prevaricar, será expellido da sociedade.
Art. 35. O Director que divulgar o nome de
algum alumno beneficiado , soffrerá a pena do
art. precedente.
Art. 36. Para execução dos arts. 3i e 35, faz-se
indispensavel uma represeHtação assignada por cinco socios e sanccionada por voto da assembléa
geral.
Art. 37. O socio que, a não ser em ferias, deixar de pagar dous mezes consecutivos será eliminado da sociedade.
·
Art. 38. Não poderá votar e ser votado o socio
que, contribuinte não houver pagu a joia, e se
remido, a respectiva contribuição.
Art. 39. O Director que se mostrar indigno da
missão que lhe foi confiada será expellido da Directoria por deliberação de sua maiOria.
Art. iO. Não poderá ser de novo admittido o socio uma vez expellido.
Sala das sessões, 26 de Maio de 4867 .-F. da
Cunha Beltrão Araujo Pereira, Presidente.-Joaquim Estanisláo da Silva Gusmão, !4. • Secretario.Feliciano Manhães Pimenta Barreto, 2.• Secretario.
LEIS DE

JSG7.

P.~R'IT 11.

4l
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DECRETO N. 3\Jí;j- DE 11 DE SETEIIDRO DE 1867.
Concede á Cmtt.flanhia Uui\io Valenci:ma a necessaria autorisaçtio para l'uucCfonar e approva os respectivos Estatutos.

Allcndondo ao fJUP :Me requereu a Companhia
União Valenciana, devidamente representada, e Conformando-Me com o parecer da Secção dos Nego~
cios flo Imperio do Conselho de Estado, exarado
em consulta do 2~ rle Junho do corrente anno,
Hei por bmn Conecder-lhe a ncccssaria autorisac:;ão para funccionar e App~ovar os respectivos Es~
tatntos, que com este bmxao, a(~ompanhados das
mod.ifica~<ões feitas erh varios artigos.
Manoel Pinto de ·souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Nego.:ios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim
o tenha entendido e faça executar. Pa.lacio do Rio
do Janeiro em onze de Setembro de mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da IndepenUl)ncia e do Imperio.
Com a rub1·ica de Súa Magcstadc o Imperador·
~Manoel

Pinto de Souza Dantas.

1\lodàficaçôes, a que se refere o Decreto n.o 3941'> feitas
nos Es,atatos da Companhia União Valenclna.

Art. r~. • Findo o prazo de 90 annos, contados na
fórma do Decreto n. o 36H, que fica fazendo parte
integrante deste Capitulo, e mesmo antes, a Companhia poderá vender a propriedade da estrada e
:,eu privile?"io, liquidar-se e prorogar sua duração
como convler, mediante deliberaçiio da assembléa
geral dos aecionistas: ficando, porém, dependente
da ulterior approvação do Governo a prorogação
do prazo de duração.
Art. 7. o Este fundo poderá ser augmentado por
meio de nova emissão de acções do mesmo valor, se
o progresso da empreza o exigir, a assembléa geral
dos accionistns o JUlgar. conveniente e opportuno,
e o Governo o consenhr.
Arl. 8." As acções serão nominativas até a reali~
~~~;;0 ctt1 ultimt1 chamada ou do n\lot· das mesmas,
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depois do que podem ser ao portador á vontade
do accionista. Elias não serão alienaveis senão de
pois de realisado um quarto do capital, continuanôo os accionistas primitivos solidarios na responsabilidade do preenchimento do valor d:;~s acções
que transferirem.
Art. 9. • A transferencia das acções poderá realisar-se J?Or qualquer modo válido em direito, guardada a disposição do artigo anterior.
.
Art. -tO. Haverá um registro nominal dos possuidores das acções. No caso de transferencia, que
não fôr effectuada por simples endosso,o novo possuidor não será mscripto sem que tenha com o
transferente assignado o respectivo termo de trarisferencia e aceitação.
Poderão tambem ser inscriptos, quando o queirão
os possuidores de acções, por simples endosso.
Art. 15. Os accionistas só respond~m pelo valot·
das acções, que possuírem, ficando os primitivos
obrigados na fórma do art. 5. o §§ -t7 n. • 3 do Deereto
n. o 26H de -t 9 de Dezembro de 4860.
Art. 27. O grrente assistirá ás sessões da Directoria, quando fôt· por ella convidado: no caso
negativo, ser-lhe-hão communicadas as deliberações
~ue forem tomadas: sendo-lhe vedado o exame do
hvro, em que se lançarem as actas.
Arl. 38. Celebrar e assignar quaesquer contractos com o Governo Geral ou Provincwl, podendo
a Directoria escolher d'entre seus membros quem
a t·epresentc perante os mesmos Governos.
Art. 40. (Supprima-se.)
Art. 42. A assembléa geral será composta dos
accionistas que se acharem, como taes, inscriptos
pelo menos sessenta dias antes de qualquer reunião e presidida por um Presidente, que com dons
Secretarios sejão eleitos annua\mente por maioria
relativa de vótos em escrutínio secreto. Ao Presidente substituirá. em suas faltas o 1. • Secretario, a este o 2. que a seu turno será substituido pelo mais votado da lista.
.
At t. 46. A qualquer accionista é licil.o requ~rer
que o balanço e contas sejão submettidos a uma
commissão especial para interpôr parecer, assim
como assiste o direito de examinar por si os livros
da Companhia no escriptorio desta. Quando o parecer
ria Directoria fôr unanime, deve a assembléa geral
deliberar sem nomear commissão de contns.
0

;
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Art. ~jO. Qs acl'ionistns auscnteSJ)Qderiio serrepresentados porJn·ocuradorcs, que everáõ ser lambem accionistas a Companhia e terem poderes especiaes para votar, salvo o caso de eleição dos directores e gerente.
Art. 57. (Supprima-se.)
Art 59. A dissoluçií.o da companhia se verificará
nos casos dos arts. 5 .• ~§ 13 e 35 do citado Decreto
n. • 27.11. Sua lequidaçao se fará segundo o Codigo
Commercial.
Al't. 60. Os dividendos, que tiverem de ser distribuídos pelos accionistas, serão deduzidos dos
lucros liquidos de operações, etfectivamente concluídas nos respectivos semestres.
Art. 61. Dentro de um anno, contado da data do
Decreto n. • 3945, deveráõ estar distribui das todas as
acções da companhia.
Secretaria ~e Estado dos Negocios da Agricultura~ Commercio e Obras Pubhcas em 41 ôe Setem nro de t 867.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
Estatutos da Companhia-União Valenelaua.

CAPITULO I.
DA CmiPANIIIA.

Art. 1.• Fica creada uma companhia ou sociedade
anonyma que se denominará-União Valenciana.
Art. 2. o O objecto e fim -da companhia é. a construeção de uma estrada ferro que partindo da cidade de Valença, na Província do Rio de Janeiro,
wí. entroncar na estrada de ferro de D. Pedro H
nu ponto julgado mais apropriado.
Art. 3.• A direcção geral da companhia será na
dita cidade e a dmação será pelos noventa annos
que tem de durar o privilegio que foi concedido.
Art. 4. • (Modificado.)
Art. 5. o A companhia se installará é começará
suas operações depois de completa a primeira
entrada de capital, cujo minimo será de tO •;. de
cacta acçfw.

CAPITULO li.
DO FUNDO DA COMPANIHA.

Arl. 6. o O fundo da companhia será de 600:000$000,
divididos em 3.000 acções de 200$000 cada uma.
Art. 7. • ~Modificado.)
Art. 8.• Modificado.)
Art. 9.• Modificado.)
Art. ~o. (Modificado.)
Art. H . As entradas serão realisadas denll·o
dos prazos que marcar a Directoria: os remissos
perderáõ a beneficio da companhia as quantias
com que anteriormente tiverem entrado e serão
excluídos de accionistas.
Art. t2. Exceptuão-se os seguintes casos que
serão justificados perante a Directoria: § ~ .• Morte,
§ 2.• Fallencia, § 3.• Embaraço invencível.
Art. 43. A Directoria, julgando à"ustifica_do qualquer dos casos acima referidos po erá mandar receber posteriormente as entradas impontuaes, exigindo nestes casos um juro pela mora, nunca menos
de 8 •;. durante o periodo em que occorrer impontualidade.
CAPITULO III.
DOS

ACCIONISTAS.

Art. H. São accionistas da companhia todos os
possuidores de acções delta, cujos titulas estiverem
competentemente averbados nos livros respectivos.
.
Art. ~5. (Modificado.)
Art. t 6. Justificada perante a Directoria a perda ou
extravio de acção da companhia será substituída por
outra, prestando quem a receber a devida caução.
Art. 17. Cada acção é indivisível em relação á cvmpanhia; seja embora propriedade de diversos, nos
livros da empreza será represeutada por um só, a
quem competiráõ os direitos e deveres de accionista.
Art. 18. São aptos para votarem ou serem votados na assembléa geral todos os accionislas que
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possuírem cinco ou mais acçõcs; os que tivert~m
menos de cinco poderào todavia assistir e discutir
nas reuniões da assembléa geral dos acdonistas.
Este direito de nssistencia e discussão é extensivo
aos representantes dos accionistas como firma soeinl, votando, porém, um só delles.
CAPITULO IV.
DA AD)IINlSTRAÇÃ.O DA COllPANillA.

Art. 19. Os nego cios da companhia serão regidos
por um Gerente remunerado e por uma Directoria
de sete membros, que não venceráõ estipendio.
Art. 20. A Directoria tem plenos poderes administrativos, incluindo os em causa propria, e pódc
delegar esses poderes ao Gerente no todo ou em
parte, subentendendo-se a delegação quanto ao
exereicio das attribuições que estes estatutos conferem ao mesmo Gerente.
Art. 2;1 • As funcções da Directoria duraráõ por
um anno, podendo ser reeleita no todo ou em r.arte.
Art. 22. O Gerente eleito na primeira reumão da
assemblóa geral servirá até a conclusão da estrada.
O mesmo, ou outro que fôr eleito depois de construída a linha servirá emquanto bem cumprir seus
deveres: salva sempre a attt·ibuição outorgada á
assem bléa geral por estes estatutos.
Art. 23. A Directoria se reunirá ordinariamente
uma vez por mez; extraordinariamente todas as
vezes que a convocar o seu Presidente. E este o fará
todas as vezes que o requerer um ou mais Directores.
Art. 2~. As actas da Directoria, depois de approvadas pelos membros presentes, serão registradas
pelo Presidente e Secretario.
Art. 25. Para haver sessão devem estar presentes
pelo menos quatro membros da Directoria.
Art. 26. O Presidente da Directoria tem o direito
de examinar toda a escripturação, e exigir directnmente de cada empregado informações sobre
todos os negocios da companhia, ainda reservados;
mas não pói.ie revogar ordem alguma do Gerente,
nem suspender sua execução.
Art. 27.

(~loctificado.)

-

:!27-

CAPITULO V.
DA DIRECTORIA •

Compele a esta:
Art. 28. Regular os negocios ua companhia deliberando em tudo o que exceder as aUribuiçõcs
do Gerente, com a umca excepcão dos actos reservados á assembléa geral.
..
Art. 29. Formular um regimento intemo, que servirá durante a construc~ão da estrada, e será revisto
quando se houver de mstallar o trafego.
Art. 30. Fixar em um e outro caso o numero
dos empregados e decretar-lhes os ordenados.
Art. 31. Resolver as convocações extraordinarias
da assemhléa geral quando o exigirem o Presidente, ou tres Directores, ou o Gerente ou um
numero de accionistas que representem um deeimo
do fundo social. Fará o Presidente as convocações
extraordinarias ; e tambem as semestraes no caso
de omissão Jo gerente, passado o primeiro mez do
semestre seguinte.
Art. 32. Resolver as chamadas de fundos, justificado pelo Gerente o emprego das anteriores a
juizo da Directoria.
Art. 33. Hesolver sobre o pngamento das dividas
na fórma do artigo 41.
Art. 3!~. Approvar os planos que tem de ser presentes ao Governo.
Art. 35. Deliberar se a construcção se fará por
empreitada em globo, ou por outro systema, e no
primeiro caso approvar o contracto que celebrar o
Gerente, o qual sem essa approvação não o assignará.
Art. 36. Adoptar sobre proposta do Gerente o
metho.do da escripturação da campanhia e fiscalisar
a sua execução.
Art. 37. Examinar semestralmente o balanço, relatorio e contas do Gerente, e sobretudo dar pareoer
a assembléa geral dos accionistas.
Art. 38. (Modificado).
Art. 39. Suspender o Gerente, quando entenderem
pelo menos cmco Directores que não cumpre elle
bem seus deveres, assumindo em tal caso ilS s1ws

funcções o Presidente da Dii'ectoria, e convocando
immediatamente a assembléa geral para resolver.
Art. 4-0. (Supprimido.)
Compete ao Gerente:
Art. iL § L• Executar todas as deliberações da
Directoria expedindo em seu nome todas as ordens.
~ 2.0 Etfectuar as chamadas por ella resolvidas e
arrecadar os fundos. § 3. • Emittir as acções ou cautelas de acções, que serão por elle assignadas, e
rubricadas pelo Presidente ila Directoria. § i. • Dirigir a escripturação e todos os negocias da companhia nos termos destes estatutos. § 5.• Etfectuar
todos os pagamentos e despezas, salvas sempre as
attribuições aa ~ir~ctoria e da assembléa geral. § 6. 0
Nomear e demllllr os empregados, que lhe serão
directamente subordinados. § 7. • Celebrar · quaesquer ajustes ou C;Ontractos para execução dos trabalhos, ou fornecimento de objectos, com excepção
dos reservados á Directoria. § 8. • Convocar as reuniões ordinarias da assembléa geral. § 9.• Organisar
os balanços e contas semestraes, que devem ser
sujeitas ao exame da Directoria, e com parecer desta
á assembléa geral.
CAPITULO VI,
DA ASSEMBLÉA GERAL.

Art. 4-2. (Modificado.)
_Art. 4-~. A assembléa geral s.erá convocada pela
Dtrectorta ou pelo Gerente, publicando-se annuncios
nos jornaes pelo menos 15 dias antes.
Art. U. A assembléa geral se julgará constituída
estando presentes accionistas que representem um
terço das acções emitlidas; quando porém deixem
de comparecer accionistas que representem esse
numero de acções, a Directoria fará nova convo..:.
cação com as mesmas formalidades, e com a declaração de que qualquer numero de accionistas pre,
sent~~ constituirá a ~ssembléa geral nessa segunda
reumao, o que etfecttvamente terá lusar.
Art. 4-5. A assembléa geral se reumrá no primeiro
mez de cada semestre para lhe ser presente o
balan~o c contas do Gerente com o parecer da Dil'ec tona.

-
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Al'L ~G. ('Todificado).
At·l. 4-7. A' assemuléa geral compPtn:
§ 1.• Eleger os Direclot·es c (iernnle na fôt·ma

do capitulo preccdcntê.
§ 2.• Hesolver sobre a demissão do Gereulr,
quando o propuzer a Directoria, ou u 111 numero de
accionistas que represente um dccimo pelo menos
do fundo social.
~ 3.~ Approvar as contfls do Gerente, fazendo-as
examinar por uma commissiio especial todas as
vezes que a Directoria não fôr unaníme aconselhando a appt·ovaçiío.
§ 4. nesolvet• sobre qualquer proposta fl~ita pela
Dir·ectoria, ou por qualquer accionísta.
§ 5. • Approvar quando fÕI' conehtida a constl'llccão,
o rnetftodo (lo snrviço proposto pP-Ia Director·ia. •
§ 6.• Deliberat· o atTendamento e Yf'llda da linha
eonstru ida.
§ 7.• Autorisar a Dircctoria para contrahir emprestimos.
§ s.• Resolver sobre augmento de fundos, ref1H'Illa
de Estututos, dissolu!;iío lia Companhia, prot·ogaçüo
de sua duração, ou ampliação de seus fins, sal\'os
os direitos do Governo.
9.° Fixar o vencimento do Gerente, vencimento,
que finda a construeçf10, se comporá de duas pa1·tes,
uma llxa, outm proporcional ao rendimento liquido
da emprcza.
Art. 48. Os votos dos accionislns em asscmhll~a
geral serão contados do modo seguinte: de cinco
até 1O accôes um voto, de 11 a 20 dous votos, d1\ 21
a 30 Ires v'otos, e assim por diante até ,I O votos, que
é o maximo, qualquer que seja o numt•ro de ae(;ües
(JUC representem.
Art. 4.!}. Nas votações por escrutínio seereto o Secretario procederá a chamada pela lista dos aecionistas, dos quaes receberá as ced.u'las, con-tendo no
verso o numero de votos corr:eSJ}Ondenle. ás ner;.ücs
que possue c representarem, fazendo logo a devida
conferencia as lançnrá na urna.
Art. 50. (Modrllcado.)
Art. 51. Os accionistns para terem voto devcráõ
ter seus nomes registrados no livro competente 60
rtias antes da convocaçiío. Sendo pe.rmilLida a transferencía dns ac!<Ões por simples transmissão depois
de pago integralmente o capital das acr,:ões em i!tidas,
~ó terno dit·eito de \'lllat· o~ nerionistas que rlt•po-;i0

LF.IS

nr ISGi.

PlfiTI' 11.

4.!.
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tarr-m ~uns nel:i'ícs no cscriptorio fla companhia 60
f\ias antes, cntregmHlo-se-lhes uma cautela de deposito. Exceptuão-se as sessões extraordinarias, nas
quacs terão voto os que tiverão na ultima sessão .
ordinaria, salvo alienação das acções.
Art. 52. Além das sessões ordinarias haverá sessões
extraordinarias quando a Directoria julgar convenilmte, e ellas serão convocadas do mesmo modo
que as ordinurias, mas''nãO será permitlida discussão
sobre objeclo algum estranho ao da convocação, o
qual será declarai.lo nos annuncios anteriores.
Art. 53. Todas as resoluções votadas de confor,
midalle com os presentes estatutos e em asscmbl<'a
geral obrigaráõ a companhia collectiva e individualmente sem reserva e sem direito de appellação.
Art. 54.. As eleições serão sempre fmtas, contados
os votos do modo preceituado. Nas questões submettidas á discussão, as votações -em regra se farão pe1·
capita, f}Hando não houver reclumações, mas basta
um accionista que reclame para que a mesa proceda
a votação por acções, que será publica, salvo se a
assembléa resolver o escrutinio. Nas votações publicas pot· ac~ões, o Presidente designará um Director que rara a chamada declarando em voz alla o
numero de acções de cada um J outros tomaráõ os
votos sim c não.

CAI'ITVLO

;vn.

Disposições ,qerncs.
Art. 55. Da renda liquida verificada em cada semestre, se deduzirá, primeir·o a porcentagem do Gerente, segundo iO 0 / • do restante para o fundo de
reserva, e sómente o resto será dividido entre os accionistas. Quando o fundo de reserva se elevar a
um Q!Jin~o _do capit~l realiz~do, suspender-se-h a a
c~ntnbmçao respectiVa, que Irá augmentando os dívtdendos. Far-se-ha de novo a deducção se o fundo
baixar além daquelle limite.
E' destinado o fundo de reserva a occorrer ás deteriorações e remontas do trem rodante, e a quaesquer perdas occusionadas por força maior.
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Art. 56. Para que qualquer accionista possa ser
c!Pilo Director é preciso que possua pelo menos
cinco acç.ões. O r residente da Directoria será -eleito
pelos Directores.
Art. 57. (Supprirnido.)
Art. 58. As contestações que se suscitarem na
marcha da administra~ão serão terminadas por meio-c
de m·bitros sempre que o possão ser.
.
Cidade de Valenr·a, na Provinéia do Rio de Janeim,
eut 1O de Jullw ch/ 1867 .-(Seguem as assignaturas.)

IJECRETO N. 39H ('") -

DE

U

DE SBTEMIIRO DE

f 867.

llfarc'a o ordenado annual !le uitcuta mil réis ao Carcereiro da
cadêa da VIII a de Tamboril, na Provincia rio Ceara.

Iir:i por bem Decretar o seguinte:
Arligo uni co. Fica marcado o ordenado annual de
oili'nla mil r(~is ao Carcerei•·o da cnd<~a da Villa
,jl' Tarnbol"il, na l'ro\'incia do Ceará.
!'11:1rtim Francisco Ribeii'O de Andrada, do !\leu Consolho, 1\linbtro e SecJ·ctario de Estado dos Negocios
da Jnstiç:J, assim o teulla entendido e faça executar.
Pal<~eio do Rio tle Janeiro em quatorze de Setembro
lle mil oitocentos sessenta e sele, quadragesimo sexto da Independencia c do lrnperio.
Com a rubriea 1.k Sua :\lagestatle o Imperador.

1\fadim Francisco Ribcil'O de Andrada.

-332DECRETO N. 3\li8

DE HDE SEtEllBRO DI!.

1867.

Eleva á catP~;oria de Batalhâo a Companhia da rcsreva organisada nos l\lnnicipios ~o l'ilar c Pedras de Fogo, da Província da Parahyba.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província da Parahyba, Hei por bem Décretar
o seguinte:
Artigo unico Fica elevada á categoria de Batalhão, com quatro Companhias e a designação de
segundo, a Companhia ile Gl!llrglJ.S NllCJQn;ws do
serviço da reserva, organisada nos Municípios do
Pilar e Pedras de FGgo, da Pt·ovincia da Parahyba,
c revogado nesta parte o Decreto numero mil cento
noventa c cinco de oito de Junho de mil oitocentos
cincoenta c tres.
!\larlim Fmncisco Ribeiro de Andrada, ·do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, aSsim o tenha entendido e faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em quatorze
de Setembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Marfim p,·ancisco Ribeiro de Andrada.

DECB.ETO ~. :mí9-

DE

U

DE SETEMBRO DE

-1867.

C1·ea mais nm Batalhão de Inrahtaria de Guardas Nacionaes no
l\lnnicipio de Agua Preta, .. ·"Úa Província de PernamfffiCo .

Altendendo ao que Me representou o Presidente

da Pro':incia de Pernambuco, Hei por bem Decretar

o segumte:
Artigo unico. Fica creado no Município de Agna
Preta, da Província de Pernambuco, e subordinado
ao Cornm<1nclo Superior de Guardas Nacionaes da

-
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Comarca de Palmares 1la mesma Provindn, mais
um Batalhão de Infantaria com seis Companhias e
a designação de cincoenta e cinco do serviço activo,
o qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província na fórma da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justi~a, assim o tenha entendido t faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em quatorze
de Setembro de mil oitocentos sessenta & sete, quadragesimo sexto da Independencia . e do Imperio.
Com. a rubrica de Sua Magestade o Imperador .
.Marfim Francisco Ribeit•o de Andrada.

DECRETO N. 3950-DE t 4 DE

SETEliBII.O DE

t 8G7.

Marca os Districtos a v(e fica pertencendo o quinto Batalhão
de Infantaria da Guafda Nacional da Provincia de Santa Catharina.

Attendendo ;lo que Me representou o Presidente
da Província de Santa Catharina, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1. • O quinto Batalhão de Infantaria da Guarda
Nacional da Província de Santa Catharina fica tendo
por Districtos as Frcguezias de Nossa Senhora da
Graça, Senhot· Bom Jesus do Paraty e Nossa Senhora
da Gloria do Sahy, do Município de S. Francisco da
mesma Província.
Art. 2. • Fica revogado nesta parte o Decreto n. •
859 de H de Novembro de J851.
1\lartim Francisco Hibeiro de Andrada, do l\leu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacw do Rio de Janeiro em .quatorze de
Setembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mag-estade o Imperador.

lifal'lirn Francisco Ribeiro de Andrada.

-
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DECRETO N. 39:jl- DE 1 ~

DE SETE'MBRO DE

tS67.

Grêa uma Secção de Batalhão"lle Guardas Nocronac_s da reserva,
no llhmicipio de S. Scb~tião de Tijucas, da Província de
Santa Catharina.

Attendendo ao que 1\le representou o Presidente
da Província de Santa Catharina, Hei p()r bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica creada no Municipio de S. Sebastião de Tijucas, e subordinada ao Commando Superior da Guarda Nacional de s. Fl'ancisco e annexns
da Provincia de Santa Chalharina, uma Secçiw d~
Batalhão da r~serva, com tres Companhias, e a designação de quinta, a qual terá a sua p.arada no
lugar· que lhe fôr marcado pelo Presidente da
Provinda, na fórma da lei.
:Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e t'aça
executar. Palacw do Rio de Janeiro em quatorze de
Setembro de mil oitocentos ses~enta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

Mar-tim Francisco Ribeú·o de And1·ada.

DECBETO

~.

3952- DE 1 í

DE SETEMBRO DE

1867.

Crê a um Corpo de Cavallaria !l/Guardas NacJQnª_e' no 1\lunicipio!lc S. Sebastião de Tijucas, .da Província de Santa Catbuina.

Attendendo ao que Me representou o Presid~nte
da Província de Santa Catharina, .Hei por berrL':Decretar o seguinte:
·
Artige unico. Fica crcado no Município
s.
Sebastião de Ti incas, da Província do Santa Catharina,
·~ :mhordinad() ao Commanclo Superior de Guarda&

de·

-
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Nacionaes do Districto de S. Francisco e annexôs,
da mesma Província, um Corpo de Cavallaria com
quatro Companhias, e a designação çle sexto, o qua!
terá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado
pelo Presidente da Província na fórma da lei.
Martim Francisco Ribeiro de Abdrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio doRio de Janeiro em quatorze de Setembro
de mil oitocentos sessenta e. sete, quadragesimo
seJto da Independencia e do Imperio.
Com· a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3953-DEH

DE SETEMBRO DE

1867.

Marca os districtos a que fie:t{ pertencentlo o quarto Batalh:ió
de Infantaria da Guarda Nckional da Provincia de Saota C of
tbarina.

Attendendo ao que Me representou ~o Presidente
da Província de San'a Catharina, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 4.• O quarto Batalhão de Infantaria da Guarda
Nacional da Província de Santa Catharina terá por
Districtos as Freguezias de S. Sebastião, S. João do
Alto Tijuca, e Senhor Bom Jesus dos Affiictos de Porto
Bello.
Art. 2. • Fica nesta parte derogado o Decreto n.• 859
de H de Novembro de 485t.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justi~a, assim o tenha entendido e faça
executar. Palamo do Rio de Janeiro em quatorze
de Setembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Mm·tim F1·ancisco Ribeiro dP Andrada.

-

DECRETO N. 395i

:tlG-

-DE

H

DE

SETÉfBWÕ:

DR

186'7,

Alt~n~endo aq ·q~~· Me r~pr~~ootpu o:l!'~tderite. da
PI'Ovmma de 8ahla ~ CátháNha~ lltn ftoftiêli\•becretM
o se"liinte:
'
· :·(":r. t: .... ,f:: · 1. ~ ·
~
Artig~.UQ.ico. fica creada,,o.o, ~qni~jQio ,de Itaíaby
,'

'I

r,

.. ,

••

ela Provnicm de S.anta Catha,tmo, e SJlbó.rdin~~
Commando -supertor de Guardas· Nactona~""do'mSJ:~.·

tl'icto de .S. -Francisco eannexos:-~~ Próvinda, uma Secção de Batàlhàõ'd~int\lôtarw:·~cotn
t~es Companhias, e· a designaçjio ~ :tt~*~ do ser:·
"'ço 9! reserva, a qual terá a sua pm·ada no lugát
que lhe fôr marcado pelo Presidente· da Provim~t'l
na fórma da lei.
.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Ju:>tiça, assim ·o~ t6flha';eniéndid~~·!'fa.
executar. Palacio do Rio 'de 1aneiro em quato .
Setembro tie mil oitocentos..sê~,-tla e sel~·
' -:
gesimo :sexto da Independencia·à do Im[)Mio~ · ' ~!)

i·

r ·:· tlltl ,t

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperiúior.

:

-'
DECRETO N.
.~

(

.

.

.

Crtta
nm de
Batalhão
uicipio
Itajahydeda ~~~~~~;"~=~=~~~
F
(.'.

Attendencto·no
da Província ·de Sanfa·
J)e.:.. .
ereta r o seguinte:
.
.
.· .
Al'tig-o. u n. ico. Fil:a et·cado n/? Mími;:i ~~~hy,
da Provmc1a de Santa· Gathanna, e·.su!~~~lo ao
Commando Sn~wrio1· da Guat;dà Nacirínal dt:('s. Fran-

cisco e annexos da mesma PI'Ovincia, um Batalhão
de Infantaria com seis Companhias, e a designação
de oitavo do serviço activo, o qual terá a sua parada no,Iugai~ que lheJó.r mar.cado pelo Presidente
da Provmcia~ na fórma da 1m.
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada , do Meu
Conselho, Mini,stro e Secretario· de Estado dQs Negocios da JustiÇa, assi~ o tenha ~ntendido e faça
executar. Palac10 do RIO de Janeiro em . quatorze
de Setembro fie mil oitocento$. sessenta e sete, quadl·agesimo sexto da Indepéndencia e do Imperio.
Com a •·uLrica de su .. l\fegestade o Imperador.
~Ial"fim

Fmncis('O .f.ltbeiro de Andmda.

DECRETO N. 3956- DE 1i

DE SETEMBRO DE

1867.

Eleva á categoria de Corpo o lsquadrlio de Cavallaria n.• 2
da Guarda
Nacional
da ProvjÍ!cia de Santa Catharina.
....
_...,.,...,.
~

'~"

__

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Próvincia de Santa Catharina, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Fica elevado á categoria de Corpo
com quatro Companhias e a designação de quinto,
o Esquadrão de Cavallaria n.• 2 da Guarda Nac.ional
da Província de Santa Catharina ; e revogado nesta
parte o Decreto n.• 859 de H de Novembro de 1851.
Martim :Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\leu
Cons~lho, Ministro e-Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, , assim o tenJm entendido e faça
ex._ecutar. Palaéto do Rio de Janeiro em quatorze de
Setembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e 9o Imperio.
Com a rubrica de Sua ·Magestade o Imperador .

. Mártím Fráncisco Ribeiro de Andrada.
!.EIS IIF.

tRr.7. 1'.11\'ff: 1!.

--
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DECRETO N. 3957- DE 4'

DE SETOBRO DI:

1867.

Crêa uma Companhia de Qua/das ~acion•es do seniçedà resena,
na Freguezia de S. Pedró Apostolo e Senhora da Conceiçlo da
Barra Velha, da Províncih de Santa Catbarlna.

Allendendo ao q~ Me reprsentou o Presidente da
Província de Santa Catharina, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo uníco. Fícà creada na.Freguezia de S. Pedro
Apostolo e Senhora da Conceição da Barra Velha, da
Província de Santa Catharina, e subordinada ao Commando Superior de Guardas Nacionaes dos Municípios de S. Francisco e annexos, da mesma Provincia,
uma companhia de infantaria com a designação de
segunda do serviço da reserva, a qual terá a sua
parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente
üa Província, na f'órma da lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocíos
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio ito Rio de Janeiro em quatorze de Setembro
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
lndependencia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

-···DECRETO N.

3958-DE

H

DE SETEMBRO DE 1867 •

.Crêa uma Companhia de Gtlardas Nacionaes do serviço da reserva, na Parocbla deJS. · FranciSCO"Xãvier de Jolnville, da
Provincia de Santa C~arina.

Attendendo ao que Me representou o Presid~nte
da Província de Santa Catbarina, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico Fica creada na Paroehia de S. Francisco Xavier de Joinville, da Província de Santa
Catharlna, e subordinado ao Commando SuperioJ;"

-
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de Guardas Nacionaes dos l\lunicipios de S. Francisco e annexos da mesma Província, uma Companhia de Infantaria com a designação de primeira
do serviço da reserva, a qual terá a sua parada no
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da P·rovincia, na fórma da lei.
·
1\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, dv Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne.~ocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacw do Ri-o de Janeiro em quatorze
1le Sc-lGmbro de mil oitocentos sessenta e sete,
tluadragesimo sexto da lndependencia e do Imperio.
Com a rublica de Sua Magestade o Imperador •

.Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3!!;)9 -DE 1 i

DE SETEllBilO DE

1867.

Eleva á categoria de Batalll:ã. a Seeç.ão de Batalhão do ser,
viço da reserva, organisad_ ~·no 1\funicipio de S. Francisco
da Província de Santa Ca( arina.

Atlendendo ao que /1\fe representou o .Prf'sidente
da Província de Santà Catharina, Hei pór bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica elevada á c-.ategoria de Batalhão com quatro Companhias e a designação de terceiro, a Secção de Batalhão da reserva numero dous,
organisada no Município de S. Franciseo da Província de Santa Catharina, e revo~ado nesta parte
o Decreto n.• 859 de H de Novemoro de 185f.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em quatorze lde Setembro
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Impeno.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Ma;·tim Ft·ancisco Ribeiro de Andrada.
-~~·-

IJECHETO N. 3960-

DE,

1\. DE st-:n:mmo DE 18li7.

(.;rêa uma Sccf;ão de Batalhãt> de Infantaria de Guanlas Nacionacs na Parochia de S. J<'r.lmcí~co Xavic1· de Juinville, <la t•ro. vincia de Santa Catha•·ínA.
·

Allcndendo ao que 1M e repre:;entou o Presidente da
Provin.ciade Santa Cátharina, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Arligo uni co. Fica crcada na Paroch ia de S. Francisco Xavier ue 1oinvil!e, da Jlrovincia de Santa Catharinn, e subordinada ao Commando Superior da
Huarda Nacional dos 1\lunicipios de S..Francisco e
annexos, da mesma Província, uma Secção de Bala] hão de Infantaria, com duas Companhius e n designação de segunda do serviço actívo, a qual lerà a sua
parada no lugar que lhe t'ór marcarlo pelo Presidente
da Província, na l'órma da lei.
Martim Franciseo RibP-it·o de Andt·ada, do 1\lcu Conselho, Ministro c Secretario de E:;tado dos Negocios
da Justi\;<1, nssim o tenha eutcndido e faça executar.
J)alacio do Rio de Janeiro em quatorze de Setembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadmgesinlf)
sexto da Independencia e do Imperio.

Com a rnhrira de Sua

DECRETO N. 39tH -

DH

~Iagestade

U

o I•nperador.

DE SETEMBRO DK

f 867.

Crêa um Esquadrão de Cavall;;(tla de Guat·das Naeionacs na Frcguezía de S. Pedro Apost<Ato e Senhora da Conceição da Barra
V cllw, da Província de Sarlta Catha1·ina.
·

Attendendo ao qu~ Me repres.entou o Presidente da
Prov!ncia de Santa Catharina, Hei por bem Decretar o
segmnte:
Al'tigo unico. Fica creado na Freguezia de S. Pedro
Apos!olo e Senhora da Conct'it;üo da Darra Yclha, e

-

:HI-

souordiuado ao Cornmando Superior dos .Municípios
de S. I?rancisco e annexos da mesma Provincia, um
Esquadrão dt Cavallaria col)'l duas companhias e a
ctesignac;ão de quarto, o qual terá a sua parada no
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Pt·ovincia, na fórma da lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Négocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
l'alacio do Rio de Janeiro em quatorze de Setembro
de mil oitocentos sessenta e sete, quadrélgesimo sexto
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Su:t Magestade o Imperador.

Marfim Francisco Ribeit·o rle Andrada.

DECRETO N.

J!)G2...:.DE

18

DE SEIE~mno DE

1867.

Crea uma Secção do BataiJtao de Infantaria de Guardas N;tdoºªes rlo set·viço aetivo lo llistricto do 1\io ~latlcira, da rruvincia do Amazouas.

I'

Attcndcndo au que )lc rt~prr•senlou o l'n~;;idf'nfn
da Província do A111azunas, Hei put· hem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fiea desligada do natalhilo de Infantaria n.o 2 do serviço activo da Província do
Amazonas a Guarda Nacional pertencente ao Districto do Rio Madeira, da mesma rrovincia, e com
ella creada uma Secção de Batalhão de Infantaria
cem tres Companhias, e a dt!signação de 2.• do serviço activo, a qunl lerá a s•1a parada no lugar
que lhe fôr marcado pelo Presidente da Provincia na
fórma da lei.
Marlim Frandsco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, .Ministro c Secretario de Estado dos Negodos d<l Justiçn, assim o teuha eutendido c f<H,:a

-

3U-

executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoilo
de Setembro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Indepenclencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador,
JJ/a;·tim F1·ancisco Ribcii·o de Andtada.

DECI\ETO N. 3!)63 -DE 18 DE SETEMBIW DE ·t 867.
Crêa uma· Sccr;ão de Batali)Ao de Infantaria de Guardas Nacio-

{Jacs do serviço aclivo, nús Municirios de Scrpa c Silves, d:l
l'i;Üvinci:t do Amazonas:

Attendendo ao fJUe Me representou o Presidente
da J!'rovincia do Amazonas, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica desligada do L• Balalhão de
Infantaria do 3ervico activo, da Província do Amazonas, a Guarda Nácional pertencentt) aos Municipios de Serpa e Silves, da mesma Província, e com
ella creada uma Secção de Batalhão de Infantaria,
eom tres companhias e a designa~ão de 3.• do serviço activo, a gual terá a sua parada o lugar que
lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na
fúrma da lei.
1\fat·tim Francisro Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministt·o e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e fa_ça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em dezoaLo
de Setembro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Indepcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

··-

-343·DECRETO N. 396·-DB t 8

DE SETEMBRO

DE f 867.

Marca o ordenado annual de tento e vinte mil réis ao Ctrcereiro da cadêa da Villa 46 Imperatriz, na l'rovincia' das

.mgclas.

llei por bem Decretar o seguinte :
Artigo unico. Fica marcado ·o ordenado annual
de cento e vinte mil réis ao Carcereiro da Cadêa
da Villa da Imperatriz, na Província das Alagoas.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estados dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em dezoito
de Setembro de mil oitocentos sessenta e séte,
quadragesimo sexto da Independencia e do Jmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martirn Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 3965 -

DK

i 8 DE

SETEMBRO DE

t 867.

Concede favores ás fabricas de tecidos de algodão que forem estabelecidas pelos cidadãos Norte-Americanos Geo N. Da vis e
l\1, PaUison.

· Altendendo ao que Me represenlárão os cidadãos
Norte-Americanos Geo N. Davis eM. Patlison, e a con.veniencia de animar a industria manufactureira ·no
Imperio, e conformarldo.;.Me, · por Minha immediata
Resolu~ão de t 3 de Julho do corrente anno com oparecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em consulta de ~8 de Maio do
mesmo anno, Hei por bem conceder ás fabricas de
tecidos de algodão que os mesmos cidadãos NorteAmericanos estabelecerem na fazenda dos Macacos,
junto a estação da est.rada .de ferro de D. Pedro 11
do mesmo nome, os favores constantes das clausu-

-

3.H-

l:1s que com este baixl'lo, assignadas por Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacto do Rio de Janeiro em
dezoito de Setembt·o de mil oitocentos sessenta e
sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

!IIanoel Pinto de Souza Dantas.
Cl.tu!Juhn a que !Je refere o Decreto N. 398G des&a data .

....

Os cidadãos Norte-Americanos George N. Da vis e

:M. Pattison terão passagem gratuita nos trens da es-

tmda de ferro de D. Pedro Il em quanto esta fôr do
domínio do Estado e aquelles possuidores das fabricas de tecer algodão que pretendem estabelecer na
fazenda dos Macacos sita a estação do mesmo nome
na referida estrada, sempre gue por motivo de interesse das mesmas fabricas t1verem de vir á Côrte ou
de lia voltar a Macacos.
·
~.·

o mesmo favor é extensivo aos gerentes das ditas
fabricas cujos nomes forem incluídos em uma relação assignada pelos mencionados cidadãos e en~re
gue ao Director da estrada, ao qual serão communicadas quaesquer alterações que occorrerem sobre
seu numero e seus nomes;
Fica entendido que qualquer que seja o numero dos
gerentes de cada uma fabriCa este favor não comprehenderá senão a um dos ditos gerentes.
O Governo cassará este favor se os concessionarios
não cumprirem as obrigações que lhes são impostas
nestas clausulas.
3.•

A passagem gratuita fica ainda extensiva a todos os
immigrantes destinados ao serviço das fabricas que

-

31-!í-

apresenlat·em ao Director da estrada documento
passado pelo ~gen~e Official de~ colonis~ção, do qual
conste que os tmmtgrantes forao engaJados para o
mesmo serviço.
'
· Fica entendido que este favor é limitado a primeira
viagem da Côrte para Macacos.
.
·
4.•

O Dil·ector da estrada de fetTo de D: Pedro H, designará as classes de wagons ern que terão passagem os
individuos de que fallão as clausulas anteriores, os
quaes não podet·ão a este respeito apresentar nenhuma reclamução.
Os productos das fabricas de 11 ue se trata neste i'»icreto serão isentos de dir·eitos nos transportes de
umas para outms Províncias do Impcrio e na exportação para fóra do Impcrio.
As machinas ou peças de machinas impot·tadas para uso das mesmas fabrtcns serão isentas dos direitos de importação.
6.•

Os conccssionarios declarat·áõ eom antecedencia
pelo menos de u·es mezes ao Thesouro Nacional o
numero c a r1ualidade das ditas machinas ou peças de
machinas.
~
O Tribunal do Thcsouro Nacional poderá dimi):lUit·
o numero dos objP.ctos que houverem de SP-r assim
importados. De& ta decisão do Tribunal não haverá
recurso nem sobt·e ella poderão os concessionarios
fundar nenhuma reclamação.
'7 • a

Os concessional'ios poderào empregar como força
motriz para todos os usos de.suas fab.rricas as aguas
existentes nos ten·enos e·m que se tem ellas de estabelecer podendo (')ara isso fazer todas as obras hydraulicas necessarias com tanto que nem estas, nem
o emprego das ditas aguas possão prejudieY.' os di-.
reitos de terceiro.
·
Verificando-se abuso neste ponto os eoncessionar:ios
serão obrigados a desmanchar qualquer· obra que tenhão feito, a collocar tudo, tar:tto quanto fôr possivel,
no seu antigo pé e a indemnisar os proprietarios dos
predios superwres ou inferiores de quaesquer preJUizos que por este motivo llres fossem causados.
I.I'JS DE 1867. P.\llTL !1.

S.•

Serão transportados gratuitamente na referida estrada de D. Pedro Il áurante o tempo que ella pertencer ao Estado as machinas, ferramentas e qualquer outro material destinado ás mencionadas fabricas, devendo os concessionarios solicitar com antecedencia do Ministerio da Agricultura as ordens precisas para que estes objectos sejão recebidos na estação da estrada.
Os concessionarios apresentar:íõ ao Ministerio da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas todos os
seis mezes uma relação dos trabalhadores empregados nas suas fabricas, declarando as classes a que
pertencem.
·
Pela mesma occasião declararáõ a quantidade de
materia prima empregada e dos prod uctos realisados.
lO.•

Ficão isentos do recrutamento os nacionaes que
forem empregados no serviço destas fabricas.
Esta isenção somente terá lugar para os indivíduos
que o Governo designar d'entre aquelles cujos nomes deveráõ ser apresentados pelos concessionarios.
ti .•

Gozarúõ das vantagens concedidas aos colonos os
immígrantes que os concessionarios importarem
para o serviço de suas fabricas
12.•

As fabricas dos concessionarios gozaráõ dos mesmos privilegias e isenções que por .lei forem concedidas ás fabricas nacionaes.
13.•

Estas clausulas vigoraráõ por dez annos contados
desta data.
Palacio do Rio de Janeiro em i 8 de Setembro de
4867.

Manoel Pinto de Souza Dantas ..

.....

-
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DECHETO N. :.1966 -DE 30

DI!. SETEMBRO DE

i 867.

Para execução do art. 37 da L~i n.• 1007 de 26 de Setembro 4f) ~4
de 1867 sobre a cunhagem das moedas de prata.
,w"4i,7L
" ~ ..... 4P~

Usando da autorisação conferida pelo art. 37 da
Lei n. • t 507 de 26 do corrente mez e anno, Hei
por bem Decretar:
Art. 1 . • As moedas de prata, que se cunharem
d'ora em diante, terão o valor, peso, titulo e
modulo seguintes:
VALOR

em réis

PESO
P.ITI

TITULO

MODULO

grammas em millesimos em millimetro!l

25
2$000
12,tJ
1$000
6;2:)
500
200
...... ,ü
Art. 2.• A tolcrancia para

".

900
900
835
835

37
30

25
19

mais ou para menos
uo peso das referidas moedas será de 1 dedgramma
pam as de 2$000, de 5 centigrammas para as de
i$000, de 25 milligrammas para as de 500 réis e
de 1 gramma em 229,5 gm par·a as de 2(){) réis;
e a da composição da liga monetaria será de 2 millesirnos para mais ou para menos.
Art. 3.• As moedas de que trata o art. L•, terão
no anverso a Effigie do Imperador, com a era do
cunho no exergo ; por inscripção, de um lado, o
nome do Imperador, seguido do numero que indique
quantos do mesmo nome tem reinado, c, em abreviatura, as palavras-Dei Gratia Constitutionalis
Imperato1·-, e de outro lado as seguintes-Et Perpetuus Brasiliw Defensor-na seguinte formula-

Petrus II D. G. C. lmp.-Et P-3rp. Bras. De(.-;

no reverso 11s urmas do Imperio, e por baixo os
algarismos que representem os seus respectivos
valores. seguidos da palavra- réis.
§ Uni co. O contorno das ditas moedas terá serrilha.
Art. 4.• As moedas de prata não serão admittidas.
nem na receita e despcza das Estações Publicas,
nem nos pagamentos entre partieulares (salvo o caso
de mutuo consentimento destes) senão até a quantia
de 20$000 (Decreto n. • 625 de 28 de Julho de -t 84-9,
art. 2.•), quanto ás moedas de 28000 e -tSOOO, e até
1OflOOO quanto ás de 500 e 200 réis.

c/y;.y-_ ;

-
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Art. [).• O Estado reserva-se o exclusivo ua fabrieação e emissão das moedas subsidiarias de
pratn.
§ Unico. O Governo, todavia, poderá permiltir o
cunho da prata dos particulares, devendo a senhoriagem pertencer á Fazenda Publica (Lei n.• 1083
do 22 de Agosto de t860, art. '·")
Art. 6. • fi cão revogadas as disposições em contrario.
·
Zacarins de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do Irnperio, Presidente do Conselho
de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça
executar. T'alacio do Rio de Janeiro em trinta de
Setembro de mil oitocentos sessenta e sete,' quadragesimo sexto da Independencia e do lmpcrio.
Co111 a

!'llbriea de Sua :\rngestade

o

Impcmdor.

Zru:m·ias de Góes c Faseoncellos.

__...__
DECHETO N. 3967 -DE 30

DE SETEMBRO DE

1867.

nissolve a Companhia avulsa/de Cavallaria organisada no l'tlunicipio de Santa Luz}~! da Provincia de Sergipe.

Atlendendo ao que' Me representou o Presidente
da Província de Sergipe, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. I<ica disolvida a Companhia de Cavallaria de Guard_11.s Nacionafls orgamsada no Município de Santa Luzia dã -Província de Sergipe,
passando as respectivas praças a servirem no Batalhão de Infantaria numero dezaseis da mesma
Província.
Jlilartim Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\leu Conselho, Ministro o Secretario de ~stado dos Nego-

-

.1í9-

dos da Justiç.J, assim o teuha entendido e fa~a
exeeutar. Palacio do Rio (Je Ianeiro em trinta de
Setembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadrugcsimo sexto da Indcpendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o ImperadQr.

ll-Jw·tim F1 ancisco Ribeiro de

DECHETO N. 3968-DE 30 DE

~ndrada.

SETE)IIlno UE

1867.

llfarca o segundo uniformeJíla.ra o Esquallr.ão. de Cavallaria
numero dez da Guarda Aiacwnal da Provmc1a de Pernambuco.

Attcndeudo ao que Me representou o !)residente
da Provinda de Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte:
·
Art. 1. • o Esquatlrão de Cavallaria numero dez
da Guarda Nacional da Província de Pernambuco
usará em segundo uniforme de blusas de panno
azul ferrete, golas e carcellas escarlates, e nonets
;í Cavaignac, de panno azul com galão escarlate,
tudo conforme o figurino junto.
Art. 2.• Fica revogado nesta pm·te o Decreto numero novecentos e cincoenta e sete de dezoito de
Abril de mil oitocentos cincoeuta e dous.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Iustiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rif' de Ianeiro em trinta de Setembro
de mil oitocentQs sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

llfartim F1·ancisco Ribei1·o de Andrada.

--

-

3;)0-

DECRETO N. 3969- DE 30

I) E

SET.IUlBRO DE 4867.

Crêa um Batalhão de Inrantavfa de Guardas Nactonaes do serviço activo na Freguezia de N/.ltub:t, da "f'rõvinCÍa da P·arahyba.

Altendendo ao que ~le repre5entou o Presidente
da Província da Parabyua, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. :Fica desligada do Batalhão de Infantaria numero nove da Província da Parahyba, a Guarda
Nacional pertencente á Freguezia de Natuba, da
mesma Província, e com ella creado um outro Batalhão de Infantaria , com seis Companhias, e a
designação de vinte nove do serviço activo, o
qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr
marcado pelo Presidente da Provincia, na fórma
da lei.
Martim Francisco Ribeiro de AndmJa, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro, em trinta de
Setembro de mil oitocentos sessenta e !?ete, quadragesimo sexto da independencia e do "lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

iVw·tim Francisco Ribeit·o de Andrada . .

DECRETO N. 3970-DE 30 DE SETEMBRO DE 4867.
Crêa um Commando Superior' de Guardas NaciQnaes no Municipio da Tapéra/da Pro'vincià rla .Bahia.-Atten~en~o ao que. Me representou o Presidente
da Provmcm da Bahta, · Het por bem Decretar o
seguinte:
Art. ~·~ fica desligad~ do Comm!i.ndo Superior
do Mumctpto de Maragogtpe, da Provmcia da Bahia
a Guarda Nacional pertencente ao Districto dà

Tapéra, da mcsn1a Província, c com clla creado
um outro Commando Superior, formado dos Batalhões alli organisados, com as designações de
trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete e trinta
e oito do servi co activo.
Art. 2 .• Fi cão revogados né'sta parte os Decretos
numeros mil e sete de seis de Julho de mil oitocentos eincoenta e dous, e mil quinhentos e quarenta de vinte tres de Janeiro de mil oitocentos
cincoenta e cinco.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Pala do do Rio de Janeiro em trinta de
Setembro de mil oitocentos sessenta e set~, quadragesimo sexto da Independeneia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Megestade o Imperador.

Martim, Francisco Ribei1·o de Andrada ..

-···DECRETO N.

3971-DE

2 DE

OUTUBRO DE

4867.

concede no Bacharel Jesui'no Antonio Ferreira de Almeida privile~o.por dez nnnos IJara usar no Imperio de uma macbína
áe'" escrever, de sua mvenção.

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel Jesuíno Antonio Ferreira de Almeida e tendo ouvido
o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem concederlhe privilegio por dez annos para usar no Irnperio
de uma machina de escrever, de sua invenção.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho)
Ministro e Secret~.rio de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em dous de Outubro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

Magestad~

o

Impera~@r.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECIU<:l\) :'i.

:.!9H--DE

2

DE

OUTUBRO DE

18Gi.

Conce<le aos voluntarios e aos Guard:~s N:wionaes designados
para o serviço da guciTa a gratificacáo de trezentos mil réis,
sem prejulw das vauta~CJIS garani:iilús Jlclo D,l;)creto n.• 3371
de 7 de .Janeiro de 18Gií.

Altendendo á necessidade de reforçnr os Corpos
do nosso Exei·citd em operações contrn o Governo
do Paragnay, Hei po1· bem Determinar que lJ.OS Cidadãos, que se apresentarem voluntal'iamen~é a ·fim
de marchar para o mesmo Exercito, as~im como aos
Guardas Nacionaes, que, deiignados para 6 serviço
de guerra, promptamente concorrerem, se abone por
occasião do embarque na Côrte a quantia de .tregentos
mil réis, sem prejuízo das vantagens concedidas
pelos Decretos nun\ero tres mil trezentos setenta c
um de sete de Janeiro e numero tre~ mil quiphentos
e oito de trinta de Agosto, tudo de mil. oitocentos sessenta e cinco.
João Lustoza da Cunha Paranaguá, do 1\leu Conselho, Miriistro e Secretario de Estado dos Negocios
da Guerra, assim o lenha entendido e faça executai'.
Palacio do Hio de Janeiro em dous de Outubro de
mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto
da Indepondencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua .Magestad& o Imperador.

João Lusto~a da Cu1!1ta Para~aguá.

DECRETO N. 3973- DE 2

DE OUTUBRO DE

186,7.

Crêa um Batalhão de Infan~aria de Guardas NacionaP.s tlo serviço activo no município/de S. Bento lle Sapucahy-mlçim da
Província de S. Paulo.
'

Atteridendo ao qó.e me represenlou o Pre5iqente
da Proyincia de S ..1Paulo, Hei por bem ·Decretar

o

segutnt~:

Art. i. • Fica desligadlJ. do Batalhão de Infantaria
numero quinze rla Pi'<J-vincia d0. S. Paulo a Guarda

\"acionai pertencente ao Municipio de S. Bento de
Sapucahy-mirim da mesma Provin1:ia, c com ella
ereado urn Bntalhüo de Infantaria com quatro companhias e a Llesignil~:.fw de quat·cnla e cmco do set·viço adivn, o cpwlliearú subor·ctinado ao r.ommando
Stiperior d1~ l'iudnmonlwngaba e annexos, e terá a
sua par:ula rw lugar que lhe fôr marcado pelo Pr·esidenle da Pt·ovincia, na fót·ma da Lei.
At·t. 2. 0 I•ica revogado nesta parte o Decl'eto n.o
13~6 de 18 de Março de 18M.
1\Jartim Francisco Ribeiro de Andr·ada. do Meu
r.unselho, Ministro e Secretal'io de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faca
ex0.cutar. P;~lar.io do Rio de Janeil'o 0.m dous ilt~
Ontubro d1~ mil oitocentos !-l.Cssenla e sete, quadragesimo sexto da Iudependencia e do 'ImpPrio.

Com n nt!Jrica de Sua Magestade o Irnpcrndnt·.
JJfrwtim P?'m1f'iscn

Ribeiro dP A nrlroda .

........
DECRETO N. :l9i\. -DE 5 DE or:TUDRO DE'1867.
Regula o mo1lo pratico de se calcular, cobrar e applicar as
mull11s impostas administrativamente ás sociedades c companhias anonymas.

Convindo regular o modo por que se deverá calcular, cobrar, e applicar as multas que, de eonfor·midade com os §§ 1.• e 7 .• do nr·t. 2.• Lia Lei n.o 1083
de 22 de Agosto de ·1860, süo Impostas aJministl'ativamente ás sociedndes e companhias anonymas ;
Tendo OU\'ido as Secções reunidas dos Negocios
do Imperio e Fazenda do Conselho de Estado, e
ConformaAdo-Me com o seu parecer exarado em Consulta de 6 àe Abril ultimo; Hei por hem Decretar:
Art. 1. 0 .\s multas de 1 a 5 •Jo sobre o capital
social impostas administrativamente ás sociedades
e companhias anonymas, nas hypotheses figuradas
nos §§ 1. e 7. do art. 2.• da Let n.• W83 de 22 dt~
Agosto de 1860, serlio calculadas para as sociedades
e companhias anonymas, cujo capital fôr formado por entradas s•tccessivas, dcnlm do prazo es0

0

1.1-:!S lll' IR(l7, 1'.\RTE 11.

taheleci(lo em seus estatutos, \Hdo eapitalreulisado
ao lempo da ituposi~;ão das n.tultas: c para aquellas
cujas operaxões podem set· fettns des(lc que se reune
un)a determmnda pot·centngem 1\o capital nominal,
o não carecem dn IIO\'as clwmauas senão pat·a pret~nchet· os desfa\(ptes occonidos, pelo capital, que
deve existir scg.undo os estatutos, esteja ou não rcaJisado, ou deslalcado.
Art. 2." As ditas multas serão sem!Jt'C cobradas
dos Directorcs, como solidarios que são, aos quaes
fica salvo o direito de haver dos accionistas que tivet·em appnwado os actos ou d.eliherações olfensivas
dos estatutos ou das leis, a porte a que são obrigados ua fôrma do § ~ .• do art. 2.• da já citada lei:
SCIJUO portalllO cxc\uidos desta responsabilidade OS
ausentes ou os que votúrão contra as mcsmus delihel·ações.
Arl. 3." Na falta de Monte doSoccono na Província,
onde a companhia ou soeieJude auouyma multada
tiver sua séde, a metad'J da rercriJa multa lltwe se1·
applicada a qualquer outro eslallelecimento pio.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do l\leu Con~elho,
l\linisti'O e Sccrctat·io de Estado dos Negocios da
Agricultura, Cumrnereio c Obt·as Publicas, assim o
tenha entendido e fa~~a executat·. Pala cio do Rio de
Janeiro em cinco de Outubro de mil oitocentos sessente e sete, quadragesimo sexto da Independencia
e do Imperio.
Com n rubrica de Sua

~Iugestade

o Imperador.

J\Imwcl Pinto de Sou:;a Dantas.

---··--DECHETO N.

-

:I\J7!.i-DI> ()DE OUTlJBI\0 DE

·1867.

Crêa um Commando Snpcdor· de Guar:das l'iaciouac:~ no 1\fnniri(lio tlc s. João da nayb, da Província do nf~·~í~janeiro.

Atlendendo ao que Me representou o Presidente
da Provincia do Hio de Janeiro, llei pot· hem De~~~·etar o seguinte:
Art. ~ .• Ficn desligaJa do Com mando Superior do
:\hmieipio 1lc Cnmpos, da Província do Rio de Jil-

ueiru, a t3u<trtla ~aeiunal perleuceutc Hu JJL~lrielo de
S. Joiít> dn JlarT<t, da mesma Província, e com ella
crendo lllll novo Cn1nmando Superior, formado do
EstJUadr<io de Cavallaria n.• 8, do Batalhão de Inrimlana 11. • 16, c da Secção de Batalbiío da reserva n.• 16,
jú org.wizados no rcfer·ido districto.
AI' L. 2. • 11icüo revogados nesta parte os Dceretos
11. '' I o:l\) de 3 de ScteuJ hro de 18:J:J, c 2871 de 28 de
Dezemlwu dt~ 1801.
MariÍIIl Fra11dseo lliheiro de Andrada, do Meu
Conscll1o, Miuistr·o e Secretario de Estado dos Negodos da .Justi•·il, assim o lenha entendido c taça
~~xccular. l'ilhi'r:io do Hio de Janeit•o em cinco de
Outubro lle 111il oitocentos :.;usst•IJLa e sele, quadra1,\'PSÍlliO sexto da lndPpcuderH:ia c do Imper10.
Cu 111 il ru h rica de St ra jlagcslade o

1111 perador.

JJ al'l illl Fra!lcisco Ribeiro t!e .Andrada.

JJ~:un:To

\. :J'Jili- nE

~

nt:

ocn ano nE HHi7.

l'1 ornf(a por 111ai:.; !.l't"i llll'Zt:S o (ll'azo thl rcsg~le tias uutas do
Banco tlu Brasil. efl'eclu~do com o prodncto da Yeuda dos
Jllt~laes do IIH'Sillo Banco.

:•Uw tendo sido ai11da possi\'l'l coJwluir-se o pagHItlento da t·nserva melal!ica do Haneo do Rrasil comprada pelo Gun·rno; Hei por bem Prorogar por rnais
tr·cs tllezes o prazo cslaht~lt~e.ido nos arts.!)." c 10." do
l>ecrPlo 11." :nzo de IR d1~ Outuhro do <111110 passado,
para o resgale d:ts notas do Bnlte.O a que foi destinado o produr·to da renda darpwll:-r reserva.
Zaearills de Góes c Vasconeellos, do Meu Conselho,
Senador dtl Irnp•'l'io, Presidente do Conselho de
.Minisfl'Os, Ministro e Seer·etario de Estado dos Ne·ro·~ins d;r Fn;.•·nda I' PrPsidenfn do Trill!lllitl rlo TlH~-

suuru ~iH.:ioual, ;~ssiw o teulta euteudiJu ~~ fat~a
executar. l'alacio do Hio de Janeiro em IJOYC de
OutuLro de mil oitocentos sessenta e sete, quaJragesirno sexto da Indepeudencia e do Impel"io.
rulJJ·iea de Sua Magestatle o llli[Jerador.

t:•JIII il

Zaca,·itts de Grics c Vascoll(:cltos.

___...__ _
IJECHETO :\. :J\J77H••;;nla a

eohran~~a

DE

1.2

DE OUTUUHU llE

1RG7.

do i111poslo sohre os HHteimeulos.

Hei pu r bem Decretat' quo, para a cobt·auça do i tilposto creatlu pelo art. 22 da Lei 11." Hi07 ele 2G de S:;tPtnbro ultimo, se oLserve o seguiute:
Arl. 1." Süo nllrigadas ao pagumeni.o tlo i111pustu
tl•~ :3 •;., ereado pelo art. 22 da u~i Il." ·I :i07 de ·tG dt)
Setembro ultinw. todas as pessoas que t·ecelwretu,
por qualquer titulo que seja, dos cofres publicas

gcracs, prnvincil;es ou municii?acs, air11la que por
substitui~,;i"w ou exet·cicio intermo de entpl'egu llll
ccmmtiss;io, juhilar:ão, nposeutatlorin c pensüo, veneinwutos de ·I :OOOHOOO ou (;Xcedentcs de~ 1 :OG0$000
por anno, exePpto os reformados c pensionistas de
tt~t11:a, meio soldo e montepio, que paganiõ 1 •;,,.
§ 1. • A disposição do presente artigo é exteusiva aos \cnclluentos que aceurnulndos pcrtizcrei!J
·I: 000 1~ ou clellc excederem, devendo eoLrJI'-se de
eada um a rcspcctira quota na rnzii.o eslabclPcida,
e ouro n n e a sua u a tu reza.
~ 2.• São isentos do imposto os r.-·ncimenlos das
pra~;as de pret de terra e tn<tr e uos 111ilitares e111
catnpuultn, bem cotno os qtw sn all!lnüo ;l titulo de
jornal a serventes e operarios, e outt·os que n;io
entt·ün na eatcgoria de t~mprc~ados p11blieos.
Art.. 2. A quota do iruposto ser;'1 ('alcul11t!n sohn~
os vencimentos que etfedivatne:t!c: se abottai'L'ill,
at!endiJos os duseoutos legaes por muliHI de liecw,;a,
lltlltlll'pio ou tptnlq11er o111ro.
0

-

:fii-

.\ri. i~.· Nu "a:>o d;• etnolllnwrrtos, custas, dircilj::;
pat·oehincs ü PpisL~opacs, on qualquer outro rendiuwnto annexo ao ernprego, mns pngo pelas partes,
us Estar·.ües Fiscaes proceclcràõ logo. depois de
eolllermi\ OSIH'ccisos csrl;u·eeimenlos e nllministrati'i•!rlente, á loln~:ão do ''i!ndmento proreniente dessa
O!'lg<.:rn pam a coht·nn«;:a do imposto.
§ ·1. I•'eil1ls as lotações, serüo immedinlamcnle
communieadas ao Thesout·o. o Thesourarias de F;rzeuda e ús pat·tes inleressn.Jas: da lotnçüo lia vcrú
n~curso nn Côrle c Província do Hio de Jnneiro para
o Miuistt·o da Fazcnclil c nas outras Províncias para
as Tlwsourarins de Fazenda, c dcslns para o mesmo
:\Jinislro, no pr<tzo de 30 dias, sernpre pMintermedio
dn Estn~;üo on Hepnt'li~:.üo Fiscal; tnas este rceur·w
IIÜl> terú ell'eitn suspensivo.
0

~ 2. • As

lillHl:(irs l'illllprlenr:

·1." .\'s Jlecel,edorias trns rrrurrieiuius
!JOliVCI'.

O\lile

as

'

. 2:" A's Esla1.:úes de arrecadaçào nos outt·os rrrullicrptos.
§ :J.o O J'('llditrH·rrlo que l'ôr· lotado, accutuularsj~--lra ao or·derwdo, graliüenç.iío, congrua, sold~1 ou
qualquer· outro vellcitne!lto parn" tkduc~<ilo elo i:r:posto na l'ót'lllil do urligo scgui11te.
Arl. 4." A cobr·au~:a do imposto será feita no ::ctu
do pag-amento dos rcncirncutos, cnlculnndo-s(~ nns
llqwrtH.;õcs G1•raPs il imporlnncia dos que eotupelircm ao.conlrilluinh~. i: n da quota do irnposlu
Jtols propt·ins f'ull!!JS dr• pnganwnto, a litn de rpw
s1·ja s<~lisf';•ila a quaulia ttquida; lev;Jndo-se nos
balanços respediYo:-;, etn despeza, a sornrrra inLi·gr::l
dos vcneimentos, e, em n·e<'ita, a do imposto.
~ Urrico. Os IHdatu.:os das Heparliçues Pagadoras
niio subor·din:1d:1s i! O Minislerio da Fazenda dr~w·r úõ
eotllf~t· os esclareeinJenlus pr·ecisos para se conhecer
•• importaneia do imposto perte11centc nos vencillrt•ulos cffectivos de cada emprego.
Art. f}.' S:~ o vctwimcrrlo ·consistir sómcntr f!lll
purc.cnfngerrr, e no fim do c·xcrcicio se rccunlrt'LPI'
qlltl ttiu;

(;<Jrrlplda I :OOOH, o ernpt'0!..!'ndn, 110 ulliiJJn

pagamento que se lhe; fizer pot· eunlc1 ·do mes111o exereieio, ser:t inrlcmnisndo do que se houver ilcseonlado.
:\rl. G." .\s Heparti~:ücs Provincine~• e l\II!Ilicil'ncs
ill'l'eeadii!'ÚI.I

dos

H!'IÍ;.!t'~

tarrriHltll O Íl'.l[JOStU,
il!J(r•('PtiCII[PS,

110

lia
<!l'lU

i',tliiJ'Ol'!IIÍ<i<idt•.

do

]lólp,';IJIII'Irfr•

--

:;:;~-

dus \ettcilttetilth tJUL~ ;tiJUil<ll'C!II por :>t~us t;ul're:-.;
dcn~ttdo pot'r'nt eonsrt•vnr ç1n cai:xa a rcspecliva iruporlíUH:ia para sPr n~colltidn mensal111enle:
1. 0 No mullic.ipio da ei)rtc no Thcsour·o.

o

20° Nos nruni<:.ipios da sóde da:-; Tltcsourarotas de
l?azcnrl;t a es!ns Hcpnrli\:ôcso
:3.° Kos otllros IIIU!licipios ús EslêH:fir•,.; de an·ccndar·.fío.

!{Unico. A entrega será feita irnprelerivelurcu!t~, sub
penas da Lei, ntó o dia 10 do llll'Z seguinte, acoutpan!rnda do mna rel;teiio nominal dos empregados
contrilminlcs eonlf!tH!i'l a iiPr~i<ll';1r'<io do vcnt.:imeul.o
abonado c da qttatllia em qrlf) inqi'ortar o imposto.
Art. 7oo 0\s Est wrins d,• <tt'l'r~r·.;t,LH~,-~~1 que lor:t;c•lll'tor•Itt a cutJII'ilJtti(:iio pr~I'Íc'tll:r)llft) au$ funeeiolliii'Íns
a qur•m sL~ r·c•ft~m o arfo 't." u aoo;; cmrH·cgados provineincs ou nlutücipar~s. Luüo enlt'egn d;t I'•'Sj)('l'li\·il
rendn ao TlH•sotii'O ou Tltesottl'arins dL) Fuzend;tnas
t'·p·H~os c~l<lht~!eci:l;~s pnra a t'CJJtrssn das outras a
se11 cat·go.
Ar!. H. 0 Pel:t c•J!JI'<Ut<;a desle imposto llftu :,e aiJUJJ;IIoit purcetl Lagc:n (ts Hep<ll'l i•o:ries 'lu c a ell'ectuareJ 11.
A ri o \lo" :\ c:oiJ:onllr.;;~ cotlter;arú desde jú, dl~duzin
rJ,,-.~e a fjlliJiil do Ílll[lOSlo dus vcncinwrtlos do correlllc lttr•z, e ti>~~; lug;tr••:; crn que a pu!Jiiea\Jw de.~lc:
:ts

Jli'ITC[O J'ÜI'

f't~ila Jlll~lci'ÍOI'Il1Cill.t\,

l:l1tOilll'ill'-cSC-Itil

11u prittlPiro pu:~;ti!H'nln qne so r:lfcduar aos crnpru,~·;tdos, n itllpnrlancia dus presl;:u,::ücs ntrasadas.
Art. 10. 1b duvidas qtw sust:itar·en1-s~ a respeito
•!a nrrceada1J10 dr•stn irnpostu t:llln~ <ts Hupartt\:Lws f'J1cnrrcg<~Llns da •·.ulll'illH{<t c os coulribuiutes,
scrilll dl'cidida:~ 11a Côt·(~) e l'!'ovincia do Hio de
.Jnrwir0 pelo Tribuunl du Tltcsout·o, e nns outras
l'r·oriul'ia:; pela:; T!Jc::.;out'ili'ias, com recurso para o
111esmo Triltullal.
Zacarias do G1íes e Vasc.otteello:;, do Meu CottseiiJU, Sc~nadoi' do flflllCI'in, Prc:;idcnlc do Cons\•lito
du MillÍ::i!ro:-;, ~linislro .L' Secrctnrio de K,lndo -dos
NC;.joor.ios da FilWIHia c Presidente do Tribunal do
Tht•souro i'\al'iutl<li. <hSÍ!ll o te11J:;• nn!Pndido n l'<tl'a
1'\"CIIi<~r. 1';~\a,:i,, du Hiu d'' ol<lilciru l!lll doze de
Ou I ti!Jro de tnil oilocenlos s'J~;~cnla (' sde, qtiadr;t~•,sintn se'\tu dn Indepcndeneia e do l;nperio.
t :ottl :t

t'tl!lricn d:: ~:1a l\Iagc.;L;ulc 11 Tmper"dor·.
7rll·ro ·/r1S de t:rí!'s r: YUS('OIWcflos.

-- :nvDEI:HErn N.

:Hn~-nE 1~

nE or'n'nrw nE IR67.

Jl,•rfara de 'if'!!;unrla l'Utr:ukia a Comarca tle Caruaní,
11:1 l';·ol'iiÍ,.;ia d1• I'ernambu~o

r~r·,•:Hia

Hl~i por· !Jellt Deet·dnr o seguinte:
Artigo 11 n ico. Fie a declarada rio segunda entr·aneia
a Cornar·ca (},) Curuarú, ultimamente creadu na Provineia de l'enwmbueo pela lei (\ü Assernbléa Provincial, nmncor·o setecentos c Yint''• de Yinte tle ~.Iaio
do corrente anno.
~lar·ti111 Frnrteisco Hibeiro de Andrada, do Mi>u
Conselho, ~Tiuistt·o e Secretal'io de Estado dos NPgoeios da Jnsticn, assim o u~nha entendido c faca
()XCcntar. Palaci'o do Hio de Jancim em doze fie
Outubro de mil oitocentos sessenta e sete, quarlr·ng·:'sirno sPxlo da Indcpen(\encia e do Jrnpf'I'Í<l.

Com a rubrica de Sua l\lagestade o ImperadO!'.
Jl!artim Franrisro Ribci?'O de And?Ytda.

DF.f:RETO N. 3979-DE 12

DE OUTUBRO

DE 4867.

neclar:t de segunda enlr:wcia :t Comarca de Itamh~,
I'J'oYincia de Pcl'll:Íml.Juco. -

cr·,•ad:~

na

Hei por bem Dect·ctar o seguinte:
Artigo unico. Fica dcclamda de segunda cnl.ranei;t
a Comarca de Ilambé, ultimamente ereada na l't·ovincia de Pernambuco pela lei da Asscmblt;a Prn\'ineial, numero setecentos e vinte, de vinte de Maio
do eorrenle anno.
Marlim I<rancisco Ribeiro dG Andrada, do ~Tf'lt
Conselho, Ministro e Secretal'io de Estado dos 1\'(~
goeios da Justiça, assin.t o tenha ~ntenclido e far:n
execptar·. Palaeio do Hto de Janetro em doze dP
Outubt'o de mil oitocentos sessenta e sete, qundrnges i rno sexto da Independencia e <lo Imperio.
Cnrn a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
~[ai'lim

F1·rrnaisco Ribeiro de And?·mla.

-

DECRETO N. ;JfiRO -DE

:JtiOL~ DE

üUTUnuo

DE

iRd7.

t :n'a

no Ter111o de ltamhé r na l't•oviueia tle Pernambuco, um
lugar tle .luiz lllunieipal,:-lttw :weumular;i as fmH~\tÍPS tlt> .Iuiz
til' Orphaos.

Hei por bem Decrelat· o seguinte:
Arligo uni co. Fica creado no Termo de llambó,
na Província de Pernambuco, um lugar de Juiz Municipal, que accumulará as t'uncções de Juiz.de
Or·phãos: revogadas as disposiçõe3 em contrario.
~lartim Francisco Ribeiro de Andrada, dó l\Ieu
Const'lho, l\linistt·o e Secrelat·io de Estado dos Negu\"iO:-> tla Jusli(:a, nssim o tenha entendirlo c faça
exeeular·. Palacio do Rio de Janei.ro em doze rlt•
Outubro de mil oitocontos sessenta e se.le, quad r·a~0simo sexto da Independencia e tio Jmperio.
t:om a rubl'ica de Sua 1\Jagestade o Itnper·;ldot'.

}l[adim F1·ruwü:r:o Rihúro dr AndNttla.

()ECHETO N. 3981 -DE )~ DE OUTUBRO DR ·1867.
M 1l't!:t o ort.lcua,Jo do Promotot Publico da Comarca de ltambé,
na l'rovinci.á de Pct·nmnbuco.

lTPi por bem Decrcliar o seguinte:
Artigo uni co. O Promotoe Publico da Comat·ca de

Ilnmhr\ ereada ultimamente na Província de Pel'llillnbueo, vencerá o o1·denado annual de oitocentos
rnil reis.
M<ll'Lilll Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Sccre1ario de Estado dos Negocias da
Justiça, assim o tPnba. entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em doze de Outubro de mil
oitocentos stssenta e sele, quadt·l!gesimo selJlt}, da
IndepPndcnéia c do Impel'io.
··
,.
Com a rubrica de Sua MageS,tatle o Imperador.

Martim /<'?·alwisco Ribeiro dr> Anilradt1.
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DECRETO N.
~la1·ca

398~- DE

J2

DE OUTUBRO D!

f 867.

o ordenado do Promotot Publico da Comarca de Caruarú,
creada na Provihcia de Pernambuco.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. O Promotor Publico ·da Comarca de
Caruarú, creada ultimamente na Pro,·incia de Pernambuco, vencerá o ordenado annual de oitocentos
mil reis.
l'tlartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da 1ustiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Pala cio do Rio de Janeiro em doze de Outubro de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Martún Francisoo Ribeiro de Andrada.

.....

_
DECRETO N.

3983- DE f i DE OUTUBRO DE f 867.

Concede privilegio por dez annos a Guilherme Van Vleck
Lidgerwood para usar no Imperio de melhoramentos, d.e· sua
invenção, feitos em machinas de descascar o café.

Attendendo ao que Me requereu Guilherme Van
Vleck Lidgerwood, e Conformando-me com o parecer
do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por dez
annos para usar no Imperio de melhoramentos, de
sua invenção, feitos nas rriàehinas de descascar o
café, para cujo fabrico e venda foi concedido privi ..
legio.por Decreto n. 3006 de 2f de Novembro de 1862.
Mannel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em doze de Outubro de mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
l:om a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Smeza Dantas.
I.EIR nE

1867.

I'AIITR 11.

46
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DECRETO N. 3984

-DE

Estabelece novo plantt

16

par~

DE OUTUBRO DE ~ 867.

a extracção das loterias.

Hei por bem Determinar para a execução do
art. 34 n.•• 48 e49 da Lei n.• ~507 de 26 deSe-·
tembro ultimo que, ficando sem effeilo o Decreto
n. • 2665 de ~ 3 i:ie Outubro de f 860, se observe,
d'ora em diante, na extracção das loterias, o plano
que com este baixa, assignado por Zacarias de Góes
e Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e
Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em dezaseis de Outubro de mil
oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Zacarias ãe Góes e Vasconcellos.
Plano para a estracção de loterias, a qne se refere
o Decreto desta data.

4 Premio de ..•.•.•......•....•...
~
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20:000r00
40:000 000
4:060 000
2:0008000

2,···r··

3:200 000
2:000 000
2:000 000
2:400JOOO
34:000 000

~ . 800 Premi os.
8t:600$000
4.i00 Brancos.
Imposto de 20 •;.... 24:000$000
Beneficio, sello e despezas ..•........... 44:400$000 38:400$000

6.000 Bilhetes a 20$000

--------120:000$000

Rio de Janeiro em 16 de Outubro de 4861 •..;;..Zacarias de Góes e Vasconcellos.
.
.

.....
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DECRETO N. 3985 -

DE ~ 6 DB OUTUBRO DE 1867.

Approva os novos estatutos das Caixas Filiaes do Banco do
Brasil estabelecidas em S. Paulo e Ou!'o Preto.

Atlendendo ao que Me representou o Presidenté
do Banco do Brastl. e tendo ouvido a Secção de Fa.zenda do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar
os Estatutos annexos ao presente Decreto, das Caixas
Filiaes do mesmo Banco estabelecidas nas Cidades
de S. Paulo e Ouro Preto.
Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho
rle Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e fa~a
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasets
de Outubro de mil oitocentos sessenta e sete, qua,.
dn;gesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacari.as de Góes e Vascorwellos.
E•tatutos modiOeantlo a organlsação da CaiJta Filial dtJ
B-eo do Brasil, estabelecida na Cidade de Ouro Preto.

CAPITULO I.
DA CAIXA FILIAL E SUAS OPERAÇÕES.

Art. 1.• A Caixa Filial do Banco du, Brasil estabelecida na Cidade de Ouro Preto, se regerá d'ora
em diante pelos seguintes Estatutos.
Art. 2.• O fundo capital da Caixa será o mesmo
já fornecido pelo Banco, podendo ser augmentado
ou diminuído pela Directoria do mesmo Banco,
segundo as necessidades ou conveniencias das res-pectivas operações.
Art. 3.• As operações que a Caixa póde fazer são:
1.• Descontar letras de cambio, da terra, e
outros títulos commerciaes, á ordem e com praz.o

-

3fl.}-

determinado, nunca maior de seis mczcs, garantidos
por duas assignaturas ao menos de pessons notoriamente abonadas residentes no lugar tio desconto
e bem assim letras das Thesonrarias Geral e Provincial.
Como excepção de regra poderá uma só das assignaturas ser de pessoa res1dente no lugar do desconto ; mas a importancia dos títulos assim descontados nunca excederá á decima partA do fundo
etfectivo da Caixa.
Todas as letras admittidas a desconto contcrúô
a obrigação de serem pagas na séde da Caixa.
2. o Encarregar-se por com missão da compra c
venda de metaes preciosos, de apoliccs ela divida
publica, e de quaesquer outros títulos de valo1·,
e da cobrança de dividendos, letras e de outros
títulos a (lrazo fixo.
.
3.• Receber em conta corrente as sommas entregues por particulares, ou estabelecimentos publicos, e pagar as quantias de que elles dispuzerem;
até á importancia do que houver recebido.
t..• Fazer emprestimos sobre penhores de ouro
e prata, e diamantes ; de apolices da divida publica,
de acções de companhias, que tenhão colaÇ<io real,
e na proporção da importancia realizada; de titulos
parti cu lares que representem legitimas transacções
commerciaes.
5. o Fazer movimento de fundos de uma para outras
praças do Imperio.
6. • Fazer operações de cambio com as praças do
Imperio.
Art. 4. 0 A Caixa terá um cofre de depositos voluntarios para titulos de credito, pedras preciosas,
moeda, joias, e ouro ou prata em barras, pelos
quaes receberá um premio na proporção do valor
dos objectos depositados.
Este valor será estimado pela })arte, de accordo
com a Directoria da Caixa ; e o Thesoureiro desta
dará recibos dos depositos, nos quaes designará
a natureza e valor dos objectos depositados, o nome
e residencia do depositante, a data em que o deposito foi feito, e o numero do registro da inscripção dos mesmos objectos. Taes recibos não
serão transferidos por via de endosso.
Art. 5.• Nos emprestimos de que trata o § t.•
do. art. 3. 0 a Caixa receberá, além do penhor; letras
a prazo que não cxccdão a seis mczcs, a.s quacs

-
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poderão ser assignadas unicamente pülo mútuario
se fôr· notol'iamente abonado.
Estas letras serão sujeitas em seus vencimentos
ao mesmo processo que se seguir nas letras de
desconto.
As suas garantias serão excutidas no menor prazo
possível.
Art. 6." Se o penhor consistir em apolices da
divida publica, ou acções de companhia, o mutuario
devera transferil-as previamente á Caixa.
Art. 7.• Se o penhor t~onsistir em papeis de credito, negociavers no commercio, em ouro ou prata,
a Caixa exigirá consentimento por escripto do devedor
autol'isando-a pam negociar· ou alhear o penhor,
se a divida nào fôr paga em seu vencimento.
Art. s.• Se a letra proveniente do ernprestirno
não fôr paga em seu vencimento, poderá a Caixa
proceder á venda do penhor em leilão mercantil,
na presença de um dos membros da Directoria, e
precedendo annuncios publicos por tres dias consecutivos; mas o dono do penhor terá o direito
de resgata l-o até começar o leilão, pagando o que
dever, e as despezas que tiver occasionado.
Verificada a venda, e liquidada a divida com todas
as despezas, juros e a commissão de 1 1/2 ·;.,será
o sald6, se o houver, entregue a quem de direito
for.
•
Art. 9.• A Caixa só poderá emprestar sobre penhor·:
1.• De ouro ou prata, com abatimento de to·;.
do valor verificado pelo contraste ou perito nomeado
pela Directoria.
2.• De titulos da divida publica com abatimento
de 10 ·;. ao menos do valor do mercado.
3.• De títulos commerciaes, com abatimento nunca
menor de 20 •;. do valor que representarem na occasião , attendendo-se aos prazos dos seus vencimentos.
4. o De diamantes com abatimento de 50 °/. ao menos do valor que lhes fôr dado por peritos nomeados
pela- Directoria.
5.• De acções de comr.anhia~, que tenhão p~lo me~
nos 50 •j. do seu valot'la realizado, com abattmento
nunca menor de 30 •;. (a cotação official da praça do
Hio de Janeiro.
Sómente serão admittidas as acções das compa-nhias, que para isso forem autorisadas pela Directoria do Banco, procedendo proposta da Caixa.
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Ar!. tO. Não scriw contadas nas letras admittidas
a desconto as firmas dos Directores da Caixa, nem
as firmas sociaes de que elles fizerem parte; e em
nenhum caso serão admittidas as letras assignadas
por um ou mais Directores que fizerem parte da
comrnissão de descontos.
Art. 11. Não serão admittidas nas letras de desconto ou caução as firmas de indivíduos, que tiverem
feito concordatas ou fallido judicialmente, antes de
sua completa e legal rehabilitação.
Nem serájámais admittida em qualquer transacção,
seja de que natureza fôr, a firma daquelle que uma
vez tiver praticado reconhecidamente algum acto de
má fé para com a Caixa.
Art. t2. Nenhuma concordata, moratot·ia, ou quitação, perdoando ou exonerando devedor de sua responsabilidade para com a Caixa, poderá ser concedida sem prévia autorisação da Directot·ia ôo Banco;
excepto nos seguintes casos, nos quaes havendo unanimidade entre os membros da Directoria da Caixa,
a concessão podPrá ser feita independentemente da
dita autorisaçào, a saber:
L" Quando a divida não cxeder a 5:000$000.
2.• Quando nas dividas superiores a 5:000$000,
o abatimento proposto não fôr maior de 25 •;•.
Art. t 3. O cada!)tro das firmas que podem ser adrnittidas na f:aixa/ será revisto de seis em seis mezes,
fazendo-se as altet·ações convenientes, não só quanto
á indu são de firmas e exclusão, como lambem a respeito do quantum de sua responsabilidade, de accordo coro os limites postos pela Directoria do Banco.
Art. H. A Directoria do Banco poderá, sempre que
.iulgar conveniente, suspender ou restringir algumas
dns operações mencionadas nrste capitulo.
Art. f5. Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto,
poderá a Caixa fazer ou emprehender outral' operações, além das que são designadas nestes Es.Latutos.
CAPITULO li.
DA ADUINISTRAÇÃO DA CAIXA.

ArL 16. A Caixa será administrada por uma Directoria. composta de tres me1~1bros, dos quaes será um
Presidente, outm Sccretano, e outro. Thesoureiro-,
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sendo nomeados designadamente para cada um destes cargos pela Directoria do Banco, que lhes marcará um ot·denado em retribuição do seu trabalho.
Art. 47. Nenhum membro da Directoria poderá
entrar em exerci cio, sem possuir e depositar na Caixa
iO acções do Banco do Brasil, as quaes serão inalienaveis, não só emquanto durarem as suas respectivas funcções, mas ainda até seis mezes 'depois de
findar o seu exercício.
Porém o Director, que fôr Thesoureiro, substituirá
esta caução pela fiança que estiver fixada para tal
cargo.
Art~ ~8. A Directoria do Banco nomeará lambem
annualmente tres supplentes para, segundo a ordem
em que forem nominalmente collocai:los, substituirem os Direclores em seus impedimentos ou faltas
pela fórma prescripta no artigo seguinte.
Art. 49. Quando se der impedimento de algum dos
membros da Directoria, serão observadas em sua
substituição as seguintes regras :
4. • O Director, que fôr Presidente, será substituído
pelo Secretario.
2.• O que fôr Thesoureiro será substituído pelo
supplente chamado para esse fim, sendo substituído
pelo fiel nas funcções relativas ao cargo de Thesoureiro.
3. • O que fôr Secretario será substituído pelo supplente ci1amado para esse fim.
'· • O Director substituído não perceberá vencimento algum durante o seu impedtmento, seja qual
fôr o motivo.
·
5.• O supplente em exercício perceberá ordenado
igual ao do Director Secretario.
Art. 20. ·compete á Directoria da Caixa:
f. • Fixar semanalmente as quantias que podem
ser empregadas em descontos e emprestimos sobre
penhores.
2.• Determinar a taxa dos descontos, e o maximo
dos prazos dos mesmos, dentro do limite fixado no
§L 0 doart.3. 0
·
3. 0 Organisar a relação das firmas, que poderão ser
admittidas a desconto, de ~onformidade com o disposto no art. t 3 destes Estatutos.
4-. 0 Dirigir e ficalisar todas as operações da Caixa.
5. • Propô r os empregados que, na fórma do art. 34.
destes Estatutos, devem ser nomeados pela Directoria do Banco.
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podendo suspendel-os nos casos urgentes, dando
irnmetliatamente conta dos motivos da suspensão,
para que á vista dos mesmos resolva a Directoria do
Banco o que julgar mais conveniente.
7.• PI'Opôr á Direcloria do Banco as alterações ou
modificações que julgar necessarias nestes Estatutos.
8.• Organisar o Regimento interno de accordo ·~om
estes Estatutos, submettendo-o, antes de o pôr em
(•xecução, á approvação da Directoria do Banco.
.
9.• Enviar mensalmente á Directoria do Banco um
resumo das operações, e o bal.ancete da Caixa, c.om
a demonstração do estado da sua carteira; e bem
assim a lista da responsabilidade dos respectivos
devedores.
~o. Proceder no ultimo dia dos rnezes de Maio e
de Novembro ao balanço geral da Caixa e fazer nas
mesmns épocas um relatorio circumstanciado das
opernções e estado das mesmas Caixas, o qual será
, remeltido á Direcloria do Baneo, acompanhado de
umn cópia authentica do balanço. ·
Art. 2L A Directoria fará ao menos uma sessão
em cada semana; e só poderá deliberar achando-se
presentes todos os seus membros.
Se algum dos Directores não puder comparecer á
sessão, será chamado em seu lugar o supplente a
quem competir.
As deliberações serão tomadas por maioria de
\'O tos.
Art. 22. A commissão de descontos será composta
de dous Directores, e terá a seu cargo examinar os
títulos apresentados a desconto, a fim de verificar
se satisfazem· as condições exigidas por estes Estatutos, e se offerecem a necessaria garantia.
Os Directores, inclusive , o que fOr Presidente,
alternaráõ neste serviço conforme a ordem indicada
por sua nomeação, de modo que nenhum sirva na
dita commissão mais de quinze dias consecutivos.
Se os dous Directores de serviço não puderem
concordar sobre qualquer objecto, será o negocio
resolvido pela Directoria para esse fim immediatamente convocada.
·
Art. 23. Compete ao Presidente da Caixa:
·
t. • Presidir ãs sessões da Directoria; ser orgão
della; examinar e inspeccionar as operações, e todos
os outros ramos do serviço da Caixa; e fazer executar

liehnf~nlP l'slf's Estatutos, o fif'g-imento int.Prno, as
instrucções da Oirectoria do Banco, as decisões da
Directoria lia Caixa, rlevendo, porém, suspenrler a
execução d.~ Laes decisões, hem como as da commbS<io de desconto:;, quando as JUlgar cunlrar·ias a
estes Estatutos, dando im111ediatamente conta á Direet~ria do Hanco, para que ella decida, se óevem
ou na o ser executadas.
2.• Propor· á Directoria todas as medidas que julgar vantujosas aos interesses da Caixa.
·
3." Convocar extmordinariamente a Directoria no:-~
casos marc!•dos nestes Estatutos e sempre que o julg,J r convemente.
..
Art. 24. O Presidente é obrigado a comparecer diariamente na Caixa, e a conformar·-se no exercício de
suas arfl·ilmi~:ões com as instrucções da Directoria do
Baueo.
Art. 2:i. Compeh~ ao Dit·ector Secretario:
t.• Substituir o Presidente como dispõe o § 1.•
art. ~9 destes Estatutos.
, 2.~ A superi~Jtende!Jcia do Archivo da Caixa, e do
l.alnnete da Du·ectorw.
;l. • Lavrar e ler as a das das sessões da Directoria.
Art. 26. O Dil'ectot· Thesoureiro é pessoalmente
responsavel por todos os objeetos de valor, de qualquer· especie, que p!~r·tetu,;ão á Caixa, ou que por
qualquer titulo a ella forem confiados: os quaes {JOr
Alie serão recebidos por· um halonço ou inventario,
quando entmr no exercício de suas funcções, e pela
m~s-ma fórma entregues ao seu successor, quando
findar o exercido das mesmas funcçôes.
Art. 27. Para guarda de todos os valores, de que
tratá o artigo antecedent~, havorá uma casa forte
com a necessat·ia segul'ança c outra todos os riscos de
incendio, ou roubo, da qual serão clavicularios o
Thesoureiro e um outi'O Di1·ector que esteja de serviço na commis:,ão de descontos.
Art. 28. Para melhor ordem e facilidade de qualquer exame e conferencia material fios ditos objectos
1le valor, seriio os mesmos eonservados em dous cofr·es para esse ti111 apropriados, um geral, do qual serão clavicularios os mesmos no artigo antecedente
mencionados, e outro especial',· ou do expediente
diario.
Art. 29. No cofre geral estarão arrumados, e dispostos com methodo, todos os. objectos e valores que
niio forem precisos ao PXpPrliente diario; e no t>spP-

-:nocial sómente se guardarM as quantias twccssarias
para o dil.o expedtente, bem corno os títulos flUe s•l
tenhão de cohrar.
.
Art. 30. O Thesoureiro, com assistencia do outro
claviculario da casa forte e do cofre geral, tirará
deste ~liariil~nente, e passar~ para o cofre es1~ecial as
quantws e lttulos neeessarws para o expediente do
dia; e. findo o mesmo expediente depois de halanceada e conferida a Caixa, recolherá ao cofre ~er.tl
sempre com a assisteneia do outro claviculario. ·,
quaesqner saldos que restem, em dinheit·o ou títulos.
Art. ;}1. Ao Thesoureiro compete:
.
L" Guardar em geral tudo quanto per·tencer á Caixa,
ou por qualquer titulo a ella fôr confiado.
2. • Guardar em separado todos os oltjectos entregues á Caixa como penhor.
3. Guardar em cofre especial os depositos vohmtarios feitos na Caixa
'·· Assigrmr os títulos, cautelas, asslrn como os
termos em livros {H'OIH'ios, de tudo quanto fôr entregue á Caixa por deposito, penhor, ou em virtutltl
de qualquer operação admitllda pela Directoria , ou
pela commissão de descontos.
5." Aceitar as letr;Js ou saques, para fJUe fM autorisado pela mesma Directoria ou commissãó.
6.• Receber e pngar o que fôr devido, ou se dever
por conta da propria Caixa, ou de collta alheia ; nilo
podendo porém fí1zer p<~gmm~nto algum, senão em
virtude de operação ou despeza approvada pela com·
missão de descontos; e devendo, outrosirn, arehivar
e guardar as orJeus, documentos e títulos, que legalisem os pagnmentos que fite r.
Art. 32. No segundo serw~stt·e de cada anno hancal a Directoria procederá a um exame e eonfereueia
material de tudo o que existir nos coft·es da Caixa
de modo fpe nenhuma duvida fique restando sobn~
a existeneta real de todos os ohjectos e valores pertencentes á Caixa, ou a ella couliados. O resul1a11o de
tal exame constará de livro pt·oprio, e será assignado
pela Directoria, que em seu relatorio semestral du
mez de Maio dará conta do cumprimento deste dever
e d l resultado do exame.
Art. 33. A Caixa terá os seguintes empregados:
Thesoureiro.
Guarda J.ivros.
Fiel do Thesoureiro, servindo de Cobrndnr.
Es ~ríptnrnrio, srnin•lo dP Contador.
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P(tr·teiro, servindo de Corrtiuuo.
Art. 3i. Os menciona1tos empregados serão nomeados pela Directorin do flanco, precedendo proposta da IJi rectoria da Caixa.
A nomeação do Fiel será feita sobre proposta do
Thesoureir·o, informada pela Directoria da Caixa.
Art. 3!). Os Directores da Caixa e os mai'5 empregados da mesma perccberáõ os vencimentos marcados pela Directoria do Banco ; os qmres ficão
re~ulatlos pela tabella annexa aos presentes EstaI utos.
.
·
Art. 36. Os membros ela Directoria e todos os mais
empregados da Caixa são responsaveis pelos abusos
que cnmrnetter·em no exer·cicio de suas funcções, devendo Pstes ultimos "ntes de tomarnrn conta dos
n~spcctivos car·gns prestarem, a eontento d;r Direet.ol'ia do Banco, as tiilrll;,as que por dia t.i\"erern
sido fixadas.
CAPITULO Ill.
IHSPOSIÇÕES GEilAES •

.\r·t. ~7. A l~irect!H'ia procurará sempTc ultimar

por· rnetos arlllgaveis todas as contestaçoes que se

possão suseilar na gestüo 1los negocios da Cai~a.
Art. ;j8. Os ucns moveis, semoventes ou de rniz,
que a Caixa hüuver de seus devedores por meios
arnigaveis, ou juJiciaes, serão v~ndirlos no menor
prazo possivd.
,
,.
Art. 39. A Dire1~toria da Caixa fica autorisada para
demandar e ser demnndada, e para dentro dos limites estabelecidos nestes Estatutos, e n:ts instrue.:..
ções da Directoria do Banco, exercer livre e geral
ai.lministração, com plenos poderes, nos qliaes se
devem consid·~rar outorgados todos os que por direito forem necessarios parn os fins declarados.
Art. iO. A Directoria da Caixa deve, sob sua immedia ta responsabilidade, cumpr·ir e fazer cumprir
todas as instrueções e ordens da Directoria do Banco,
em tudo o que disser respeito á exeeução destes Estatutos. e de quaesquer disposições, que adoptar, e
eommunicm·-l!re pat'() mellror ordem e expediente
d;~s fmH t;út~::; da Caixa.
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Art. H. ficilu re\·ogados os Estatutos até ngora
ew vigor, aos quacs se refere o Decreto n.o U90 de
21) de Dezembro de t85L
Sala das sessões da Direefot·ia do Haneo do Brasil
em 9 de Agosto de 1861.-F,·ancisco de Saltes Tm·res /Jomern.-Jeronymo José Teixeira Junior, Secretar·io da Dircctori;t.

Tabella dos vencimentos da Ulreetorla e em1tregadcts da
Callla filial do Baneo elo Brasil em Ouro Preto.
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2:,00$
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Empregados :
Guarda livros ........ 1:4008
. nmo
. ..•....
•
Eser·d1tu
·I 9008
Fiel .o Thesoureiro . . 800$
Porteiro ............. 600$

8008
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200$

....
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Total ..... 9:300$ 3:100$ lO O$

2:2oos
1:400$
t :200$
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12~800~ 1

nancu do Brasil, 9 de A;;osto de IR67. -Jernnyn1o
.!os·; 'J',•i.rl'ira Jmdm·, Secrelurio da Oirt!elor·ht.

Estatatos modiOea•ado a orgaalsac;H da Caixa Ollal do
Dantm du Brasil estabelecida na Cidade de S. PAulo.

f: APITU LO I .
DA CAIX.\ FI LIA L E StAS OPERAÇÕES.

Arl. L• A Caixa filial do nanco do Drnsil, estalwlecida na Cidade de S. Paulo se regerá d'o1·a em dianle
pelos seguintes estatutos.
Art. 2.• O fundo capital da Caixa ser-à o mesmo já
fornecido pelo flanco, podendo ser augmenlado ou
d minuido pela Directorw do mesmo Banco, seguudo
as necessidaues ou convenieucias das respectivas
operações.
Art. 3.• As opL:rações que a l.aixa póde fazer são:
i. • Descontar letras de camuio, da ,terra, c outros
títulos commerciaes, á ordem e ('Om prazo detenuinado, nunca uwior de seis mezes, garantidos por
duus assignaturas, ao monos, de pessoas notoriamente abonadas, residentes no lugar tio descouto: ~~
bem assim Lilhetas da Alfandega e letras das Tl:e·
so•u·arias geral e provincial.
Como excepção de regra poder·á uma só das assignaturas ser de pessoa residente no lugar do desconto, mas a in1portaucia dos tilulos assim descontados nunca excederá a Jecima parte do fundo elfcc·
tivo da Caixa.
Todas os letras admittidas a desconto conterão a
obrigação de serem pagas na séde da Caixa.
2.• Encarregar·-sc por· commissão da cgmpm e
venda de metacs preciosos, de apolices da divida
publica, e de QIHlPSfJUflf outros títulos df'! valor: e
da cobrança de dividendos, letrns, e de oulros titulos
a pru:w fixo.
·
3. Re~_:elwr PJII coula eormule as sornmas ent!'cgues por· partkulares, ou elilauelecimentos publicos,
e pagar as quantias de que elles dispuzer·em, nté á
imnort;mcia do que houve!' receuido.
i.• Fazer ernprestimos sobre penhores de out·o ,
pr·ata, e diamantes. de npolices da divida pnbli~_:n, rle
acçõus d:~ enrur)iluhius qtre L!~CIIHio cut;~çüo rea.e na
pt·oporção da im:mrtanda rcali:.aJa; d~ tituhs par0
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I iculares , q 11e n•pre~enten1 lt ·gi Lima~ tra usm·çôt~s
collnnerci;ws; e de 111ercadorias uiio sujeitas á t·orrupção dupositadas nas All'andegas ou arnwzeus all'andt•gados.
·
t)." FazPr movimento de fundos de umas para outras
pra~,;as do Imperio.
6.• Fazer opera~ões de cambio com as praças do
Irnperio.
Art. i.• A Caixa terá um cofre de depositos volunt;~
rios para títulos de credito; pedras preciosas, moeda,
joias e ouro ou prata em barras, pelos qnnes receber;í
um _premio 11a proporçào do valor uos objectos deflO"ttados.
Este valor será estimntlo pela parte, de accordo
com a Directol'ia da Caix<~ ; e o Thesoureiro desta
darü recibo dos dcpositos, nos quaes clesignarÍI a
natmeza e \'alor dos objectos depositados', o riome
c residencia do depositante, a data em que o deposito fôr f't>ito, e o uurnero do registro da insct·ipt,:.ào
dos mesmos objeetos. T;ws recibos não Seí·ào trausfel'h·eis por ria de entlosso.
At·t. iJ.• Nos emprestiuws de que tr•1ta o§'·" do
nrl. 3. 0 n Caixa l'et.:ebcní, além do peuhor, letras a
prazos que wio exced;io a seis mezes, as quaes podtll'iío sei' assiguadt~s unieamente pelo mutuario, se
fôr notorinmeniP 11 honndo.
Estas ltltr·ns senio sujeitns em seus vencimetJtos
<10 mesmo processo que se seguir nas letras dt~
desconto.
As suas garantias ser·ão excutidas no menor· prmm
possiveJ.
.
At·t. 6. • Se o penhor consistir em apolices da divida publica, ou acções de companhia, o mutuario
deverá transferil-as previa mente ó Caixa.
Art. 7• Se o penhor consistir em papeis de ct·etlito, rJPg'ociareis no cornmercio, ou em ouro, ·Pt'at;t
e outras ·mel'cadorias. a Caixa exigirá consentimento
por escl'ipto do devedor, autorisando-a para negociar ou alhear· o penhor, se a divida n.i"o fôr paga
t)m seu vencimento.
Al'l. R.• As mercadorias, que tiverem de servir de
peuhor aos emprestimos da Caixa, set·ão prcviaJOf.'llle avaliadas por um ou mais corretort~S ou avaliadores desigtwdos pela Directol'ia; · ·
·
Art. 9.• Se ã letra proveniente do emprestirno não
for· Wga em seu vencimento, poderá a Caixa proeeder ú venda do penhor em leilão mercantil, na

proJscnea Je um do~ meníbros da Oi rcl'torin, e pre-cedend·o annuneios publicos por tres dias consecutivos; mas o dono do penhor lerá o direito de
resgal:ll-o até comc1;nr o leilào, pagando o que dever,
e as despczas que tiver occasionado.
VNiticada a venda, e liquidada a divida com todas
as despezas, juro:-~, e a cummissãu de 4 1fi "/.. ,serei o
saldo, se o houver, entrtlgue a quem de dir:eito fôr.
Art. +O. A Caixa só poder·,\ emprestar sobre penhor~
L• De ouro ou pratn, com nllatimento de 10 "f, do
valor verificado pelo contraste ou perito nomeatto
pela Dii·ectol'ia;
;
2.• De títulos da •livida publica, com ~tbatirnenlo
de 4O"I. ao menos do valor do mer1:ado;
3.• De rnercarlorias com abatimento de 30"/. no
menos, regulando-se pela det••rior·açiw a que l'orem
sujeitns.
4.• De títulos eomrnP.rciaes, eom nbatinwnl,o nunca
meuor de 'tO"/. do valor tJUe r·epr·esentarem na oceasiiio, atlendendo-se aos prazos de seu::; vmJCimentos ;
o.• De diamantes com abatirnP-nto de 50"/. ao ruenos
do valor que lhes fôr dado por per1tos nomeados pela
Dir·ectoriu:
6." De aeçõPs de companhias. que tf'nhào pelo
menos 50"/. do seu valor já realisndo, com abatimento nunca menor de ::10 "/. da cof~tçiio official da
praça do Rio rle Janeir·o.
Sórnente seráo admittidas as acções das companhias que para isso forem autorisadas pela Dir·ecloria
do Hanco, precedendo pi'Oposta da Caixa.
Art. 14. Não !>erão contadas nas letras admiltidas
:1 desconto &s Hrmns dos Directores da Caixa, nem as
firmas sociaes de que elles fizerem parte : e l'ln
nenhum caso srmio admittidas as lt>t1·as assignndas
por um ou mais Director·es que fizerem parte da
eommissiio de descontos.
Art. t t. Não serüo admittidas nas letras de desconto ou caução as firmas de indivíduos, que tivert•m
feito concordatas, ou fallido judicialmente, antes de
sun completa e legal rehabihtaçào.
Nem serei já111llis adrniltida em qualquer transacção, seja de que naturezu fôr, a firma daquelle que
uma VPZ tiver· praticado reconhecidamente algum
acto de má fé para com a Caixa.
Ar·t. 13. ~enliuma concordata, mol'ator·ia, ou quitação, pBrdoando ou exoneranrlo o de,·edor de sua
re>pon,;ahi!ida,J,~ p:11·a 1~om a r.aixa, pndt•r·ú Sf'l' ~~~~~~-

-:mi~~~~d ida

sem prévia aulorisação da nir·ecloria da
Banco, excepto nos seguintes casos, nos quaes, havendo unanimidade enlrc os rnemhros da IJireetoria
da Caixa, a concessão poderá ser feita independentemente da di la autorisação, a saber:
4.• Quando a divida não exceder a 5:000$000;
2.• Quando nas dividas superiores a 5:000$000 o
abatimento protJOsto nàtl fôr maior de 25°/0 •
Art. U. O catlastro das firmas que podem ~er
admittidas na Caixa será revisto de seis em seis
rnezes, fazendo-se as alterações convenientes, não
só quanto á inclusão de firmas e exclusão, como
lambem a respeilo do quantum ele sua rPsponsabilidade, de :wcortlo com os limites postos pela Directoria do Banco.
·
Art. i5. \ Directoria do Banco poderá, sempn!
flUe julgar conveniente, suspender ou rPstringir nlgumas das operações mencwnarlas nesl.e capitulo.
Art. 16. Em nenhum caso, e soh nenhum preiPxlo,
poderá n Caixa füzer ou ernpreltender outras opera~,;ões aiP-m das que são designadas neste..; J<:..;tatulos.
CAPITULO 11.
OA AO\II'HSTRAÇÃO DA CAIXA.

Art. i7. A Caixa serú :ulrninislratla por urna Oirc('tol'ia composta de tres membros, dos f{IHlf'S ser.í um
Prcsideute, outro Secretario e oulro Thesoureiro;
sendo nomeados designadamPnte para cada um
dcsl.fls car·gos pela Directoria tio Manco, que lhes mnrt:ará um ot·denado em retr·ibuição de seu trabalho.
Art. i8. Nenhum membro da Directoria poderá
entrar em exercício sem possuir e depositar na Caixa
quarenta acções do B·mco do Brasil, as f1Uaes serão
inalienaveis não só emquanto durarem as suas respectivas funcções, mas ainda até seis mezes depois
de findar o seu exercicio.
Porém o Oirector, que fôr Thesoureiro, substituirá esta caução pela fiança que estiver fixada p:lra
tal cargo.
Art. t9. A Oirectoria do Banco nomeará annualmente tres snpplenles pnrn, segnnrlo a ortiPm Pm
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que for·cm nominalmente eollocados, substituírem
os Directol'Cs em seus impedimentos ou faltas, pela
fôrma p·rescr·ipta no al'ligo seguinte.
.
Ar·t. 20. Qnondo se der impedimento de algum dos
memhr·os da Directot·io, serão observadas em sua
substituição as seguintes regras:
1.• o Darector que fôr Presidente será substituído
pelo Secretario.
.
~.· O que fôr Thesoureiro será substituído pelo
supple,nte chamado_ para es~e fim, sendo substituído
pelo fiel nas funcço~s relattvas ao cargo de Thesoureiro.
3. • O que fôr Secretario, será substituído pelo
supplent~ chamado para esse fim.
·
4.• O Director• substituído não perceberá vencimento algum durante o seu impedimento, seja qual
t'ur o motivo.
5. • O supplente em exercício perceberá. ordenado
igual ao do Dir·edor Secretario . .
Art. ~1. Compete á Directoria da Caixa:
t .• Fixor semanalmente as quantias que podem
ser empregadas em descontos e emprestimos sobrA
pel'lhores;
2." Determinar a taxa dos descontos e o maximo
dos prazos dos mesmos, dentro do limite fixado no
§ t.• do art. 3.";
3." Organisar a relação das firmas que poderão
ser admattidas a desconto, de conformiâade eom o
disposto no art. 14 destes Estolutos ;
4. • Dit·igir e tlscalisar todos as operações da Caixa ;
5." Propor os empregados, que n~t fórma do art. 35
destes Estatutos devem ser nomeados pela Directoria
do·Banco;
6.• Propôr a demissão dos mesmos empregados ;
podendo suspendel-os nos casos urgentes, dando
ammediatameute conta dos motivos âa suspensão,
pura'qUe á vista dos mesmos resolva a·Directoria do
Banco, o que julgar mais conveniente;
7 .• Propôr á Drrectoria do Barico as alterações ou
mo'ditlcaÇões que julgar necessarias nestes Estatutos;
s.• Organisar o Régimi:mto interno de a:ccordo com
estes Estatutos, submettendo-o, antes de o pôr em
execuÇão, á apprúvoção do Directoria do Banco ;
9.•· Enviar· mensalmente á Directot·ia do Banco um
1·esumo das operaç.ôes, e o balancete da Caixa, com
n demonstração do estado da sua carteira; e bem
lEI> fiE
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a 1isla da responsabiliade dos respeélivos devedor·es;
10. Proceder no ultimo dia dos mezes de Maio e
de Novembro ao balanço geral da Caixa; e fazer nas
mesmas épocas um relatorio circumstanciado das
operações e estado da mesma Caixa, o qual será rernettido á Directoria do Baneo, acompanhado de uma
cópia auLhenLica do balanço.
.
Art. 22. A Directoria fará ao menos uma sessão em
cada semana ; e só poderá deliberar achando-se presentes todos os seus. membros.
Se alguns dos Directores não puder comparecer á
sessão, será chamado em seu lugar o supplente a
quem competir·.
As deliberações serão tomadas por maioria de
Votos.
.
.
Art. 23. A Commissão de descontos será. composta
de dous Directores, e terá a seu carO'o examinar os
títulos apresentados a desconto, a fhn de verificar
se satisfazem as condições exigidas por estes Estatutos, e se olferecem a necessaria garantia.
Os Directores, inclusive o que fôt· Presi<lente, alternaráõ neste serviço Gonformc a ordem indicada
por sua nomeação, de modo que nenhum sirva na
dita commissâo mais de quinze dias consecutivos.
Se os dous Direetores de ser·viço não puderem
concordar sobre qualquer objecto, será o negocio
resolvido pela Directoria para esse fim immediatal!lente convocada.
Art. 24. Compete ao Presidente da Caixa:
1. • Presidir as sessões da Directoria; ser orgão
de lia; examinar e inspeccionar as operações, e todos
os outt·os ramos do serviço da Caixa, e fazer executar fielmente estes Estatutos, o regimento interno,
as instrucções da Directoria do Banco, as decisões
da Directoria da Caixa, devendo, porém, suspender
a execução de taes decisões, bem como as da commissão de descontos, quando as julgar contrarias a
estes Estatutos, dando immediarnente conta áDirectol'ia do Banco, para que ella decida, se devem ou
não ser executadas;
2.• Proporá á Directoria todas as medidas, que
julgar vantajosas aos intcr·esses da Caixa;
3-.• Convocar extraordinariamente a Directoria nos
easos marcados nestes Esta tu Los, e sempre que o
julga t' eonveniente.
Art. 21.i. o Presidente é obrigado a comparecer
;~ssirn
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diariamente na Caixa, ca conformar-se no exercido
de suas attribuições com as instruc~ões da Directoria
do Banco.
·
Art. 26. Compete ao Director Secretario:
t. o Substituir o Presidente, como dispõe o~ t .o do
art. 20 destes Estatutos ;.
2. A superintendencia do Archivo da Caixa, e do
gabinete da Directoria ;
3. Lavrar e ter as actas das sessões da Directoria.'
Art. 27. O. Director Thesoureiro é pessoalmente
responsavel. por todos os objectos ~e valor, de qualquer espeCie, Q!U.e- pertenção. :á Caixa,. ou que pot·
qualquer titulo a< e lia forem confiados ; os quaes pot·
elle serão recebidos por um balanço ou inventario,
quando entrar no exercício de suas funcções e pela
mesma fórma enLregues ao seu successor, quando
findar o exercido· das mesmas funcções.
Art .. 28. P'ara &guarda de todos os valores, de que
trata o artig0o antecedente, haverá uma casa forte
com a necessaria segurança contra todos os riscos
de incendio- ou roubo, da qual serão clavicularios o
T.heso4r1úro e um outro Director que esteja. de ser··
vtço na commissão de deseontos.
Art. 29·. Para melhor ordem e facilidade de qualquer exam~ e conferencia material dos ditos objeclos
de valor; serão os mesmos conservados em dous
cofres para esse fim apropriados, um geral, do qual
serão c1avicularios os mesmos no artigo antecedente
mencionados, e outro especial, ou do expediente
diario.
Art. 30. No ~fre geral estarão arrumados, e dis·
postos com methodo toàos os objectos e valores que
não forem precisos &o exepediente diario; e no especial sómente se guardaráõ as quantias necessarias
para o dito expediente, bem como os titulos que se
tenhão de cobrar.
Art. 3t. O Thesoureiro, com assistencia do outm
claviculario da casa forte e do cofre geral, tirará
des~e diariamente, e passará pat·a o cofre especial,
as quantias e títulos necessarios para. o expediente
do dia; e, findo o mesmo expediente, depois de balanceada e conferida a Caixa, recolherá ao cofre
geral, sempre com assistencia do outro claviculario,
quaesquer saldos que restem, em dinheiro ou títulos.
Art. 32. Ao Thesoureii'o compete:
1. o Guardar em geral tudo quanto pertencer á
Caixa, ou por qualquer titulo a ella fór confiado.
0

0
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2. • GuanJ,tr em scpamdo lodos os objedos entregues á Caixa como penhon~s.
3. o Guardar em cofre especial os dcposilos volunlarios feitos na Caixa.
4. o Assignar os títulos, cautelas, assim como os
termos em livros proprio3, de tudo quanto fôr entregue á Caixa pot· deposito, penhor, ou em virtude
de qualquer operação admittida pela Direcloria, ou
pela commissão de descontos.
5.• Aceitar as letras ou saques, para fJUe fôr autoJ'isado pela mesma Directoria ou com missão.
6. • Receber e pagar o que fôt• devido, ou se dever,
por conta da propia Caixa, ou de conta alheia; não
podendo, porém, fazer pagamento algum, senãv em
l'irtude de operação ou despeza approvada pela
commissão de descontos; c devendo, outrosim, archivar e guardar as ordens, documentos, c titulos,
que legahsem os pagamentos que 1izet·.
Art. 33. No segundo semestre de cada anno l.wncal
a Directoria procederá a um exame e conl'er·enci:t
material de tudo o que existir nos cofres da Caixa,
de modo que nenhuma duvida fique restando sobre
a existencia real de todos os objectos c valores pertencentes á Caixa ou a c lia confiados.
O resultado de tal exame constará de livro proprio, e será assignado pela Directorin, que ern seu
relatorio semestral do mez de 1\laio dará conta do
cumprimento deste dever, e do resultado do eXfiHJe.
Art. 3i. A Caixa terá os seguintes empregados:
Thesoureiro.
Guarda-livros.
:Fiel do Thesoureiro, servindo de cobrador.
1.• Escripturario, servindo de contador.
2. 0 Escripturario.
Porteiro, servindo de continuo.
Art. 35. Os mencionados empregados sorão no·
meados pela Directoria do Banco precedendo proposta da Directoria da Caixa.
·
A nomeação do Fiel será feita sobre proposta do
Thesoureiro informada pela Directoria da Caiu.
Art. 36. Os Directores da Caixa, e os mais empregados da mesma perceberáõ os vencimentos marcados pela Directoria do Banco, os quaes Hcão regulados pela tabella annexa aos presentes Estatulos.
Art. 37. Os membros da Dil'ectoria e todos os mais
empregados da Caixa são responsaveis pelos abusos
que cornmettercm no c.xereicio de suas fuocções;
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dcver:do estes ultirnus, antes dt) tomarem confa dos
respectivos cargos, prestar, a contento da Dircctoria
do BatH~o. as finuuças que put· ella tiverem sido
fixadas.
CAPITULO UI.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 38. A Directoria procurariÍ sempre ultimar
por meios amigaveis todas ns coJttcsta,~õcs que se
possão suscitar na gestão dos ucgocios da Caixa.
Art. 39. Os bens 111ovcis, scrnovtHJtes 011 de r<IÍZ,
que a Caixa houver de seus devedores p1ll' meios
arnigaves, ou judiciaes·, serü-o vendidos no menor
pt·azo possi vel.
·...
Art. 4.0. A Direitoria do nnnco fJca autorisada
pnra deman1lar c ser· dcmandadn, B para, dentro dos
limites estabelecidos nestes estatutos e IlllS instrucções da Directoria do flanco, exercei' livre e geral
administracão, com plenos poderes, quaes se devem
considerar·· outorgados todos os que por direito
forem necessarios para os fins declarados.
Art. ~1. A Directoria da Caixa deve, soh sua immediata responsabilidade, curnpt·ir e fazer cumprir
todas as instrucções e ordens dnDireetoria do Banco,
em tudo que drsser respdto á exeeução destes Estatutos, e de quaesquer disposições, que odoptar,
e communicar-Jhe para melhor ordem c expediente
das funcções da Caixo.
Art. Ht Ficão revogados os Estatutos até agora etn
vigor, aos quaes se refere o Decreto n." 1580 de 21
de Março de 1855.
Saia das sessões da Direetoria do flanco do Brasil
t•m 9 de Agosto de 1861.-Francisco de Saltes Torres
Homem.- Je1·onvmo Jos~ Teixeira Junio'r, Secretario da Dircctorw.

-382Tabella dos ''enelml'nto!'l da Dlreetoria e ~mpregados dR
Cah:a .lllial do Bar1eo do Brasil. em S. Paulo.

Directoria:
Presidente •..........••. 3:2008
Thesoureiro .......•••••• 1:6008
Secretario .•.....••••••.• 3:0008

········
1:2008 ······
6008
........ ......
Empregados:
Guarda-livros ..•.••••... 2:0008 1:0008 ......
1.• Escripturario ........ 1:000(1
800/J ......
2.• Dito ................. 1:0008
ISOOB ......
Fiel do Thesoureiro ...•. 1:0008
8008 ......
800$
Porteiro .................
4008 ......
--- ---Total .......... 13:6008 4:7008 6008

3:2008

3:4008

3:0008

3:0008

1:8008
1 :IS008
1:8008
1:2008

t8:900S

Banco do Brasil, 9 de Agosto de 1861.-JeranymG Jo1~ Tei·
a.'cira Junior, Secretario da Directorla.

DECRETO N. 3!)86-DE 23

QE OUTUBRO

DÉ ·t867 •

.Regula a cobrança do imposto da doca na Alfandega d~ .Rio
de Janeiro.
·

Attendeudo ú necessidade de regular a eobrança
!lo imposto crendo pelo art. 24- da Lei n.• f 50'% de 26tle Setembro ultimo, Hei por bem Decretar:
Art. 1.• A estadia das embarcações na doca da Alfamlega do Hio de Janeiro será retribuída do modo
seguinte:
1. • Os navios c saveiros, qne atracarem ao cáes
ela doca, na parte exterior, pagaráõ, por metro de
cá.es occupado:
Por dia de cffecliva descarga...........
800
Por dia em que não se etrectuar descarga.
qQI}
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2.• Os q11e atracarem na pm·te interior pagaràú,
a mesma base :
Por dia de effectiva desearga............ 18000
Por dia em que não se e1fectuar descm·ga.
500
a.• Os que permanecerem na doca .sem atracar ao
cáes, pagaráõ, por tonelada metri~e arqueação:
· Por dia ntil......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Pot· dia fel'iado...... . . . . . . . . . . . • . . . . • . .
100
§ 1.• o dia .de descat·ga come·çado será considerado compleLo.
§ 2.• A extensão de Cáes occupada pelas emharcaçõesserá a comprebendida entre duas horizontaes
perpendicul.ares a aresta superior do cáes e tangenl.'es ao cadaste da pôpa e ú prôa do navio.
§ 3. •· A medição dos navios e sua arqueação compe~e,ao Stereometra da Alfandega e seus Ajudantes.
4rt. 2. • Ao Guarda-mór, e sob sua responsabilidade,incumbe o registro do movimento da doca.
§ f • • Do registro, de que trata este artigo, extrahirse-ha uma nota, firmada pelo Guurda-mór ou por
algum de seus Ajudantes, da qual deve constar:
1. • Se a descarga se effectuou na parte exterior ou
interior da doca, e neste caso l)e o navio esteve ou
não atracado ao cáes.
2. o Quantos dias durou a descarga ou o navio permaneceu na doca.
No caso de ter-se effectuado a descarga fót·a do
cáes e da dóca, isto mesmo deve ser expressamente
declarado na nota.
§ 2. • Em vista da nota, de que trata o paragrapho
antecedente, e por occasião do desembaraço do navio
e pagamento dos impostos devidos, proceder-se-ha
ao calculo do imposto da doca, cuja importnncia
será mencionada na nota do despacho marilimo.
§ 3. • Realisado o pagamento, será averbado 1w
mencionado registro , citando-se o numero da nota
"do despa.pho, o mez e· a~~' e a importancia paga.
Art. 3. ~ As taxas de que trala o art. 1.• sãO independentes dos direitos de ancoragem e outros estabelecidóS nu legislação em vigor.
Art. 4.• Não se dará desembaraço ao navio sem o
prévio pagamento do imposto da doca; e, quando
não fôr este devido, assim declarar-se-ha expressamente na nota do despacho marítimo e na conferencia da dPscarga.
Art. 5." São rl'!'ponsav.eis pelo imposlo da doeu os
~>ob

-.184-í':lpit::ie::; do.'> nari,1;; ou seus consignatarios, não s6
quanto nos navios, mas tarnhem quanto aos sav:eil'O'>
ou lanchas em 4ue .se houver:em~ctuado a descarga.
AI'!. G." o serviço da descarga.de mercadorias na
doca da All'andega do Rio de Janeiro ierâ. relribuido
do modo spguin-te:
1." Pda dL•sear·ga de cada vohÍIDé Pesando até tiO
kilognunnws se cobraráõ
·reis:
_. , ~
2." Por· ·Jdzeua, ou fràcção·dcJ ~1.'t!na de'kilog'tammas, além de 50 kilog., 20 réis~
·
§ 1."o p_flSO b.ruto de cada voJu!U~· _sera; '\""er!_ti,Ç'ádó
na oecasrao 'da descarga por metb 1de'balnnças·adequ~Hins, incumbindo essa ~~rificação''ás.Ca~~ias,
r:u.Jos empregados averbará'ê 6m!,SUUS·. tw>faS· O•l{Jeso
(•ncnntrado.
.
·- ·
~ 2. 0 Na occasii'ío
·
e
quando as notas
mazern, clevel'á o Fie\ :reSi)"'llJ
lumes foriio descnrTc
o
peso !Jruto constante _
das Capafazias e que turão sido
_ 'Uvrot competentes.
. ·,. -.
,. .
. .
Se a descarga dos volufWel&litinrsEffJOuvereffPcluado
na doca, isso mesn'lo serojded'tÜ'àdó expressau.ente
nas notas do despacho,
··
·
·
~ 3." Em vista destas declara-ções proceder-se-lia
ao calculo do imposto, e,ujl). importancia será meneionada na nota do despacbo·pa'yá~ser paga conjunctarnente com os direitos'devia.s·;
·
Art. 7.• São re$ponsavei~p~as \faás:do artigo antecedente os dônps 'coilstgnâtaf«M:ftt!:t'merêadorias.
Art. s. • Pela' descarga !f(~iOlU'an'dtJga-'·dê~'malas;
hahús, caix:as: e· outros' vólfffttes• de' ba~ágerrr de
passageiros se collraráõ: .
. ·
1
1 . • Pesàn'do mais· de!5 kil.Ogr~~nyn~$ ..•... l$000
2. o
>>
5. kiló()"raínmas
ou' mênos •.• : . ·400
o,,,.
~
.~ ·1. Serão isentos desta: taxa os sacos; ·pluipe:.:
ldras,1cestas e objer.tos semelhnRlesj: cont~íidOlàrt igos do: uso diarw dos passageiros.
_ ·
~ 2. o No ,,il,Clo do exame dos volumes veriírear-se!tu o rcspectiYo · peso bruto o proceder-sê~ha. l<1go
ao calculo do que fôr devido,' sendo a· sua importnncia. i_ncluida _na_ nota do d~spacho dos: obJectos SU.JCIIos a drrertos, quando os houver, 9U
s_implesmente menciona•la na nota para que se·rf!illtse o pngamento.

'•0

ou

t

0

.

.

•

'

•• '

........

- :i85AI'L 9. • Siío rcsponsaveis pelas laxas da descarga
da bagagem os donos dos volumes de b1lg1lgem, quo

forem descarregados na doca.
Art. 1o. O pt·esente Decreto será executado na
Alfúndega do Rio de Janeiro do 1. • de Janeiro de
1 SG8 em dinnt<'.
Zaearias de Góes o Vasconcellos, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, !)residente do Conselho de Ministros, Ministt·o o Secretario de Estado dos Negocios
da I?m':enda c Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte tres de Outubro
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Incfependencia e .do Imperio.
.
Com a rubrica 'de Sua .Magestade o Imperador.

Z acarias de Góes e Vasconcellos.

DECRETO N.

3!J8i-DE

23

DE OUTUBRO DO 1867.

Autorisa a Companhia de navegação S. Pedro para funccionar,
e approva os respeclivos Estatutos.

Áttendendo ao que Me requereu a Companhia de
navegação S. Pedro, devidamente representada, cujo
fim é o estabc·lecimento da navegação por vapor
entre o Rio Grande e Pelotas, e Conformando-Me
com a Minha immediata Resolução de 12 do corrente
mez, tomada sosre o parecer da Secção dos Negocios
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 22 de Setembro proximo findo, Hei por bem
Conceder-lhe autorisação para funccionar, e Approvar os respectivos Estatutos, que com este baixão
modificados de accordo com o referido parecer.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
LJUS DE

1867.

PARTE 11.

-
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Janeiro em vinte l!·cs do Outubru de mil oiloc.entos
sessenta e sete, quadragesimo sexlo da independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
:llfanoel Pinto de Souza Dantas.
lllodllicações a que se refere o Decreto n.• 398'7 •esta
data, feitas nos Estatutos da Companbla de aavetra~ão
S. Pedro.

Art. 9. • Só poderão fazer parte dos dividendos os
lucros provenientes das operações effecthamente
concluídas e liquidadas dentro do respectivo semestre.
Não se fará, porém, distribuição alguma de dividendos, emquanto o capital social desfalcado em virtude de perdas, não fôr integralmente restabelecido.
Art. H.
§ 6. • Resolver em ultima instancia ácerca do commisso das acções, ·quando os interessados não se
conformem com a decisão do Gerente.
§ 8.• Nomear um dos accionistas que sirva interinamente emquanto durar a suspensão do Gerente
e nos casos de morte e impossibilidade absoluta
deste; convocando imrnediatamente a assembléa
geral dos accionistas para resolver definitivamente
sobre a nomeação do dito Gerente.
Art. 18.
.
§ 8." Nomear e destituir livremente o Gerente.
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES.

Art. 33. Os accionistas são res{'onsaveis pelo valor
das acções que lhes forem distnbuidas.
Art. 34. Fica prefixada a quantia de 50:000$000
como o minirno necessario para que as operações
tenhão começo, o que deverá effectuar-se denl!·o do
prazo de dous mézes depois de satisfeita a disposição do art. 5. • dos Estatutos.
Directoria centml da Seeretaria de Estado dos
Negocios da Agricullura, Commercio e Obras Publicas, em 23 de Outubro de 1867.- Manoel Pinto
de Souza Dantas.
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CAPITULO I.
DA COMPANHIA E SEU FIM.

Art. ~.o A Companhia de navegação a vapor denominada S. Pedr·o, terá sua séde nesta cidade do
Hio Grande, e por fim navegar entre este porto e
o da Cidade de Pelotas, bem como qualquer outro
ponto que convenha aos seus interesses ; durará
pelo espaço de vinte annos, a contar da data em
que forem approvados estes Estatutos pelo Governo
Imperial.
Art. 2." Antes de findo o prazo da duração da
Companhia, só poderá ser dissolvida, verificando-se
algumas das hypotheses especificadas no art. 295
do Codigo do Commercio e.35 e seguintes do Capitulo ~o doDecr·cto n.•27H de 19 de Dezembro de
4860, ou se a assembléa geral dos. accionistas, sendo
convocada expressamente, com anticlpação de
trinta dias, assim o decidir por dons terços de
'Votos que representem as acções emittidas.
ti;APITULO l.li
00

CAPITAL ))A CO)IPANHIA, SEUS LUCROS, DIVlDENDO E
FUNDO DE RESERVA.

Art. 3. • O capital da companhia será de cem.
contos de réis, divididos em cincoenta acções do
valor de dous contos de réis cada uma.
Este capital poderá ser augmentado, se a assembléa geral, sob proposta da Directoria, assim o entender, precedendo autorisação do Governo Imperial.
Art. 4. o No caso da emissão de acções para augment.ar o capital da companhia, serão preferidos
0s accionistas existentes.
Art. 5. • Os accionistas entraráõ com metade do
valor de suas acções no improrogavel prazo de trinta
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dtas marcado pelo Gerente por avisos puulicos c
no domicilio de cada um; e pela mesma fórma
entraráõ com as demais presta~ões que lhes forem
pedidas pelo Gerente até a rcahsação completa do
fundo capital.
Art. 6. • Os accionistas ()Ue não entrarem, no prazo
do artigo antecedente com as quotas que lhes forem
pedidas pelo Gerente, serão excluídos immediatamente da eompanhia, salvo o caso de força maior
justificado perante o mesmo. Gerente, com recurso
para a Directoria ; perdendo a beneficio da companhia as entradas que houverem feito e os interesses que lhes possão pertenc~r; ficando de mais
responsaveis pelos prejuízos que se derem até o dia
de sua exclusão.
Art. 7.• As acções cahidas em commisso. por violação do art. 5. o, serão novamente emittidas, c, na
falta de quem. as queira, ficarúõ pertencendo á companhia, que as consernrá em deposito, salisfazewlo
as entradas com fundos tirados da receita do respectivo anno.
Art. 8. o Nenhum accionista poderá despedir-se da
companhia, durante o prazo de sua dumf:ão, mas
poderá vender e transferir suas acções, côm tanto
que o cessionario seja approvado pelo Gerente, e torne
sobre si a responsa'bilidade c obrigação do cedente,
por termo CJHe assignaráõ ambos com o Gerente-.
Art. 9. • (Modificado.)
Art. 1O. O fundo de reserva, e os juros que vencer,
serão exclusivamente destinados a fazer face ás
perdas do capital social, ou para substituil-o; será
formado de cinco por cento tirados dos lucros Iiquidos de cada anno, até attingir ·a cineoenta por
cento do capital. da companhia.
Art. H. Todos os valores pertencentes á companhia serão depositados em um Banco ou Casa
Bancaria desta Cidade a premio ou conta corrente.
CAPITULO I1I.
DA DIRECÇÃO.

Art. -12. A companhia será dirigida por uma Directoria de lres membros, e administrada por um
Gerente. A Directoria será eleita annualmenle no
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mez de .Janeiro pela assembléa geral por cscrulinio secr·eto, e maioria relativa de votos; na mesma
occasião e pela mesma f'órrna serão eleitos tt·es
supplentes para servirem na vaga ou impedimento
dos Directores. No ca~o de empale para qunlquer·
dos cargos, decidirá a sorte. A rceleic;ão é permiltida.
Art. i3. (Eliminado. )
Art. i i. A' Direcloria compele:
§ t. • Convocm· a asscmbléa geral ordinaria ou
extraordinariamente;
§ 2.• Fazer· r,Jgulamentos adequados á boa administração e fiscalisação rla companhin, e prover da
melhor. fónna possi\'el os seus interesses;
§ .a.• Determinar o numem dos empregados c
agentes, e marcar lhes os vencimentos sub proposta do Gerente ;
§ ~.· Autoris:Jr o Gerente a fazer· despezas, que
furem reputadas cxtr·aordinarias, contraclos, a reaJisar alienações c at.:quisições, precedendo asscntimento da nsselllhléa gcrul;
§ 5.• Aulorisar· o nercute a fazer chamadas de
presta~ões d~. eapilnl;
§ 6. (Modrllcado.)
§ 7.• Tornar contas ao Gerente, sempre que o
julgar necessar·io; suspm11iel o inteir·arnenle por· motivos justificativos, dando immediatamente parte á
Assembléa Geral ;
§ 8.• (Modificado.)
§ 9. o Deliberar· sobre qualquer assumpto, úcerca
do qual fôr consultado pelo Gerente ;
.
5 i O. Fixar a com missão do Gerente, passado o
pnmeiro anno de sua administração.
Art. 15. Os membros da Directoria servirúõ gratuitamente, e escolheráõ entre si os lugares de l1 rcsidente e Secretario.
.
Art. 46. São attribuições e deveres do Gerente:
§ 4 . • A gerencia e administração das operações
sociaes e expediente da companhia, com poderes
para obrar como melhor entender em beneficio da
mesma companhia, dar cumprimento ás deliberações da Directoria ;
§ 2. o Representar a companhia em juizo e fóra
delle, por si, seus agentes e procuradores, para o
que lhe são concedidos plenos poderes ;
§ 3. • Nomear e demittir os Commandantes c Capitães dos navios, agentes e mais empregados;
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§ 4. o Assignar os conlraclos c toda a correspondencia ;
§ 5. • Ordenar as compras e desrezas ordinarias;
§ 6. • Receber 6 despender os dinheiros da companhia, collocando os saldos na fórma ordenada
no art. f t ;
§ 7. • l<'azer· as transferencias das acçõcs, arL. 8. o ;
~ 8." Dir·igir a escripturação que deverá ser feita
com mcthodo c clareza;
§ 9.• Ap1·esentm· á assembléa geral no. mez de
Janeiro de cada anno utn relatorio circumstanciado
das operaçõl~s do nnno findo, acompanhado do balanço gcntl, e da demonstração da conta de lucros
e perdas.
Art. 17. O Gerente perceberá, no primeiro anno
de sua arlministrn6w, a commissão de cinco por
eento s?brc o producto . d~s fretes c _passagens;
e postenonnente, a eommtssao que lhe for marcada
pela Directoria.

CAPITULO IV.
DA ASSE)lBLÉA GEUAL.

Art. 18. A' assemhléa gcrnl compete:

§ 1. • Deliherat· sobre tudo qunnto fôr· do interesse

da compaultia, e sobt·e a continuação da mesma
Hudo o tempo de sua duração, fixado no art. 4. o;
§ 2. • AIterar ou reformar os presentes Estatutos,
sujeitando a alteracão ou reforma á approvação
rio Governo Imperial';
§ 3. o Autorisar a acquisição, construcção e alienação de navios ou trapiches;
§ 4. • Eleger a Directoria, nas épocas marcadas
no art. i2;
§ 5.• Nomear a commissãode exame de contas,
composta de tres accionistas, para dar seu parecer
sobre o relatorio, balanço e conlas apresentadas annualmente pelo Gerente;
§ 6. o Ordenar os dividendos dos lucros liquidos ;
§ 7. • Approvar ou reprovar as contas apresentadas pelo Gerente,.· E}. dar·'ou negar-lhe quitação;
§ 8. o (Modificado.)
§ 9. o Augmentar o capilal da companhia nos
lermos do arl. 3.
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§ 10. Marcar o modo tia lif{uidaçiio da companhia em todos os casos de dissolucão.
Art. 19. A assembléa geral reunir-se-1m ordinariamente no mez de Janeiro, no dia que f'ôr designado pela Dircctoria, e extraordinariamente todas
as vezes que a Dircctoria julgar couvenicnte, ou
quando lhe for requerido por um numero de accionistas que represente um terço do fundo social,
declarando o objecto da reunião.
Art. 20. As ass~mbléas geracs serão convocadas
por annuncios nas folhas diarins de maior circulação, com anticipaçüo, pelo menos, de cinco
dias.
Art.. 2f. Reputar-se-ha a3semblea geral regularmente conslituida, quando os accionistas presentes
representarem um terço do capital.
Art. 22. Todas as deliberações da assembléa
geral serão tomadas pela maioria de votos dos
accionistas que possuírem acções averbadas no
livro das ~!ansferencias, trinta dias antes de qualquer reumao.
.
Dos accionistas com firmas sodaes, só um dos
socios póde votar, porém todos podem propôr e discutir.
Art. 23. O accionista residente fóra desta Cidade,
ou ausente, poderá nomear procurador que o represente em todos os seus actos e deveres. Não póde
porém votar na eleição da Directoria e Gerente, em
que não são admissíveis votos por procuração, nem
ser eleito Direetor ou Gerente. O mandato só póde
ser conferido a individuo que seja accionista.
Art. 2i. Os votos serão contados na razão de um
por cada acção. Nenhum accionista póde ter mais
de 4 votos, seja qual fôr o numero_ de acções que
possua ou represente por procuraçao.
Art. 25. No dia marcado pm·a a eleição da Directoria, os votantes, chamados pelo Presidente,
entregaráõ na mesa duas cedulas, sendo a primeira para a eleição da. Di.,rectoria e supplentes,
e a segunda para a comm1ssao de exame de contas:
cada cedula terá por fóra o numéro de votos qne
competirem ao votante, e os cargos para que vota,
e dentro os nomes dos votados.
Art. 26. Se, passadas duas horas depois da marcada para a reunião da assembléa geral, nenhum
membro da Direclol'ia se apresentar para a presidir,
os accionistas presentes, verificando que estão em
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numer-o IPgal pnr·a a reumao, eleger·úlí um pt·esidenle ad hoc, e este nornearú o Secr·etario, os
quacs runcciowH·àü até o fim da sessão, embora
eompnrcr;a depois algum dos Directorcs.
Art. 27. Nüo se r·cunindo o numero de accionisiHs exigido no nrt. 21, no dia c hora designados,
far·-sc-ha eom a mesma fonnalidadc segunda conHH~<H~<io, e enl<·w se julgará constituída a assembléa
gerai' com os accionistas flUe se acharem presentes
uma hora dtpois da designada nos avisos publico>.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 28. Dentro de um anno contado da data do
Decreto de approvação destes estatutos, deveráõ
estar distribuídas as quatorze acções que faltão para
complemento do fundo capital da Companhia, e os
aecionistas sujeitos ús disposições dos arts. 5. 0 e 6. 0 •
Art. 29. Por morte ou fallencia de qualquer
accionista, suas ac~ões se consideraráõ desde loq-o
vagas. A companhía as tomará a si, e dentro ae
tl'inta dias o Gerente as levará a leilão publico,
gunnlando em deposito, á ordem de flUem de direito
pertencer, o pre>ducto e interesses dellas, depois
de deduzida a quota, que em proporção lhe tocar
do quaesque1· prejuízos verificados até a data da
mot·te ou fallencia do accionista.
Art. 30. Sendo caso de morte, se os herd9iros
do accionista rorem maiores e estiverem na administração de seus bens, as acções lhes serão confia~as,
se dentro de trinta dias declararem ao Gerente que
preferem ser accionistas.
Art. 3t. Ao inteiro e fiel cumprimento das disposições destes estatutos obrigão-se os accionistas
por si, seus herdeiros ou successores, renunciando
fJuaesquer direitos flUe tenhno ou possão vir a ter
pat·a impedir sua observancia; o que validão com
as propl'ins assignaturas.
DISPOSIÇÃO TRANSITO RI.\.•

. Art. 32. Os nccionistas dão plenos poderes aos
socios Francisro José da Cunha, Thomsen, Loewl

(~

f.ind, e

SiJI(~Iair,

39! --

fltHToek.; & C.", par·a

snlil·itnr•~m

elo Governo lrriJWrinl a ineorporac:ao da Compaullia
tl approva~;fw dos
t~statutos, que ser·ão, dt>pois d.~
appi'Ovados, r.)gistr·ados no Tribunal do Comrn.:>r1~io.
Cidade do Hit11 t:rande da P1·orincia de S. PPdi'O
em fi de Fe\·m·eiro de 1R67.
S1•guem as assignaturas.

DEÇ!lETO
rlt~WJ

~.

:1 triuta o

3!)RR-DR 23 DE or:ruonn OE f8ôi.

nnnu~•·o

das CilmrJanh:a~ 1lo f.oq10 ,,,. Impt-'riaes Matinheiros.

n,~j por hnm, {)s;JJltf<) da aulorisaçlio r.nnf.•r·ida
pelo art. i.• da Lei n.o 1!12:1, .J,~ 28 de St~l•~rnhro pr·oximo pnssado, El.~var a trinta o numero das CornpaniJ ias do Col'fHl de Imperiaes i\[a rinlwi I'OS.
Affonso Celso do Assis Figueiredo. do !\ltm r.onsellln,
1\linistr·o e Seer·pLJrio de. Estado dos Nf'gocios d:t J\Jarinlw, assim o tenha entendido e faça exP.eular. l'nI:H~io do Hio d•~ Janeiro em vinte trcs df~ OntniH·o
dt~ mil oit.o•wntos s•~ssenta e sete, fJUadrngesimo
setto da IndPpendencia c Jo Imperio.
·

C:nrn a

ruhric~a

de Sua 1\lngestnde o ImpArildor.

Affonso. Celso de Assis Figuf'inxlo.

--DECRETO N. 3989- DF: 23 llE OUTUBIIO DF. 18fi7.
S••p:u·a o lu~ar tle Capitão 1Jo l'oJ't.u tia Pl'ovineia do flará du
de rnspeclllJ' 110 ÀI'S!'nal de l\la•·iuha.

Hfli por hem, na ennfor·rnidade do art. 8.•, § 1.•
da tei 11. 0 ·15.2:1 de 28 de Setembro pi'Oximo lindo,
SPparar·ns lugar·os dP Cnpiliín dn Jlnl'ln ·~de rnSJWelor•
t.EIS IIF. 1Rii7, 1'.\RTI' 11.

,

atl

do Ar,;erwl do Mar·inlw da l'r·ovincia do f'ar·ú, devnndo

ser· o prirneir·o dos ditos lugares CX1~rt:ido por· Otlkial

Super·wr· da Armada, que pcreeberú os veueinwntos
e vantagens d•~ rnrban·.adu 1~111 11avios ar·rnados; fazeHdo-;e-lhe extensivas as disposi•.;úes dus arts.:.~.·,
4.• c l)." do Dl•er·eto 11." NOO de 30 de Junho de 18:)1.
Alfonso Celso de Assis J<igueiredo, do l\Ieu f:onsPlho, l\1inisll·o e Secretario de Est.arlo dos Negoeios
da Marinha, assim o tenha entendido, c exp1wa os
despachos uecessarios. Palacio do f\io de JanPiro e111
vinte ll·es de Outubro de rnil oitocentos S()ssenta •.~
setr, quadragcsimo sexto dn Indepcudencia n do
Tm pei'IO.

Com a rubrica de Sua l\Ingestade o ImpPrado·r·.

Affonso Celso de Assi.-; F(rf1tC'Í1'f'tlo.

-·DF.r.HF.TO N. 3\!90- nR
Allrra

~:1 DF.

ovrcnrw

nF. 18fi7.

~ un~anis:u;.:w

1lo fialall)fW •lt~ lnfanlar'ia 11. 0 10 da r.u:ll'ila
Nacional da l'rol'ineia de l'eruamhuco.

Allcn•lenrlo ao que l\Ie reprrsenlon o l'rPsidPnh•
da Província de Pernamhueo, Hei por Irem neert>lar
o segnintP:
Artigo unif~o. Fica elevado n 8 f:ompanhias o llatnlhüo de Infantaria u.• '10 da Gua1·da Nacional da
Provinda de l'f:rnamiJuco, c revogado o Decreto
n.• -102.~ de 31 de .Julho de i8:J2, nà parle em qu•~
er·eou o mesmo Batalhi10 co111 ô Cornpauhias.
1\lai·Lim Fnmcisco Hihei1·o de Andradn, do !\leu
Conselho, 1\linislro c Sec1·etnrio de Estado do~ Negocios da Justil:a , nssim o Lenha entendido e fat~a
exccutat·. Pala.eio do Hio de Jnneiro em vinte tr(:s
de Outubro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Impl'rio.
r.om a rubrica de Sua Magestade o Trnperadol'.
1l1artim F'í'Wieisro RiiJPÚ'O de .4 ntlratla.

HEI~\U~TO
.\lt~J\1

;.m;) -

.'\. :)'J!)I • -DE 2:1

DE OU IUBRO DE

1867

a Ol"~.lilii:t<:.;IO tl·l U Jtalalhio dt! lnl'antal'ia n. 1l da
G ual'da :'~acionai da' l'l'oVincia d~ rernambuco.

Allendcndo ao que ~le representou o Presidente
da Pmvineia de Pernambuco, Hei por l.Jem Deer·etilr o seguinte :
At·Lig-o unieo. Fica reduzido a qtlillro Companhias
o BaL<1lhão de Iut;wtaria n. I i da Guarda Nacional
da f'l'llvincia de Pernambuco, e revogado nesta
parl•} o Decreto n. 1'0:H de 31 de Julho de i832.
:'llarlim Francisco Hihniro de AtHirada, do MPII
Constolho, \linistro e SPcretario de Estado dos Negnl:tos da Justh:a, assim o lt~nha entcndi1lo e fac,;a
P.XI'!:ltlar. l'alat:to do Hio de Janeiro em vinil) tres
dn OutuiH·n dt~ rnil oil11eentos sessenta e sele, flllad r.tgesi mo sexto da Indcpendencia e do lmperio.

C•.Jill a rubrica de Sua .\ta;.;cstadc o Imperador·.
Jlal'lili~

F1·ancisco Ribei,·o de And1·arl 1l.

DECHETO ~- .HJ~I2---Ill\ ')J Dt OUTUB!W [)E 18G7.
C1·ca um Uatalh<io de Inf;uílal'ia dt~ Guanlas ;-,aeiouaes no Município de Lcnroés da l'l'oviuci;t llc S. Paulo.

Altentleudu ao que Mu represeutuu o Presideute
da Provincia de S. Paulo, Hei por bem Decretar
o seguinte:

Artigo unieu. Fica erPudu no Município de Lenda Província dt~ S. Paulo e subordinado ao

ÇÓI~s.

cumrnando Supnriur d1~ Botucatú e annexo tl:t mesma
l'r·uyinciil, urn Hatalhúo dP Infantaria com seis Comp;tnhias u a dusig-nnção de quar·enta e eineo do servi~o aetivo, o qual lerú a sua parada no lugar que
Ih·~ l'ôr· IIHII'I~'Idn pPio l'r·t~sidente
J'ônrr;~ tLt l,••i.

da l'rovirwia na

-

J!Jti -

Harfillt };r·;mciseo Hihnit'cl tle Andrada, do ~tr~11
Conselho. Ministro e Secretario de Estatlo 1los Nc~
~odos da Justic;:.a, assim o Lcuha entendido e faça
execul<rr. l'alacio rlo Bio de Jaueiro em vinL1~ lres
de Outubro de mil oitocentos sessenta e selt•., f}Uadra~~~simo s•~xlo da Irulepenueud11 o do lr_nperio.

Com a ruhrit:a tle sua Mageslude o ImpNitdor.

Jfarlim p,·wtcisco Uibcit·o de Andrada.

JH:r.I1ET0

~.

3'J!I.3- DI': 2.3 DI': OFTUDIIO DE IS!i7.

Sc~e<:;·w ele Hatalhiw •io seni(o •la r·c,~~·na uas Frede Bolueatú, Leucties e ~. Dorrriugos •1<4 l'roviuci.l
de S. t'aulo.

Cr·e;t u111a
~uezias

Allt~ndendo a o q 110 ~I e reprcsertlou o Prt~sidellf ~~
d.t Provinda de S. Paulo, Hei por lwru Oecrt•far
O

Sf'g'UilltP:
Arli~o

unieo. Fi1~a crc~ado nas' FregtJt.•zi;rs dn Bc)[llealú, Lf'rH:óes ~~ S. Oorningos, da Província fk
S. l'auln, e sulHJt'dirtado ao Commando Superior
dos )lurticipios dt\ Buluealú c anncxos d~ lll~"SIIrd
Provinda, uma St•et.:ito do Batalltiio eorn duas Comparrhi;ts, •~ 11 d.~siguat~üo de sexta do s~rviço da
reserva, a qual terft il sua par·ada no lugar qtrt!
lhe fôr· mareado pPio l'l'f!siúeule da l'r·uvirwia na
f•'•rrua da Lei.
'
Martiw Fmueiseo lliueiro dP Andr·ada, tio Meu ConsniiJO, Ministro e Seerela!'Ío dt~ Est<uln dos Negocios •
da .lusli•:a, assim u l:!nlra entelldidu e fat·.;r ~~x··eular.
Pa!at:io iln Bio de .lalleit·o cru d11L:) tres
Ooluhro
de mil oil.oeentus sessPnla e self), quadntgPsirrro
se.\lo da lrrdt!pendencia •~ do lmperio.

·un

Com a rubrica de Sua Mageslütle o Imperador.

Marlim Francisco NibciJ·o de A ndrarla.

-

:HI7-

flECBETO l\. :lH!H- DE ;!:i DE OlllBI\0 DE 186i.
llrê01 um Co!llm;HHio Superior· tle G~tarllas ~acionacs nos Municipios dt~ Botucatít c r.éuçth•s, ria Pruvincia lle S. l'aulu .

.\rtendendu ao que Me rept·esentou o Pr·esidente da
l'rovinda,de S. l'uulo, Hei por bern decrclat· o seguinte :
Art. 1." Fit:a ur~s!i~~uda do COIIllrlilndO Superior
de flapetininga 6 arinP-xos, da Província de.~
Paulo, a Guar·tb ~aeiorwl perlenccnle aus Munrcrpius de Rol.ut:nlú e Lnrwôcs, da mesma Provineia,
·~ eou~ t)lla organisado "um outro Cornrnando Snperior, fonnado d<l E,;q11adniu mmwro trc~zn. dus
Bal.alltôcs de ln'·anlaria nuruero trinta e S(;1t~ e quarenta c eineo do se:·vit·o ar.l.i,·o, e d;l Set~t·ito diJ
Jlalalhün nunH\I'O seis ,in servi•·u da rn,;erva .··
Art. :.!.• Fiea l'tWO~aJo ne,;Ía p<ll'l!~ o lk<·.relo
llil!llero mil seiscentos e tr·iuta e eineo dt) doze dt·
Seleruhro de 111il oitoePnlos eiucoeula (~ •~irteo.
~lill'lim

Frattt.:isen

Biltt~iro

de .\ndr·ada, do

Mt~ll

Cutt-

sPIIto, Minislrn !! St>!:t·etario de Estado dos :"Jegot:ioc,
da Iuslit;il, assi111 u !Pnlta elllt~ndi·lo ~~ l'at.:a t!XPelllitr.
l'alar:io do Hio de .LIIII'ÍI'o ern vinlt~ lr·e, dn 011tuhro de 111il oiltWPillos :-.Pss•~nt:r P sr~t··. qlladr;qPsiiiJll sexto da lndnpPurleneia e rlo lln[WI'io.
Cor li a rubri~.:,, de Sua Megestade u Impet·adur.

Jlal'lim Ft·ruu·is,·o Hib,•ú·o t!c A n h·wlq.

qtcHEro

~.

:YJ:n ·- o E :n o& ou tt;uno nl!. 1gG;.
r

fl;·~liga tio f:OIIIIIJ,IIHio

Supt/rior tlc Juruliahy, da l'rovi!lei;! dr.

·':!.!41uv;tl fJerteucl!iilt! ;w .\tnrtieipio de
ll<'thlem ; subordiuattdo~a ao Couuuaudo Super!t•r tl1! l.am-

S. l'auln, a Guartla
pirra~

1la

IIICSIIIa

l'rm·iucia .

.\lltllldenrlv ao q11e ~!1: r't!pt't!.;entn!J o 11 1'Psid<!lltt~
d.t l'l'Ovinei<l dt~ '>. Paulo, IIBi p 1r 1Jerr1 Dt!t:f'l•!:lr u

sr>g11i11Le:
,\l't. ·1." Fie 1 d !-.,li;~ t.J;~ d 1 l;q•n•run [., S!l)l •rir11·
de Jnndialt,Y, ,. s·th•1r '''"'" 1 "'' d:' f;:,·npin.'"· "·'

-

;J'J:-1-

l'l'tl\·iucia dt~ ~. l'aulu, a (;uartla \acion;d perlt~ll
t••:rrlt! ao ~lunicipiu de Bt)!ltlcm, a qual ;Jdta-se aetwllrllPllle orgamsacta etn uma Ser~çüo dn Ratalhfío
de ~nt'anlaria, com n desigua<;<lO de OLiava do serviço
iWII\'0.

Art. ·~. • Fi1~a rcvo;.pdt) tH~sta parte o D:~ereto
:l:W7, du I Í· du ~Inio de IRüL
~l••rLirra Franeisco RiiJeir·o dt~ Andrada, do ~leu
Couselho. ~linistro c Seer·utario de Estado tlus Neg·tw.ios da .Juslit·a, nssirn o lenha ent.cnditlo e fat,:.fl
1'\l't'.Ulill'. l'ahtdo do nio dn Janeii'O Cltl vinte Lres
d·~ llrti!Jilro de nril oilcH.:~~~~~us sesseula e sde, quadr·a;sr~sittw sexto da lrJdt)pt~rrtlent:ia c do Jmp~riu.
11."

LtHII

a rubrica de

DEt:HETO ;'\.

Stlil ~lilgt•:;tatle

;{!')\JÜ - DE

:l:l

o lmpnt·ador.

DE otaUB.Ro DF.

18'l7.

Ltt'·a 11111 ll.ttallt:i., tlt: lal'auVíria de 1;11ardas :>.:tdtiiHH:~ uu )llluil'ipio do Amparu. tia l'ruvittci:i tle s. t•aulu.

Atte11deutlo "''que ~le J'Uill't'selllou u l'n:sideutr; ria
Pruvitrria de S. l'uulu, llui por Lem D.;crulaJ' u
:•t'g'llÍfllf':

Artigo llllieo~. Fit:a e1·eadu uo Muuicipio do Anq.wro
dn l'ruvi11eia dt• ~. Paulo. e snboJ·dirwdo ''" Cu!llfllillldo SupPrior dt! t;uardas t'iadullat~s dos ~\lunir•,i
pios Lle Bragant:.a e awrexus da IIWS!IIil l'ruvindil, u1u
Halallliw de inf'Hrtlaria e•Jtll quai.J'O CO!IIpanhias e a
dHsÍ~Ilill'iltJ d(~ qu<ll't'llla ~~ st:is dn serviço aclivo, u
qual !t~r·;1 a s11a par·adil 110 lug-<ll' qtw lhe f'ôr· lllili'Cadu
(H'. lo l're.-iidt~titt~ dil l'rovint:i;i, rw f'órma tb lei.
'lnrfinr Franeis1:o lliiJeiro de Andi'Hda, do ~h~u
Cnnsellw, Ministro H Secr·etario de gslatlo tlos NPgodos da J11slit.:·•, w.;-;irn o l.•mlra entundidn e f';p~a

nx~:•:utar· Palat:in do fi in de .Janl'it'tll~fll vinft• tr·es dn
Outubro dt~ rnil oitoeeulos sessenta e st-~11~, quadr·ag•~sittto sexto dn Independencia e do llllpef'io.

Com a r·tllu·ica

tk Sua Magestude o lmper·ador .

.\f((f'l im Franrisco Ribeiro rlr' A nrh·wla.

Cn'a 11111 Cmnulautlu SnpPI'iól' dt~ f!uartlas :'liaf"iou:ws 1111~ :\lunidpios d•• Ur:1~:HH':t, Alllp:tro t~ Si'l'l':t ~1'1(1':1 1h "h·oviuf'ia fi,•
S. 1':111lo.

,\tlnnd••ttdn ao qne M1• r!~prPsentou o Pr·psidPil!P
da Pt'fl\'irwia dt~ S. fl;wlo, IJPi por hPfll JlPP.I'PI:lr
O SPg'U i ti~~~:
1\rl. 1." Fica dnsli~ada do Commando Supnrior d;•
C:unpinas P annexos, d11 Provineia dt~ S. Paulo, a
t;uardll Nacional pertenem1te aos Munidpios dn Br:tgnu\:a, Amparo e SPrra Xegra, dn mesma Pr·oviur.ia,
•~ f:om ella or·ganisado um oulr·o Com mando Superior
l'onnado do Esqundrün n.• :1, dos Ratnlhiíes de lnfanlariil n."' 9 e 41i, e da Soet;iio de Batalhüo n.• !), ...
Cnmpauhia avulsa n.• 23 do servi<;.o da I'es~:rva.
Arl. 2.° Ficão revogados nesta parte os llPcrcto-;
n.''' 1234 de 28 deSt~lembr·o de 1853, e 3908 de 10 dP
Julho do cor-reu te anno.
~lartirn Francisco Ribeiro de Andradn, do Aleu r.ons•~llto, l\linislro e Secretario de Estado dos Neg.1eins
da Jusliç.a, assim o lenha entendido .e faça executar.
Palaciu do H.io de Janeit·o em vinte LI'es de Outubr·o
dn mil oitocentos scsscnln c sete, quadragesinw
:-;nxt.o da Independeucia e do Irnperio.

Com a rubrica de Sua l\lagestaue o Imperador.
Jfal'lim F'i'rtm:is('O Ribeií·o rlP ..4 Jllb·ada.

llECBETO

~.

~uo-

:1998 ---

DK

23

OK OLJTURRO o~~

1Rii7.

Alli•ra a urgauis:wão do llatal,lliio de Infantaria n.o!l, da euanl:1
:\"acionai da Provinda dt~ S. l'aulo.

\ttendeudo· ao que :\In rt~prl'sentou o Presidente
tia Pr·ovineia de S. Paulo, Hei por bem O~erctar o
SPg'UÍlllt':

\rlig-o nni1:o. Fiea r·eduzido a quatro, o numero
das Companhias do llatalhúo de infantaria n.• 9 do
st·r·vieo adivt>, da Unarda Nacional da Província dPs. Pa"ulo, n revogado nesta parte o Deer0lu n.u 12:u.
~~~~ 28 dt~ Setembro de 1833.
Mar·lirn Fr·anüseo Hilwir·o de Andr·ada, do MPtt
Consl·lho, Minislm e Secr·ellll'io de Estado dos Nt~!.!'o
l'ins da Jnsti1;a, assim o tenha entf~ndidn t~ f'a,·a
1~\tll'lllilt'. l'alaeio do Hio de Janeir·o e111 virtlt~ tri;s
dP Ouluhro de mil oitueentos sessenta e st~l.t\ quadra,!.';t·sitnn sf'\IIJ da Independerwia e do lurperro.

Com n ruhriea de Sna

~lagestade

o Imperador.

M m·tim Francisco Ribeü·o rll' A mb·mla.

()ECHETO !'\. :1999-

DF.

.2:1

DK OUTUBRO DE

1Sfii.

:\ppmva ns Estatutos tia Sociédatlc tle Benevolcncia llritanniea.
e coucetle autorisat;ãu para excr·ce1· si1iJS fuuc~·fit~s.

AtltmdeiHio ao que representou a Socieriade Bellevolencia Brilanniea, e d,~ conformidade com a ~linha
irnrnediata Resolução de vinte cinco de i\laio do
anno passndo, tomada sobre parecer· da Seccão dos
Nt~_g-ocws do lmpel'io do Conselho de Estndo, exarado em Consulta de vinte nove de Abril antecedente: Hei por hem approvar os resreclivos Estatutos. e C~nceder-lhe licenca par·a exercer suas
f'um~çücs, com obrig;u;iio dé nào p1)r em execuçüo qualqtwr all!~J'iH}iío que faça nos mesmos Es-

-401-

lalulos sem p1·évia npprovaçtlo do Go,·erno Imperial; cle,·cw1o passar-se a competente Carla para
servir de titulo á referida sociedade.
José Joaquim Fernandes Torres, do l\feu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte tres de Outubro de mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadO!'.

José Joaquim Fernandes Tor;·('s.
F.statntos da Societlade de Bene,·olenda Brifanni('a.

1." A dcnominac,:ão da Sociedade s<.·rú a de-Sociedade de Benevolencia llritannica-e será alimentada por assign:~turas annuas voluntarias. e será
composta dos assignantes da actualidade.
2. • O Hm da Societiade será o de prestar soecorro a todos os subditos britannicos pobres e desvalidos, cujos antecedentes, e aetuaes necessidades
tornão-os objectos rnereccdôres de esmolas.
3. • Os negocios da Sociedade serão geridos pot·
uma commissão composta de um Presidente, um
Thesoureiro, um Secretario, e não menos de quatro
mais . membros, o serviço dos quaes será prestado
gratUitamente ..
4. • O actual Capellão Britannico será Presidente
ex-officieio.
5. o Será convocada, annualmento, no mez de Julho,
uma assernbléa geral dos assignantes, a qual receberá da comrnissão um relatorio do seu procedhsento, e juntamente uma exposição de suas
contas; elegendo-se uma commissão nova, e lambem dous fiscaes para o anno seguinte.
6. o Será obri(l'ado o Secretario a convocar uma
assembléa geraY dos assignantes, dando á cada um
o aviso p1·évio de uma semana, assim que lhe fôr
requisitado por quatro assignantes ao menos.
7. • Nenhum negocio tratar-se-ha em qualquer reunião, qu6r de assignantes, guér da commissão, a
não ser aquelle para o qual fôra convocada.
P:t~ nr \~~'7. 1'.\IITF. 11.
1$1

-

~0'2

-

s. o A com missão reunir-se-lia mensalmente (ou
mais vezes se preciso fôr) em dias mar·cados, e
tr·es poderão formar uma sessão.
9. • A com missão poderá pt·eencher qualquer vaga
que occorrer na mesma.
·
10. O Thesoureiro receberá todo e qualquer dinheiro pertencente á Sociodade, e poiler·á dispôr
do mesmo conforme determinar a commissão ; lançando em um livro apropriado para este lim, taes
transacções.
11. A commissão será autorisada a depositar em
qualquer Banco quaesquer fundos que não forem
precisos para as necessidades immcdiatas da Sociedade.
12. O Secretario escreverá as actns de todas as reuniões, quér dos assignantes, quér· da commissão,
lançando as mesmas em •1m livro apropriado para
aquelle fim; c lambem fai'iÍ chamar os ass1gnantcs ou
membros para se reunirem.
13. Em qualquer caso extraordinario, ou urgente,
ficará autorisado o Secretario a chamar uma reunião da commissão dando um aviso de não menos
de tres dias.
H. Em easos orJinarios nenhum soccotTO sení
prestado a não ser· pela commissão, mas em casos
de grande urgcncia o Pr·csidcntc ficarit autorisado
a prestar soccorro temporario, não excedendo a
dadiva de vinte mil r·éis, a qualquer um pcdínte,
sendo a parte dada <\cerca do caso na reunião se-·
guinte.
45. Não se prestar·á soccorro, em qualquer caso,
sem primeim ter sido averiguado plenamente o
merecimento do rnrsrno, c os promcnorcs scr·f•ci
notar! os nas actns.
16. Nenhuma mesada será ccmcedida sem a averiguação a mais cuidadosa, e sem ter sido cort1ir·mada em rcuniüo subsequcnte da commissào,
c ter-se dado aviso no convite da convocada reunião.
47. A lista dos rccepi~ntes de mesada será reformada, c contirtnada na primeira reunião da commissüo que tiver lugar no anno.
48. Nenhuma dadiva gue excede•· a 2oonooo será
entregue a qualquer pedinte sem ter sido a mesma
confirmada em uma reunião de commissão subsequente, e aviso dado na carta de convocação da
mosma.
19. Estes Estntulo~ podcr<io set· modiflcados 11m

-

'tO;J-

eoufot'lllida_tle eotu o que a c.xpet'icncia demonstrar, mas nao antes de terem stdo approvados pelo
Governo Imperial taes alterações, como lambem
pelos assignantes em assembléa geral.
George K. P1·eston, Presidente .-E. lV. Bruni.
-Secrêtari o.
••t.••

DECRETO N. 1000- DE 23

DE OüTL'IlRO DE

186i.

:ll:wca o orden:ulo aunual. Úe HOSOOO, ao cat·ccrcit·o da cadea
da Villa de Tap.eroá ua Proviu ..:a.lla Dalâa.

Hei pot· bem Decretar o seguinte:
Artigo nnico. Fica marcado o ordenado unnual
de '120$000 ao carcereit·o da eadêa da Yilla de Taperoá, ua Província du Bahia.
l\Jarlim Francisco llibeit'o de Andrada, do Meu
Conselho, l\Jinistro e Secretario tle Estado dos Negocios da Justiça, assim o t.enha entendido e faça
executa~·. Palàcio do Rio de Janeiro em 'vinte tres
de Outubt·o de mil oitocentos sessenta e sete, quadragcsimo sexto da Independenciu e do lmpel'io.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Impcradot·.
JJlru·tim PranciscJ Ribei1·o de

IJECHETO N.

1001-DE

An~b·ada.

:!6 DE Ol.'l'L:Bl\0 DE 18ú7.

lkclara de utilidadr) publica geral 3 dcsapropriac;iío da casa ria
rua do Dir1ue na Ilh:-~ das Cobl'as, n.o 4ll, pe•·tencente a Hcnto
,losé Nogueira.

Hei por

IH~m. 11<1

conformidade do que dispüc o

Lo do ;tr·r. 1." do llccr·plo 11. • 35:J, de 12 de Jullro
dn IR't:i, llcd;ll·;•r d(~ •llilid;~tlc publiea geral a des~

-.lo!.-

npmpl'iaçiio da casa da rua do !Jique na lllw das
Cobras n.o 49, pertencente a Bento José Nogueira,
po1· ser necessaria para conlinuacão das obras do
segundo Dique em wnslrucção ri'a sobt·edita Illw.
Affonso Celso de Assis Figueit·edo, do l\Icu Conselho, l\Jinistro e Secretario de Estado dos Negocios
tia Marinha, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de
Outubro de mil oitocentos sessenta e sele, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.

Com a rubl'ica de Sua l\lagcstad0 o Imperador.
Aff'onso Celso de Assis Fi,quehwlo .

....,_
DECRETO N. í-002- DK 26

DE OUTVBRO DE

1867.

l\Iarca o segundo unifor·mefJara o Batalhão de Infantaria numero
dezaseis da Guarda Naéloual da l'rovincia õe Pemambuco.

Altendendo ao que Me representort o Presidente

da Pmvincia de Pernambuco, Hei por bem Decretar·

seguinte:
Art. 1. • o Batalhüo Humcr·o dezascis da Gmll'da
Nacional da Provincia de Pernambuco usará em segundo uniforme de f'ardctns de panno azul avivadas
de branco, com meias golas c careellas de panno
<lmarello e boncts á Cavmgnac, com fl'isos brancos e
~alão lle panno amarello, tudo conforme o figurino
JUnto.
Art. 2.• .Fica re\'Ogado nesta parte o Decreto n.• 957
de ·18 de Abl'il de 1852.
l\Iartirn llr·aucisco HiiJcim de Andrada, do l\leu
Conselho, l\linistm e Secretario de Estado dos Neg-ocios da .Tustica, assim o tenha entendido c faça
execu lar. l'alali'io do ruo de Janei 1'0 em vi me
seis de Oulubr·o de nril oitocentos sessenta e sete,
quadr·agesimo sexto da Independcnf'.ia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\JagestJdc o Imperador.
o

_...__

Jfa;·tim p,·a11cisco Ribci,·o de J. ndrado.

DECRETO

~. íOU:J- DE ~G DE OUTL:DI\0 D~

1867.

Altera a Ol'ganisação do Batal,hão 1le Infantaria numero oito do
serviço activo da Guarda l'i;t~ional da Proviucia de Pernambuco.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo uni co. Fica elevado a oito Companhias o
Batalhão de infantaria numero oito do serviço activo
da Guarda Nacional da Província Lle Pernambuco, e
r·evog-a o Decreto n.• H93 de 20 de Dezembro de 1854,
na parte em qtlc ct·eou o referido Hntalhão com seis
t:ompanhias.
Marlirn Franeisco Hibeiro de Andrada, do Meu
Conselho, ~linistro c Secretario de Estado dos i\egocios do Justi~a. assim o lenha entendido c faç,a
executai'. Palacio do Hio de Janeiro em rinte se1s
de Outub!'o de mil oitocentos sessenta e sete, quudmgesimo sexto da Indcpendencia e do Iruperio.
Com a rubrica de Sua Magesladc o Imperador·.
Afartim Fmncisco Ribeh·o de Andrada.

DECHETO

X.

wo ~ -DE

26 DE Ol.:TUBRO DE 1~()7.

Crea um Esquadrão de Cavalv\ria de Guardas Nacionaes no Bis·
tricto 1lf: Nova Fribu1·goj da l'rovincia do Rio

de ·janeiro.

Altendendo ao qué l\le representou o Presidente
ria Provincia do Hio de Janeiro, Hei por bem Decretar

o seguinte:
Artigo uni co. Fi eu creatlo no Districlo de l\'oYa
Frilmrgo, da Pl'ovincia do Hio de Janeiro, c-.subordiuado ao Comrnando Superior dos Municípios ti(~
Cantagallo e aunexos, da mesma l'rovincia, um Esquadrão de camllaria com duas Compnnhias c a
designação de decimo, o qual terá a sua parada nu
lugar

qlH'

lhe lür marcado pelo Presidente da l'ru-

vincin, na t'ürrna da ki.

-

10(\-

Martim rrandsco Hii.Jeiro ue Audrada, uo MetJ
Conselho, l\linistr·o e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e façil
executar. Palacio do Hio de Janeii'O em vinte seis
de Outubro de mil oitocentos sessenta c sete, quadrJgcsimo sexto da Indrpendcncia c do Imperio.
Com a mbrica de Sua Magestade o Imperador.
Jfa; ·ti;,, l"rallcisco R ,:bci;·o de A nrl;·aâr:r.

DEt:l1 ETO

~.

'tOO:j

-DE

'26

DE Ot:TCllRO DE

1867.

Altera a m·gauisnção do Batalhão de Infantaria n.• iR do scni~,;o
ae\ivo, da Guarda :'iaciofial da Provincia do Hio rlc Janeiro.

Altendendo ao que ~I e representou o Presidente da
Província do Hio de Janeiro, Hei por bem Detretar·
o seguinte :
Artigo unico . . Fica elevado a oito, o numet·o de
quatro Companhias, eom que foi crendo o llatalhiío
de infantaria numero dezoito do scrvi<.,;o aet.ivo, da
Guarda Nacional da Provineia do Hio de Janeiro, c
r·cvogado nesta par·te o Deercto n. • 1279 de 26 de
~ovcmbro

de 18:jJ .

.\lartim Francisco llibeiro de Arlllrada, llo l\Jell
f:onsei!Jo, l\Jinistr·o c Secretario de Estado dos Negocios da Juslit:;J, assim o tenha entendido c filf'H
executar·. Pal<i'eill tio Hio de Jaueit·o em vinte c se.ls
ele Outubro de mil oitocentos sessenta e st!lc, quadragesimo sexto da Indcpcndcneia c do Impcrio.
Com n rubrica de Sua .\lagcsladc o Imperador.
J[art im F,·aucisco Ribei;·o ele .1 wlrada.

-

DECP.ETO \.

.\(1'7-

~OOii-DF.

21i

DE

ot•rrnno

DE

Hlli7.

Exlingue a C:tpilalli:.t 1lo f'orlo da Pro1iucia ue ~falo !:roc;so.

Hei por hem Extingui!' a Capitania elo Porto da
Provinda de Mato Grosso.
Aff,mso Celso de Assis Figueiredo, do 1\leu Conselho, 1\Jinistro e Secretario de Estado dos Negocios
da Marinha, o Lenl1a assim enlenJido e fa~;a ext:cutar. Jlalncio do Rio de Jnneii'O em \'inte seis do
Outubro de mil oitocentos sessenta e !'etc, quadmgesimo sexto da Jndependencia e do Jmpcrio.
Com a rubrica de Sua 1\Jageslallc o Impcl·adoJ' .
.:\ !fonso ()clso de Assis Fi(JirriN·tlo.

DECRETO N. 4OOi

-DF.

30

DE

orrunno

DE

1R67.

Conceuc a Carlos :Uornay l>I'Í\'ilcgio por cinco annos para usa1·
1lc carro> de sua invenr::1o desliuados ao lt·~tnSJ>OI'IC de ea1·gas

pesadas.
A!lr~ndendo ao fJtle Me requel'nu f:al'los 1\Io!'llay, c
r.onl'ormando-1\Jc com o pan~ccl' do Procurado1· .ta
Corôa, Soberania c Fazenda Naeional, Hei por belll
Conceder-lhe privilegio, por dnco annos, para usar
no lrnperio de carros de sua inrenção destinados ao
lrnnspor·te de cargas pesadas.
Manoel Pinto de Souza D;Jntns, do Meu Conselho,
l\Jinisti'O e Secretario de E~tado dos Ncgocios da
Agricullu1·a, Cununcrcio c Obms Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de
Janeiro em trinta de Outubro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto dn Independencia
e da Jmperio.

Com a rubr·icn de Sua Mageslade o ImperadO!'.

Mrmod Pinto de Souza Dantas.

··-

-

ll Ef TI. ETO :'\. .\OOR ncsil(IJ:I

:1 Ol'dt~lll

108 --m: ll nE 'IOYE,!RilO nF.

I Rfi 7.

em tpw tlt'\'Olll se1· cxt•·ahidas as lotcl'i:ls
anuo de 1!!HR.

no

Na r.on!'nrmidade do m·t. 2.• da Lei n.• i099 de 18
de SctemiH'O de 18GO, e Tentlo em vista o disposto no

nrl. 21 da Lei n.• 1501 de 26 de Setembro ultimo: Hei
por hem que na extracçiio das loterias que tem de
v;~t·ificat·-se no anno pt·oximo futu1·o se ohsen·e a
or·dern ma1·cada na tabella que com este baixa assignada por Zacarias de Gr.íes e Vasconcellos, do
l\len Conselho, Senatlot· do Irnperio, l'l'e,;idenle do
Conselho de i\Iinistt·os, l\linistm e Secretario de Estado dos Ncgot.:ios da F<lze!lda c Presidente do Trihunal do Thesouro Nacional, que assim o tenha entendido c fa~;a ex(·cutar. Palacio do Hio de .Tancit·o
em snis dr~ NorcmiH'O do mil oitocentos St~ssentn c
sPll!, qu:Hit·ngcsittto sexto da Iudcprndc:1cia e dtl
I lli[W riu .
Com a ru bl'ica de Sua l\lagestadc o Impet·ador·.
Znrm·ias de (f()cs e Fnsr>OIIrcllos.

m<:LAÇÃO D \S

f/lTETlJAS

QUE TI':;~! DE SER RXTTI:\IIIDAS XO AXXO

DF:

t8ü8, A SADER :

I .• A f1.' ultima a favor uo Hospital ua Miscricordia da
Ci•ladc ue S. João d'El-rei.-Dccreto n.• 99~ de 22 de Se
tembro de !858.
2 .• A f10. • a favor do Montepio dos Servidores do Estado.
-DJcreto n.• 1226 de 22 de Agosto do 18ü'í..
:l. • A UO.• cnjo llllncfieio deve ser rrJ)artirlo pela Santa Casa
l!e Miserieortlia da Ctlrtc. E'{posto~. Hecol!timento das Or·
phiía~. Collegio de Pedro H c s,Jminario de S. José.-Decreto
de 2:3 de Maio de 1821.
rL• A 3.• e pmlUltima a favor do Hospital de Caridade ila
f:i·larlc de Macció.-IJecrcto n. 0 98ü de 22 de Setembro de
18ii8.
ti. • A ~1.' .1 favor uo 1\Iontepio dos s~rvirlores do Estado.
-Deet'•Jio 11. 0 1:!2;i de 22 rle Agosto de 18Gi.
Ü." A 2.' e ultima a favor do Hospital da Miscricordia da
Cidade de Jar.archv, em S. Paufo.-Uerreto 11. 0 t015 de 6 de
.Julho tlc t8!'i!l.
·

-

h)0-

7.' A 1.• :~ f.tv,Jr iJ,J Th~sour,J N1cion:d.-Lei n." 1:>07 tlc
de Sett•mLro do 1Sti7.
8.• A 42. 1 a fa\'Or do Montepio dos Servidores do Estado.
-Decreto n.• 12~6 de 22 de Agosto de 1861,.
!J.• A 2.• c ultima para fundação de uma casa de r.aridade
na Villa de Curvello.-De~.:reto n. 0 9i51, de 7 de Julho de
f8ti8.
tO.• A 2.• a favor do ThJsouro NacionaL-Lei n. 0 !ti07 de
20 de S.Jtembro de 1867.
,
ft.• A l!3.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado.
-D~ercto n. o 1226 de 22 de A~osto de f86l!.
H.• A 37.• p:tra as obras do Novo Jlospilal da Santa Casa
da 1\fisericordia da Cõrte.-Dccrcto n. o 100!.1 de 25 de Se>tembro
de t8ü8.
13.• A 3.• a favor rlo Thcsouro Nacionai.-Lci n. 0 lii07 de
26 de Setembro de J8ü7.
H.• A M.a a fa\'Or do Montepio dos Servidores do Estado.
-n,~crcton o 12:W de22 rlc Ag-osto de 18ô1,.
15.• A 53. • pua Melhoramento do Estado Sanitario.-De·
ereto n. • 3598 de 14 de SetemLro de 1850.
f6. • A 4.• a favor do Thesouro Naeionai.-Lci n. o 1507 uo
26 de Setembro de 1867
O.• A 45.o a favor do Montrpio dos S~rvidorcs do Estado.
-Decreto n. o t226 de 22 de Ag-o,;to de 186'~.
18.• A 13." para patrimonio do IIospieio de Pedro II.-Decreto n. o 875 de iO de Sptcrnbro de f8fi6.
,
:l!J." A 5.• a favor do Thcsouro Nacional.-L"i n.• Hi07 de
26 de Setembro de 1867.
20." A l!6 • a favor do Montepio dos Sflrvidorcs do Estado.
-Decreto n. o 1226 de 22 de Agosto de 186~.
21.• A !.JI.a cujo beneficio deve ser repartido pela Santa
r.asa da .Misericordia da Cõrtr, Expostos, Heeolhimento das
Orphãas, Gollegio de Pedro 11 e Scminario de S. José.-D~
creto de 23 de .M:Iio de 18.2!.
22." A ti." a favor do Tllesouro Nacionai.-L~i n. 0 1(.;07 do
26 de Setembro de i8ti7.
23.• A ~7." a favor do Montepio dos Servidores do Estado.
-Decreto n. 0 !2'26 de 22 de Agosto de 1864.
21,." A 66." a favor da Casa de Corrccç~o.-Dccrcto de 20 do
Outubro de tH:.15.
25." A 29.• a favor do Hospital da Santa Casa de l'ilisericordia da Côrte.-Dccreto n. o !J2 de 25 de Outubro de !839.
26." A 18." a favordullospicio de Pedro !I.-D~creto n. o 566
de to de Julho de !850.
27 .• A M.• para melhoramento do E.;tado Sanitario-De·
ereto n. o 598 de Fi de SetemiJro de Hi50.
28.• A 7.• a favor do Tllesouro Naciouai.-Lci n, o !507 de
2G de Setembro de 18ô7.
29." A l!8." a favor do Montepio dos Savidores do Estado,
Decreto n. o 122ti de 22 t!c Agosto de 18G1.
:.iO." A :l8." p~ra a>;OJJras do Novo Hospital da Santa Caga
tle Miseri~ortl ia Ja i:t'•rt••.- D. 'I'J'l'lo n." lUUY Jt: 2~ t!e .'.:t"tl' ru Lru
ll<õ !ti:.i::S.
~(j

l~!S OE

!367.

P.li:"lf 11.

-4.10:li." A !,!)_a a LJVor do Montepio dos Srrviuores do Est:Jllo.
-Decreto n. • U26 de 22 de Agono de tBG~.
:n• A títi.• para Melhoramento do Estada Smitario.-DJ·
ereto u. o l'í98 de 14 de Setflmbro de 1850.
33.• A 3\:l.• para as obras do Novo Ho~pital da Santa C~sl
da Misericordia da Cõrte.-Dccreto n. • :l009 de 2 de SetemLr o
Hlii8.
:lft,,• A 50.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado.
-Decreto n. • 1126 de 2:! de Agosto de i~tift,.
35 .. A ft,O.• para ns obras do,Novo Hospital da S:wta Casa
da Miscricordi:~ da Curte-D.~creto n." 1009 de 2ti de Setemi.Jra
·
de t8:.i8.

313. • A 67. • para as ol1ras da Casa da Correc\::io.-Derreto

th~

29 de Ontui.Jro de 183:i.
37.• a 51.• a f:wor do Montepio dos S.)f\'idorcs do Est::~do.-llctwto R. 1::!::!6 de 2::! dtl Agosto de t86'L
38. • a 8." a favor do Thcsouro Naciona !.-Lei n. • 1507 de
26 de Sctemi.Jro de i8G7.
39.• A !l.• a favor do Thrsonro NacionaL-A mrsma lei.
~o.• A to." it!Pm, it!t•m.
M." A 11.• itlem, itlem.
42.• A f2.• it]L)m, itlcm.
t!:l.• A !3.• idem, itlL•m.
Tü.• A H.• iuem, hlcm.
TJ:i.• A W.• itlt•m, idt•m.
'tG.• A tG.• idem, idem.
t11." A 17.' iuem, itlem.
t1~L' A 18.• idem, iucm.
t~\J.• A i!l.• itlcm, itlem.
rm.• A 20.• idem, iucm.
iil.• A 21.• idem, idem.
fi::.!. • A 22. • iucm, itlem.
rn.• A 23.• itlem, iLiem.
ti}.• A :H.• Idem, idem.
55.• A 25.• iurm, illem.
56.• A 2G.• idem, itlcm.
ti7 .• A 27 .• idem, itlcm .
. 58.• A 28.• itlcm, idem.
ti!J.• A 2!l.• idem, itlem.
60.• A 30.• idem, idem.

Hio de Janeiro em ü de Novcmi.Jro 1le 181)7 .-Zararias de
Góes I' Va~conce/lus.

-·-
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DECHETO N. 400!)
Cn'a

-DE

G DE

NOVE~IURO DE

l8G7.

natalhão rlc Infantaria. de Guardas Nacionacs no lllunicipio da I udcpcndcnci;ll, da Província do Piauhy.

11111

Altendcndo no fJlJe Me representou o Presidente
da Província do Piauhy, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Al'tigo unico. Fica creado no 1\lunicipio da Independencia, e suhordinadó ao Com mando Superior de
Príncipe Imperial e annexo da Província do Piauhy,
um Batalhão de Infantaria com quatro Companhias,
c a designaçüo de trinta e dous do servir;o activo, o
qual tcr·á a sua narada no lugar que lhe fôr marcado
pelo Prsidente lia Província, na l'órma da lei.
.Marlim Ilrancisco Ribeiro de An<lrar:la, do Meu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocies da Justir~a. assim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Novemhro de mil oit8centos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.

Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 4010- DE 6

DE NOVEMBRO DE

i 867.

Desliga do Commando Superior de Príncipe Imperial c annexos
da Província do Piauhy a Guarda Nae!o_nal pertencente ao
1\lunicipio de 1\larvão da mesma Provincia, e crêa com ella um
outro Comrnaudo Superior.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Provinciado.Piauhy, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. .f .• Fica desligada do Com mando Superior de
Príncipe Imperial e anncxos da Província do Piauhy,
a Guarda Nacional pertencente ao l\lunicipio de
Marvão da mesma Provinda, e com ella creado um
outro Commando Superior, formado do Corpo de
f:avallaria numero fjuntt·o, c do Batalhão de Infuntariól.
numero dczasei~ do scnir~.o activo.

-

U2-

Ar·t. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto numero mil cerlto setenta c seis de quatorze de 1\Iaio
de mil oitocentos cineoenta e tres.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha cntcudido e f'aça
exeelltn. l'alacio do Hio de Janeiro ent seis de Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Madim F?'ancisco Ribcú·o de Andrada.

DECRETO N. 40 li -

DE

G DE

NOVEMIJJlO DE

1867.

f: leva ;i cate~oria de Corro okslflladrão de Ca\'allaria tia GJlarda Nacioual, organisado tui l\lunicip:o de l\lanão, da Proviucia
do Pi:JU!iy.

'

Allcndendo ao que 1\Ic representou o Prsidcntc da
Província do Pbuhy, Hei por bem Decretar o seguinte :
Artigo unico. Fica elevado ú categoria de Corpo
com quatro Companhias, e a designação de quarto, o
Esqnadrão de Cavallaria de Guardas Nacionacs, organisado no l\Iunicipio de Marvão, da Província do
l'iauh,Y, e revogado nesta parte o Decreto numero mil
cento setenta e sei.:; de quatorze de Maio de mil oitocentos cincoenta c trcs.
1\Jarlim Francisco Ribeiro de Andrada, do !\leu
Conscl11o, ,Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Justic~a. ussim o tenha cnt1~11dido c fa~;a
executar. l'alaeio do Uio de Janeiro em seis de
Novembro de mil oilocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Intlcpcndcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador.

___.....__

Mm·tim F;'aJI(:isro Ribcir·o de A 11d;•ada,

-

.\l:l -

DECHETO N. 1.012- DE G

DE NOVEHBUO DE

1867.

l\Iarca os Districtos llos lr.~fJUalirões de Cavallaria numeros um,
dons, e nove da Guanla :"!acionai da Provincia de Pcrn:un!Juco ·

Altendcndo no que 1\Ie representou o Presidente da
Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar o
SC'guintc:
Art. f .• O EsCJundrão de Cavallaria numero um da
Guarda Nacional da Pr·ovineia de Pernambuco, terú
por Districto as Freguezias do Recife, Santo Antonio,
S. José, Boa-Vista e Poço da Panella; o de numero
dous, as Freguczias de Santo Amaro de Jaboatão, e
Muribeca, c o de numero nove as uos Afogados,
Yarzca, c S. Lourenço da !\lata.
Art. 2." O Presidente da Província, de conformidade com o <ll'ligo vinte cinco da Lei de dezanove
de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, marcarit
as paradas dos referidos Esquadrões.
1\Jarlim Franeisco Hihciro de Anur·ada. do 1\Ieu
Conselho, 1\Iinistr·o c Secretario de Estado dos Negocios da Juslit:a, assirn o tenha entendido e'faça cxeeutar. Pulacio do Hio de Janeiro em seis de Novembro
d(~ mil oitocentos sessenta c sete, quadragesimo
sexto da Independcncia e do Imperio.
Co;n a rubrica de Sua Magestade o Impemtlor.

Martim Ft•ancisco Ribeiro de Andí·ada.

DECflETO N. 4013-

DE g DE NOVKIIDHO DE

1867.

Estabelece r<~3ras para o abono de ajudas de custo c pagamento de passagPns aos Ollici:ws da Armada c classes anncxas,
•JI•ando l'iajarem por terra em scrl'iço lia Hcpartição da 1\larinha.

Convindo cstnhelcccr rcgrns sobre o abono de njudas de cnsl•J c pagamento de passagens aos Offieiacs
da Arrnada e classes anncxas, Hei por bem decretar
o s•~guinte:
:\ri. 1." Ar; :Jjtldils de ·~usto, ahonadils aos OfTkiaes
d,) Ex·~rt:H•l, r['téHlolu ,.i(ljào •.:em (·ummi-,~·)O do f~u ·

-UI\'f'.I'IIO pdas Provindas do Irnperio, fieão extensiva:;
aos da Armada e classes anncxas, debaixo déls condicúes csln helecidas pelo Decreto n. o 1)92, de 3 dr~ M ar~o
<1c 18W, toda a vez que estes ofliciacs tiverem dcfa7.er
viagem por terra em ~crviço da Hepartição da Marinha.
Art. 2. 0 Nns viagens por mnr, nenhum officinl
pcr·cebcrú ajuda de custo, a qual podcr·ú sómenle sm·
concedida, quando a com missão tenha de ser realisada em paiz estrangeiro, com instrueções especiaes
da Secretaria lk Estado dos Negocias da Marinha.
Art. 3. • A gnia do official, ou o documento, que o
mesmo ralor tiver, m;~ncionará o quantwn cb njuda
dn custo, concerlida na fórma de algum dos dous
artigos antecedentes.
Art. 4. • Aos Of!iciacs, r1ue viajarem por· tcrr;1, sem
família, sómente porlerá ser niJonado o mininro da
ajuda de cnsto.
Art. 5." Só poderão obter pnssagem, paga pelo
l\linbterio da Marinha, de ida ou de volta, em paqllelü
Iwciona I ou estrangeiro, os Officiacs da Annada c
1:lasscs anncxns, que pnrlirem da Côrtc ou de nlguma
dils l'rovineins, no desempenho de serviço publico.
Art. ü.• Os Ofliciaes, qunndo regressarem com licença, não lerão direito á passagem.
Art. 7. o E' extensivo ú familia dos Officiaes o transporte por conta do Estarlo, quando forem clles obrig<Hlos a residir fóra da Côrte no desempenho de
com missões de terra, quacs scjão as de Inspcetor de
Arsenal, Capitüo do Porto, CorÍimandanlc de Companhia de aprendizes marinheiros, c outras semelhantes, que por ventura tnnhão de ser crcadas.
Art. 8.• Entende-se por falllília de Offidacs, pnra
rxccuçüo dos artigos deste Decreto: a viuva sua mãi,
irmãas solteiras ou viuvas, irmãos menores, que pot·
ullcs forem alimcntndos, além de sua mulher, filhos
menores de dezoito annos c lilhas solteiras, ou vi uvas,
que Yirão em sua companhia.
Ar!. 9. o Nas ordens expedidas para o transporte
de oflidacs será dcclarnda, salvo incGnvenicntc, a
commíssiio, c IJcm assim o numero de pessoas c
id;Hie dos filho:;, no caso de se dar passngem ú farnilia dos mesmos Officiaes.
·
Art. 10. Os Presidentes nns rrovinrins c ns tegaçõr.s do nrasil naqnelles portos, onde niio houver
;mforirlade d~1 Hnp<~rtiç;in ria Mnrinha, sãn os cornp·~t··nt<:'s rnr~1 J •·xp~Jir::io ck ord·~us subr·~ pa~s:1g•~n:;

e ajnuas Je custo na fórma estabelecida no presente Decreto, desde que ellns não tiverem sido
t'nviadas ela Côrte e o serviço exija semelhante pruviJencia.
Al't. H. r.ontinua em vigor a tabella, puulicada
pelo Aviso de 11 de Setembro de f8ü0, das ajudas de
custo, que devem ser· abonadas aos l\lernbr·os du
Consel!H~ Naral incumbiJos das visitas e inspecções,
a que referem-se os arls. 27 § 2.•, 28, 29, 39 e 40 do
Hegulamento, que baixou com o Decreto n.• 2208, de
22 Je Julho de 1838.
Affonso Celso de Assis Figueiredo, do Mru r.onscll.o, .Ministi'O e Secretario úe Estaúo dos Negocios da
l\lar·inha, assim o tenha entendido e faça exer.utar.
l'alileio do Bio de Janeiro em nove de Novnmbr·o de
lllil oitcH:entos Sf'ssenla e sete, quadragesilllo sexto
da Independl'nci,l e do Imperiu.
Com a ruhrira de Sua 1\lagestade o Impemdor.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.

DECHETO N. 4011-DE !3 DE Nonmnno DE f8ü7.
t:rêa mais um llatalhão tlc lnf;rtltaria tlc Guardas l'íacion:lCs no
Muuicipio llo C:~bo lia l>rovinci:~ de I'cruambuco.

Atlendr>tHio no que Me representou o Presitlcnle
da l'rovincin de Pernarnlmco, Hei por Lem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. I•'icn crendo no Municipio do Cabo,
da Província de Pernambuco, mais urn natalhüo de
Infantaria com seis Companhias c a designaçüo de
eincocnla c quatro Jo serviço nelivo, o qual tcrú a
sua parada no lugar que lhe fôr mareado pelo Presidente da Proviueía, tia fórma da lei.
l\Iartirn Franeisen Hiheir·o tlc Andr·;uln, do !\leu CnnsPllw, ~linistro r·. St.'f'rt•tario de Estado dos :'\egrwius

-

.lllí ··-

d;l Justka, ;1SSÍI1l O lt'tJ!J;t ('ll[endido P fa~:a ('Xl'C'Ular·.
l'al<tcio do Hio de Janeiro em lt'L'ZC de 1'\orembru
de mil oitocentos sessenta c sete, quadragesimo
·sexto da Indepcndcncia c do Irnperio.

Com a rubrica de Sua 1\Jugcstadc o Imperudor.
Marfim Francisco Ribeiro de 1\ndrada.

DECHETO N. 4015- DE i3

DE NOVEMBHO DE

i867.

Eleva á c:~tegoria de Secção de nat:Jlhão :1 Comp:tnhi::t c Secção
de Comtlanhi::t, Ol'ganisa;Ias uo Muuicipio de Uajubá da l'rovincia de Afinas Gcracs.

Altcndenrlo ao que 1\Jc representou o Presidente da
Província de Minas Gernes, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Ficiio elevadas ú categoria de Secçiío
de Batal!Jiío, com uuas Companhias e a designação
ele trinta e um do serviço da reserva, a Companhia e
Secção de Companhia do mesmo serviço, organisadas
no 1\lunicipio dt~ Itajubá da Província de !llirws Geraes, c revogado nesta parte o Decreto n.• i 1li8 de 15
de Abril de ,1853.
l\Iurlim Francisco Hibciro tlc Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoc:ios da Justiça, assim o tenha entendido e faça cxcculilt'. !'alue i o do Hin de Janeiro em treze de Novembro
de mil oitocentos sessenta c sete, quadragesimo
sexto du Indcpendcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Jagestadc o Imperador.

,Marfim Fi'Ctncisco Ribeiro de Anrl1·ada.

-417 ...... ,
'DECRETO N. ~OI G- DE 13 DE NOVEMBRO DE 1867.:
Desliga do Commando Superior da Guarda Nacional dos Mu•
nicipios de Pouso Alcgré e Jaguary, da Província de Minas
Geraes o Batalhão de Infantaria n.o 75 do serviço activo, e o
subordina ao Commando Superior de llajubá da mesma Provincia.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Província de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o
seguinte :
Art. 1.° Fica desligado do Commando Super·ior da
Guarda Nar.ional dos Municípios de Pouso Alegre e
Jaguary, da Província de Mmas Geraes, e subordillado ao Município de Itajubá, da mcma Província,
o Batalhüo de Infantaria n.o 75 do ser·vir~o activo.
Art. 2. 0 ~'ica revogado nesta parte o Decreto
n.o 1348 de 18 de Março de t85L
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da JusliJca, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio o Rio de Janeiro em treze de Novembro
d~ mil oitocentos sessenta e sete , quadr,agesimo
sexto da Indepeudencia e do Imperio.
Com a rubrica do Sua Magl!stade o Imperador.

}.farlim Francisco Ribeiro de Andrada •

......
DECRETO N. -1017-DE 13 DENOVEMBHO DE1861.
I'

l\Iarca o uniforme p:ua a f.• Secção de Batalhão de Jnfantm·ia
da Guarda Nacional dó serviço activo da Proviucia do Marantlãõ.

Attendenclo ao que Me representou o Presidente
da Provincia do Maranhão, Hei por Decretar o seguinte:
Art. 1. 0 A primeira secção de Batalhão de Infantaria
do serviço activo da Guarda, Nacional da Provinda do
UIS [)[

teG/.

PARU. H.

':Marunhão usará do mesmo uniforme que está marcado para o 1.• Batalhão da Capital d1 referida Província, com alteração dos vivos, que em vez de
brancos devem ser amarellos.
Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto n.• 957
de 18 de Abril de 1852 .
.Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faca
executar. Palacio do Rio de Janeiro em treze de
Novembro de mil oitocentos sessenta e sele, quadrngcsimo sexto da Independencia e do Imperio.
Ctlm a rubrica de Sua

!llagestatlt~

lii:CnETO N. 4018-DE •13 DE

o Imperador.

1\:0VE~IUI\0

rJ.E 1867.

Desliga do Commando Superior da Campanha, da Província
de Minas Geraes, a Guarda Nacional do Município de ltajubá,
da mesma Província, e crê a
in. e !la um outro Commanuo
Superior.

co

Alltmdendo ao que Me representou o Presidente
da Província Minas Geraes, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. 1. • Fica desligada do Com mando Supel'ior da
·campanha, da Província de Minas Geraes, a Guarda
Nacional per•tcnccntc ao Município de Itajullú, da
mesma Província, e com clla ct·eado um outro Commando Superior, formado do Esquadrüo de CavalJaria numero seis, do Batalhão de Infantaria numero trinta c nove do serviço activo, e da Secçi:to
do Batalhão numero trinta c um do serviço de rc;;erva.
Art. 2.° Fica rcrogado ncs!a parte o Decreto n.•
H 08 de 15 de Abril c1~~ 185:.!.

-
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1\Iarlim Francisco nibeiro de Andrada, 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 treze de
Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio•
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

JJiar·tim· Ft·ancisco Ribcil·o· de Andrada.

DECnETO N. 4019 -DE 20

DE NOVEllBilO DE

1867.

rara execução dcs arts. 3. 0 da Lei n.• 1083 de 22 de Agosto de
1860 c 38 da Lei n.• 1ii07 de 26 de Setembro de 1867 sobre a
cunhagem· das moedas de bronze.

,Usando da autorisação conferida pelos arts. 3. • da
Lei n.• i 083 de 22 de Agosto de i 860 e 38 da Lei n. • 1507
de 2ô de Setembro do corrente anno; c
Tendo ouvido a Scceiío de Fazenda do Conselho de
Estado;
"
Hei por bem Decretar :
Art. i .• Para substituição das moedas de cobre,
fJUC actualmentc circulão, cunl!ar-se-!Jiio moedas
compostas de uma liga de 95 partes de cobre, ~ de
estanho e 1 de zinco.
Art. 2.• As novas moedas terão o valor, peso e
modülo seguintes :
YALOil.

PESO.

Em réis·

em·· grammas.
7

20
10

3,tj·

MOD{if,O.

em milliometros.

25
20

Art. 3.• A tolcnmcia para mais ou para menos scr;í
de 2 ccntesimos no peso das referidas moerias; e de
1 centesimo para o cobt·e e tj2 centesimo para cada
um dos outros metaes ntt composição da liga mo·
ne!aria.

-

120-

Art. 4.• As moedas, de que trata o art. 2.", terão
no anverso a Effigie do Imperador com a era do
cunho no exergo; por inscripção a mesma das moedas de prata na fórma do art. 3. o do Decreto n. • 3966
de 30 de Setembro do corrente anno; no reverso a
Corda Imperial sobre o escudo das Armas do Imperio, e de um lado os algarismos q11e representem
os respectivos valores e do outro a palavra--réisem abrcviatu r a.
§ Unko. O contorno das ditas moedas será liso.
Art. 5.• As novas moedas, nos termos do art. 3."
da Lei n.• 1083 de 22 de Agosto de 1860, serão dadas
e recebidas f::IYI pagamento até a quantin sórnente de
200 rs., valor da mínima moeda de prata.
Art. 6. O Ministro da Fazenda, em execução dos
§§ 3.", 4." c !J." do citado art. 3." da Lei n.• 1083, regulará dellnitivamente por Instrucções a fórma e
condições da suhstituiçào elas moedas de cobre, que
actualmente circulão, assim corno a época e!ll que
deixaráõ de ter cmso legal.
Art. 7 ." Ficão revogadas as disposições em contrario.
"'
Zacarias de Góes c Vasconcellos, do Meu Conscllw,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de M.iuislt·os, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da l'azenda c Presidente do Tribunal do Thesom·o
Nacional, assim o tenlta entendido e faça executar.
Palaeio do Rio de Janeiro em vinte de Novembro de
mil oitocentos scsscnln c sele, quadragesimo sexto
da Indepellllcncia e do Imperio.
0

Com a rubrica de Sua l\Iageslade o Imperador.

Zacm·ias de Gúcs c Yasconcellos.

DECRETO N. 4020- DE '20

DE NOVEMBRO DE

1867.

Crêa um Batalhão de InfanLÚia de Guarrl:ls Nacionaes na Freguezia da noa·Vista, da PJ:oviiicia do Ceará.

Allenrlcndo ao fJUC 1\le representou o Presidente
<lo Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica creado na Frcguezia da Boa-Vista
da Provincia do Cea.rá, e suborclim~cto a.o Commando

-UI-

Superior do Município de Icó, da mesma Província,
um Batalhão de Infantaria de Guardas N~cionaes,
com seis Companhias, e a designnção de quarenta
do serviço activo, o qual terá a sua parada no lugar
que lhe for marcado pelo Presidente da Província
na fórma da lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faca executar.
Palacio 'do Hio de Janeiro em vinte de Novembro de
mil oitocentos sessenla e sete, quadragesirno sexto
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

:Afw,tim F;'mwisco Ribcir·o de Andrada.

DECRETO N.

4021-DE 20 DE NOVE~DRO DE

1867.

Eleva a seis o numero das Companhias do segundo Batalhão
dé Infantaria do serviço activo da Guarda Nacional da Província de Santa Catharina.

Attendencio ao que Me representou o Presi<lente ela
Pmvincia de Santa Catharina, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica elevado a seis o numero de
quatro Companhias, com que foi crendo o segundo
Batalhão de Infantaria do serviço activo da Guarda
Nacional da Província de Santa Catharina; e revogado nesta parte o Decreto nurner·o oitocentos cineoenta e nove de onze de NoYembro de mil oitocentos
cincoenta e um.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 vinte de
Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeil'o de Andrada.

DECRETO N. 4022- DE 20 DE NOritiiBRO DK f867.
Eleva á categoi"ia de Corpo n f.o Esquadrão de CaYallaria da
Guarda Nacional da Proviuc:a de Santa Catharina..

Al!cndendo tlo que 1\Jc representou o Presidente da
Província de Santa Catharina, Hei por hem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Fica elevado á c;:~tegoria de Corpo,
com quatro CompaniJias, c a designaçào de setimo
o primcir·o E~·1uudrüo de Cavallarin da Guarda Nat·ional da Provinda de Santa Calharina; c rcrogarlo
nesta parte o Dt)lTCto n." s:j9 de f I de Novembro
de 18GI.
~lartim Fr·nncisco Ribeiro de Andrada, do l\Ieu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da .Justiça, assim (} tenha entendido e faça
cxcculnr. Pa!Jcio do Hio de Janeiro em vinte de
Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo· sexto da Indcpendenda e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

J.lfm·tim Fmncisco Ribeiro de Andrada.

DECBETO N. 4023-DE 27 DE NOVEMBRO DE 1861.
P rorog-~ Jl.t; o firn de DezcmlJro de 1868 as disposições que pcrmittcm ás cmb:lrcações estrangeiras o serviço de cabota~e'!l•
u~anrio da autorisaçiío conferida no art. H da Lei
n." H>07 de 26 de Setembro ultimo, Hei por bem Pro·
rogat· até o fim de Dezembro de f868 as disposi~.ões
do Decreto n.o 3631 de 27 de Março de 1866 que per·
mittio ás embarca(;ões estrangeiras fazer o serviço
dP transporte costeiro entre os portos ern que houver
Alfandcgas.

-
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Zacarias de Góes e Vasconcellos, do 1\Jeu Consellw,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouru
Nacional, assim o tenha entendido e f'aça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em vinte e sete de Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadmgesimo sexto da Independenciri e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

~Iagestade

o Imperador.

Zaca;·ias àe Gúes e "Vasconcellos.

-DECRETO N.

40zl-DE

27

DE

Nonmnno

DE

1867.

Regula ·provisori:unt~nte a quota tias JlOrccntagcns dos Empregados !las Alfaudeg-as, RecciJedorias c Mesas lle Hcu das.

Usando da auloriiiaf~ão conf·~rida no art. 3'6 n." 3
da Lei n.o 1li07 de 26 de Setembro ultirno;
Hei por uem que do ·1." do corrente mez em diante
,1 quota que se deduz ela renda dns Alfandegas, HPcebedorias e l\Iesas de Rendas, de que !ratão os De·
eretos n.o 25:>1 de O de Março e n.o 2647 de 19 de
Outubro de 1860, e art. 12 § 10 da Lei n." HU de 27
de Setembro do mesmo anno, em favor dos respectivos Empregados, se regule provisoriamente reJa
tabella que com este baixa, assignada flOl' Zacarias
de Góes e Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, Senador
do Imperio, Presideule do Conselho de Ministros,
Ministm e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o lenha entendido e faça executar.
PalaciD. do Rio de Janeiro em vinte sete de Novembro de mil oitocentos sessenta sele, quadragcsimo·scxlo da Indcpendencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lugeslade o Imperador.

Zacw·ias de Góes e Vasconcellos.

Tabella a que se refere o Decreto n.• 40.2·.1 desta data.

Alfandegas:
nio de Janeiro..............................

Bahia.......................................

Perllambueo................................
Hio Grande do Sul.............. . . . . . . . . . . . .

Parú........................................

... . . . . . . . .
Sautos.................................. . . .
Paral1yba ...................... ·.............
Cenrú......................................
l'urto-Aiegr~............. . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
P.J ranaguú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .
Urug11aynna....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ala,C!;ôas.................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Ca!l1arina........... . . . . . . . . . . . . . . . . . •
1\larauh~to........................

Al'<H~ajú......................

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

l'anw'll.Ylta..................................
Hio Grande do Norte... .. .. . .. .. . . .. . .. .. ..
Espirito Santo.......... .. .. .. .. . . . .. . .. .. . .

0,9
1,3
1,3

2

2,5

2
2,8

3

3,1
:3,;i
4,5
11

4
8
9

5,4
3,5
8

!\lesas de nend as:

S. José do Norte............................
Santa Vietoria do flalmat·....................
Jaguarão......................... .. . . . . . . . . .
ItatJUÍ..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . .
S. llorja .....................................
Pelotas........................ . . . . . . . . . . . . .
Santa Anna do Livramento........ . . . . . . . . . .
Bagé...................... .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Alegrete._ ....................•.......•......•
S. Frane1sco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

2,3
36

7,7
5,8

22,3
G
35
17
25

28

Recebedorias:
Rio de Janeiro ....................... ,......
0,7
Bahia....................................... 3,4
Perna(nbuco................ . . . . . . . . . . . . . . . .
3,4
Hio de Jnneiro, 27 de Novembro de 1867.- Za~
Cl{J"ias de Gúes e Vasconcellos .

.....

- u:iDECRETO N. 40t:i -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1867.

l'tlarca o ordenado annual de cento e vinte mil reis ao eat·cereíro
da cadeia da Vi lia de Cabo Verde, na Provin!~ia de Minas Geraes.

Hei por hem D8ct·etar o seguinte :
Artigo Unico. I•ica marcado o ordenado annual de
cento e vinte mil réis ao carcercit·o da cadêa da Villa
de Cabo Verde, na Pr·ovincia de Minas Geraes.
1\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, do 1\Ieu Conselho, l\linistr·o e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
l'alacio do Itio de Janeiro em vinte sete de NovemIJr·o de mil oitocentos sessenta sete, quadragesimo
sexto da Independeneia e do Imperio.
r.orn a nrbl'iea de Sua

~Iagcstade

o Imperador.

J.11m·tim Ft·ancisco Riheiro de Alldi·adao

DECRETO N.

4026-DE

27

DE ~OYEMBRO DE 18G'7.

Cr!~a

mais um Rat:•lhão de lufantai·ia de Guardas NaçiQn.aes
na Freguezia de :\IJrangu~pr, da Província fio Ceará.

Attendendo ao que Me r·epresentou o Presidente
da Província do Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Fica creado na Freguezia de 1\Iaranguape, da Província do Ceará, e subordinado ao
Commando Superior da Guarda Nacional dos Municípios da Capilal e annexos, da mesma Província,
mais um Batalhão de Infantaria, com seis Companhias, e a designação de quarenta e um do serviço
activo, o qual terá a sua parada no lugar que lhe
t'ôr marcado pelo Presidente da. Província na fórma.
da lei.
f.F.IS OE ISt}i, P.IRTF. 11.

!H

-

.t2G-

Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Miflistro e Secretario de Estadt? dos ~c
O'Ocios da Justil.(a, assim o tenha entendido e faça
~xecutar. Palacw do RiCl de Janeiro em vinte sete
de Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto Ju InLlependenciu e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

_,_
DECRETO N. !l027-DE 27 DE NOVE\mno DE 1867.
Cr1~a

um Batalhão de Guardas Nacionaes do ser\'iço da reserva
uo Município do Sab":u;á da ProvÍncia de :\Unas Gcraes.

Attendendo ao que ~Je representou o Presidente da
Província de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. unico. Fica creado no Municipio de Sabará da
Provincia de Minas Geraes, e subordinado ao Commando Superior da Guat·da Nacional do mesmo Município, um Batalhão de Infantaria com seis compa..:.
nhias e a designação de quatot·ze do serviço da
reserva, o qual terá a sua parada no lugar que lhe
fôr marcado pelo Presidente da Província na fórma
da Lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro c Scc•·etario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e fac:a executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte sete· de Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubricá de Sua Magestadc o Imperador.

}jfm·tim Francisco Ribeiro de Andt·ada.

DECHETO

4.27--

~. 1028.-DE

27

DE NOVE)IBRO DE 1867.

Crca um B3talhão de Infant:.ria de Guar1las Nacionacs na Villa
1\a União, da l'roYincià do Ceará.

Attcnflcntlo a11 flUO Me representou o Presidente
da Província do Cearú, Hei por l.Jem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fiea crendo na Villa da União da
Província do Cearú, e subot·dinado ao Commando
Superior da Gnartla Nacional do Município da Cidade
do Aracaty, da mesma PI'Ovincia, um Batalhão de
Infantat·ia, com seis Companhias, c a designação de
quarenta c dous do serviço activo, o qual tcra a sua
pamda no lugar flUO lhe fôr marcado pelo Presidente da Pr~winci<J, na fórma da lei:
l\lartim Francisco nibciro de Andrada, do Meu Conselho, MinisLI·o e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte sete de Novembro de mil oitoeentos sessenta c sete, quadra,gesimo sexto da Independcncia c do Imperio. ,
Com a ru briea de Sua l\lagcstade o Imperad Jr.

jlJal'lim F1·ancisco Ribeiro de And1·ad'a.

DE\.RETO

~. 4.0-29-DE,27 DE NOVEMBRO DE 1867.

C1êa um Commanllo Superior: de (l_naJ•das Nacionaes no i\lunicipio de Sabará, da 'rovincia de !IiÓas Gcracs.

Attendcndo ao que Me representou o Presidente da
Província de l\linas Geracs, Hei por bem Decretar o
seguinte:
·
Art. i .° Fica desligada do Com mando Superior dos
1\lunicipios de Cnrvello e Santa Luzia da Província de
Minas Geraes a Guarda Nacional pertencente ao Município de Sabani da mesma Província, e com ella
creado um outro Commando Superior, formado do
Esquadrão numero tres, dos natalhõcs de Infantnria

-

1!!8-

JJUJncros oito e nove uo servic~o activo, e do HaluiiJào
ua reserra numero quatorze.
Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto numero novecentos sessenta e dous de vinte de Abril
ue mil oitocentos cincoenta e dous.
Martim Francisco RilJeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da JustiÇa, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte sele de Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, qua(,iragesimo
sexto da Indcpendencia c do Imperio.
Com a rulJrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
lllartim F,·ancisco RibeiJ'o de A 1u(;•ada.

l>ECHETO :\'.

1030-DK

27

DE

l'iOYEmmo

DE

1867.

Eleva a oito, o numero dc~1s Companhias com que foi crc;Hlo
o Batalhf•o de Infantari numero oito do senic;-o acliro da
Guarda Nacional da I'~ vinda de .muas Gcracs.

Atteudendo ao que l\Ie representou o Presidente da
Província de Miuas Gemes, Hei por IJern Decretar o
seguinte:
Ar·t. uni co. Fica elevado a oito, o numero de seis
Companhias, com que foi creado o Batalhão de Infantaria. numero oito do serviço acti\'O da Guarda
Nacional da Província de Minas Geraes, e revogado
nesta parte o Decreto numero novecentos sessenta c
dous de vinte de Abril de mil oitocentos cincoenta c
dous.
1\Iartim I<rancisco Ribcil'o de Andrada, do .Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte sete de Novembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Indcpendencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

J.llwtim Franei:sco Ribeiro de Andrada.

-

12\J-

DECHETO N. 40:3 I - Di<: 30

Di<: NOVEMllllO

og l 867.

Conccede á Companhia Liverpool, B1·asil and B.iver Plat Navigation dispensa dos direitos de ancoragem.
Attenuen~lo ao que. Me requereu a Companhia
Lh·erpool, Bt·asil and.Hivel' Platc Navigation, devidamente representada, Hei por bem Conceder nos vapores da mencionada companhia dispensa dos
direitos de ancoragem, na conformidade do dispo~to
no Decreto n." 80J de :w de Setembro de ·185.\..
Manoel Pinto de Souza DHntas, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario tle Estado dos Negoeios da
Agricultura, l.omrnercio e Obras Publiens, assim o
tenh:1 entcudido e rara executar. l'alaeio do Hio du
Janeiro em trinta dê Novembro de mil oitocentos
sessenta e sf'le, quadragcsimo sexto da Iudepcudeneia e do l111ptl'io.

Com a rubriea de Sua Magestade o Imperador.

Jlfanoel Pinto ele Souzu Dantas.

DECHETO N . .i032-DE 30 DE NO\'EMBRO DE

1867~

Orça a receita c lixa a dcspcr,t da Camara l\Iunicipal qa Côrtc
para o ánno de 1868.

Hei por bem, de cónformidadc com o disposto no
artigo vinte tres da Lei nurne1·o cento c oito de vinte
seis de 1\Iaio de mil oitocentos e quarenta, Approvar
e Mandar que se execute, pela maneira abaixo declarada, o Orçamento da Illustrissima Camara Municipal para o anno de mil oitocentos sessenta e oito.

Receita.
Art. L • E' orçada a receita para o anno a que se
refere o presente Decreto na quantia de seiscentos
setenta e um contos quinhentos e quinze mil oitocentos setenta e sete réis .... , ..... , . . 671 : 5t5nsn

;\ saber:
§ 1.• Imposto no consumo da aguardente ....•..................
63:340$294
§ 2. • Dito solll'c vinhos, I i cores e mais
62:765$665
. Lchidas 0spil'i tuosas .....•..•
22:f61$840
§ 3. 0 Dtto de poiJcw ............... .
§ L o Dito de segcs, carros e carroças. 120:0008000
§ 5. o Fóms de te tTcnos da Cama t'a ...
4:33'1$852
§ 6. o Ditos d!l terrenos de marinhas c
1 :97·1$H>O
rnangues ...•...............
2:472$960
~ 7 .• Ditos de armazens ..........•..
,, : !)06$400
~ H.• Ditos de tavemas ............. .
2:376$800
~ 9." Ditos de cart·o,:ns ............ .
f40$000
§ lO. Ditos de carros ............... .
27$000
~ ·!I. Ditos de quitandas ............ .
§ 12. Laudcrnios de terrenos da Ca36:286$920
rnara ............... · .. · ... .
§ ·1:3. Ditos de t1~1Tcuos de marinhas c
6:791$700
rnangucs ................... .
72:000$000
§ U. Rcndinícnlos do matadouro .... .
50$000
~ 1iL Dito dos talhos de fúra da cidade
91 :034$000
~ Hl. Dito da prat;:a do mercado .... .
19:500$000
§ 17. Dito das aferições ... ·: ........ .
§ 18. Emolumentos de a! varas de casas
de negocio ......... ~ .......•
69:131$500
677$000
§ 19. Premias de dcpositos .....•....
§ 20. Taxa sobre a venda de peixe pela
450$000.
cidade ..................... .
155$000
§ 21. Dita sobre naturalisações ...... .
30:000$000
~ 22. Multas por ínfmcção de posturas.
~ '23. Ditas policiaes ................ .
$
§ 21. Indemnisar;ão pelo reparo de calçadas ..................... .
12:000$000
§ 25. Dita por medição de terrenos de
marinhas ................. .
20$000
100$1)00
§ 26. Licenças para festividades ..... .
f 8: ,160$000
§ 27. Ditas ·a mascates ............. ..
§ 28. Ditas a despachantes ..•........
700$000
850$000
§ 29. Alugueis de proprios munic.ipaes
§ 30. Locação de terrenos para toldos
volantes nas pt·aças e no matadouro .............•.... ·...••
8:823$000
§ 31. Arrendamento de terrenos de
marinhas ..............••....
7:984$000
§ 32. Investiduras de tel'l'enos ganhos
200$000
para arruamentos .......... , •

-

§ 33.
~ 34-.
§ 35.
§ 36.
§ 37.
§ 38.
~
~

39.
40.
§ 41.
~ 42.

431-

Arruaçôes .................... .
Hestituiçõcs c .r~posiç~es ...... .
Cobrança da dmda acllva ...... .
Juros de upoliccs ............. .
Carimbo do curroças, carros,
botos, barcos, etc .......... .
Producto de rezes rejeitados ... .
Dito do gcncros vendidos ...... .
Donativos .................... ..
Juros da companhia'< Argos~) ..
Saldo du anno anterior ......... .

1:662$900
706$596
11:364$000
804$000
771$000
1 oosooo
100$000

s
~

Dcspeza.
Art. 2.• E' fixada a despeza para o referido anno
na quantia de seiscentos setenta o um contos quinhentos o quinze mil oitocentos setenta e sete
réis.. . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . 671 :515$877
A saber:
§ 4. • Secretaria, comprehendida a quantia de 1:200$000 para pagar o
,
vencimento do lugar de Archi ..
vista novamente creado ...... . . 18: 800$000
43:600$000
§ 2. o Contado !'ia .............•.. · · · ..
§ 3. • Thesomeiro, Escrivão, Advogado
47:410$618
e Procurador ............... .
§ i. • Fiscaes e Guardas; sendo 400$ do
vencimento a mais um Guarda
37:260$000
para a praca do mercado .•..
10:230$000
§ 5. o Directoria dó obras ........... .
8:266$000
~ 6.• Matadouro ........•............
§ 7." I~óros de tr.rrenos occupados pela
Camara ..................... .
4'2$000
§ 8. • Differentes obras; sendo para calçamentos por parallelipipedos
e sua conservação 165:000$000 ;
pura calçamentos ordinarios
49:900$000; para estradas e sua
conservação 70:0008000 ; para
aterros e desaterros 2:000$000;
para pontilhões e pontes 3:000$;
para muralhas 9:000$000; e
para plantio, melhoramento e
conservação d~ praças 8;000$. 306:000$000
§ 9. • Pagnmcnto (\a dmda pnsstvn ... 11 ~;: I ~2fl!l!>O

Io. Cu,.;las a que está sujeito o cofre
municipal .................. .
4:000~000
2:000$000
§ H. Despezas judiciaes ............ .
§ I ·2. Restituiçõe~ e reposições ...... .
1 :5'20$000
~ ·I :-:1. Impressão das a c tas, ba lan ~,;os,
orcnmentos, L'IC............. ..
3:80010().1)
§ 14. Expe~licutcs: papel, livros, ele..
2:000 000
~ 15. Lilllpeza e il'l'igação da cidade.. 420:000 000
~ Hi. Aposenlados........... .. . . . . . .
4:625$460
~ '17. Eveutuaes.. ... . ..... .... . ..... .
6:8f9$349
Al't. 3. • O vencimento dos EmpreB'adns da Ilhis~
t1·issima carnara l\Ianicipal se dividira em ordenado
e gralilicação de exercício; ficando para esta marr.ada urna, e p<Jra aquelle tres quartas partes das
,
quantias que perceberem.
Ar·t. L• Ftcão em vigor, como permanentes,
quaesquer disposi~;ões dos Decretos dos Orçamentos.
anteriores, que nfw "ersaren'l espccialmenfe sobre o
orçamento da receita e fixação da despe~w •. e não
tcrihão sido expressamente revogadas.
: · : -··
José Joaquim Fernandes Torres, do Meu Conseth:o,
Senador do Imperio, Ministro e Seerelario de Estado
dos Negoeíos do lrnperio, assim o tenha entendido e
faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em tr·inta
de.Novembi'O de mil oilo~efl.los.sessenla e sete, quaf'
d t'<lgesirno sexto da índepcndencia e do Imp~l'io.
~

Com a rub!'iCà de Sua Magestade o Imperador.

José Joaquim Fernandes To1"'res.

DECRETO N. 4033- DE 4

DE DEZEMBRO Dli;

1861 ~

Eleva á categori';t de Batalbão,/.a.sextaSecção de B~~~
Resel'Va da Gu!trda Nacional' dá P~tliu:í.a de Pern~mbueo'.

Atten~en.do ao q11e ,X(l Í'~P.~~S{fll\~U a P,esidente
da Provmcw de PernamQUC(h· ffeJ~I>~ QE!m .Decretar
·
o seguinte:
Art. 1. o Fica eleYada á categoria de Btltalhão, com
sPis companhias, P a designação 1!P derima, a sexta

Sect~ilu

de Balalhüo úa llesena da liuanla Naduual
da f•I'Ovincia de Pernambuco.
A1·t. 2." Fh.:a l'evogado nesta parte o Decreto Illllllero mil lre:wntos e noventa e um de vinte quatro
de Maio de mil oitocentos cincoenta o quatr·o.
l\Iartim l.'rmH.:isco Ui beiro de Andrada, úo Meu Conselho, Ministro c Secrctai·io de Estnd.o dos Negocias
da Juslka, nssim o lenha entendido e faça executar.
Palaciu Jo ltio de Janeiro em quat1·o de Dczcrnlm,
de mil oitocentos scss~:nta c sele, quadragesimo
sexto da ludepcndencia e do Impcrio.
r.ou1 n rubrica de Sua l\Iagcstade o ln1pcratlor .
.lfal"li111 Fi'Oilcisco RióciJ'O de A11dmd(l.

_,
DECBETO .\.

io:n. -

.....

uB

í u~:; u~<:zKIIUltO uu ltlüi.

Crea um Esttuadr:w de Cavall~Í·ia de Guardas Nacionaes no ~lu
nicipio tlt• nuiquc, na Í'rovinciá ·de l'crnamhuco. '

Allcndendo ao que ~lc representou o Presidente da
Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. unico. Fica creado no Munici\>io de nuique,
da Província de Pernambuco, e subon inado ao Comlllando Superior dos l\Iunicipios de Gamnhuns c nnJlexos, da mesma Provinda, um Esquad1·ão de Cnvallaria de Gum·das Nncionaes com a llesiguaçüo tlu
dueimo segundo, o qual terá a sua parada uo lugat·
que lhe fôt• nw1·ca<lo pelo Presidente da l'rovineia,
ua fórma da lei.
Martim Fmncisco Ribeit·o de Andrada, 'do l\Ieu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
l'alacio do Hio de Janeiro em quatro de Dezembro
de mil oitocentos sessenta e sele, quadl'3gesimo
sexto da lndepcndcncia c do Irnpcrio.
r:om a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

MoYtim Francisco Ribeiro de Andmd(l.
LU~ I! E

1867, !•Ali TE 11.

-

IJECHEl'U \. W;n~:n~a

'-'''
I·JlDE ~ DE

IJf<:ZE~lllltu DI<:

18ü7.

um ESI[natlrão de Cavalla(la 1le Guanlas i\aciouaes no lllu-

n ieipio do Bom Conselho dA Proviücia !I e l'crnambnco.

Allentlentlo no ~1uc ~Ie t'eprcs:cntou o Pn~sitlente
d.t l'roYincia de Pernambuco, Hei pot· bem Decrdar
o seguinte:
Artigo unico. Fica creatlo no Município do Bo111
Conselho, da l'rovineia de Pemamuuco, e subordinado ao t.:ommando Supcriot· dos Municípios de
f;aranhuns e annexos, da mesma Proviucin, um Es'luaut·üo de Cavnllaria de Guardas Nacionaes, eolll il
' esigna1~üo de dccinu1 .t,crccir·o, o qual tcrú. a sua
pamda 110 lugat· que lhe to!' 1111\I'Carlo pelo l'rcstdente
da l' rovincia, na l'órma da lei.
·
~larlim Franeisco Hibeit·o tk 1\ndradn, do ~Ie11
t:unsnllw, Ministro~~ Se~.:rcl<lrio de Estado dos Ne.~·o
l'ius du Justi1·a, assin1 o tenha cnleut.lido c l'ar·a exccut.at·. l'alaeio do Hio de Janeiro Clll quatro rh~
llezembro de mil oitocentos sessenta e sete, quad 1\lgcsillto sexto da Indepeudcucia c do Itu pcrio.

Com a ru!Jriea de Sua Magcslatlc o Imperador.
JJ,,i'lilil Fnwcisco Ribci;·o (l,c And1·a(h1.

'
-·

llt;i~HETU

-···-

\. íiJ3ü -IJI<: Í· IJE lJEZimBHU IJI<: 1807.

\l!.cra a •li.,pusi•.:üu tlu art :B do 1\egulamcuto approvado pelo
IJe~reto n.o 200ü 1le 2t de Outubro de 1857 .

.\ttcndcndo <lOS inconvenientes que rc~Hili1o do
racto de ensillal'Cill os Professores do llll(lCl'ial Colll';.;io de Pedro H em Collcgios, Escolas, ou casas
particulares, quaesqucr male!'ias das que se eusitH~III
no rnesr11o Collegio, aiudn que nào pcrtenç1to üs
C~ttlcir~ts_qHc ndle oecutwm: Hei por bem allerat· li
drspus1çau do ;1rl. i)~ do llegulamculo ilpprovado pelo
Dcercto n.'' '!llOf; de ~i de Outubro de Hn7, tHI pcu·te

-

/.')"

·l·•J-

l'tdnlil';1 :-. pl'ohiiJi•.:i'lU irnposla :ltJS dilus Proft'SS(II't S
snbre este ohjerto, estendendo-:-. a todas as mnterias
r<'feridns.
·
Josó Joaquim Fernarlllrs Torres, do Meu Conselho,
Se11ador do Impcrio, Ministro c Sccrctm·io de t:,.;lado
.ros NPgorios do Jmperio, assim o ll'llha cnlendido
.~ l'nça cxccut:u·. Palacio do Hio de .Janeii'O mn qnalr·o
tl1~ Jlczembro .de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragcsimo sexto da Independeneia e do Imperio.
1

Com n rubrica de Sua Magcstntlc o Imper·ndoJI'.

--DECRETO \'. 1o:n- nE 11 nE nEzEunno nE 18G7.
Ca·t•a mais nm Batalhão do~ Infantaria de r:n3nlas :".'acion:ws no
.\lnuicipin '''' illog-v 1Iasif:rmcs da Provineia dr S. l'anlo.

AIIPndendo ao qnc l\Ic rcpPesenton o l'residPnlt' d;1
Prn\'int·ia de S. Paulo, Hei por brrn DccJ'etm· .o Sl'g-u intr·:
Artigo unico. Fica ercado no Mnnicipio dt~ Mng·y
dns Crnzes, da Pl'ovineia de S. Paulo, mais um l:nlalhüo de Inl'anlar·ia de Otwt·das Nacionaes, t'Otll qtr:tlro Companhias, c n drsignaç;iío de f('Hll't~nla r• oilo
do srnit:o aclin1, o qunl I<'I'Ú a sua p;u·nda no lngnt·
q11e lhe l't•r· nwr·endo pelo Presidente da Pt'•IYirH·ia,
na frírma da lei.
~Iarlint Franei,;co Hi!Jeirn de Andrada, do J\lrll ConsPllto, ~linistm c Ser~rclario de Estado dos Nrgocin-;
da .TIIslir.:a, assinto lrnha entmHiido c far,:a C'\Pr:ular.
l'alaeio do Hio dr~ .lnnciro ern onze de Dezt~tn!Jro dt~
111il niloccnlns scssPnla c sele, qttndrngf'simo sr•\1•1
da Illdt•pPrtdeneia P do Impcl'io.

fom a rubt·ica de Sua \fngeslade o Irnpcrndol'.
J!orfi1n F'rrmf'isrn Rihri1"n rir J mlrmlrr.

-
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fiECBETO N . .\0:18- DF. 11 DE

DF.ZE~rDflO DE

ISGi.

!

Ek,·a á catrgoria de Secção de Da talhão a Companhia de Iuf;mlaria do srrvi{·o activq orgauisada no l\lnnicipio de Sauta
l·;aiH'I, da l'l'Ovincia de S. l'aulo.

Allenuendo ao qÚc l\le representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Arligo unieo.- Fica·elemda ú categoria de Sec~:iw do Bntalhão, com duas Companhins, e a designncàl) de decima tlo scrvieo netivB, a Companhia de
Jnl"nntaria da Guarda Naeional, organisa1la no 1\Iunieipio de Santa Isabel da Província de I. Paulo, e re,·ogado nesta parte o Derreto n.• 13!.i2 de n de i\larço
de 1s:jL
Marlim Francisco Hibeiro de Andrada, do .Meu Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios
da Justica, assim o tenha entendido e far.a executar.
Palacio ··do Hio de Janeiro em onze dê Dezembro
de mil oitocentos snssenta c sele, quadragesimo
sexto da Indepcndoncia o do Imporio.
Com a mbrica de Sua 1\Iagestacle o Imper:Hlor.
,1/rrl'fin;

Fí·mwisco Rihril·o de .tnd1·arla.

-llECHETO \' ..10:19- DE 1'I DE DEZEIIDHO DE ·I RG7.
Approva a all.t·rat;ão peolida pPia Companhia de Gaz do ParjÍ,
a lim dt• :wgment:ll' com 2:uJOO lilw:~s Sll'rlinas o seu c:~pital
lii' 100.000 libras stPrlinas.

Allcnclendo no que Me requereu a Companhia de
naz do l'nrú, orgauisnrla em Londres, e que funrciona no Imperio em vit'llide do Decreto n.• 3630 de
27 de l\Iarço do anno passado: Hei por hem approvat'
a alteração pedida pela referida Compnnhia para augmenlar com vinl.n cinco mil libras sterlinas o seu capital quo, segundo os t'~'"Pf'Ciivns E-;lnlutos, ,; do•
t'Pm mil lilwns.

-

~3i-

Manoel Pinto de Souza Dnntas, tio Meu Consellio,
Ministro c Sccretmio de Estado dos Ncgocios da
Agricullum, Commcrcio c Obras Publicas, assim o
lenha entendido e rnça executar. JlaJacio do Rio dP
Janeiro em onze de Dezembro de mil oitocentos sessenta c sele, quadragesimo sexto da Independeneia c do Imperio.
f:om

n ruhrica de Sua Mngestade o

Jmprr;~dm·.

Jlfanof'l Pinto rle Sozca Dantas.

llEf:RETO N.

---

~0'10- OE

14

DE DEZE)!BRO DE

Hl'llnc !l !ldminist•·ação da Officina de estamparia c
do Thrsouro ~:wional á Casa da ~Jocda.

18Gi.

imprrs~ãn

Em cxccutiio do art. :16 § 3.• da Lei n.• 1!j0i de

26 de Setemhro ultimo, c Tendo em vista a melhpr·

fisca!isaçiio do serviço, Ilei por hem Decretar o
scgumte:
Al'l. 1.• Fica annexndaúCasa da l\loedaaAdminislraçiio da Olficina de estamparia c impressão do Thcsouro Nacional, sendo extmetos os lngares creados
pelo Uegularnento que baixou ~~om o Decreto n.• 25:12
de 2:; de FeYPrPiro dt: HHiO, !>:-;repto o de Mcstl'l~
da Officinn.
Ar·t. 2." O Provedor tln Casa da Moeda dcsempenhnrú as obrigações do Administrador mencionadns no art. 3." do citado Jlpgulnrnenlo rw pari!·
qnc l~tc toc:n· como Chefe de llepnrti\;i'io; o Tllesourerro as rclntivas ao recebimento, guar·da, conservaçüo e destino do material, c de todos e quaesqner produetns ou valon·s da Oflicina; e a Secção
de Escripturn~Jto c Contabilidade as que perlcncião
no Eseriviío da estnmpnrin, passando lambem n comprtir-Jhe a do so\)l'cdito nrtigo § 20.
Art. 3. 0 Os Empr·egados, eujus lugares siio extinctos,
lkarúõ addidos a qualquer Repartiçlio de Fazenda
ernquanto o Governo não lhrs der outro destino.
Ari. ~ ." O Ciovcrno abonnrú ao Provedor da Cas:1
d:1 ~lrH•tl:~, nl(•m rins S!'IIS vrncimrnlns ncluars, a

-

'•3il-

~'i'alilit:1í.:iid :111111131 .Jc 1.0()!{0()(), dt!VÍda p~Jn Cff't~C[ÍVd
exct·cieio, c aoThcsout·cit·o a de .íOOHOOO, nas mesmac;
t'Ondicões.
Art. ·r,.• Ficão revogadas ::ts dispo~i~ões em con-

lt·af'io.

·

Zaearias de 1;ôPs n Vasconcellos, do l\Jcu Cnnsedho, SPnador do Impcrio, l'residcnle do Conselho
de~ l\linistros, Minislm c Sccrelal'io rle Estado dos
Nngocios da Fazenua o Presidente do Tl'ibunal du
Thesuum Nacional, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro em onze de~
Dí'zemhro de mil oitocentos sessenta e sele, quadra.!.!·,•si mo sexto da TndPpcnclcn cia n do Jmpcrio.
Cnm a rubrica tlc Sua

~ragcslaclo

o Imperador.

Zacm'ias de GtJcs e lrasNmcellos.

HEC:HETO N. HHI --DE 11 DE DEZE)!DHO tm-IRG7 .
.\ltt·r~ :t clausula ll'rceira !las qne haixá1·ão com o ncrrcto
n.o 3817 ele 23 de l\lar~o elcstc anno.

AIIPneln11do ao qtw Me requereu Polycat'po topps
de J.cüo, dcwidamenk rept·cscntaclo, Hei por bcru
l'r<Hog<ll" pot· dous annos, contarlos de 2:1 de Mar\o
pro\irno Yindotll'O rm dinntc, o prazo mareado na
l••rc.Pir·a da,; c.lausulas, qtw klixúri10 eom o Dcet·clo
11. 0 .'1~17 rle 't:l ek 1"a'''.;o deslu armo, JXII\1 a mcdi~:;;-ld
e· dt~11wn~a1:.iio do lcrrilorio mineral, a que se rí'l'ern
a sq1;unda das elausulns meneionadas .
.":nwcl l'illlo de Souza Dantas, do Mnu Conscllrn,
""l~SII'o n SL~nelario de Estado dos l\'eg-oeio,; da
AgneiJIIut'n, Cornmereio c Obras PuLiieas, Hssim n
lt!nl1a c11lcndido c faea exceulm·. Palaeio do Rio de
Janeiro em onzP d<~ .. DczemiH'o de 111il oitocentos
s('s,;enta n sele, qm1dr·ng-c~imo sexlo da InrlepPndPncin e do Imperio.
-

Cqrn a rubriea tlc Sua 1\fagestadc o Imperado I·.
)[rmnd Piii{O

dr

,Ç,'o11:;({

nrmfag,

O.ECI\Kl'O N.

iOÍ::!-DE

11

DE UU.EMiliW DE

ltlüi .

.\ppl'ova os Estatuto:; tLt A·;so6ial·~to Commcl'cia\ do Hio •li·

.Y;iúb·~ .

.\lleut.leut.lu ao rtuc .Me requereu a Cummissào d<l
l'raea do Commereio desta Capital, dLHit.lamenlc~
autÔrisada para representai· a Sociedade dos nssign;~ntes ~la me~ma Prat;n, ~ Conformando-Me, \wr
Mm!Ja unmcdwta n.esollll~ao rlc 30 de Novem ll'O
proxirno findo, com o parecct· da Secção do-,; NPgocios do Impcrio do Conselho de Estado, exarado
ern Consulta llc 27 de Outubro ultimo, Hei por Lcm
Approvar os novos Estntutos da referida Sociedade,
com ns modilicaçücs, que com este Laix.iio nssignndns por Manoel l'into de Souza Dnntas, do 1\lt\11
Conselho, Ministro c Secretario t\e Estado dos l\egocios rlll Agrkullurn, Commercio e 0\Jras Publicus,
tJUC assitu teu !ta cntcnd'ido e faça executnr. l'alacio
do Hio de Janeiro em onze de Dezembro de mil
oilOl:eulos sessenl:1 e sele, t[UadrDgcsimo sexto tln
lndepeudcueia c do Ituperio.

o

Co tu a

rubrica de Sua Magestadc o lmperutlor.
Jlwwcl Pinto de Sou::.a Dantw;.

~oclilicat;ü~·s

:'que se t•el'ct•e o Dect•eto n.o 40·12 ele tI de
Dezembro ele t801', feitas nos Estatutos da .1\ssoelnt;i\o
t.:ommerclal do Rio ele .Janeiro.

A_rl. 8. 0 • O exeuss? cutt·c a rec.cila c, n tlcspczn
scra. apphcatl.o! no hm .de cada anno, a ;compra de
npohces da tlmda pubhcn.
Art. Hi A assembléa gernl discute etn todos os
casos omissos nos preseliles Estatutos, quando seja
pam esse fim convocnda pela direct~fto. As suas
delibcr·a\:ôes licão, porém, em laes êasos, flcpcndcnles tia npprova~fto do Governo Imperial •
. Art. :n O assignnnle fLUe não pr·ocedcr com <1
devida seriedade c coll\'enicncia dentro do s;Jiüo u
perlur·hnr de qualquer maneira a boa ordem que
11 h i deve SCIII[H'C rei na r, poderú ser nlherlitlo primcin_l c SPg•wdn Y'-'Z pelos ernprt'gad(ls lla l'rtH.:a.

-

iío

eH~u de reilwidend<J podeni ~ér elituitwdu
pela diree~·üo do numero dos assignantes. Serú
talllbem eliminado se núo pagar a sua eoutrilmiçãu
.. v~ o fim de Mut·~;u do anuo, a que ella corresponder .

E111

.\rt. tit.''

~ t.• Poderão igualmente ser dispensados pela
diren~ão com appruvaçiw da ussentl!léa geral _os

empregados que, m:ltandu-se nas cH·cumslanctas
do art. ti:!. •, se iuhuuilitarcm pura coutiuuat· no servit~o tia Associa~,;ão, regulando-se as pensões pela
llteSIIJ<J tnhc \la.
C,\ PlTLl LO XLI.

.\r~. :.li O prazo da durilt.;üu da assctublt~a.serú
de cwcoettla annos.
Arl. 55 Nüo são permiltidos YülOS {WL' pt·ocurat.;ão wt clciçfto de Directores.
l'alacio do Hio de Janeit·o em li de Dezcmuro
de 18G7.- "1Iwwcl PiHfo de Souza Dantas.

IIECHETO \.

HH:~- DJ,;

li

UJ,; DJ,;lmtllttu UE I~GI.

o ~c;;uudo uuil'omtc .\tara o ESt[uadr<io tle Cavallaria numero nove lia Guarda Najilonallla Província lle I'cmambuco .

~lan:a

.\l!cndcndo ao que l\lc t·ept·esentou o Pt·esideule
da Província de Pcmamuuco, Hei por hem Dect·etar
o seguinte:
Artigo unico. O Esquadrão de Cavallaria numer·o
norc da Guar·da Nacional da Província úc Pernambuco usará em segundo uniforme de sol.Jrecasaeas
de pamto aw I, com can:ellas escar·latcs, e golla
iiZUI elan1, honets it Cavaignac de panno escarlate,
com pala de couro preto, c virola de metal amar~:llo,. c eorrcame branco, tudo <:onform~ o figunno .lllnlo.

-

Hl-

~Iai'Lim Francisco Hiberio de Andrada, do l\leu Con.~PIIto, Ministro c Snct·etariu de Estndo dos Negoeios

da Justkn, nssim o leulla entendido c faça executar.
Palaeio '(lo Hio de Janeiro em onze de Dezembt·o do
lllil oitocentos scsscnta e sele, quadrngcsimo sextu
da Indr•pcudenda e do Impcrio.

t:o:tt n l't!IJrit·a de Sua

~lagc.:~laJe

o Impera loJ',

J/m'fÍJil Fl·ancisco Ribr.'io de Anll1'ada.

-flE(:In:TO '\. ltH \-DI: 11 n:: nrmmnno

DE

IRfi'i.

J:l,~va

i• eal!!gol'i:J ti<~ flatalh:lo a S·~e.;âo tle Batalhão tle In
fantal'ia da l~ual'da i'lacipual ll1~ scrvi(,'o tia resen•a, organi~:Hia no :unnieipio <lo Lin'wci•·o, tia Pl'orineia tlt~ l'e•·namh'!eo.

Atlendendo ao que Me representou o Presidente
de Pemambuco, Hei por bem Decretar·

d<.~ Província
u seguinte:

Artigo unieo. Fica elevada á categoria de Batalhüo,
r:om quatr·o i:urnpanhias, e a designaçüo de dcI'Íillo primeiro do ser\'i~,;o da reserva, a Secção dt!
Batalhao ntlmcr·o quatro, organisada no Município
du Limoeiro da Provincia de Pernamlmco; e reYugada nesta parte o Decreto numero mil cento e
sPsscnla e tres de fJuinze de Abril de mil oitocentos
ciueot:nta e Ires.
l\Jartim fmncisco Hiheiro de Andrada, do 1\Ieu
t:onsellto, !\li 11 istro e Secretario de Estado dos Ne"O :ios da .TustiP.a, assim o tenha entendido e façu
~xr:cutar. Palaeí'o do Hio de Janeiro em onze dt!
Tlf'ZfWthro de mil oitocentos sessenta e sete, quadr·ngesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Cnm a rubrica de Sua :\Il.lgestade o Imperador.

Ma,·tim P,·ancisNJ Riúei, o d(' Awb·ada.
Lt:t~ llE !RI)~.

r.U\Tr. !1.

--

-'ti:!

o Hi';:(UI:Hlll'lllo <fUI' :H'OIIlpaulwu o llc'l'l'c'IO 11." IIH ti!• \1 tio•
Ahl'il dP 11fS3, p:1ra a hoa gnal't~~~ t' cousc'l'\":tl':io tlw: n:trios tlu
Est:ulo tftl<' fort'lll tlc•sat'llt:lllos,

Alli'l':l

AILernndo n llPgulalllenlo que aco111panl11lll o [)t~
ereto n.• 1111 de 9 de Àhril de 18:}3, para a boa guarda
I' ronsen:u;üo tlos navios do Estado, rp1.c l'oi'CIIl dPs<ll'lllados, 11 e i po1· hem Orderw r que se ohsenG o q 11 e
~~o111 este l•aixn, assign:Hlo pot· All'onso Cebo de Assis
figueiredo, do Meu Conselilo, l\linisll'O e Seerel.:u·io
tiP Estado dos \'egocius da ~larinlw. O llll'SillO 'linistro o lcnl1a assim entendido e f:1ça exec111ar. l'aI;H'io •lo Jlio de Janeiro en1 dczanove cJe Dezclnbt·u dt'
111il oilocenlus sessPnln e selt•, q•wdragl·simo sr~xlu
da Tndepcndc·neia P do Irnpet·in.
Com

n l'lllnien de Sua Mngesladf' o Inqwratlor.

hl'gulaml'nto para a boa gua•••la e eonsl'r,·a~:\o tio<; na,·im;
tio l·:~tatlo que foreut tlesarmaclu".

TilTT.O T.
DOS \AVJOS

OESARMAOO~.

Art. 4 ." Precedendo ordem do :\linislro da ~:a
l'inhn, eonsidet·ão-se desarmados th navios do E~
tndo nos quatt·o casos seguintes:
1 ." Qu~ndo forem pt·ovisoriull1cnle dispPtFa los
seus servtços.
2." Quando reclamarem fal)f'ico, cuja dut'nt·:io r·.xc~eda a 90 dias.
·
··
:J. • Quando estiverem innnvegavcis.
f(.• Quando tenhão de ser condPmnados.
At•l. .2.• J'iearM~ Cll) disponihilidndc os llíl\'Íns qur'
n ~cesstlarcm dt! Jaht'll'o. ou rr!pat·os pnt• cs.pnço maior
tle ao e menos de 90 d1as, e s11:1,; g·nat'rllf'ÚPs S"l':io
rctiiJzidns n urn l~'rr;n.

..

- HJ.\ri. :l." .\ htmlo do nario" que se pus:;at· lllo:;l.nJ

d,t~ desnrmatnculo sti Sf~ eonscrnm'tõ os gcncr·os dc·-

srgnados na Lallclla que acompanhou o Occrelo de
:l de Junlto de 1813, devendo ser tudo o mais remeitido ús respectivas secPôes LI o AI rnoxaril'ado. l'eito
isto serú o dito navio êntreguc ao Inspector· Llo Ar·senal de ~Jarinlw, qui.'. mandat·ú pi'Occdet· pelo Ajudau~e incurubido dns ohrns do mar e pelo Escriv;io
dos navios desar·mados a invcr1lar·io de Lodos os gctter·os existentes a bordo, os quaes licar·áõ a cargo
do r·especli,·o tn!'stt·t~.
Ar·t. i.• O Inspeclor du Arsenal rnmJdará passar
rigorosa vesloria ao east:o, mastr·eaçüo, vcrgame,
par mo e nguada, e jH'occdet· ao concerto de que neeessilurem estf's ollJcdos, conforme o esi.~Hio em que
o casco ft•r f'nconlrauo, e, ú vista dclle, lhe desrguar·ú o nncoradoui'O, pL"Ia maneit·a seguinte:
~ 1." Aquelle que t•sliver em perl'etto estado, sem
c;u·eeer· de l'al>t·ieo nlgum, ou precisando sómentc
recorrer de calafeto P algum pequeno reparo, tet•ú
ancoradouro no cspaeo que rnelkia entre o da carga
e o da descat·ga para Ü S. c em proximidnde da ilha
das Ett<:hadHs, da linha timda da ponta do N da ilha
das Cobras Ú fgrcja daquella par·u o hH.Io de 0.
~ ~. • O que ll<-JO puder navegar e esltver entretanto
e11r circumslancias de ser ainda applicado a algum
Sf~rvif.:o, como por exemplo-de quartel de deposito-,
liearú entre u ancot·ndouro acima citaflo, e a ponta
do N da ilha d;1s Cobrns para o N da linha E O que
l'orre desta. :\"estt~ nncoradouro permancceníü lamhern os navios que tiverem de entrar em l'nbt·ico, aló
que este comece.
~ 3." Os que estiverem t)tn fabrico licaráó junto ao
I'Ú<'S do Arsenal.
Al'l. G." Os navios, de que tralii.o os §§ t ." c 2."
do artigo nnteeedenle, Jienráõ com nmnr·rnções f'c
;11tilho Jixns, pertencentes ao Ar·senal. Os do ~ a"
illllarnli·-sc-hflo de pôpn e prôa. Eur ambos os cnsos
collser·var·il•-• u 111 ferro ú rof:a.
Art. ()," Os navios e111 estado de pnssar moslra de
at'llHIIItento tcrúo metlidos os mnstros reaes e guntpés, f·.orn dous oYens de eorTcnt<', ou cnbo, cúda
11111, nssente o seu lnstro c agunda, d0pois de hem
lintpo o pon-ln. ConserY<1l'ÚÕ lanrhern suas macltinas
l'tll nslado dP l'uncr:ionar, nssim eotno sua arlilhari;t.
os q11e pi'Pf~isarelll dr~ fnhl'i('O qur~ nüo PXcedn de
liO dit~s •:onscn m·ú•í os rnaslros renes, e tudo o tnais

-iHl(tte lka e:->pedtka~\o, mas Cllll'úgill'i'lú a ag-nntla [lill'il
sm· eniada inlct'tlalliCIIle, c pintadn PXll'l'liHtncnlt~,
clf~,·ctldn nesta oeeasi<-lO limpar-se e baldear o porún.
O lnslro 1iearú aiTega<'ado para ser nssenle logo que
:H~<IIH~ o l'nbl"ico e passe o nllvio a estado de p•·orllptidito. Os que precisarem de grande l'a-IJr·ieo ou dtJ
quer·ena nos pot·tos em que n<io lwjão diques, lirarúú
"!astros e aguaua, bem como ma~.;hinu (se for preCiso) c <ll'lillwria; entregaráõ lodos os gcucros c
ficnrüõ !'.címentc com o lnslro indispeusa\cl.
Art. 7." Serüo ba Ideados d iarinmenle ao a manhccer, tanto por dentro, como por l'ôra, os 11avios
dcsannados pl'Omptos, e varridas lodos os dins as
euberlas, que se baiLicaráõ uma vez por mcz. Os fJIIC
c~stiYcreJu em f<~IH·ico ser·üo, no caso de que este o
pcnnitla, baldeados stímente aos domingos. Todos
estes terüo toldos cornmuns c toldos tle illVCI'Iltl
(estes pnra tempo d1U\oso), \Cntii;Hlores sen1JH'C
oriPntndos, c ns eolwrlns desinfectadns pelos 111eios
nwis Ptlienzes e npropriados, o que se l'arú UliiH vez
por ~cnwlln, eomindo que seja 110 domingo, logo
depois da hora do nlmo~;o.
:\rl. 8." O nario que tivet· eouduitlo o seu fabrit:o
pass;u·ú log-o parn o ancoradouro 111areallo no êll'l. ':!."
~ t ." Seriio \'endidos em hasta publil'a os navios t:IIJ<I
dpspt•za de fabrico t'<J1· or~:ada em IJlais de 111etndo dtl
sc11 \'alor, c; nquellcs que, 111esmo seudo l'allrit·ndos,
niío p11clcn'm ler vantlljosn npplicac,;iio 110 ser·vit,;o do
Estado. Exeepluiio-sc, porétu, os rwYios cncoura•·adus .
.. Ar·t. !l. 0 Seriio pinltHlos extet·iorn~t~lllu tk seis t~lll
seis nwzes, c intm·iormcnlc de anno em tHlliO os n:tYios dt~snnHatlo:-;, caiando-se ns colJcrtns de tres etll
lrl's mezcs, c limpando-se o pori'io dt~ seis ern seis.
A rnastr·eatJIO serú pintada quando o t'tlr o caseo .
.\rl. ·10. Todos us uhjcctos que dcsemiHIITarr•t11
dos llH\'ifJs desarmados ser;-ln classifk:1do:,; ~~ lllilr, . ,•dns ~~0111 n :.;cu nome c o do navio a que pertL'IWCitl,
t.' aeondil·t:ionados ctn nt'IIIHZ~;Ill c,.;peei;d, 110 ljll<d
dcvc lla\'PI' PS[lil\:O distincto P separado para t;;~tl<•
n;lvio, n fitn dt; que YOltnndo !'\\e,.; •• st:rvic~o <H:li,·o st~
protnplifiquern com facilidade de tr·;llw.lho, l:t:oltomin dn ll'lllpo, e S('Jll cuufusüo. E' nbsolutarnunl1:
lll'o~1ibiLlo, sub qualquer Jll'elexto que sejn, dnr a Ulll
nano o que pcr·1cnecr a outro, f; 110 nrmnzem se dun:
lf~l' tn1l~1 o cuidaclo na cons~rval_;iio do que a clle t'úr
rcco\lndo.

.\1·1. 11. (b llit\ i o~ tlu Estado <~tJlt'arúú 110 diqur
tpmnlas rezes for· tnislee para l'eVt~r as olm.ts viras,
li111pat' e pinlnt• o fund'l. Os eneout'H~;a<los, prineipalrnenle, o fat·:w pelo menos de seis e111 seis tn~zes,
par·a solfrPrem esta revista c pr·oeesso, n:i.o devendo
lllltw.a haver tuaior intervnllo nella.
ArL ·12. Do dous em dous n1e:r.es, pc~lo menos,
ltlaiHlarú o Inspeclor tl•) At·;;erwl passa1· um exarn~)
nas dwpas das cout·aças e em sua prcgadurn, ~~
bettl assim etn torlus as obms 111nrtas dn madeira,
paru se conhecer se ha necessidade du algnru:t
rt>paradío.
Art. '1:L O tnesmo Inspeetor lcYarú Íllllll!~diala
ltletJic 1\0 conlrecimenlo do Miuislt'O da Marinllit o
resultado destt~s exatnes, a !im de serem expedid<ts
as n nlt~ns par a os t;onee r los.
,\ri. 1 I. O l'atrüo-nHír·, de inlelligrmcia eom o .\jlldanlt\ illt:llllliJido das obr<1s do IIWI' e ~~.11111 o Curnmandanlt~ gPral dos 1wvios dt~Sill'lllddo::;, li11·ú rernovf!l'
dos <IIH~ot·aduuros d ~sig-rwdns llt~ste l't~g·ula;w~lllo
quaesquet· lliiVÍOi; llll~l·ea!ll.t~" fJIIt~ llilS li!CSIIIUS !'tl!ldt~ill'l~lll, col!sc~rv<t!Hio setll[)l'l~ li\'1'\) tklks o Pspat·ll
1·111 l'retllc• do Arstm:tl q1w liea cnll'e os artcortttluuri'•s
da carga~~ da tlt:scarga. Pnra cssn lil11 pt~dirit, quando

f1ir

ne1~cssario

o atniliu da

Capil.:t~tiatlu

!'orlo.

TlTLLO ll.
DO .\1\IEl\U lJE !'1\.\(;.\S U.\S

u: \ll\H;ilES.

Art. i:;, Os na,·ios que forelll eonscn·adus t'ln dt·sill'lllrtii!PIIlo lt•r;-tn pO!'COtlliii<Httlanl<' gr~ra l 11111 Ollit'i:tl
da .\l'lll<lda da ':!." Uasse ou rei'OI'tllado, de pall'tl!t'
llllllc.a ini'Pritll' a

dt~

Capilün

Terlcntc~. o

qual,

lit'lll

t:orno os dilos JIHYios, fkarú debaixo das ord<'tb t!o
!IIS[lt!elor do Arsenal de ~Jarinha.
1\l'l. Hi. Cada um dr~stns Tla\·ios, eonfot'llle a sl!:t

eonsPr'va~;üo. pnd{•r;'•
Oll ·1." Tefll)ll[t) da ,\1'rcf'ornwdo, l~, se os nfto lloi!VI~r.

irnporlnrwin c necessidade tle
St'l' COIIIIllaTHiado por Ulll

2."

lllildil, da '2 • Clnssc nu
po1· lllll Oflieial rna1·inlreiru que menos falta fat:a ao
snt·vit;o aclivo, illilS qtw seja euidadoso c rnor·ig-Ptado.
Esse ollici.lllicarú dt~hnixo tias immedialns ordr~ns do
I:IJIIJJIJUJlllantc g'f~ral dos llll\'ÍOS dcsarmndos.

-

,j..\(i-

Ari. I i .. t:nda IHI\ iu LieSal'IIHldt't
IH'CCSS<Il'lll Jt<ll'H i1 SUH COIISCl"Va~ÚO

1erü a gua!'llit;üo
e <ISSL·ÍU, IICJ I:OIIIUI'lllldilde d;1 l<thulla auuexa a este Hegul;unelllu.
'Jlll~ llllltt:n puderú ser excedida.
TiTULO llf.
UOS VENCD!El\TO~.

Art. 1~. s,·, u Commnndnnlc geral dus navios tlesannnd!ls l•~rú 11s vencimentos u vattlagens d•~ CotnII)Httd:111h! d1~ Transporte. Os tl<'tnais Oflieiacs, inclu:-,1\'1: us de Fa:w11da, os O!llL~iaes 111arinheiros e os
arlilit:t•s pPrt:l~herúli vendtueutos e \'antagens do
ctttllarcndos Clll Transporte.
:\rt. 1!.1. Os maehi11istas,sepcrlencercm ao quadro,
lk<.ll'(t•) sttjeilos ú regT<l adllla c:-;tnbeleeida para os
Olhct<tl'S; se, porólll, forem Pllgajados, lcrüo os vení'IIIIL'lllos que lltes compelirem pelos seus l~llgnj<~
fiii'Itli:s.
~rl. 20. As pral'as tlto nw•·inltagem, cozinheiros,
nt;Hios e foguistas tcrüo vcneittlenl.)S iguaes nos 1p11~
pen:elwtll 11s da,; me~mas dcnominw·ües a bordo dos
IIH\'ÍtiS 411'111<1dos.
•
. Art. :!I. Todas ns pra~;as qnc guamecet·em .os tta-;vtus d•~sartnados Lcrào uma rat.;iío dl~ porüo 1guala
qrw st~ ;d1otHt Ú3 dos nuvio,;; arlllados.
TITULO l\'.
11.\S

OBilii;.\\;'JE-.; U.\S lllFFEHE:\l'ES I'IIA\.;A:ó
l':lJS NAV lOS DllSAlDIADOS •

E\111.\IIC.\11.\S

.\ri. '!t. Aknt das ollt'igal:ÜPS prüsnipll\S pelo
dn Amtada ;tos Cotllln<lltdnnlcs dos 11<1Yios d1\ guena rclntivnnwnte ú eeonotnin, diseiplittil
•~ pulil'in, lt'lll o Cotlllllil!Hiantc geral dos navios dcs<11'111illlos iiS descl'iplas 110s pnn1grnpltos seguintes:
.~ I' n E\t'Cllfar e t'nwr execul<H ilS tlis,IOSÍI'ÜCS do
prí~setllP H1~gulnm•~nlll, hem e-mw as on ens ·;lo lnsIH'I'lor do 1\J:sena\ de ;\lnrinlta, rclatiYas no sen·içu
do!'; llnYios sob seu comtllHlldo.
~ ~." T·~r H sua ntol'11(lia n ltOI'du do navio que o
111S(ll'l:l OI' dl~S igiiHI'.
~ :3." l\•rnoilar il honlu.
J:Pgul;tllll~ltlo

-

,

f.~

11·1-

.~ L" Acudir :10;; inccndios, ou
a<:onlt'<'Ílllf~lltos qu<~ tiverem lugat'

quaesqncr oult·oc;
nos :weoradottl'tl:i
JII'O'íitnos ao Nn t]llt' se adwr, lr:vantlo comsigo o-;
t:ommatulaniL~s .- pnt·le das guat·ni~;iH•s qne para e,;_~,,
Ji111 lloitVPI' dclalhatlo .
.~ :>." Fazer aettdir aos incendios em terra os Corri-·
nwntlanlf's e parte das guarni~;õcs, que tambem para
t>sse lim tiver detalhado; isto, por·étn, quando pPio
lnspcclor do Arsennl lhe l'llr delerrninado.
~ li.• Inspeceionar semanalmente o estado dos
navios sol! suas ordens, declí\rnndo na pnrtc que aos
sab!Jados <IC\'f! envi:u· ú Inspnc\:<·10, as oecurreneias
que tivercr11 ltarido.
~ 7. • Passar moslm ás gtwmi\;ões dos navios
tnPllsalrncnte :Jnles de sct· apr·esenlada á Conladoria
dn ~lar·inlla a reltH;üo pnra pagamento do soldu.
~ 8.• De'iignar todos os mczcs um dos I:OIIIIlliiiidantes para nssislir· ao r·eccbirnento dos mauli~rwnlos
na r<~speelira sec\;üo do AlmoxariüHio.
~ !l." Delalilar·nwnsnlmento um dos Commantlanl;~:~
pal'a rondat·, pelo menos <~m duas noites dP c.:~tla
semana, todos os n<~vios desnrmados, a fim de ver st:
w~llt•s se conscniio 'igin ...;, c tudo cst{• em ordem.

Dos rommrmdnnff>S dos

IW1.'ÍOS.

Art. :23. Os f:onmwndnntes dos navios desnrmados lerüo os deveres o atlribuiçücs, que eornpell'ITI aos dos navios de guert'<l, lknndo sulwt·dinados ao Commaudantc geral, da mesma l';'~t•tna
qttc os deslrs o súo ao do districto naval em q11t>
se nem.
Art. 21. Alóm drstas oiJrigacôos lt~m os Conlmarhlante dtlS nados desnrmailos as seguintes:
~ 1." Cuidnr na consol'vaçfio, limpeza e fabrico do
navio sob seu eornrnando, dm·eudo nssislit· a csst's
tr·a!Jalhns, nolat· as obt'ilS que se llzerem, os matPrines c jomaes eom os tncsmos despnndidos P
Jisealisnr o reeehimcnto o emprego dos dilos malcriaes dando sPtnanalmcnl.e circnmstanciada pnt·te
ao r.onnnandanle gt>t'al, parn este enviai-a ao lnspcctor do Ar·senal .
.~ 2. Aclivar a condusão dos fabricas, f;•zrndo
r·ninprit· as ot·dnns qnc a rPspcil.o df>t'Cill o Iusp~'<:ltH'
ou Ajndanl<; inenrnllido das ohn:-. dn mar·, P o nil't•elor· da-; ron..;lt'llf't.:iH'S Il:lYaf>..;.
0

--- 1·'tX ~

:J." Cooperar· para n extint.:çün dos l'ugos, l<tl1lll
rnar Cl)lllU em terTa, e Jt<ll'il o sahatiiPlllo do,;
11 avios e111 pt~rig'l, st•gundo a f~~eala dt1 s·~r·vit.:o,
cpw l'ôl' del:li!Jado pelo Comrnandante geral.
~ r..· l'emoilal' a bordo .
.~ :;.• .bsislil' quando lhe loenr· por d<!talhc, ao
rPct~birnenlo dos mantimentos na respectira sect;ão
elo Almoxal'ifado, lendo todo o cuidado em qup
st•jiü! d~ primeira qunlitl_ade, iguaes aos qtw St•
clislniJLlll'Clrl para os na nos armndos, e cru que
Jraja tod:~ a exnelidüo em sua ~ontn, peso e medida, n
contlltt.;t.;ao para IJOrdo do nano do Cornrnandu gc~)·al
.\~ G." Fazer· ns rond:1s not11rnas qne IIIP tornrrm'
por dl'lnlltl'.
tio

J>o Com ii1 issm·io- Esci'iriio.
Art. :(i . .\o Cornmbsario-E~crivüo compelt~ dt•s~~ittpt~rtlr;tr a bordo do~ twrios desanuHdos os dt•lt~rl's prPscriptns para os Otliciaes de Fawntla dt~
igwll t~lnsse a bordo dos navios arm:1dos. S11a resitlt'll<:in snrú no navio 1:m que cslil'er o Cornrnang-Pral, do qual reccbm·ú ns ordens r·elativns
ao dnlalhe tiP S(~l'l'i~;o, dP nceortlo <~om o l'l'glll<lrnt'tlln de FazPrHla c )toi:; crn vi,s·or.

d;ltlll~

])os

í!l((r·ll

in istas.

Ari. 2ii. Os ma c h in islas respondem, na {',)r·rn a dtl
t'PspPctiro regulamcnln, pela conservnt~i-111 dns rna-

ellirt:l-:'

~~

!'tllnportamr:nl<l tios serr,;

Slth'll'dinndo;;,

\rl. !i . .\lt.~ill ~las ohl'igai~Üc.; que co1npelern aos
nH·str·es dtlS nanus d1~ guerra lPrn us tlus dcsarJIJatlus n.; seguintes:
~ 1.:· \'t.'lny 11:1 I'O!l:if't'rncií'' da arnnJT<:H;Ü'J Plll CJIW

n

ll:l\'10 I~Siti'Cr.

s :!."

patr·iio-mür· em lodo,; os sct·i1upol"lan_eia que lenha o Ar·senn.l de de:.;Ptnpenhar, enrno llrur e mcltcr mastros, remover os
llill'ins tln lllll<!S.Pnr·a outrns Htn1ll'rnl.:t-lf~S, amarra.l-os,
titoita\-os t'1'ol'a ela hal'l'il, liiJH:;\1' tiO lll:ll' US C!llb:tf'C'<It.:O(~S, que~ PSlPjiío l~ll\ CUl1~·1l'lll'l.:iin 110 :\t'SCIHll,
~ :1.• Jl('t'nnitar a honio,
li•;os

Coatljnral' o

dt~

-- W1-

Art. 28. Para qnc se prestem os serviços declarados no artigo antecedente, será necessario que
o patrão-mór os reclame do Commandante geral,
ou que o Inspector elo Arsenal directamente os determine a este, quér por si, quér por intermedio
dos seus Ajudantes.
Art.. 29. E' tarnhem do dever do mestre:
§ t .0 Acompanhar os Commandantes e guarnições
que forem detalhados para acudir aos perigos no
mar, e aos incendios onde se derem. Ficão dispensados deste strviço os mestres dos navios, a
que pertenção aquelles Commandantes.
§ 2.• Distribuir as rações diat·ias c encarregar-se
da caldcim da gnnrniçiio.

Do Cala fale.
Ar·t. 30. Il:1ver·á a bordo do navio em que estiver
o Com mandante geral um Calafate, que terá por obrigação:
§ t,o C•1idar na bomba de fogo do seu navio e
mais objectos a e \la pertencentes, na do esgoto
deste; assim como inspeccionar frequentementfl as
dos outros navios desarmados, para fazer logo os
reparos a que se possa attender com os recursos de
bordo e requisitar os que necessitarem de intervenção do At·senal.
§ 2. 0 Acudit· com as b::nnbas de fogo que tiver á
sua disposição c suas pct·Lcnçns aos incendios, quér
no mar, quér em terra.
§ 3.• Fazer os pequenos calafctos de que carer·.en~m os nados desarmados, como sejão tomar
aguas, quando \he fôt· determinado pr)lo CommandaniP gPral.
TITULO \'.
llAS lllmAIS PRAÇ.\S nAS GUARNiÇÕES.

Art. :li. Os Fieis, cozinheiros, marinhagem e
ct·iados terão por obrigações as que competem ás
praças de igual denominação á nordo dos navios
armados, c as que se deduzem do serviço especial
designado neste regulamento, conforme lhes fôr
ordenado e detalhado pelo Commnmhmte Geral ou
pelo do nado respt•cli\'o.
I.F.I~ nJ:

1Rii7. rARTI' 11.

-
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Art. 32. Pot· maneira alguma, seja qual fôt· o motivo, poderá !Javet· polvora a bordo dos navios desarmaaos; e fica lambem expressamente PI'Ohibido
nos mesmos o uso dos -phosphoros, e a consena<;ão
de animaes que prejudtquem a limpeza.
Art. 33. Quando se commetta a bordo dós navios
!1Ualquer falta, que exija castigo superior ao de gohlha, ou prisão no porão, dará o Commandante geral
parta ao Inspector do Arsenal, de quem recebet·á as
ordens a tal respeito, observando o.mesmo os Commandantes para com o Commandante geral.
Art. 34-. Quando passat· mostra de armamento
qualquel' dos navios, regressaráõ para o do Commandante geral as praças de marinhagern que o
guarnecião, para se uistribuirem pelos outros que
tenhão falta dellas; sendo, no caso de haver exeesso,
despedidas as que entre todos os 11avios forem mais
antigns c assim o quizerem. Isto terá lugm· se nr1o
se acharem ligadas pot· algllm contracto que aintlll
não esteja satisfeito.
Art. 35. As pl'aças de marinhagem, que guarnecerem os navios desarmados só passaráõ para os
armados a pedido seu e consentimento do Inspector
do Arsenal, ou então quando pot· sc~u máo comportamento precisarem ficar sujeitos a um regimen
mais rigoroso.
Art. 36. E' prohibido atracar a lJordo dos navios,
depois de posto o sol, qualquer embarcnção que não
seja do proprio nuvio, do Arsenal, do Commandante
geral, ou da Capitania rlo Porto, só em seniço. Exceptua-se tambem o escaler dn ronda.
Art. 37. Quando um navio estiver desarmndo só
9óde conservar a bordo, para seu serviço, o menor
dos escaleres que tiver. Todos os outros deve entregar ao Arsenal para serem devidamente conservados.
o do Commandante geral deve possuir tarnbem uma
lancha para uso de todos os navios.
Art. 38. Não é permitlido pernoitar a bordo
pessoa alguma, que não pel'tença á guarnição dos
navios.
Art. 39. Ilarerú a bordo de cada navio um. livro
em que o Commaudanle escreverá diariamente ns
novidades occonidas, as ordens que receber, e o
estado do tempo. Este livi'o será: rubricado pelo
Inspector do Arsenal.
·
Art. 40. Si acontecer que nos navios não exista,
por sua classe, bomba de apagar inrendios, dPverá
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o úo Commandanle geral ler uma, seja qual fôr a
classe a que pet·tença.
Art. 41. Fícão revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro em f!) de DezeiUbro de 1867.

Affonso Celso de Assis Figueú·edo.
J.ota~ão

para os navios •lcsarmados.

No I. o e ~.o caso do art. L o Titulo I. • lerão a-; seguintes guamições:
Commandante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
:Mestre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Machinista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4
J.'oguistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.'" n1arinheír·os....... ... . . . .•.... ... . . .. ..• . .
2
2. •• tnal'inheit·os.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Grumetes..................................... 40
Cozinheiro......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4
Criado........................................
4

No 2. e 3.• caso do mesmo artigo:
f.ommandante.................................
.Mestre ................. :. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 .• marinheiro........................ . . . . . . . .
2.• dito.......................................
Grumetes............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cozinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criado.................................... . . . .
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OBSERVAÇÕES.

1." Os navios que não forem movidos a vapor terão
de menos o machinista e foguistas.
2.• A bordo do navio em que estiver o Commandante geral haverá, além das praças que tocarem á
sua posição, as seguintes:
1 Commissario-Escrivão.

•I Fiel.
1 Calafatc.

-···-

DECHETO N.

~oí.G-IJE

19 IJE Dt\Zimnuo DE 18G7.

Approva o i, Regulame11t1/ P•·ovisorio rloj Instituiu <!Q~

Sm;,l1.os-M ui! os.

Hei por bem Appr6var c Manuur que se observ1•
provisoriamente no/ Instituto dos Surdos-Mudos t.>
Regulamento que com este baiX'l, nssignado por· José
Joaquim Fernandes 'forres, do l\Icu Conselho, Senador do Imperio, Ministt·o c Secretario de Estado do~;
Negocios do Imperio, que nssim o tenha entendido e
faça executar. Pulado do Hio de Janeiro, em dezanove de Dezombm de mil oitocentos sesscntn e sei.P,
quadragesimo sexto da Indcpendencia o do Jrnperin.
Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperado!'.
José Joaquim Pc;·na!I(Zcs Tori·es.
Regulamento Pro,·isorio do Instituto tios Surdos-Mudos.

C:\ l'ITULO I.
llOS E'Il'Jlgl:ADOS DO

l~STJTl'TO.

Arl. 1.• O Instituto será dirigido por um Director.
subordinado ao Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios do Imperio.
Ao mesmo Ministro compete a suprema inspecção
do Estabelecimento, a r1ual poderá ser exercida por
um commissario de sua nomeação.
Art. 2.• o Instituto terá, além do Directol', os seguintes empregados:
1 Professor.
1 Professora.
,, Capellão.
1 Inspector de alumnos.
1 Inspectora de alumnas.
1 Roupeira, enfermeira c dispenseira.
·f Criada.
I Cozinheiro.
~ Servente;;,

-
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Arf. :l." Ao Din~do1· l:Oillpcte a iu::>pecção do lustituto iw que é concernente á cducaçüo, á' saude e ao
tratamento dos nlurnnos.
O Gove1·no providcuciurú so!Jre nomeação de
novos professores, quundo o desenvolvimento do
Instituto tornar ncccssaria esta medida.
Art. 'L" São Sllbordinados ao Dircctor todos os
empregados do Instituto, aos quaes dará as instl'UCções c ordens precisas para o nom desempenho das
respectivas func1;ões.
Art. 5 • Aos professores fica encarregado todo o
ensino dos alumnos, segundo o que I'ÔI' determinado
pelo Dir·ector.
Ar·t. 6. Ao Capcllão, além da missa que dcveril
telebrar na capei la do Instituto nos Domingos e dias
Santos, incumbe o ensino da doutr·ina Christãa e da
Historia Sagr;1cla.
Art. 7.• O Dircctol' e os Inspectores dos alurnnos
deveráõ mQrar no Instituto, d'onde só poderão ausentai·-se em horas em que a sua p1·cscnça alli nfío
seja indispensnvel..
.
·
.
.-\rt. 8. 0 Süo applrcavets aos empregados do Instituto as disposiçôes dos Hcgnlamcntos da Instrucçfío
Primaria e Secundaria do ~Junieipio da Côrtc, na
pa1·te em guc determinão as obrigações elos respectivos professores e empregados, e as perws em que
possão incorrer·.
Art. 9.0 O Director, capelliío, professores, e prt?fessora~ serão nomeados po1· Decreto; os dema1s
empregados serão contractados pelo Director, que
lhes abonará vencimentos nunca maiores dos que
forem marcados na ta bel la, que ser·á organisada pelo
Ministt·o c Secreturio de Estado dos Negocios do
Imperio.
0

CAPITULO li.
DA AD~USSÃO

DOS Al.t:~ll'íOS.

Art. 10. Os alunmos serão contdbuintes, ou gratuitos.
Art. 1 f. Os contribuintes ragaráõ, por trimestres
adiantados, uma pensão arbtlrada pelo Governo no
principio de cada anno, além de uma joia, no acto

-
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da entrada, marcada pela nwsma fJrma; c tra1·ão
o enxoval que fôt• determinado no respectivo Regimento interno.
Art. 12. Sr>I'ào admiltidos gratuitamente até 46
alumnos. quando forem r.~conhecidamente pobres,
sendo preferidos os orphãos, os filhos dos milital'es do exercito e da armada, e os dos empregados
publicos que tiverem prestado serviços importantes
ao :Estado, tomada em consideração. em igualdade
de circumstancias, a sua antiguidade.
Além do ensino, o Govemo mandará fornecer a
estes alumnos sustento, vestuario, e cumtivo gratuitamente.
Art. 13. O Instituto ministrará a todos os alumnos
os livros e objectos necessarios para o ensino.
Art. 14. A admissão de alumnos de qualquer classe
dependerá de antorisação do Ministro e S~lCl'etario
de Estado dos Negocios do Imperio, devendo os
pretendentes instruir seus requerimentos com os
seguintes documentos:
·I. o Certidão ele baptismo, ou justiflcaeão de idade
do menino;
•
2. o Attcstado do pa1·ocho e de duas autoridades
do lugar da residencia do menino, quo prove acharse em estado de indigencia, no caso de ser gmtuita a admissão;
3. o Attestado de ter sido vacciuado com bom re-,
su\tado;
4.o Atlestado de nüo soffrer moleslia contagiosa;
5. o Altestado que prove ser-Surdo-Mudo~
Art. 15. Não poderão set· admittidos:
1 . • Os menores de 9 annos, e os maiores de f 6;
2. o Os que se acharem em estado de idiotismo,
c por isso incapazes de instruc~;ão;
:J. • Os escravos.
CAPITULO III.

DAS

~IA TERIAS

DO

ENSINO

EXAMES E PREMIOS.

Art. 16. As aulas serão abertas no dia 7 de Janeiro, e fechadas em 15 de Novembro de cada
anno.

Al't. fi. As materias do ensino serão:
Leitura. -Escripta. -Doutrina Christã.- Arithmetiea.-Geometi·ia elementar e Desenho linear.-Elementos de Hislotia e Geographia, sobretudo nacionaes -Portuguez-Franeez-Contabilidade.
Art. ·18. O curso de ensino será dividido em 5
annos, comprehendendo:
O 1. • anno .-Articulação artitlcial, e leitura sobre
os labios-Leitura-esct·ipta-as 4 especies-Doutrina Christã.
O 2. • anno.- Leitura- escripta- m·HhmeticaGrammatica portugueza-Histor·ia Sagrada;
O 3. • anno.-Portuguez-Arithrnetica, pesos e medidas-Geometl'ia elementar e Desenho linear;
O 4. o anno .-Arithmetica-Eiementos de historia
c geograpbia-Porluguez e Francez;
O 5 .o anno.-Continuação da Historia e Geogra-·
phia - Portuguez, Francez e Escripturação 1\Jercantil.
Art. 19. A distribuieão das horas, e a disciplina
das aulas e de todos" os exercícios dos alumnos,
serão determinadas no Regimento interno, o qual
será organisado pelo Director, e approvado pelo
Governo ImJ?erial, podendo ser alterado conforme
a experiencia aconselhar.
Art. 20. Dentro do prazo de 5 annos, de que trata
o art. 48., nenhum alurnno gratuito poderá serretirado do Instituto sem licença do Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio.
Os alurnnos que mostrarem pouca aptidão para
os estudos do Instituto deverão aprender, depois
de concluídos os do 3. o armo, e com approvação
do Govemo Impet·ial, a arte liberal ou mecanica
para a qual tenhão vocação, no eonceito do Director, continuando o Instituto a ministrar a estes
alumnos a possível instrucção nas horas que tiverem disponiveif', hem como o sustento, o vestuario, e o curativo, até completarem 5 annos desde
a época de sua admissão. Este arbitrio não será
tomado, em relação aos alumnos contribuintes, se
não com prévia audiencia dos respectivos pais, tutores, ou correspondeutes competentemente autorisados.
Art. 2t. O alumno que concluir o cm·so de 5
armos, e não se achar sufficientemente habilitado, poderá requerer que lhe seja prorogado aquelle
prazo pPlo tempo que faltar para hah1litar-sP.

--- l:Jf)-

A llll~sma pl'Lll'ug:J<.;üo po<lnrüo requerer· os alumnos aprendizes de artes líberaes e mecanicas, de
que trata a segunda parte do art. precedente.
Art. 22. Os professores examinar·áõ os alumnos
nos trcs ultirnos dias de cada trimestre. Haver·á
além disso, no fim do nnno depois de fechadas
as aulas, exames publícos em dias designados pelo
Ministro e Secretario de Estndo dos Negocios do
In1perio, em sua presença ou da ch Commissario por
ellc nomeado, e da do DircctOI'.
De todos estes exames, c de tudo quanto coneerne á educação e instrucç.ão dos alumnos, dm·á
conta o Directot· ao Governo Imperial, e apresentará no fim de cnda anno um rclatorio circumstanciado do e5tado do Instituto, e das reformas de
que possa carecer·.
Art. 23. Aos alumnos que se tiverem distinguido
nos exnmcs, e houverem obtido as melhores nqtas
durante o anno, serão concedidos até tr·es premios.
o dia e modo da distribuição destes, sua qualidade c valor, serão regulados em instrucções es~
peciaes.
Art. 2~. As ferias principianíõ no dia da dist.r·ibuição dos prernios, e terminaráõ no dia marcado no ar!. 16 para a abertura das aulas.

CAPITULO IV.
DISPOSIÇÕES GERAF.S.

Art. 25. Os. alumnos pobres, quando completarem
seus estudos, terão o destino que o Governo julgar
mais conveniente, se niío forem empregados como
Repetidores do Instituto, percebendo neste caso
a gratificação que lhes fôr arbitrada pelo mesmo
Governo. Para os lugares de Repitidores serão
escolhidos de preferencia os alumnos que se tiverem
mais distinguido, durante todo o curso de 5 annos,
por seu procedimento e aproveitamento.
Art. 26. As pensões e jmas pagas pelos alumnos
contribuintes serão cobradas pelo Director do Instituto, e por elle recolhidas no Thesouro Nacional
trimestralmente, devendo ser a importancia das
ditns pensões f' joins addicionada ao credito do

mesmo Instituto, relativo ao exercício a que pertencerem, para occorrer ás despezas do estabelecimento.
Art. 21. Serão lambem recolhidas no Thesouro
Nacional, como deposito, quaesquer quantias provenientes de beneficios ou donativos feitos ao Instituto, para serem empreO'adas em favor do mesmo,
conforme fôr determinado pelo Ministro e Secre-.
tar·io de Estado dos Negocios do Imperio.
Art. 28. 03 vencimentos do Director, professores
e mais empregados e serventes do Instituto, bem
como toclas as despezas presumidas de aluguel de
casa, alimentação, vestuario, enfermaria e outras,
constarão da tabella que será organisada pelo :M:inistr·o c Secretario de Estado '"'ctos Negocios do
Imperio.
Art. 29. ToJos os mezes o Director apresentará
ao referido :Ministro as contas documentadas da
receita e despeza do mez antecedente, as quaes
comprehender·áõ os vencimentos de todos os empregados e serventes que não tiverem assentamento
no Thesouro Nacionar, bem como as demais despezas especificadas por verbas, dentro dos limites
marcados na tabella e sempre na proporção do
numero dos alumnos e do pessoal etrectlvo do
Instituto. Verificadas as contas com os documentos
que as justifiquem , serão expedidas as precisas
ordens para o seu pagamento.
Acompanhará a remessa das referidas contas uma
cópia da folha mensal dos empregados que forem
pagos directarnente no Thesouro l'lacional, com
Indicação das faltas que tiverem dado em cada

.
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Art. 30. Se o Governo entender conveniente,
mandará adiantar ao Director, no começo de cada
exércido, a quantia que julgar sufficiente, para que
este possa occorrer, em cada mez, ás despezas de
prompto pagamento.
Art. 3t. Ficão revogadas as disposições em
contrario.
Palacio do Rio de Janeiro em t9 de Dezembro
de 4861.-José Joaquún Fernandes Torres.

~t:l~

Olt 1867,

11 .\IITF. 11,

TAhf'lla da!l '\'enclmentog do§ empregada!!, e da•
do htstlluto dos Surdo!õ•Mudos.

1 Director . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • .. . ..
Professor ........................... .
1 Professora ...•........••.............
1 Capellão ...•...•....................
1 Inspector de ai um nos .............. .
1 Inspectora de alumnas ............. .
1 Roupeira, enfermeit·a e dispenseira.
1 Cl'iada ........•......•..........•....
1 Cozinheit·o ......................... .
4 Serventes a 360$000 .....•..........•
1

d~speoras

I!
1 :6001!000
1 :400$001)

6001!000
lroOSOOO
IWOSOOO
1'100$000
360$000

480$000
1:4toi!OOO

7:3~0$000

A limrntariio.

e tres emprrgados a 720 réis
por àia, 36.'S dias..................
C! Pessoas do S('n'ÍÇO a 360 f(\js por dia,
3611 dias.. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .

20 Alumnos

6:0HSIOO

788HOO

6: !l32S800

sosooo .............................. .

1:600$000

Enfermaria, medico e botica .................. .
Diversas: Illuminaç·ào, livro~, papel e outros ob·
jectos do ensino e guisamentos pat·a cape lia.
Extraorclinarias: Despezas não classificadas, e imprevistas .................................... .

IIOOI!OOíl

:lO Alumnos a

t:2oogooo

...

60011000
18:1121!801)

Pal:lcio do Rio ol1• J:Jlll'iro rm 19 tlt' llrH•mhro tlt• 1867.-Josi
Joaquim Fema·,.dp,ç J'urre$
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DECRETO

4;)9-

~. ~ 017 -DE

'21

DE !)EZIDIDRO ()E

1867.

Declara de segurab entranúia a Comarca de Obidos, creada.
na Proviucia do Pará.

Hei por hem Decretar o seguinte:
Fica decluraJa de segunda cntrancia a Comarca de
Obidos, creada na Provinda do Par·á pela Lei da
respect.iva Assembléa Legislativa numero quinhentos
e vinte de vinte tres de Setembro do corrente anno.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, nssim o tenha entendido e fa1;a executar.
Palacio do Hio do Janeiro em vinte um de Dezembr·o
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independenda e do Imperio.
Com <t rubrica de Sua l\IôgPstude o Imperador.
Jladitll F;·ancisco Ribeiro de 1t 1/(l,·ada.

---DECllETO :'í. \Oí8-DE 21

DE IJEZl!:llBIW DE

1861.

:ILm;a o ord~n;H\o I\ o Pt·omotor Publico da Comarca de Obidos,

crcada na Província do Pará.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. O Promotor Publico da Comarca
de ObHios, na Pr·ovineia do Pará, terá o ordenado
annual de oitocentos mil réis.
1\fartim Fmncisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
ex~cntar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte um
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadr·agesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

l\tlcerti1n Francisco Ribeii'O de Andrada.

--

-
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DECRETO N. 40Hl- DE 21

DE DEZEMllllO DE

1867.

I

Marca o primei•·o uniforiJÍc 11ara o Batalhão de Infantaria
numero cinco do scrvi~o activo da Guarda Nacional da
Província de Santa CatÍ.arina.

Altendendo ao que Me repr·esentou o Pr·esidente da
Província de Santa Cuthanna, Hei po1· bem Decrt:lat·
o seguinte:
Arligo Uunico. O na talhão de Infantaria numero
cinco do serviço activo d!l Guarda Nacional da Província de Santa Catharina, usara em pl'imeii·o uniforme de sobrecasacas de panno azul ferrete, golas
e canhões do mesmo panno, e kepis com peuacho
escarlate, tudo conforme o Hgurino junto.
:Martim Francisco Hibeiro de Andrada, do Meu
Conselho, l\linistro e Secr·etario ctc Estado dos ~ego
cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça exe'~utar. Palacw do Rio de Janeiro em vinte um de
Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadrugesimo sexto da Independnncia c do Jm perio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .

.M.artim Francisco Ribeú·o de Andrada.

DECRETO N.

,050-DE

21

1

DE DEZEMBRO DE

1867.

Créa mais um Batalhão de Infantaria do serviço activo no
Município da Villa Viçosa da Província do Ceará.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província do Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte:
·
Artigo Uni co. Fica creado no districto de Villa
Viçosa, da Província do Ceará, e subordinado ao
Commando Superior dos Municípios da Granja e annexo, da mesma Provincia, mais um Batalhão de In-

-
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fantari:1, com seis Ct>mpunhia~. c a designação de
quarenta e tr·es do servH;o act1vo, o qual terá a sn.t
parada !lO !ugar r\.'! e lhe fôr· rr!ar·cado pelo Presideute
da Provrncra, na orma da Lei.
·
Marlim Fmncisco Hiucir·o de Andrarla, rlo Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negoeios
da Justil.\a, assim o lL·nha entendido e faça executar.
J>alacio uo lHo de Janeiro eru viutc um de Dezembro
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
'
Com a rubrica de Sua Magesti:lde o Imperador.

Martim F1·ancisco Ribeiro ele Andrada.

DECHETO N. ,051
Eleva á categoria de

-DE

2·1

DE DEZE~IBRO DE

18G7.

Batalhf~ a Companhia da reserva organi-

sada no .L\luuicipio da Vi,lla Viçosa.da Província do Ceará.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Provineia do Ceaní, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1. • Fica elevada á categoria de Batalhão,
com quatro Companhias, e a designação de terceim,
a Companhia da Guarda Nacional do serviço da re:,;c"rva, organisada no -Muni-cípio da Vi !la Viçosa da
ProYincia do Ceará.
Art. 2.• l<'ioa revogado nesta parte o Decreto numero mil setecentos trinta e um do primeit·o de Mar~;o
de mil oitocentos cineoe11ta e seis.
Martim Francisco Ribeiro de Anurada, do Meu Conselho, Ministro c Secrstario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendirlo e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte um de Dezembro
de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeú·o de And1·ada.

-·-
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Dá ::Regulamento p3ra a anccadação do, imposto P·~ssoal.

Usando da auto!'isnção conferida pelos arts. 1O e 31
(];, Lei 11.• 1:i07 de 26 de Setembro do corrente auno ;
e Tendo Ouvido o pa1·er,er da S.~cção de Fazenda do
Conselho de Estado ; Ht'i por bem que na arreca·
dação do imposto pessonl se ob:>e1·ve o Regulamento
que com este baixa nssignado por Zacarias de Góes
c Vasconcellos, do l\Jeu Conselho, Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secrctnrio do Estado dos ~egocios da Fazenda n Prl•sitlente ·Jo Tribunal do ThcsoUI'O Nacional,
que assim o tunl1a entendido e fn~_;a executar. Palacio Jo Hio de .Janeiro em vinte oito de Dezembro
de mil oitoc(~ntos snsscntn e sete, quadragesimo sexto
da lndependeoGin c do Imrwrio.
C(}lll a rubrica de Sua Magcslade o Imperador.

Zacarias de Góes c Yasconcellos.
R~~gu!aUtl~JltO a f(~IC se J•cft~rc O JJet:t•ClO acima.

C\ PlTlJLO l.

no iiilposlo pessoal, :ma quota (' isellri5cs.
Art. 1." O imposto pessoal, crcatlo pelo art. lO da
J.ei n.o t;ifJ7 de 26 de Setembro de 1867, é devido
por toda n pessoa nncional ou estrangeira, que residir
110 Imperio e tiver por sua conta casa de habitação
ar!'endarla ou propria, ainda que nella não more.
Art. '2. 0 Entende-se por casa de habitação, para
n~' etfeítos do artigo antecedente, todo o local mobiliado, que o contribuinte tiver á sua disposição,
e respectivas dependencias, como, cocheiras, cavallariç~s, quintal, pequena h~rta e jardim para uso ou
recreiO do morador, exclmdo o terreno annexo de
maiot· extensão , inculto, ou que pelo gencro de
r:u\tura p:~rtiGiftt~ lia natureza dos CSlt\be[eciiUCl1tO"l

<q;ricob:o.

-

Art. 3." O impn,tu não

411:1 compn'lit'Hilt~
I O~ 1."):

ué 26 de Setembro de 1861 art.

(LPi n.• ·1501

1.• Os e1litleios ou pat·te de edificios rlestinntlos
exc\usivamcml.e á industria agrícola, past.ol'il ou
fabril c á resideneia dos respectivos tmbalhadores
e operarias.
2. 0 A parte do pretlio occupada por loja, officina,
esr.riptorio o estabelecimento de industria ou profissilo, ainda que isenta do imposto sobre as industrins e prolissõcs.
3.• Os arrnaz.Pns de deposito,·· fabricas e estaboler.imcnlos, quando, niio constituindo casas de hal,itação, nelles apenas durmiío cnixeiros ou outros
{Jrt~postos para guarda dos mesmos estaheleeinwntos.
Art. ·L" A quota do irnposto ó 1lo 3 •;. sobre o
\aiO!' Ioeillivo do predio ou parte do predio :
I. • DM 480$000 e mais na eidalle do Rio de .TattPit·o.
2.• De 180$000 e mais na:'\ cidn.Lles cnpitn.fl:=; rlns
Provincias do Hio .T<li1CÍI'l), S. Paulo, S. Pedro, Bahia,
Pernambuco, 1\laranhão e l'ar<L
3. • De 120$000 c mais nas outms Cidades.
~.o De G0$\100 e mais nos outro:;, lugares ( Lf'i
eit. art. -10).
~ Unico.' O valm· loc;1tivo será fixado pelo modl)
determinado nos arts. i 8 a 22 deste Regulamento.
Art. 5. • São isentos do imposto tLei cit. art. ·1 n
~ 2.•):
1.• Os membros do Corpo diplomalico estrangeiro.
2.• Os consulcs geraes, eonsules, vice-consules
e agentes cousularcs, que forem estrangeiros, salvo
sendo proprietarios ou possuidores temporarios de
hens immoveis, hem como se exercerem o commercio ou oul!·n industria, caso em que ficaráõ sujeitos ao imposto nos termos do presente Regulamento. ·
3." Os officiacs do Exet·cito e Armada, que estiverem em cil'ectivo sorviço de corpos aquartelados,
a bordo dos navios do Estado ou em campanha.
4-.• As pessoas, que pngnrem o imposto sobre os
n'ndmrmtos na conformidade do Decreto n.o 3971
de i2 de Outubro de 1867.
r,.• Os paços episcopnes, os conventos, as casas
de miscril'.ordia e hospitaes de caridadt~. os reeolhimenl•h, ,,,.; ,;t•minaJ·ins c os ''·"tabrdPcirnrnto~ de

pi::!daclê, !Jencfiecncia Oll Íl1Sll'llCÇi'í.O mantidos pel'os
cofres publicos geraes, provinciaes ou mu11icipaes.
6.• Os templos, igrejas, capellns, matrizes, e todos
os edificios destinMlos ao set·viço do Estado, províncias ou municípios.
§ 1.• A disposiçào do n.• 3 deste artigo é exten~
siva aos officiaes da Guarda Nacional e dos Cor·pos
de Voluntarios da Patria e de Policia, que se acharem
em campanha, ou emquanto estiverem incorporados
ao exercito.
§ 2.• A disposição do n.• 5 comprehendc sómente
os que, em rnzão da profissão, emprego e estado,
residirem no edificio do convento, eorporação ou
t~sta be lecinwn to.
~ 3." A disposição do n.• 6 não comprehendc
ns ·pessoas, que morarem em casas annexas aos
templos, igrejas, capellns e matrizes, ou em predios
do Esta:lo, províncias, municípios e estabelecimentos
pub!icos, ainda que gratuilamellte.

CAPITULO II.

])n lanramento do imposto.
Art. 6." Os districtos flscaes mais populosos poderão,
para facilidade e celeridade do lançamento, ser
divididos, com a possível igualdnde, em secções
designadas por numeros, compondo-se cada uma
de lias de ruas inteiras e pelo modo que mais conveniente fôr.
Esta divisão é da competcncia dos Administradores das Recebedorias, que a submetteráõ á approvação do Ministro da Fazenda na f:ôrte e Provincia
do Rio de Janeiro, e á dos Inspcctores das Thesourarias nas_ outras Provincias, pondo-a todavia logo
em execuçao.
Art. 7. O lançamento annual do imposto começará no -1.• de .Maio c deverá concluir-se no mais
breve espaço de tempo que possivel fôr.
Art. 8.• O J"ançndor subdividirá a re-spectiva
secção em certo numero de ruas, e, antes de começar as suas operações em cada uma destas subdivisões, declarará por annuncios affixados nos lut-'·arc·s do enstumP P n;,s !'olhas p11hlirns qunrs ns
0
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ruas ou lugares em que se terá de proceder ao
lançamento, prevenindo os 1ocatarios dos predios
de que devem exhibir os recibos e contractos de
arrendamento, á vista dos quaes tem de ser fixada
a quota do imposto.
.
Art. 9. 0 O lançamento será dirigido pelo Lançador
da rc>sp~cliva secção, escripto por um empregado
da Hecel.Jedoria, que servirá de Esct·ivão, revisto
pelo Escf'ivão da mesma Recebedoria, e contet·á:
1. 0 A situação da cnsa. . .
2. • O nome da pessoa SUJella ao imposto.
3. o A sua profissão.
4. O Ynlo1· locativo sobre que tem de recahir o
imposto (Modelo annexo n.o 1).
Al't. 1o. E' da attt'ibuição do Administrador da Re·
cebedoria inspeccionar e tiscalisar o processo do
lançamento, corrigindo-o e mandando refot·mar.
como entender conveniente, o que não estiver con·
forme as disposições do presente HeguJamento e
ordennr, findo o dito processo, a organisadio da
estatística do imposto uo respeclivo districio (De·
ereto n.o 25tH e Hegulamento de 17 de Março de t860.
urt. 30 § 23).
Art. 11. Incumbe ao Escrivão da Reccucdoria (Dec.
n. 0 255t e Hcg. cit., art. 33 § 20):
1. 0 Examinar os arrolamentos orgnnisados peJos
empregados, que servirem de Escnvães do lançamento e corrigtr os defeitos que tiverem, debmxo
da inspecção do Adminislradot·.
2. o Referendar o encerramento do livro da inscripção. do imposto j~ntam~nte com o empregado
que coptar os sobreditos roes, com a data do dia
em que se tivet· coilcluido o lançamento.
At t. 12. Incumbe ao empregado f!Ue servir de Es·
crivão do lançamento (Dec. n.• 2ijõ1 e Heg. cit.,
art. 35):
f •• Acompanhar o respectivo l-ançador e assistir
ao exame e revisão dos recibos e arrendamentos,
arbitramentos e mais diligencias, que forem precisas,
reduzindo a escripto todos os actos de officio, de que
dará fé.
.
2. Organisar os arrolamentos ou descripção dos
predios, com a declaração dos nomes das ruas,
travessas, praças, etc., numeração das casas, andares e lojas, que houver debaixo dessa mesma nume·
rnção; estado em que se acharem, se em ruína, em
obras ou dcsoccupadas; rendimento annual dcllas;
0
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Hames dos proprietarios, que as occuparem 1 c dos
inquilinos, e todas as mais. circumslancias essenciaes para a feitura do lançamento e da estatística.
Os róes set·ão escriplur~dos -pela ordem numerica,
e, depois de conferidos-, asstgnados pelo Escrivão
e Lançador.
· .
·
3.• Entregar, no principio de cada spmana, ao
'Escrivão da HL·cebedoria o prO{·esso do lançamento
da anterior 1 o ql,lal, acha·mlo-o legnl, porú n.elle o.
seu-visto-e o devólvc1·á logo no Es(:r~pluJ·ario incumbido do livro· da ;itis(~l'i~íção do imposlo.
·
Art. -t3. E' da altrihui\,:ÜO do Laitçador (Dec. n.•
2ll51 c Hcg. cit. art. 37.):
·
1.• Examfnar e verificar· o·valor locativo dos prcdios
f~onslanle dos recibos ou arrendamentos, não attendendo aos que parecerem dolosos ou lesi\'OS, ou
contiverem algum vi~. ou. i_)or q~alquer úulm
cit·cumstancia to.rem cltl.ramente suspeitos de fraude,
e fixando nestes casos o preço pr·oHJ.Vel do aluguel,
que poderiflo rendN' em rdaçiw ú cnpacidali!>
locnhdade dclles, e no tempo do lançame ,
ou aluguel pngo por outros seme.Jiwntes. Em lo s·
os recibos e arrendamentos, que forem apresentados,
porá o Lançador a notá ,de--visto-datada e rubricadn por elle em lugar ti onde não possa ser tirnda.
· 2.• Arbitrar, quanto aos predios occupaodos pelos
proprios donos e outros, -que dependão de arbitrnmento, o que podcrião rwdér se fossem alugados.
3. • Averiguar ns lacuRas, q·n-e se acharem nos róes
no neto da inspccção dos predios, que devão ser
addicionados para completar-se o lnnçanH:nto; ou
as mudam·as occorridas provenientes, PQr ex.: de
fallecimenfo, de habitação de predios de novo ediíicndos, de mudança de res.itleuc·ia parn o districto,
de achnrcm-se mohlliados predios que o não estavflo, por serem estnllelccimcntos industt·iacs ou
outrn circumstancia.
Art. 14. O lançamento scrú notificndo aos collectados inscriplos rwla primeira vez e quando houver
nlteração para mais em relaçiio ao exercício anterior, por meio de urnn nota, que lhes entregaráõ os
tançadores, mencionando o aluguel tio predio c a
quota do imposto, no rev-erso da qual serão transcriptas as principar.s disposiçôes regulamentares
concemcntes aos deveres dos co\lcctàdos (Modelo
annexo n.• 21.
·
.~ Unieo. SL; os eollecltulos nfu) foJ'('Jn encontrados,
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puiJHcar-sc-hão seus nomes pelas folhas publicas:,
a fim de que possão allegar em tempo o que fõr a
bem de seu direito e interpôr os recursos, que as
leis facultão (Decreto n.o 255.4 e Reg. de 17 de Marc;.e
de4860arts.77e78).
,.
·
Art. 45. Concluidu o arrolamento- das pessoas, prO.
ceder-se-ha na Recebedoria ao· lançamento das O.
elarações que contiverem os róes, e da quota cor,_
respondente aos oolle{:tados .no livw da inscripÇio
do 1mpostD.
§ único. Todas as notas, que se houver de fazel'
no livro, de que trata este artigo, deveráõ ser es..
criptas nas folhas em branco, que para esse etfeit~
se reservarão no fim do dito livro, fazendo-se.na
cohnnna das observações unicamente a chamada
por meio de nu meros. Esbas notas serão datadas
e assignada& pela· empregado, que as lançar e nellas
te mencionará em resumo o que fôr essencial para
esclarecer on justificar a alteração feita no lança•
mento, como despachos, ordens e documentos •.. ;
· Art. ~ 6. Feito o lançamento, o Administrador dá
Rceeberloria, por editaes affixados nos lugares d0
costume ~nas folhas pub,1ieas, convidará as pessoaS\
que tivcr('m sido nelle incluídas, para dentro dG
flrtlZO legal apresentarem as reclamações, que lhes
faeu\ln o presente Hegula:mento.
§ Unico. As referidas· pessons poderão mesmo
examinar na Rcpart:ção ·o livro do lançamento,
mediante pc1 missão do-rcspectiro Chefe.
Art. 47. O lançomento comprebendc:
· .1, As casas de habitaeão que o collectado tiver por
sua conta no districto, "ainda que nelle não resida1
2. 0 A.s pessoas f]Ue t~erarcm em predios de parliculares gt·atuitamentc, salva a disposição do art.
5.• n.•5 c§ 2.
Art. 18. As divisões· ou alejamentos de um mesmo
predio occupados pGr diffeventes pessoas, que não
vivão em commum, considerão-se casas de habitação d istinctus. § Unico. Estia disposição não comprehende os
boteis, hospedarias e estabelecimentos semelhantes.
Art. 49. o imposto é devido pelo anno inteiro.
§ 1. 0 O collectado que, no decurso do exercício;
se mudar para outra casa de habitação de maior ou
menor aluguel, não ficará sujeito a. augmento, nem
lellá direito a diminuição de quota.
§ 2.• O que, no· decurso do exercido, se muda.r
0

0
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para outro districlo, não fica sujeito ao imposto desse
exercicio no districto da nova rcsidcncin, provando
que naquclle d'onde sahio está incluído no lançamento ou pagou o mesmo imposto.
Art. 20. O valor locativo do predio, f)Ue deve sei'···
vir de base á quota de 3 •j., de que trata o art. 4. •,
será o preço do aluguel annual, constante dos recibos e arrendamentos ou arbitrado pelos Lançadores
(Lei 1507 de 26 de Setembro de 18ü7, art. to§ L").
Art. 21. O arlJitramento será feito com attenção
ã localidade e capacidade do predio, tomando se
por termo de comparação o ahtguel das casas mais
proximas e da mesma capacidai:le, pouco mais ou
menos, e terá lugar:
L• Quando o predio fôr occupado pelo proprie':'
tario ou por pessoa, que nel.le habite gratuitamente.
2. • Quando os colfectados, sob qualquer pretexto, não apresentarem no acto do fançamento os
recibos .ou arrendamentos, ou estes forem visivelmente suspeitos de fraude em prejuízo do imposto.
3.• Quando no predio existir loja, officina, escriptorio ou estabelecimento de iridustria ou pro.:..
1issão rara separar-se a parte correspondente do
alugue .
4.• Quando pnrte do predio fôr cxclusivnmcnte
consagrada ú ngTicultura ou industria, para separarse o aluguel a essa parte correspondente.
.
5. • Quando o prcdio fôr destinado a hotel, hospedaria, collegio, hospital e outros estllbclecimentos
semelhantes para separar-se a parte correspondente
aos quartos, aulas, dormitorios, refeitorios, enfermarias e outras divisões proprias de taes estabelecimentos, ficando sujeita ao imposto sómentc a parte
do edificio habitada pelo dono, dircctor ou chefe e
seus prepostos.
6.• Em todos os casos em que se tornar absolutamente nece~sario, por constar apenas dos recibos e
arrendamentos o aluguel liquido de encargos impostos ao locatario, ou por outra circumslaneia semelhante, que influa sensivelmente no valor locativo.
§ 1.• Se os pr·cdios forem occupados por pessoas reconhecidamente necessitadas, o arbitramento
rlo aluguel será feito com moderaç<io , devendo
isto constar por especial declarnção no lançamento.
§ 2.• No arbitramento do valor locativo, attender··
se-ha sómcnte ao edificio ou parte dellcí c não á mo""
.IJilia, sua. irnportanciri, uso ou destino.,

Art. 22. A pessoa, que por sua profissão. ou renda
particular, tiver· notoriamente meios Je vida sutli-•
cientes, é sujeita ao imposto, ainda que habite em
commum com outras. Não se admitti•·á, porém, di,·isão do valor locativo, firando uma responsavel pelo
imposto de toda a casa, conforme as declarações que
se fizerem ao Lançador.
§ Unico. Se alguma das referidas pessoas fór
isenta do imposto, proccder-se-ha ao arhilr·amento
para separar.;.se a parte correspondente do vAlor locativ.o.
.
.
_ Art•, ~3. As nttribuições conferidas neste Regula~
mento nos A•lruinistradores das H.ecebeclorias e seus
Escrivães serão cxe•·cidas, nos lugares onde não as
houver, pelos Inspcctores das Alfandegas c seus
Ajudantes ou cmpl'egndos por estes designados, e
pelos Administmdol'es das Mesas de Rendas, Collectores e seus respectivos Escl'ivães.
. .
;
Art. 24-. As attribuições conferidas pelo mesmo Regulamento aos Lançadores das Recebedurias serão
exercidas, nos lugares onde não as houver, pelos
Inspectorcs das Alfandegas ou empregados, que
forem por elles designados para servirem de Lançadores, e pelos Admim:>tradores das Mesas de Hendas
e Collcctores.
§ Unico. Os Inspoctorcs das All'andegas e os Administradores das Mesas de Hendas, Collectores c seus
Escrivães, poderão commetter, estes aos seus agentes e ajudantes, c aquelles aos seus empregados, o
encargo do lançamt.nto do imposto, designando um
delles para servil' 1le Lançador c outro de Ese~·ivão
(Heg. de -t 9 de Set. de 1860 m·ts. 508 c 73·1).
.
. Art. 25. O Lançador podel'á e devçrá pedir csclare·
c1mentos, quando se tornem prectsos, aos Ins(leC""
tores de quarteirão, Parochos, Uepartições publicas
e mesmo aos pa•·ticularcs, que possão ter conheci . .
mento dos contribuintes ..
Art. 26. Os Escrivães do lanramento respondet·áõ
por quacsquer omissões ou en·ganos na escriptura('.~o, de que possa resultar prejuízo não só á l1azenda Nacional como ás partes interessadas, as quaes,
em tal caso, serão effcctivamente indemnisadas pelos
mesmos Escrivães. Igualmente. os Lançadores que,
por abuso dê suas attribuicões, ou por odio ou
affeição, arbitrarem maior Õu menot' imposto, do
que o legitimanientc cobt·avel, além de incotTerem
nas pcuas dos arts. 129 c 135 do Codigo Criminal 1
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fiearáõ responsaveis á J<'azenda N<:~cional pela diminuição, e aos prejudicados pelo excesso que fôr
verilicado por outros Lançadores nomeados ad hoc
pelos Administradores das Recebedorias (Regulamento de 46 de Abril de ~842 art. 26).
Ar·t. 27. As pessoas, que injuriarem os empregados
incumtiidos do lançamento do imposto, nos actos
tie seu oflicio, ou se portarem de modo que perturbe os referidos actos, serão autoadas pelo Escrivão do lançamento, e presas á ordem da autoridade
policial, a quem será enviada de officio a parte circumst;mciada do delicto, assignada pelo Lançador,
para proceder-se na fórma das leis criminacs {Reg.
cit. art. 27).
Art. 28. Os empregados inéumbidos do lançamento não poderão~ com o prete:xta de verificação
do valor locativo, entrar nas casas de habitação
sem o consentimento dos moradores, sob pena
de demissão além das comminadas no Codigo
Criminal, devendo guiar-se pelas declarações dos
mesmos.moradores, comprovadas pelos recibos e
contractos de arrendamento, e, na falta destes elementos, proccdct· ao arbitramcuto na conformidado
do urt. 21.
C\PlTt:LO UI.

Das 1"tclamarue$.
Art. ~fl. As reclamações dos eolleetado& contra o
lançamento podem ter lugar:
1." para exoneração ou reducção rlo imposto exi~ida pelo collccta!\o por estar indevi1la ou exces.
sivarrwulc taxado, ~omo nos easos de inclusão de
pessoas nno sujeitas ao imposto, erro na designação dns pessoas ou moradas, injustiça na fixação·
do vulor locativo ou mudança d€ residem·ia.
2. • para remissão total ou pat·cial do imposto.
pedida por motivo de perda total ou parcial das
faculdades contribuintes, como nos casos de incendio ou outra circumstanda exlraordinaria attcndivel.
Art.. :lO. As n~l'!amaçõcs tendentes ú exoneração
ou rcdue~;<lo do imposto, nos casos do n. • 1 do
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o lançamento até o 9ia 30 ~e. Novembro, sob pena
de não ~.erem dep01s adm1tt1das.
§ 4. • Fóra do prazo marcado neste artigo, nenhuma
redamnção será adllliltida pelos chefes das Estações
de arrecadação senüo:
L• por ontem do Ministro da Fazenda na Côrte e
Província do Rio de Jant~im e dos Inspeetores das
Thesourarias 11as outras l'rovinci.ns, no easo de incidente não pn~Yisto, justificado pet·ante as mesmas Autoridades.
2.• pelas pessoas, que sem fundamento algum
forem collcetadas para o imposro·pessoal, ou a lpJem
por dirdto compelir o benctlcio de restituição.
~-· pelos collectados, que forem colnprehendidos
no lançamento depois de íindo o processo, por qualquer circumstaneta extrnordinaria, devendo porém
neste cnso as rcclmnações ser intentadas dt~nti'o do
praEo de 30 dias, que fôr marcado em a nota, de
que trata o art. i 4.
§ 2. o As petições serão dirigidas ao chefe da Estação de al'l'ccauação, instruidas com os documentos
que os reclamantes julguem a bem de seu direito,
e entregues na mesma estação.
§ a.• As reclamações, informadas por eseriplo
pelos Lançadores, e por quem mais convier, serão
decididas administrativamente, dando-se o motivo
das decisões quando as mesmas reclamações forem
julgadas improcedentes, e entregando-se aos reclamantes os documentos, que as acompanharem.
Art. 31. Das dedsões dos chefes das Estaçiies de
arrecadação haverá recurso, no prnzo de 30 dias, sem
cffeito suspensivo, na conformidade dos arts. 28 do
Decreto n.• 2343 de 29 de Janeiro de i859, c 60 a
671 do Regulamento anncxo ao Decreto n.o 253t de
t7 de l\Iarço de i 860:
1.• na Côrte e Província do Rio de Janeiro, para
o Tribunal do Thesouro Nacional.
2.0 nas outras Províncias, para as Thesourarias
de Fazenda, e destas para o mesmo Tribunal.
3.0 do Tribunal do Thesouro Nacional, para o Conselho de Estado.
§ Unico. A disposição deste artigo é extensiva ao
arbitramento do valor locativo (Lei n.o 1507 de 26
de Setembro de 1867, art. i O § L").
Art. 32. As pf'tic:ões para remissão do imposto,
nos ··asos dn 11. 2 do art. 2!1, podPt'iiO Stor diri0

gid<lS em fJUal quer tempo, ao 1\Iinbtro cu1 F.'lZcn~
da na Côrte e PI'Ovincia do Rio de Janeiro, e aos
Inspectores das The. ou: arias nas outr.1s Provinci~
por intet· nwdio das estações e repa1 tições fiscaes
competentes.
.
. ·.
§ Unico. As decisões dos It:~SP' ctores .ficiio depen-;
drntes da approva(1o do Mmt~tro di\ Fazenda~
CAPrrn.o IV.

Do f c;npo c m:J.lo 1Lt co1Han;·a.
Art. :n. A •~olmmça tln imposto pessoal será reali~
sada ú boc~a do eol're das Estac.;Õflf> dn arrecadação 1
das 9 liur·as da manl1à ás :1 da tanlP, precedendo
aumHidos por editaes nos lugm·es do costume e
m1s folhas publicns:
1.• nos ruezes de Outubro e l'io,·cmbro, se o imposto não exceder de 12$.
"
2.• em duas prd~làÇões igünes, n 1.• nos mezcs
rle Outubro e Novenilno, c a 2.• nos de Auril e
Muio, quando o imposto exceder de 42$.
a.• untes dos prazos mareados,. ~e os collectados
nssim o quizcrem, ou sendo necessario acautelar
os direitos du Fazenda Nncioríal por motivo de aber·
tura de fallenc;a ou de obito do contribuinte.
.
Al't. 3í. Todos os obrigado,; ao imposto, qtlll o ·
não pa~arem dentro dos referidos prazos, incorrer.áõ
na mulla de 6 •;. do valor do mesmo imposto (tci
n.• ~507 de 26 de Setembro de ~867, art. 30).
Aquelles qutJ não satisfizerem vo-luntariamente,
set·üo executados pelo imposto ue\'ido e multa in..
corrida.
·
.Art. 35. O imposto pessoal não será considerado
onus real, nem o proprietario do predio responsavcl pelo imposto devido pelo inquilino.
Art. 36. A cobrança não realisada á boca do cofre
poderá ser aO'enciada, antes do recmso ao meio
executivo, pt:fos Cobradores das Recebedorias, ou,
nos lugares populosos, e prec~dendo autorisação
das Thesourat•tas de .Fazenda, por agentes dos chefes
das outt·as Estaçõe ..; fiscêles, ou dos Thesoureiros
dns mesmns Estações. onde os houver.
.
§ 1. • Os chefes das Estações Hscacs, ou os ThcsQU•
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I!Ciros serão responsavcis por estes agentes, de
quem poder·ão exigir fiança idonea.
§ 2.• Aos mesmos agentes abonar-se-ha metade da
multa por elles arrecadada no domicilio dos contribuintes, na conformUade da circular n.• 37 de
30 de Setembro de 1867.
§ 3.• O producto arrecadado pelos agentes será
entregue, onde houver Recebedorias, no ultimo dia
util da cada semana, e nos demais \uo-ares, nos
prazos que forem marcados pelos referidos chefes.:
Serão apresentados nesse acto os conhecimentos
em ser, réputando-sc cobrados os que faltarem.·
§ 4. • Os ditos agentes poderão ser despedidos {}elos
chefes das Estações. Hseaes, quando estes ass1m o
ent~ndercm convemente.
Art. 37. O prazo d<,1 cobrança do imposto no domicilio dos devedores será annunciado por editaes
das Estações de arrbcadação, affixado.s nos lugares
do costume, e nas ·folhas publicas.
Art. 38. No livro do lançamento do imposto serão
inscriptas as datas dos pagamentos e os numeros
dos conhecimentos de talão, que se extrahirem, conforme o modelo annexo n.• 3.
Art. 3\l. O expediente das Estações de arrecadação será prorogado, sempre que a affiuencia dos
eontribuintes o tornar necessari6 nos ultimas dias
dos. prazos marcados no art. 33 para a cobrança
do rmposto.
§ Unico. Se, não obstante a prorogação de hora,
alguns contribuintes deixarem de ser aviados por
falta de tempo no ultimo dia do prazo, o chefe da
estação fiscal fará relacionar os seus nomes, a fim
de admittil-os ao pagamento sem multa até o dia
1> do mez seguinte, sendo a relação assignada pelo
eheJe no mesmo dia (Dec. n.• 25!.>1 c Reg. de n
de l\lar~.:o de 18GO, nrts. 68 c 69).
CAPITULO V.
Drf flscalisarão c co,ztabilidade.

Art. .iO. A fiscalisação do lançamento e do imposto
pessoal se fal'á do .nesmo modo estabelecido nos
n'gulamentos dos impostos lançados.
LI:IS llf. J:W7. 1'.\1\TF 11.
r. o
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Art. !li. Haver;\ pnrn o expDdienlc c contaLilida~oo
1\u imposto os seguintes livros:
4. • De lançamento (Mouclo annexo n. • 3).
2.• De talões para as quitações.
:1." De eontas correntes dos valores entregues aos
C:ohradorcs c Agentes, o qual será aberto, numcratlo,
rubricado e encerrado pelo chcl'e da estação ·fiscal.
Art. ~2. A Recebedoria na Côrte.., c as Thesourarias de Fazenda nas Províncias rcmctteráõ ao
Thesouro Nacional, conjunctamcnte eom o balanço
de cada exercício, a estatística do imposto pessoal,
eom as observações que lhes occorrercm (Modelo
annexo n.• 4).
'
Art. !~3. A porccntngem c mais tlcspczas rlo expediente da at-recadação, administração e fisealisação, as épocas para as entregas do prouucto
arrecadado, e prestnção das contas dos cxactores
l't~spcclivos, serão as mcs!nas cstnhc\ccidas nos
Hegulameutos 1Iscacs em ngor.

CAPITULO YI .

.Disposir:Des

t~·ansito;·ias .-

Art. H. Pu b\ icado o presente H.egu lamc.nto na Côrlc
no Diaí·io OfTicial, c nas Províncias nos períodicos,
que costumão publicar os actos officiaes, as estações
fiscaes procederáõ immcdiatamente ao lançamento
do imposto para o corrente exercício, "observando
as disposições do mesmo Regulamento.
Art. M:>. ·O imposto correspondente ao exercício
corrente será pago até o fim do mcz de Junho proximo futuro, sob pena de multa de 6 •Jq (Lein.• i507
de 26 de Setembro de 1867 art. 30, e Círc. n.• 37 de
30 do mesmo mez).
Art. !16. As reclamações, de que trata o art. 29 n.o 1,
poderão ser intentadas até o fim do mez de Junho.
Art. 47. Os Inspectorcs das Thesourarias de Fazenda poderão autorisar os chefes das Estações
de nrrecadnç.ão para rubricarem os livros nos lugares
onde, pela distancia em que se acharem dns ca p1taes,
fôr· esta proviclc~cia neccssaria pnra execução dos
<1rts. H n segnmtes.
H in dr Jnnciro em ;:!8 ele Dezembro de ~ 867.

Zaca;·ias de a(;('S (' raseonccllos.

liODELO N. '>......

)!:/Af.ml
RECEBEDORIA DE ~-~/
~*',
":J~
~- ~ '~t.
~/
~;·-=J.~~ z:

• • • • • • • • •

-q;,,~~
-- ;;: G?V --.

" ...... :;Ecçlo.
Previne-se ao Sr ...................................................... morarlor na casa
n." ....• da rua ...........•....•......................• de que no exercício dn f 86 - f 86
lhe foi lançado o imposto pessoal de 3 % do aluguel de.... H ............................. .

.......... .................. . . ... ...... . ..... . .. . .................................. " ...... .

O collectado poderá reclamar o que entender a bem de seus interesses, por meio de
re({uerimento ao Administrador da Recebedoria até o dia •.•....••..• na conformidade do
art. 30 do Regulamento de 28 Dezembro de 1867.
• • • . .. ... de ••.•.•. de t 86

O Esc;·ivão do lanrarnento,
Dt'c, n. 40!íi',

p~g. 47~.

I) La11{~ador,

o nnposto pr.<snal.

rn•auo pelo àrt. iO ela Lei n.• 1;)07 dt\ 2G Ut' Setembro de 186i, ~~ devido por toda a pessoa
residir no Impcrio c tiver por sua conta casa de habitação arrendada ou propria, ain1la que nella não moro.
S:io isentos:
Os membros do corpo diplomatico estrangeiro; os agentes consulares que forem estrangeiros, e não tiverem
outro rendimento além do proveniente do seu emprego.
Os officiacs tio exercito e armada em effectividade de scniço de corpos aquartelados, a bordo dos navios
uo Estado, ou em campanha, comprehendidos os da Guarda :\acionai, corpos de Volnntarios da P3tria e de
Policia; c as pessoos que pagarem o imposto sobre os vencimentos.
Os p;,ços episcopaes, os conventos, as casas de misericordia; os recolhimentos, os seminarios e os estabelecimentos de piedade, beneficencia ou instrucção mantidos pelos cofres publicos geraes, provinciaes e municipaes.
Os templos, igrejas, capellas, matrizes c todos os edificios destinados ao serviço do Estado, províncias e
municípios.
Deve ser pago, não excedendo de 128 réis, no ctecurso dos mezes de Outubro e Novembro, e excedendo de
12S réis em duas prestações, a do 1.• semestre nos referidos mezes, e a do 2.• em Abril c :l\laio.
O collectado qne deixar de satisfazer u imposto nos ditos ftl':lzos, pag:1rá mais t; o!o de mult:~o
ljUI'

lliODEI~O

N. f.

l.a Seccão. Exercicio de 186 -186
"

Rol do lançamento do imJlOsto pessoal dn rua tle
I'P.EDIOS.
:\IOIUDOP.ES.

rROriSSÕES

1'.\ Yl\!L'iTOS.

ISE~TO

ntPOSTO,

jr,~~oriantc

2: 400S

andares .. ,.João ela :"ilva .......
..
.los!> da Cos\a ...... ·JA<ilo~ado .. .
Lmt de ~ou;;a .....• lJ<.•nttsta ... .

I

I

a

l: OOOS
GOOS

1 :uovs

1:200J

OBSEI\YAÇÕE;;.

SUJEITO
MJ
DI POSTO.

no

TOT AL,

;I
1'

I

VALOR LOCATIVO.

01

:: I

I

1: '.O OS Occnpa o Lo andar· t' a l·>j:;.
1: nou i
,
~.o
,
1: 2UU$
~l.o
»

&:200S
.. 1

autl~r .....

Franri,;ro Ro<lri~IH'S . Cahrllrireiro.
Uuilllcrme J<>aqtÍim •. All'aiatc.....

2:GOOS

600$

1 :20tH
•1:

r~:! nndares ... Lnuriano filartin~ .... Nrp-ociantc ..
7\T<'n·co .......Joaquim LopPS ...... Emp. Puh •.
~) ' l'crrro ...... '~lanocl tl:t Silva ••... Proprietario.

si

1

1:000$

I :000~

800$

soos

17: 1 andar ..... Domingos da '\obrt'ga. CorrNor ... .
.I o sé .Joaquim ....••. Prof<'ssor ... .

•~OV$

auos

sno&>

Souza & l'achcw .... Sapateiros .•.

»

"

g sohr;,tlo.
a loja .

soos

2:000$ .....•..
1 :000
1 : 000~
400~ '· ....... .

i~ ,\~~~b~;dad~·. ~-;.;;;J~i~c·o· Í'·i;,i;e·i;·~: ·: ·i·~i,;~iii'u·o·:::
]:,~ ............................................ .

2:GOOS
600$

I--~73õõ;

-:>:ooos
Paga o imposto sobre os ,·eucinH':lt•>>.
~003

Em reconstrucção.
Drsoccnpauo sem mobilia.
Eseriptorio na frente do sobra.].,.
500g 1Occupa o intrrior tio sobradu .
bOOR Occupão 11 loja.

6:&00

t0:2oos

Inferior
TO'f.\1..

no

minino.

De

f)::\~

a
4~;os

Dn

~so:,:
H

l · 'il'JS

D•'

1\De demais

1: ~un~ a
~:

.cos

VALO!~

Ntl;\IEI\0 DAS
PESSOAS.

NU.\IEí\0 DOS Pí\WiOS.

l.OCATIVO.

Contri-

huintes. lseutns.

Isento.

:.!:400$.

an
imposto.

==='===
l't•rn•os . . . . . • • • . • . . •
.\»ol.Jradado..........
Dt> UUl a.nd:tr.........
1>1' dnus and~tre.s ..... .
l!t· trt·.' <ltHlares ....•.•

ooo,s
I 1:700$
1: liDOS

4:?1)1J~

1

~: OOO~J

3

I :tiUliH

:::üO.)iJ

2

1

1

1

:!

4

1

1

\erchcdoria uc .•...•..•..........•.. , e:n ..•...•.
10>'2. pag. ·171.

O L:JOçador,

1:

4<)1)~

'

I\IODELO N.
l~slalislira

~·.
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DECHETO N. 4053 -DE 28

DE DEZEMBRO DE

4867.

Autorisa o transporte da qúantia de 3~:2UH178, tirada das sobras
do credito de" Obras es{Jeciaes do Ministerio do lmperio," para
applicar a despezas dás ;rubricas «Alimentos do Príncipe o
Senhor D. Luiz," « Soccorros PublicOS» e« Instituto dos meninos cegos" do exer'cicio de 1866-67.

Sendo insufficientes os fundos votados na Lei
de 28 de Junho de ~ 865, nos termos da de
n. oi 292 de 15 de Junho de ~ 866, para as despezas
das rubricas «Alimentos do Princtpe o Senhor D.
Luiz,» «Soccorros Publicos »e« Institutos de meninos
cegos» do exercício de 4866-4867: Hei por bem,
Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar,
de conformidade com a disposição do art. ~3 da
Lei n.o H77 de 9 de Setembro de 4862, o transporte
da quantia de 34: ~tf 8178, tirada das sobras do credito de « Obras especiaes do Ministerio do Imperio; >>
para applicar ás dttas despeza-s, na fórmã dã tabella,
que com este baixa, assignada por José Joaquim
:Fernandes Torres, do Meu Conselho, Senador do
Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte
oito de Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
n! HU5

José Joaquim Fernandes Torres.
Tabella das quantias a que se refere o Decreto acima.

Lei n. o' f SH-5 de 28 de Junho de f 865, nos termos
da de n.• f292 de 45 de Junho de 4866.
Artigo 2.•.
§ 7.• Para ~( Alimentos do Príncipe o
Senhor D. Lmz »...... ... .. . .. . .. . . .. . 5:725$805
§ 30. Para« Soccorros Publicos e melhoramento do estado sanitario ». . . . . . . 26: 000$000
§ 33. Para « Instituto dos meninos
cegos >>. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2: 54 5$373
34: 24·184 78

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Dezembro de
-José JoaqHim Fernandes Tort·es .

~ 867.

....
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DECRETO N. 4054 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1867.

Desliga do Commando Sup~rior dos Municípios de Uruguayanna e annexos, da Provi nela do Rio Grande do Sul, a Guarda
Nacional pertencente áos districtos de Santa Anna do Li,:ramento, e da Parochia (_}é S. João Baptista de Quaraby; c crêa
com ella um outro /tommando Superior.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província do Rio Grande do Sul: Hei por bem
Decretar o seguinte:
Art. 1.° Fica desligada do Commando Superior
dos Municípios de Urugayanna e annexos, da Província do Rio Grande do Sul, a Guarda Nacional
pertencente, aos districtos de Santa Anna do Livramento, e da Parochia de S. João Baptista de Quarahy da mesma Província e com ella ereado um
outro Commando Superior formado dos Corpos
de Cavallaria numero trinta e tres e trinta e cinco
c de duas Companhias avulsas do serviço da reserva,
sendo uma organisàda no districto de Santa Anna do
Livramento, e a outra no da Parochia de S. João
Baptista de Quarahy.
Art. 2.° Fica revogado nesta parte o Decreto nu··
mero dous mil trezentos e setenta, de cinco de
Março de mil oitocentos cincoenta e nove.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido ~ faça
executar. Palacto do Rio de Janeiro em vinte oito
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independencia e· do Imperto.
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

Martim Francisco Ribeü·o de Andrada.

-

DECRETO N. 4055 -

471DE

28

DE DEZEMBRO DE

1867.

Crêa uma Secção'''~ Dntaii'J.b de lnranl:ll'ia do !li' !'Viço nctlvo 1111
Cidade das Alafrti:ts,, dn 1'1'0\'llll'i~t 11t1 IUt':illlll nu nu•.
'

Allendentlo no quo Mn ropl't'st'lllou u 1'1'11ldtmh'
da ProYincin dus Alagôas, Uoi pot· lllllll lhlcrot:u·
o seguinte:
Artigo unico. Fica crcada na Cidade das Alagôas,
da Província do mesmo nome, uma Secção de
Batalhão de Infantaria, com duas Companhias, e a
des}gnação de segunda do serviço activo, a qual
tera a sua parada no lugar que lhe fôr marcado
pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Seeretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro. em vinte e oito
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Ind.ependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribei1·o de Andmda.

-···DECRETO N. q.Q56- DE 28

DE DEZEMBRO DE

1867.

Autorisa o 1\linistro c Secre.tario de Estado dos Negocios da
Justiça a applicar ás despetas da verba- Secretaria de Estado,
no exercicio de 1866-67....;; a quantia. de 23:226$0110,. tirada das
sobras da verba -Justiças de 1.• installicia;, no mesmo exercício.

Não sendo sufficiente a quantia votada no § L• do
art. 3. 0 da Lei n.o 124c5 de 28 de Junho de 1865, que
regeu o exerci cio de 1866-67, em vii'tude do Decreto
n. o 1292 de 15 de Junho de 1866, para as despezas
com a Secretaria de Estado no exercicio de 1866-67;
Tendo ouYido o Conselho de Ministros, Hei por
bem, na conformidndc do art. 13 da tei n.• H67
rle !l de Setembro ele 1862, auturisur o Ministro c

-

OR-

Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a
npplicar ao pagamento daquellas despcws a quantia
de 23:2'26$050, tirada das sobras da verba-Justiça~.
de L• instancia do mesmo exercício- na fórma da
demonstração junta, dando conta ao Corpo Legislativo, na sua proxima futura reunião para ser definitivamente approvado.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 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 vinte oito
de Dezembro de mil oitoeentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Jndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
;.1lartím F1·ancisco Ribeir·o de Andrada.

Demonstração da despeza feita com o ~ t. .•- Secretaria
da Estado- no exerclclo de 1886-8"1.
Despe~a.

Vencimento do pessoal da
Secreta ria .•............ 135: 559$51.\1
Irn pressões ............. . 17:563$300
Expediente .............. .
5:450$233
Despezas rniudas ........ .
2:349$760
Cavalgauura a tres correios ................. .
450$000
Illurninação do edificio ... .
223$200
- - - 161 : 596$050

Credito concedido pela Lei ......•..... 138:370$000
Deficit.. .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . ..

23:226$050

Secretaria de Estado dos Negocios da Jusliça em

28 ue Dezemb1·o fie 1867 .-Martim

beiro de Andrada.

Francisco Ri-

Demonstração do estado da "Verba- Justiças de t .• ins•
taneia- (SI G.•) no exerelclo proximamente Ondo de
t866-6'7.

Credito consignado pela Lei. ........... 950: U0$0"00
Distribuição primaria ás
·
Províncias.... . . . . . . . . . 843:000$000
Augmento concedido ás
rnesrnas........ .......
2~:409$279
867:409$279

Na C{ll·te:
Com justiças lerritoriaes e
outras despeza& ....... .

24:664$600
892:073$879

Saldo. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .

58: 066S 121

Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça em

28 de DczemlH'O de 1867.- Martim Francisco Ribeil·o de Andmda.
Quadro demonstrativo da lmportaneia tirada das sobras
existentes na "Verba - Justiças de t. .• instancia - no
exercício de t. 866-6'7, para sapprir o deftcit da verba
-Secretaria de Estado -no mesmo exereiclo, na fõrma
do art. :1.3 da Lel n. 0 t.t.'l7 de 9 de Setembro de t86~.

Imporlancia tirada das sobras da verba
-Justiças de 1 .• instancia-.... . . . 23:226$01)0
Imporlancia do deficit da verba - Seaetaria uc Estado- .......•........ 23:226$ú50
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Dezembro de
18G7 .-1Vm·fim F'1Ymcisro Ribri1·o dr A}/(fr·ada.

-
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DECf\ETO N. 40:.17-DE 28 DE DEZEMBRO DE 18G7.

Abre ao Ministro c Secretat·iotlc Estado dos Ncgocios da Justiça
um credito supplementa~i da quantia de 1113:89881101, para
occorrer ás despezas no hcrcicio de 1866-67 coro a verba
-Corpo milita1· de poi~ha.-

Tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei
por bem, na conformidade do § 2. 0 do art. 4-. 0 da Lei
n.• 589 de 9 de Setembro de ~850, autorisar, pela
Repartição dos Negocios da Justiça, o credito supplementar de 153: 898~501 para occorrer ás despezas
no exercício de 1866-67 da verba -Corpo militar de
pol.icia- na fórma da demonstração junta; devendo
esta medida em tempo competente ser levada ao
conhecimento do Corpo Legislativo.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palac10 do Rio de Janeiro em vinte oito
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mm·tim Francisco Ribei1·o de Andrada.

'Iabella demonstrativa da despeza feita com o § t~
Corvo militar de policia- ao exerciclo de t SG0-6'7.

Credito consignado pela Lei. .......... 515:3128!j00

Despezas.
Com o pessoal do corpo
militar de policia, equipamento, compra de cavallos , illuminaçiio e
outr'as despezas . .'...... 178:3128068
Com o Yencimento dos
officiaes e praças da
guarda urbana, fardamento, armamento e outras despezas ......... . 228:6908948
Com os corpos da guarda
nacional destacada em
~rviço policial e outras
despezas .............. .
Com os differentes postos
de guarda policiaes e
urbanos, nluguel de
casas, asseio e outras
despezas ....... , . . . . . . .
7: 351$350
- - - , - 66<J: 2 H 8001

Deficit ........................ 153:8988501
Secrelnria de Estado dos Negocios da Justiça em

28 de Dezembro de 1867.- Mm·tim. Francisco Ri-

beiro de Andrada.
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OECfiETO N. l01S8

--DE

1!B -':W

DE DEZEMBRO DE

1867.

Autorisa o lUinistcrio da Agricultura, Commercio c Obras Pu·
blicas para applicar áii dcspczas de algumas verbas deficientes
tio cxcrcicio de t8G6-1867 a quantia de 190:9438613, tirada
das sobras dos §li 11 c 13 art. 8. 0 da respectiva Lei de Or~a
çamento.

Sendo insufficientes as l]nantias votadas nos §§
12 c 15 art. 8. 0 da Lei de Orçamento n.o 12i5 de
28 Junho de 1865, mandada vigorar no exercício de
1866-1867 pela dG n.o 1292 de 15 de Junho de 1866;
bem como as somrnas constantes do Decreto n."
3857 de i de !\Ia io de 1867, para as despezas com
as verbas-Obras Publicas do Município, e Terras
llublicas c Colonisação; Tendo Ouvido o Meu Conselho
do Ministros ; e de conformidade com o art. 13 da
Lei n." H 77 do 9 <lo Setnmbro do 1862: Hei por bom
Autorisar o Ministerio da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas para applicar ás referidas dcspezas
a quantia de 190:9i3$1i13, tirada tlas sobras das
verbas a quo se referem os §§ 11 e 13 do mencionado art. 8.", como tudo se vê da demonstração
JUnta; dando-se disto conhecimento ao Poder Legislativo na sua proxima reunião para ser definitivamente approvado.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario do Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de
Janeit·o em vinte oito c1e Dezembro de mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magesladc o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

-

~83

Demonstração ela dcspeza, paga e por pagar, eom as
verbas dos Si~ 12 e lti art. ~.· da Lei de Orçamento
pertencente ao exerelclo de 1888 - I 88'7 1 bem como das
quantias tiradas dos §Si I I e 13 do Dlesmo artigo para
fazer face a tal despcza 1 e a que se refere o Decreto desta
data.

§ 12.
OBRAS PUDLICA.S DO 1\lUNICII'IO.

Importancia autorisada
:llé o ultimo de Setembro proximo passado.
Dila idem em Outubro..
Credito da Lei.........
Dito do Bccrcto n.• 3857
de i de l\laio de 1807..

800:151,~208

1008000

800:2iitS208

729:623,~800

50: 100JJOOO

77!!: 723~800

Dcficit....... . . .. .. .. .. .. .

2o::;27U~03

§ 15.
TERRAS PUBLICAS E COLONISAÇAO.

Import:mcia autorisada
até 2i de Setembro
JH'oximo passado .•..• 1.056:41GS20a
Dita que ainda é neces·
sana para os gastos
pe•·tencentes ao exercício.................
15;008000 t.071:416S20a
Credito da Lei.........
Ui to do Decreto n.• 3837
de 4 de 1\laio de 1867.

1571.:1008000

329:000$000

!101 :0008000

llefieit. ...................

t70:Hii~20a

Total .....•...

1\10:9~3H613

Para o dcficit do~ 12 será ti1·ada do
~ 13-Limp~za e inigação da Cidade
a quantia li e.........................
Para o do § 15 será i~ualmt\ule tirada do § H-Obras Publicas Geraes
c auxilio ás Provinciaes a de........

20:II27Hi08
170:416$20a 190:9438613

Pala cio do Ilio de Janeiro em 28 de Dezembro de 1867.lltcmocl Pinto de Sou:a Dantas.

llECHETü N. "O;j()
Autorisa

~

--DE

28

DE DEZEMBRO DF

IRG7.

incorporação c an(lrova lolS Estatutos da Associação
Commercial do Ceará.

Altendendo ao que Me requereu~ Associação Commercial do Ceará, devidamente representada, e do
conformidade com a Minha immediata Resolução
de 21 do corrente mez, tomada sobre parecer da
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 29 de Outubro ul·
timo: Hei por bem conceder-lhe a necessaria auLorisação para funccionar, e approvar os respectivos
Estatutos com as modificações que com este baixão
assignadas por .Manoel Pmto de Souza Dantas, do
Meu f:onselho, Ministro c Secretario de Estado dos
Negocios da Agricullnra, Commercio e Obras Publicas, fJUC HS:;im o toulw entendido c faça executar.
P01lncio do Hio de Janeiro em vinte oito de Dezembro
1lc mil oitocentos sessenta c sete, qnadragesimo
sexto da lndependcncia c do lmpcr·io.
Com n rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Manoel Pinto de SoHza Dantas.

lliodificac;<•es a fJDe se refere o Decreto n . .JOGO de 28
de Dezcmdro de I SG't.

Art. 45. O § 2. 0 eliminado.
U terceiro que passa a ser segundo àssim rc-

tligido.
A Dirccção eliminarú da Associa~ão c recusará ingresso nos salões de leitura a toaos os socios, que
po1· sentença passada em julgado forem eondcmnados pot· crimes de roul}O, furto, estellionato, quebra
rrandulcnta, moeda falsa, falsificação c outros scmellJantcs.
Art 17. Tres socios podem requerer a reunião
cxtraordinat:ia da Direcção; oi~o exigir a convocação
ria asscmblca geral; c dczasc1s convocai-a no caso

-

48i)-

ele que a uirecçiio recuse fazcl-o, declarando-se em
quafquer dos casos o motivo da convocação.
Art. 20. Haverá reunião ordinar·ia da Associaç.ão
em assemlJ!éa geral no primeiro dia do mez de Maio
de cada anno para a eletção da nova Direcção, e ex·
traordinaria quando a Dirccção ou dezase1s socios a
c~nvocaretn! pr~ced_eildo s~mpre a~iso publico e indiYlllual com thdwaçao preciSa do dJa c bora.
Art. 23. A eleição será feita por escrutínio secreto
podendo ser eleitos individualmente o Presidente,
Vice-Presidente, Secretario e Thesoureiro, c os mais
englobadamente.
§ Unico. Na eleição para Directores não são admittidos votos por procuração.
Art. 24. Os associados da mesmu firma social, que
se upresentarem em assembléa geral, sendo accionisla, poderão ter cada um de per si voto proprio,
c ser eleitos inividualmente.
Art. 27. A Direcção é n represmíliinte da Associação, á qunl esta commelte a sua administracão
pe:o tempo de um mmo a contar do 1.• de Maio" ao
ullimo de Abr·il.
A Dir·ecção compõe-se de um Presidente, um VicePresidente, um Thcsourciro, um Secretario c trcs
Dircctorcs eleitos na fórma do art. 23.
Art. 30. A Direceão só pó de trabalhar em sessão,
cst.ando reunidos lrcs ou mais de seus membros,
c suas decisões serão tomadas com a approvação
da maioria dos ·mcmiH'os presentes.
Art. 31. § 2.• Ilepmsentnr a quem competir sobre
a má execução das leis commercincs, ou quando
1lellns possiio resultar prej.uizos ou embaraços ao
commercio desta prnçn.
·
§ 3. o Supprimido, ficando dahi em dinnlc allcrada
n numeração dos paragraphos deste artigo.
§ G.o que passará a ser &.o assim redigido:
Determinar o numero, qualidade c vencimentos
dos empregados neccssarios para o bom serviço da
Associaçüo, regulando o exp.edientc c despczas que
couberem nos limites do seu rendimento annunl ;
Jicando porém dcpendtnte da approvação da nsscmbléa geral o numero c venctmentos dos ditos
empregados.
§ 9.• ~onvocnr a Associação para a reumao em
nssembiPa gcrnl nns épocas marcadns nestes Estalutos, e cxtra0rrlinariamcnLc quando julgar ncecssarin, ou lhe fôr rctiHCrido por dczasds soeios.

-

ISG-

Arl. ltG. A llltcrnç<1o ou rcfot·ma destes Esll\tutos
pôde ser proposta em assembléJ gemi c votada po1·
maiorin de votos.
Art. 47. O prazo de duração da Associação será o
de 30 annos.
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Dezembro de
~867 ........Manoel

Pinto de Souza Dantas.

Estatutos da Assoelaçi\o Commerelal do Cea1•ã.

CAPITULO I.
DA ORGANISAÇÃO E FINS DA ASSOCIAÇÃO.

Art. 1. 0 A Associação Commercial do Ceará é a
reunião do3 commerciantes desta praça, nacionaes
c estrangeiros, admitlidos na fórma dos arts. 3. o, 4-. •
o 5. o destes Estatutos.
Art. 2. o Os fins desta Associação, são:
§ 1. 0 Heunir o Corpo do Commercio desta Província
em um centro, onde se possão discutir e combinar
os interesses geraes de seu commorcio.
§ 2. Indngar os vexames e estorvos que elle soífrc
c buscar lodos os meios legaes para os remover,
fazendo chegar representações ao conhecimento do
Governo e da Assembléa Legislativa. Toda e qualquct·
ingerencia ou demonstração politica lhe é expressamente prohiLida.
0

CAPITULO li.
DA ADlllSSÃO DE SOCIOS, SEUS DlRElTOS E DEVERES.

Art. 3. 0 Pertencem á esta Associação todos ossocíos clfectivos, constantes do livro da matricula, que
subscreverem os presentes Estatutos, obrignndo-se
ao cumwimcnto de suas disposições.
Art. 4" Para a admissão de novos socios, é necesS<\I'io: I " que SP_jn proposto por <.tlguma pessou, que

-
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já pertença a Associação c ser approvado pela Dírectoria; 2.• que o proposto exerça a profissão do commercio em qualquer dos seus ramos, e que goze de
reconhecido credito e probidade.
Art. 5.• A Direcção póde admittir como socios honorarios as primeiras Autoridades daJ>rovincia, principalmente aquellas com quem a Associação tenha
de corresponder-se, e assim quaesquer outras pessoas que não estejão no caso pelos seus empregos
e pos1ção de serem socios effeclivos.
Art. 6.• Para as despezas da Associação cada socio
effectivo cootrilmirá com a quantia de 258000 de
entrada, por uma só vez, e mais a mensalidade de
3~000, pagos em trimestres adiantadamente.
Art. 7." Os socios honorarios são livres de contribuição; todavia gozaráõ de todas as regalias por estes
Estatutos concedidas aos effectivos, exceptuando a
de votarem ou serem votados.
Art. s.• E' expressamente prohibido remover para
fóra da casa da Associação as gazetas, livros commerciaes, mappas e preços correntes.
Art. 9.• Os associados enviaráõ á casa da Associação diariamente, e o mais cedo possível, as noticias
que receberem de interesse geral do commercio,
bem como farão saber as sabidas dos navios á sua
consignação para os portos estrangeiros ~8 horas
antes da partida.
Art. ~O. Os associados tem accesso aos periodicos,
ma-ppas, folhetos, livros e noticias da casa da AssoCiação, e podem nella apresentar visitantes de
qualquer outra praça, assignando no livro respectivo.
Art. ~ ~. Os visitantes podem gozar da casa da Associação por um mez; passando este tempo, r.agaráõ
mensalmente 5$000 continuando a frequenta -a.
Art. 12. Todo o membro desta Associação é obrigado a aceitar o cargo de Director, para que fôr
eleito pela assembléa geral , podendo-se sómente
escusar se tiver acabado de exercer este lugar por
dous annos consecutivos.
Art. ~ 3. O soei o que se quizer retirar da A550ciação
fará disto participação por escripto á Direcção antes
de finalisar o anno; não fazendo, fica obrigado ao
pagamento da seguinte annuidade.
Art. 1 ~. O soCio que se despedir da Associação
póde requerer á Directoria entrar de novo nella, pagando nova joia de enlrada.
Art. 15. Nenhum socio póde ::;er eliminado senão
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por deliberação da asscmblé geral, ou nos casos
·
1.• Pela infracção dos arts. 6.•, 12, 43 e 39.
2. 0 Eliminado.
~ 3.• Modificado.
Art. 46. Os socios eliminados podem, passaoos
dous annos, ser novamente admittidoS' pela- asiembléa geral dos associados, n requerimento de\les ,
prpvando acharem-se em circumstancias de serem
novamente ndrnittidos.
Art. 47. Modificado.
Art. 18. Os associados podem mandar seus caixeiros á sala da Associação a colher noticias, com tanto
que se não demorem mais do que o tempo preciso
para o que alli vão.
Art. 19. Os proeurndores dos socios ausentes da
província gozarúõ de todas as regalias concedidas por
estes Estatutos.. a seus constituintes.; mas não são
elegíveis.
sc~uintes :

CAPITULO lll.
DA ASSBBLÉA GBRAL.

Art. 20. Modificado.
Art. 21. Para que a Associação possa cons.lituir,;se
em assembléa geral é mister que estejão reunidos,
pelo menos, a quarta parte dos associados.
Não se reunindo este numero no dia designado,
far-se-ha segunda e terceira convocação, e então se
julgará constituída a assemhléa geral com os socios
presentes, uma hora depois daquella que tiver sido
designada.
Art. 22. Na sessão ordinaria da assembléa geral,
depois de lhe serem apresentadas e lidas as contas
e relatorios dos trabalhos da Dirccção no anno terminado, se procederá a eleição de sete membros
para a nova Direcção.
Art. 23. Modificado.
Art. 24,. Modificado.
Art. 25. Para a reunião extraordinaria da Associação, em assembléa geral, far~se-ha não só aviso
publico , CIJmo lambem inuivhlua1 1 indicando~se
nestes o IH~gocio a tratar, não se podendo nella tomnr

-
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deliberação alguma alérn do objecto para que fôr
convocada: as propostas dift'erentes que apparecerem
Aguard'aráõ uma outra sessão extraordinaria reunida
na fórma acima, para serem decididas.
Art. 26. O Presidente e Secretario da Direcção serviráõ o mesmo lugar em assembléa geral; sendo
auxiliados por dous escrutadores nomeados pelo
Presidente e approvados pela assembléa geral •.
CAPITULO" IV.
DA DIRECÇÃ.O E SEUS MIIIBROS.

Art. 27. Modificado.
Art. 28. Find~- ~tempo designado no artigo precedente, e reunliJa a assembléa --gemt- na-1'óMJnt-d&
art. 2t, a Direcção dará contas de sua administração
apresentando um relatorio de seus trabalhos e princtpaes occurrencias, lembrando os meios que julgar
tendentes á prosperidade do commercio da Província
em geral.
·. ·.
Art. 29. A Direcção se reunirá em sessão ordinaría
duas vezes por mez, e extraordinaria qmmdo o Presidente, ou tres socios a requisitarem para negocio
urgente.
Art. 30. Modificado.
Art. 3L Compete á Direcção:
.
§ t.• Administrar todos as negocios da Associação
na conformidade destes Estatutos.
§ 2.• Modificado.
§ 3.• Supprimido.
§ 4,, • Pugnar pelos direitos do commercio i desta
Província, especialmente pelos dos membros· desta
Associação.
· .-.~: ···. f 1
§ 5.• Promover e animar a organisação de ·em-

prezas tendentes ao melhoramento e prosperidade
do paiz.
§ 6." .Modificado.
§ 7.• Marcar o dia c hora de suas sessões ordinàl'ias e as cxtraordinarias , quando forem necessarias.
§ s.• Determinar a escolha e compra dos livros e
ga'zetas de ~ue se de\' e compor o gabinete de leitura.
§ 9.• Modificado.
LEIS Dll

1867.

rA.II.TI!: 11,
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Art. 32. A administracão interna da casa será con·
fiada a um dos Directôres semanalmente, para o
que se fará uma escala por todos os membros com
excepção do Presidente e Secretario.
Art. 33. As obrigações inherentes ao cargo de Director de semana serão determinadas pela respectiva Direcção.
Art. 34. A vaga de qualquer membro da Direcção
será supprida pelo immediato em votos, procedendo
ella á nova escolha, s~ a vaga fôr de Presidente,
Vice-Presidente, Sec•·etario ou Thesoureiro.
Art. 35. Eleita a nova Direcção tomará posse immediatamente estando presente a sua maioria, ou
dentl"O de oito dias ute1s.
Art. 36. São attribuiçõ~s peculiares do Presidente:
§ 1. o Abrir e encerrar as sessões e regular seus
·
trabalhos.
§ 2.° Convocar sessões e~traordinarias quando julgar necessario, ou lhe fôr requerido por tres socios.
§ 3. o Assignar com o Secretario as actas das sessões, representações e papeis de maior importancia;
assim como os termos de abertura e encerramento
dos livros da Associação. .
Art. 37. O Vice-Presidente, além dos deveres inherentes ao cargo de Direclor, substituirá o Presidente
em seus impedimentos.
Art. 38. No impedimento do Vice-Presidente fará
suas vezes o Secretario.
·
Art. 39. Compete ao Thesoureiro:
§ t. • Arrecadar e ter sob sua res~onsabilidade todo
o rendimentó da Associação.
§ 2. o Pagar as despezas ordinarias da mesma e
as extraordinarias com autorisação da Direcção .
. § 3. 0 Mand<l;r fazer a escripturação competente no
livro de receita e despeza.
·
§ 4. 0 Apresentar no fim do anno as suas contas
documentadas á Direcção para serem patentes á assembléa geral.
.
Art. r.,o. São attrip~ições do S~cretario:
.
§ t.o Receber e dmgtr o expediente da AssoCiação.
§ 2. o Redig-ir as a c tas das sessões, e assignal-as
com o Prestdente, depois de lançadas no livro para
este fim determinado.
§ 3. • Assignar igualmente com o Presidente as representações em nome da Associação, e em geral
todos os papeis de maior importancia.
§ 4.• Numerar e rubricar os livros da Assoc.iação
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assignando com o Presit\ente

DS

termos de aber·-

tul'a e l'IICCI'I'UlllClltO.

§ 5.• Dar as ordens e instrucções necessarias para
o bom desempenho a cargo dos empregados da
Associação.
Art. 4-t. No impedimento do Secretario a Direcção
nomeará quem o substitua interinamente.
·
Art. 4.í!. Todos os Directores são obrigados:
§ L• A assistir as sessões tendo sido previamente
ansados; e quando não possão comparecer, par~
ticipal-o por escripto.
§ 2.• Velar na fiel observancia destes Estatutos.
§ 3.• Administrar a casa da Associação interina~
mente, na semana que por escala lhes tocar cum~
prindo as demais obt·igações inherentes a este cargo
ua fórma do art. 32.
§ i. • Lembrar e propô r nas sessões da Dirccção
o que julgarem tendente aos interesses do co·mmercio e prosperiâad&- àa- l'Pe'li.Reitr.
Art. 43. A lllrecção é autorisada a abrir correspondencias com os portos e praças commerciaes
que julgar bem, e eleger para socios honorarios
e correspondentes pessoas que ai li residirem.
Art. H. As contas apresentadas pela Direcção
serão mandadas examinar pela sua successora pfrr
uma commissão especial, a qual dará o seu parecer
exarado no livro da receita e despeza, e segundo
estes serão ou não approvadas pela nu va Direcção.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 4-5. Nemhuma petiçilo, rept·esentação ou queixa
sobre objectos commerciaes e de iQteresse geral
será levada ao Poder Legislativo, ou Execulivo, sem
ser apresentada na mesa da Direcção, para ser
examinada, discutida e approvada ; não podendo ser
considerada como representa1;ão commercial desta
praça a que não seguir estes tramites.
Art. i6. Modificado.
(Seguem-se as assignaturas).

- -····
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DECRETO N. 4060-- DE 28

DE DEZEMBRO DE

i 867.

Abrindo ao Ministerio da Faíenda um credito supplementar tle
f.206:8t8S979 e autorisando o transportê de '6t6:lia;612 de
umas para outras verbas· da despt~za do mesmo Minlsterio no
exerclcio de 1866-1867~·

v Reconhecendo-se a insufficiencia do credilo concedido ao Ministerio da Fazenda pela Lei n.• 4i4r,
de 28 de Junho de 4865, em vigor no exercício de
-1866-4867 pelo Decreto Legislativo n.• 4292 de 15
de Junho de 1866:
Hei por bem, na conformidade dos arts. 42 e 43 da
Lei n.• 4177 de 9 de Setembro de 4862, e do art. lO
da de n.• 1507 de 26 de Setembro de 4867, e Tendo
ouvido o Meu Conselho de Ministros, Abrir ao dito
Minister,io um credito supplementar de 4 . 206:848$979
e autortsar os transportes de umas pa,ra outras
verbas de 646:2488642 no referido exercício de
4866-4867, fazendo-se a distribuição destas quantias
nos termos da tabella annexa, assignada'por Zacarias
de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, que assim o tenha entendido e o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e oito de
Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sna Magestade o Imperador.

Zacarias de Góes e Vasconcellos.

-

~93-

Tabella .tas 'Werbas do art. '7.• <la Lei n.• 1~4:. de 28 de
Junho dOJ t S8G, em 'Wigor oo eserelelo de t 888-t 88'7 .
.na f6rma do Decreto Leglslatl'Wo o.• t20~ de tG de
.Junho de 1888, que eareeem de aucmento de eredlto,

Credito supplem.entar.
§ 9.• Estações de ar.
recadação...
~2:352$109
§ 15. Premio de leli'Us, etc .... Li64:496$870 1.206:8í8$9i9

Transpm·tes.
Para o §. i.• Caixa da
Amortização e filial
da Bahia ..........
Tirados:
Do§ 2.• .Juros da divida interna fundada ....•..•.•.••
Do § 3. • Ditos da divida inscripta, etc.
Para o § 5." Pensionistas e aposentados ...........•.
Tirados do § 3.• Ju~os
da diivida inseri ta
Para o § 8.• Juizo dos
Feitos da Fazenda.
Tirados do§ 3. • Juros
da divida inscripta
Para o § 9." Estações
de arrecadação ...
Tirados:
Do § 3." Juros da divida inscripta .....
Do § 6. • Empregados
de repartições extinctas ...........

i29:-í75$17t

48:909$569
80:565$602

-----

32:807$009
32:807$009
46:079$878
46:079$878
302:455$295
1 i O: 345$458
4:631$40~

.í9~-

Do§ i.' The!'\ouro Nacional e Thesourarias de Fazenda ...
Do § H Administração de Estamparia
Do § ~ 2 T~pographia
Nac1ona .....•.••.
Do § t 3 Administraç~o de Proprios Nae1onaes ...........
Do § 17 Obras ......
Para o § tO Casa da
moeda ............
Tirados do ~ t7 Obras
Para o~ t 4- Ajudas de
custo .............
Tirados do ~ t 1 Obras
Para o § 46 Juros do
emprestimo do Cofre dos Orphãos ...
Tirados do § 17 Obras

4-9:316$96}
2:1 U$724.
36:000$000
5:.\18$000
64-:598$1-i-1

-----18:685$890
48:685$890

----53:4-51$929
53:4-ãt$929

--63:263$UO
63:263$HO

....

---------4 .823:061$594
.

'.

'..

'

--·

-~---'-

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Dezembro
de 1861.-Zacarias de Góes e Vasconcellos.

····DECRETO N. 4061 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1867.

Autorisa o Ministrá e Secretario de Estado dos Negocios da
Marinha a applicar ás despezas !los ~~ 20 e 22 do Ministerio
a seu cargo, no exerciho de 1866 a 1867, parte das sobras
existentes em outros paragraphos da respectiva Lei do Orçamento.

Sendo insufficiente o credito concedido pela Lei
n. • 1245 de 28 de Junho de 1865, vigorada pelo Decreto n.• 1292 de 15 de Junho de 1866, para as des-
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pezas dns ruhr·icas -Reformados c obras do Minisleria da Mnrinha- no exercício de 4866 a f867: Hei
por bem, na conformidade do art. f3 da Lei n.• H71
de 9 de Setembro de 4862, e tendo ouvido o ConselhO
de Ministros, autorisar a transferencia para as ditas
rubricas da somma de 269:876$129, que deverá sahü·
das sobras resultantes de economias feitas nos serviços dos §§ 8.• 9.• f O, 4~ e 45 do art. 5.• da 1.• das
citadas Leis, e ser distribuída pelo modo iudicado
na tabella que com este baixa, assignada por Affonso
Celso de Assis Figueiredo, do .Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, que
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em vinte oito de Dezembro de mil
oitocentos sessenla e sete, quadragesimo sexto da
Indcpendencia c do Imperio.
Com a rubrica de

Su~stadlJo!mperador.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.
Tahella das quantias que de~em
· verbas abaixo declaradas para
de8elt reconhecido nas rubricas
Obras - do exerclelo de t.S60 a

ser transferidas das
fazer desapparecer o
- Reformados - e 1867.

Para a rubrica -Reformados-.. . . . . . . . 5: 609$9~5
Do§ 9." Batalhão Naval....
f :609$94-5
Do§ 4lt\ Navios desarmados 4:000$000
Para a rubrica -Obras- .............• 264:266$184
Do § 8.• Corpo da Armada e
classes ann~xas.. . . . . . . . 80:000$000
Do§ 4O. C0rpo de Imperiacs ·
Marinheiros..... . . . • . . • . ~o: 000$000
Do§ H. Força Naval. ..... Hi:266$184
269:876$129.

~69:876$129

Palacio do Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de t867.
-Affonso Celso de Assis Figueit·edo.

-·-
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DECRETO N. !l0G2 -DE 28 DE DEZEMBitO DE 1867.

Abre ao l\:linisterio da Harip'l1a um Ç!!:~_i_to su~P!!l~':~~ar de
IS.9~9:7!10S683 para occorl'c\"a despczas lias rubricas-Írseúaes,
lllatcrial c Extraordinariai, e Evcntuacs- de :1866 a 1867. ·

Sendo insufficientes as quantias votadas pelas Leis
n.•• 124.5 de 28 de Julho de 4865 e 4352 de 49 de Setembro de 1866, para despeias dos rubricas- Arsenaes, Material-, Extraordinarias, ~ Evcntuaes :-do
Ministerio da Marinha no exercício de 1866 a 48&7:
Hei por hem, na conformidade do§ 2.' do art. 4.~r!ia
lei n.• 589 de 9 de Setembro de 1850; e tendo ouviao
o Conselho de Ministros, abrir ao mesmo -Ministerio
um credito supplernentar de 5.9.4-9:790$P83; que será0
distribuído pelos seguintes paragraphos do art. 5.
da primeira das citadas Leis:
§ 13. Arsenaes.....................
498:829$681
~ 21. Material .... -... ~ .. : ... ;.· ..... -~.53~:326$337
~ 23: Despezas extraord inarias e everi- - ·

tuaes........................

916:63iS6S5

lJ.9~9:'NOj683

---~

Deste nugmento de despeza dar-se-ha oonta a Assernbléa Geral Legislativa em tempo opportuno para
SCr etl'ectivamente approvada,
_I i . , ,
A!Tons o Celsó -de· Assis Figueiredo~ do Meu Cort~
selho, Ministro e Secretario' de Estado dos Neg-oclos
da Marinha, assi~ o tenha_ entendido e faça éi.eÇutar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de Dezembro
de mil oitocentos se.sse_n_til. e _s_e~e.~ quadrage&imd
sexto da IndependenCla e do lmpeno.
·
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.

-\\li-

HEC !tETO \. Hli1:1 -

nE

:11

llR nEZF.liRRt1 DE

H!ô7.

Auttll'isa ,, :\Iinistt'l!l c sccrrt~·io •lc Esradn do~ ~t·gocis Estran~eit·os a atlplicar ;is des cza;; tia verba-Exll'atWiliua.·ias no
éxlel'im·- no e'l:crcicio 1 . 111im-1SIJ7 a quantia de 10:000~000
tir:lll:i d:ts snln·a~ r1a ,-,·r·L -Lt>gaçfH'.' c Cnusnl:lrln~-do ml'snw
• t>xo>r·cir·in .·

.\üo sendo sntlicienles as f!Uanlias eoncedidas ao
P<ll'ngrapho quinlo pela Lei mtmer·o mil duzentos
q11ar·enla e cineo de ,·intc oito de Junho de mil oilo~~Pnlos sessenta c cinco, mandada vigot·ar no exm·c:ieio de mil oitocentos sessenta c seis a mil oitoI'Pillos sessenta e sete, c pelo Decreto numero tr·es
mil setecentos setenta e cinco de nove de Janeit·o
deste nnno, pnr·a ns despezas extrnordinarias no extel'ior do mesmo exMeieio; e Tendo ouvido o Conselho de Ministros: Hei por hem, nn conformidade
do arligo tr·ezc da Lei numero mil cento setenta e
sete de nove de Setembro de mil oitocentos sessenta c dous, Autorisar o Meu l\J inislt·o c Secretal'io
dn Estado dos Negocios Estrangeiros, a applicar ao
pag-amento daquellas despezas a quantia de dez contos de réis, tirada das sobras da vcrhn -Legações e
Consulados-do corrente excr·cieio, obse1·nmdo-se
as l'ol'rnalidadf·-' indicadns no nwncionado artig1J
t f'('Zt' •

.lniío J.nstoza da Cunha Paranaguit, do Meu Conselho, Sena<lor· do Irnpci·io, Ministro c Secr·etario de
Estado dos Negocios da Gaerrn, e inter·ino de Estrangeiros, a~m o tenlJa ~ntendido e fa~;a executm·,
PXpcdindo os Despachos necessarios. Palacio do
Uio de Janeiro, em Ll'inta e um de Dezembro de mil
oitocentos sessenta c sete, qunrlrngR:'imo srxto da
Inorprnrtrncia e do Jrnpe1·io.
.

Jniin /,w;to :co rl11 C1111/w Pm•m1nguâ,

-LEI! DE 18C~.

I'AIIft 11.

DF:CnETO

~- ~(lli:l . \ - nE

.11

tlF. DfZF.\Illill1 DF. l~i~7.

Aulori;;:~ o :\linislro c Sr.cret;frio llr.

l>sta•ln •In;; Nt•gorios da
. t;uerra Jl:wa aJlJllicat· :ís tlt•spezas com di\·ct·sas rubl"icas du
excreicio 1lc tt!tiil a tllli6 a .riuanti:t •I•~ H\. 12!1:31St~8ts, lir:ul:\ 11a~
sobra~ de outr·a~ wrha'i p~t·tr.neentes ao mesnw exr.rrit:iu.
~i'to sendo sufficicntes as qunnt.ins ,·otndas nos ~~
1.", 2. •, L", ii.•, 7. •, ·I L", c ·I !i." do art. fi." da Ltü ·I 'H:i
dn 2S de Junho dll 1865, ampliada nquellt~ exm·ekio
pela Lei n." 12!'12 de 1!idc Junho de H~6G, ~~pelos ere~
ditos exlraorrlinario;; conce,iidos pelo nrl. :t• do. Ll"i
11.• t:Jt\2 de 19 de Setembro do dito nnno, c pelo Dt•~~reto n." 3228 "'" de 30 tle Marro de 18G7; Tendo
,,uvillo o Conselho llo Ministro~: Hei pol' bem •
na conformidade do Hlt. 1a da Lei n." ·lli7 de ~~

de Setembro de 1862, autol'isnt· o ~Iinislro c S(•de Estado dos \Pgocios dn Guerra a npplicar ao pagamento das despezas daquelles parag-raphos a quantia 1le 16.129:31il$84-S, lirnda dns
sohras d"s verbas, a.•, 5.•, s.•, 9.•, 10.•, ·1 I .•, 12.~.
~ t:l.a do referido exercício de 18G!i a ·1866, e di:o;~
lrihuida na i'<írma da Tabella que com est.e baha,
observando-se ao; l'ormn\idntlcs indicadas no mcnl'ionntln nrL I 3.
João .Lnstoza da Cunha Paranagnú, do Mf'u Conselho, 1\Iinislro. c Secretario de E~tiulo dos Negoeios
tia Guerra, nss1m o tenha entendtdo e faca executai·.
Palacio 1io llio de Janeiro em trinta c um· de Dezcmhro de mil oitocentos sessnnta e sele, qnadrnge"imo
se:Ito da Inrlependencia e do lmpel'io.
·~relario

Com a rubrica r!P Sna

'lag,~sratie

o Imperndor.

,Toão Lusto;;a da Cunha Paranaguá.

-
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Tabella lllstribotha a que se refere o Deereto aeata •ata.

ua

ue

Art. 6."
Lei n.• H&-5 de 28 de Junho
486õ, Lei
1292ue 15dcJunllode1866,art.J.nda lei u.•135t
tle 19 de Setembro do ditoauno, e Dccl'clo n.• 32~8&
de 30 de Mnrc,:o de 4867.

n.~

~§

1." Socrelat·ia

uc

Estado .....•....

2.• Conselho Supremo Militat· .....
1:.• Archivo l\lilitar e Officina Lithographicc'l .........•...••...•
6." Arscnaes de Guen·il, Arnwzeus
de artigos bellicos, etc •..•..
7 .• Corpo de Saude e Hospitaes ...
I i-. • Ohras Militares•.....•........
15.• Diversns despezas e eveutuaes.

6:34.1*1iU

13:8~2$3!6
7:~!11$\33

IJ.OU:390$17í
160:321$i1J
'2:29: 27.8833a

·~. 689:8758945

Héis .... 46 .129:3iHH8.i8

Palaeio du Hio de Janeiro em :H de IJcztmtbro tlc
I Rfi7. -.foi! o J,ustoza rla Cltll!za 1'm•a1w_aud.

llR\~hETO N. l06:3 0

-DE

31

DE OEUMBRO DE

4861.

Aulo1·isa o .\linist1·o c Sccret.ai;Ío de Esla•\o tlos ~egocios du
;:lUCJTa para applicar ;i-; despezas com tlin~•·sns rubricas da
excrdcio de 181)6 a J8!i7 a quilnt'a de 1.2t:l:~11S070, t.il·ada lla5
sob1·as ll1~ outras \'e roas per~nccntes ao mesmo cxerciciu.

\üo senuo snilid~!lll.es as rtll<llllias ,·otatlas nos~~
2.'', l.•, 6.", 7 .•, I 'L• e Ht~pnl·tiçiles de Fazenda do
Hrl. 11.• da Lei u.• Ut:j de 28 de Junho de 1865 am~iada llflUClle exercieio pela Lei n.• 129'2 de 45 de
J'l'ínho de 1866, e pelos creclilos extmonlinarios con~~edidos pelo art. 3. • da Lei n. • 13'Jíl de Hl !le Setembro
do dito auno. c pelo Deereto n • 3228 A de 30 de
'iar,~o tk IS1i7: l~c~nt\o nuvi•h o cun-;elho tlc M.inisI,

0

,

-

;}00 -

tros, Hui pot· hD111, na confu•·miuaLie tlu ar-t. li:.l Ja

J.ei n.• H71 de 9 de Setembro de t86!, Autot'isar o
l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocias Ja
Guerra a applicar ao pagamento das despezas daquelles pamgraphos a quantia de ·1.215:585$070,
tlràda das sobras das verbas 3.•, t>.•, u.•, ·I O. •, H .•,
42.• e 43.• do referido exercicio de 4866 c Hl67, e distribuída na fómta da Tauella, que com este baixa,
observando-se as for·malidades indicadas rw mencionado art. ·13.
·sqão Lustoza da Cunha Pamnaguá, do :\leu Couse1ho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Guerra, assim o tenha entendido e faça executar.
Pltlacio do Hio de Janoir·o em trinta c um de Dezembro de mil oitocentos sessenta e sete, quadragcsinw
sexto da Indcpentlcncia e
I111perio.

uo

Com c1 rubrica de Sua Magcstatlé o Imperador.

Tahella distrihulha a que se refere o

llt~cretu tl~sta

data.

Al'l. 6.• da Lei n~· HWS de 28 de .Junho de I8G:i, Lei
t292 de 45 de Junho de IH66 c art. 3.• da Lei
11.• 1352 de ·19 rle Setembro do dito anno c Deerelo

n.•

11 •

3228 i\ de 30 de Março de 1807.

§~

1.• Secrelar·ia de E:>tndu .......... .
~-· Conselho Supnm10 Militar· ..... .
i.• Archivo Milita•· c Officina Litlwgrap!Jicn ........... · ........ .
6.• Arsenaes de Guerra, Annaze:us
de artigos hcllicos, ele ...... .
7.• Corpo de Saude c Hospitae.s ... .
H.• Obras ~Jilitares ............... .
Repartições de Fazenda ....... .

.t0::!878í37
3~: 390fll2!i

Héis...

f .215:i.i8ii$0[2;

s

7: 29·1 i.:JJ
~;J:t: 995$4·18

:JI. 7:709$177
281 : 3ü8$:J33
~03:552$886

. l'alacio do Hio de Ja11eiro em 31 de' DezerniJru <lP

IS67 .-Jo.Io

Lusto:;a da Cunha

I'w·a,!a~t"'i.

-- :HI1 · ·
DEt:HETO X. IOü3 C -1n.: Jl uz: UEli!:ULW IJE lMtii'.

Â.ltlorisao C}'~i~o
p~zas

ex.~r~o!~~i~)ti:io de tiS.SOO::l.\2~7:!\ 11ara a:; ~c,
do 'lm•~t.cno ira Uiferi"à no cxercJcto de 1866 a 1861.

Xão sendo sufl1deules pat·a a" <.lcspezas do Miní:;terio da GuetTa no cxen~icio lle ·1866 a ·1867 á vislu
tias circumstaneias Cllt•aot·uillarias em que eoulinúu
o paiz., as quantias votadas pal'a o de 186i:i a ·1866 pelu
art. 6.• da Lei do On,;amenlo n." ·1'2'15 de 28 de Junho
de t865, nmpliada aquclle cxct·ddo pela Lei n. •1rt9:!
de li> de JuBilo de 1866, e pelos et·edilos exlraordinal'ios votados pelo art. J.• da I.ei n.• 1352 de 19 de
Setemum do dilo armo, t: pelo Deereto n.• 322R. A de
:30 de .Março de •18:.1 i'; ~et pot· bem.• teu do ou.ndo o
rneu ConS('llto de Mllllstms, Aulonsar o credito extt·aot·dinario LI e •15. 800: 34'2$i:J4, distt·ibuido pelas ruhl'icas mencionadas na Tal,ella junta; devendo em
lempo comp•~lemc e~la medida sei' levada <W conheeimeulo da Assemuléa Ger,tl Legislativa.
Juão Lusloza tia Cunha l'at·ann~uú, do ;\leu Conselho, ~liuistro e Seeretat·io de EstaJo dos ~cgoeius
da Guerra, assim o tenha cutenditlo c faea executar.
Palacio do Hio de .Janeit·o em tt•ittta e Ulll. de llezcm ·
hro de mil oiloceulos sessenta e sele, qnadragesimu
soxto da indt~pendt>ncia e do lru perio.
Com a l'llbl'ica
Sua Mageslade o ltu.pemdur.

uc

Joüo Lttsioza da C11n !ta flai'[nl.a:Jiuí.
'l'abt~lta

diNiribllliva do flreditu e~tr:u)ralinariu aulnris~t!l<t
(l!tr Decreto tlesta tla&a para o exerci cio tle f 866 a f 84l7 .

.\1'!. ü.•tla Lni n.• l:!l:i dt~ zS de .ltlllhu tle ~8li:i, J.ci
n." t 292 de ·I 5 de J llllho de HlliG, at t. :J. • da Lei ti." I ;1;;1
de IY tle Setembt·o do •lilü mHIO l' lknetu n." T:/2?.'
de 30 lle ~larço de l Sfii.

u

6.• AI'SCBI\C" tle t;uerra, .\t'ltliJZeus
de arli~os bcllieos, etc......
8.• Quadt'O do m.:OI'cilo...........
I 3. • Din•rsas despczas c (•veut uacs.

l'alacio do Hio de

I~H7.

llt'~is...
JHllUÍ!'O rm :li

H.76~l:07S$í27
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ü. oo\.: 1!Hi8120
15.H00:-3Tij7:f'de Dezctttllro tÚ~

-Jw/o [,uslo::rt da C,,,tlw J'a,·a,lrlqt~rí. · ·

