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N. .tlJ6t. - DcCI'cLo tle 4 de- Janéiro de 18fi8.- Concede
a .Jol111 Mac Ginliy & C.• permissão por trcs
:mnos para explora1·, em- -1.11inas de chumbo,
l'l'l'I'O e carvãó de pedra n~;~s municípios de I' orlo
Alegre e S. Leop~tldo, na Pmvincia de S. Pedro.
N. 400õ. -Decreto de 4 de Janeiro de 1868.- Cooce!le
isenção de direitos de ancoragem á Sociedade
geral de transportes marítimos a vapor, -cstallelecida em Pat·ls e Mai·selb.a........... .... •
N. · 4066.- Decreto de 8 de Janeiro de 1868.-Crêa um
batalhão de infantm·ia de Guardas Nacionaes
na freguezia de ll11Teirinhas da Pt·ovincia do
Maranhão ..................................... ·.•
N. 4067.- Decreto de 8 de Janeiro de 1868.-Crêa uma
secção de batalhão de Guardas Nacionaes do
serviço da reserva 119 município de S. Bernardo
da Pt·ovincia do 1\laranhão....................
N. 400s.- Decreto de· 8 de Janeiro de 186R.-Desliga
do commando superim· dos municípios de S.
Bernardo e annexo da Província do Maranhão,
a Guarda Nacional pertencente ao districto de
Tutoya, da mesma Província, e crêa com ell:1

um outro commando superior.................
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N.

4069.- Decreto de R !le Janeiro de 18iiS.- :\l;.rr•:t o
primeiro unil'orwe para o primeiro hal:llh:io rln
artilharia da t;uanla J'lacior"ll da !'roriiH:ia olas
Alagôas ••...•....••......................••....

N. ·~070. -- Deet·et.o rh~ R de Janeiro r\ c 1SflS.- Cn;a um
commaurlo SIII)(~J·'nr de Uu:mla.~ ~ar:ionar•s rw
município de Lcopolrlina, r!:t l'rovirwia rle ;llina>
t;cracs ..........•...•...•.•.....••...•.....•...
N. 4071.- Decreto de 11 rk .T:uwiro.rl<> 1f>i\S.-Appr!ll':l
a rcf()rma rlos Eslai.Utos rla Soei! dadc ;nu~ical
de ncnclicencia .............................. .
N. 1072.- Dccrrlo rlc H d<• .l::ndro r!1~ 1H::•!.-Ilrc·l:lr:t
de primeira r·rrtr-arrci:t a Clll!!:n·!::l. rk Y:~lr•n,·:l.
crcada na l'rovil!ci:l do l'i;!lrl!y ............... .
N. li073.- J)ccreto rlc H rlc .l:uwiro clr·•l:·:liS.-M:trfa o
m·.1en:ulo rlo Promolor l'n!llh·o r!a com:trt:a rle
Valcuça, errada ua I' r eviucia du l'i:111hy ...... .
N. r.o;r,. -Decreto rlc H ele .l:nl(•iro •lr• 1:~iB.- t:kva a
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creado o se;:;uarln hal.alh:lo rle i::faulari:t rio servir;o aeti;·o ria (;u:ml~ J\ar:ioir:rl 1ia l'rm·iuci:t rio
Hio (;r:uule •l•J :';or1.1~ ......................... .
N . .'fni:;.- nerTI'lrt de ·IH <I:• .l:llf(~iro rk H!<iS.-i'wn:r!'~::t
a HeeJar:u~flo a~.;si~uart;1 •~•u Httrl'.~' aos 'I (ft~ ~e
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tcrnhro rlc 1Sf\7, poJ· parlP rlo Br:rsil r• d:'r SuÍ.'·"'
Jlara lirm:u o scuticlo e mo:ro tle cxt'<'IH;:tu do
art. \1. 0 1la ClliiH~IH':!o CoW'Hi:u· cr,lt-ilrarla <'lll.re
o•; rlou:; paize:; e;u ·::r; d•· .!aa<~iro rle Hl!iJ .. ~ .•
li076.- J}c:crcto tlc -~D t~e .~:n;ciro f''~ ~:!':~~.-bhn~ an
J\linistcrio r!:t A:;i'ienltur:L t:o:ôiJILTi:in c <iiH·a:;
l'uhlieas illll cn!,!i!o r·:draorrli:;ario 1le !!0:(1:10:~
para :1s 1le:;pez:1s eo!lJ a E~;po:;ir::to Bra,il .. ir·a
eru ral'is, c ou I •·~1s de jgu:d n:~l nr•'Za H«':--ta
Côrte, duranfc o excreivio rle ·WG7-1W.iH .••..•
IÍ07i. - nccrcl.o ele 1R rlc .lane'ro cl(:!:-~nf-l.--Snhonlina
ao cornma.Hio srqwrior elo murrir:ipio rlr· L<'IIC:<II'S
a Guar·da r;~do:::!i p•·•·ic:u·p;rk a frq:rr•·J.ia tio
t:ampcsrr•·. ~~ ao rlistricln da Ch:l:l:trla \'elh:r, ria
l'roYim:ia da l~ahia .......................... .
!,1)18.- necrcto rle 1fl roc .1:\lw'ro rlr 1Bii.'l.·- ~larea o
se~nmlo uniforme p:rra o !Jalalli:w ti(• in!all.l:rria
numero n·nlo e Yirtle seis rla Guarrla Naciurtal
tla l'rovincia fia J:allia ....................... ..
lí07!l. ·- DerTcto rk 22 ele J:HH·iro <!e IS!iS. -- Jdler:r o
JH'imciru uniforme [elo 1:orpo rir r.:rra:laria ela
Gua1·da Nac.iorml rla Ccirte .................... .
~030. -Decreto rlc 22 rl~ Jauciro rlc 1RiiR.-AILI!ra o
sc;:wndo uniforr1w do prinwiro halallr;w rla resrr·va ria Guarrla Nacion:~l ria l'roYiucia do J\Jarauh:io ....................................... .
!,OS!. - nccr·do de 22 de .Jancir•o rlc 1868. - Cr·r~a
uma scr.:ç:lo rlr~ llal.alhfio ria reserva nas fre~nczias rlc r'ossa Sr~nhora das Dores tla Ch't~
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parliilha c S. f'dlasti:1o da Yar;.;em 1:rande, da
l'roriucia <lo ~Iaranhãu........................
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rlc 22 rlc .Janeiro rlc 11l!i'l.-Cmrer~rle
a t:al'los AllJcrto i\Iorsiug- antm·isar::io para <'St.ahl·lcccr· uma linha de dilig-encias pm· lrilhos
rle ferro cn~n· a CMtc c os hairTos rle S. Christol':·io, Cajú, Hio Compritlo c Sa~:o rio Alferes.

:m

.',\JS3.- ilt<crdo de 23 rle .laueir·n cll) 1'lli8.-Conel)!le
pl'ivilegio a Janot Jactjllrs & J<ill:os par:• l:thril':trem r~ vcnrlercm 110 Imperio a wadnna I(IIC
iuveutárão pam cevar· a ma!ldioea.............

fi

lll'creto de 2:S rle .Janeiro rle 1SI;S. -Cnru~e1le
a lte<~essaria :wl.orisação it conrpanhia in;.dr·za1 lnt•r·u lHsnranec- cstahelcciila r•m Lil'erpool.
);ara estender ~uas oper:u;ü~s ao l1npr:rio .•...
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!iOSij.- llr:CI'Clo ri•! 23 rle .Janeiro rlr~ 1SliR.- l'l"ll'oga

Jlol·:nrwnl.e o prazo r:outPIIirlo ao Yi'>r·o:Hh~ rir~
Barhacena pam orgauisar a eomp:whia 'I"'~ sr~
1:nr:arregue dr~ la1Tar as lllill:h de r:an:·w r1r:
ll<~rlt·a, exist.cnle~ t:o Passa llons, rli>'!.r·ieto ria
l.a;:nrra, Proviur:ia rle Santa Cathariua ....... .
i:tSii. -- llcrTct.n rle 2·; rlr~ .Janr•i•·o rlr: 'JS!i~.-C:ont:r•rlr~
favm·:•s a Otto Lin~rer pat·a a funrl:H,::·ro de 11111
eslah!:leciment.o de iu:lustria seriea no I nqwrio.
Herreto r! e 2ii de .l:mr~i!·o rlc 1R:;s.- Dr•slip
rlo r:o:muantlo stPH~rior rln mnni.:ipin rio .luil.
rir: F rira. 0 suhnrrlin:J ao !ln A vnrnor:a rla !'mvincia de )lfin:ts t;er:tr•s. a 1;nan1a i\'af'iP::·d
fH:I't••::ccntr: it fn::!n•:ria ric S·:nta Hita rle .t::cotinga? da mc2ma l';·ovineia .................. .

1(}:>/. -

ncr:rcto de 2.') r! e Janeiro rle 181lS. - Tlcsli!-!11
rio oi;avo halalhiío !la resr•t'\':1 da Prov:neia rl:t
1\io !l,: .lauciro, a lluarda ~al'ional pcrte·lcPIIte
ao uurnicipio rlc Nova Frihurço tia nrestlla l'ro·
,·inda, c erea com ella uma seer:ão de hal:dl~:·w.
101>.:1. - llr:ereto rlc 2;) de JaiwiJ·o rle l&ii!.- Elf<va :·t
calegm·ia rle cor·pn, a companhia avulsa 1k r·aYall~'ia uumem tres, ria l;u:mla i'acioual ria
l'ronnei:l do 1':1raná ...•...•...•..•.•..........
40\lO. - lleercto !lc 25 rle Janeiro rlc 181iS.- Elr~Ya it
categ-oria !le CGrpo, a eompauhia antlsa de !'avaliaria numcr·o quatro, !la Guarda Nacional 1fa
l't·ovincia do Paraná ••..•..•.•....•...••.•.....
~O!JL -Decreto !I e 29 de .Janeiro rlc :IRilS.-.\pprova ·
a rr~forma dos estatutos da Sociedade I•raneeLa
!I c Socconos l\lutuos ..•. ~ ..................... .
40:12. - ncneto de 2!J ele .laneirn fie 1~r.s.- PrfJrn:;·a
o prazo de· durar:ã<l da companlú1- .Jacnhy ...
/í(JIJ3.- nccreto tle 2!) rle .landro ri.•. 1Rii~.- n.•cl:ira
qnc o art. 2.• rio lleer·cto 11." 21ifH rle 10 tle
Hntnhro de :ISfiO nfto tÍ :lllJllicavr•l ás 110tas riu
Novo Cauco de Pemamhueo ................ .
4088. -
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N. 40\lt. - nccr·cto dê 2!) de Janeir·o de 1868. - Crêa
mais um batalhão de iufantaria de •:uard:Js
Naciouaes 1!0 sc•·viço activo nó município da
Telha, da l'l'Oviucia do Ceará ............ .,...
G\1
N. 4091í.- Decreto do 1.• de Fevereiro de 1868.-Eieva
a tJ•inta o uumero dos pcusionistas gratuitos do
Collcgio de Pedro 11 .......
69
N. 4000. - DeCJ'elll tio t.u de Fevcreii'O de 18li8.- Crê a
um cstju:ulr:io de eavallaria 1lc Gua•·das Naciouaes, na feguczia de Pouso Alto da Província
de Goyaz......... ..• . ... .• ..... ......... .......
70
N. .io<J7. - DeCI'cto rle 4 de I-'m•creiro de 1868.-F.xtingue
o 2. 0 batalhf10 de artilharia da Guarda Nadonal
da l'rovineia da llahia .......... : . • .•• .. .. .. .. •
71
N. 4098.- DCCI'Oto de R de .FevcrCÍI'O de '181'18.- C1•êa
no let'IIIO de Yalença na Província do Piauhy
um lug:u· de Juiz MuniciJl:ll, que accumulará
as fuucções de .Juiz de Ül'Jlhàos............ •. . . . •
'i i
N. 409\l. - Dcc•·eto de 8 1lc Fevereiro de 186<'!.- ncuno
ao termo <lc Valcni;a o de ~Ian-ão, :.~mbos na
Pt·oviucia do Piauhy .................... , ~...........
72.
N. 4toO. - lhwl·~to 11.~ 1:! d1~ l'I~VI'reiro <I c 1Hii8.- CI'!; a
um hal:tlhãn tlc iufaularia dn tiu:ml:ls Xaeinnaas
du servi~·~~ da rcsc•·va uas frcgupzi:~s de S. Sl~
hasliào, Soccorm, ~lunl.c e M:uln~ de Deus 1lo
Hot{Ucirào, tia Pruviueia da Bahia.....................
73
N. 4101. - Jlecreto 1lc 13 de F1~vet·ciro de 186H.- Desliga
elo commando superior da comarca 110 Sobral,
da P1·oviucia do Cc:u·<i, a Guarda Nacional pertencente aos municípios de Acaracú c Santa
Auna da mesma Provmcia, e cn\a com ella um
Ollli'O COIIllll:lllfJO Slljlet'ÍOI' ........... • •• •......
73
N. ·H02. - Decreto de J9 de Fevereiro de 1868.- Eleva
á cat<'go•·ia de secção de batalhão a companhia
de íul'<lntaria da (;u:mla Nacional tlo st~rviço tia·
rcsena. u1·ganis:nla no município do B:m:mal,
da Província de S. Paulo.......................
74
N 4103.- Decreto tlc Hl tle Fevet·eiro de Hl6~.,- Jo:lcYa
á cate:zoria 1lc hatalh;io, a seeeão de batalhão
rlc i11fantaria tia G uanla Nacional do serviço
da rcscrra, organisada nos municípios de Arêas,
I
Barrcir"s, c Qucluz da Província rlc S. J>aulo.
75
N. ·HO.i.- Decreto de 22 de Fevereiro de 1868.-Approva
os estatutos da sociedade brasileira rle seguro
mutuo sob1·e a vida, denominada- Demfcitora.
76
N. 4105.- Dec•·eto de 22 <lc Fevereiro de J86S.-Uegula
a (~oncessão dos terrenos rle mal'inha, dos J'eservadus nas manwns dos rios e dos accrescidos
natural ou artifieialmente......................
92
N. .uoo.- nccreto de 22 de :Feve1·eiro rle :lfhlS.- Concede á companhia inglcza-Ceará '\Valer "Vooks
Company, Limited- a necessaria autorisaçâo
para funçcionar •••.•• ,., .••.• , ••.•••••••••••• , 100·

o.. o.... o..........
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N. 4107. -Decreto dr 29 de Fevereiro de 1808.-Eieva
á categoria de batalhão, a sec~'ão de batalhão
n. 10 do stwviço da J'eserva da Guarda Nacional
da l'rovincia do Ceara.........................
N. 4108. -Decreto de 29 de Fevereiro de 1868.-llf:wca
os uniformes pm·a o batalhão de infantaria
u.• 19 da Guanla Nacional da I'l'OVincia de S.
Paulo..........................................
N. 4109, --Decreto de 2\J de I•evereiro de 1868.-1\lat·ca
os unil'or mcs para o batalhão de infat:taria
n.• 20 da Guarda Nacional da l'rovincia de S.
l''aulo ...................... :...................
N. 4110.- necreto de 2\l de J•(•vcreiro de 1S!i:i.-Altrr:~
a penalid;tdc, a que est~o sujei tas as JH'a(_':ls (]O
llatalhão u:nal pelo crrme de cescrçào . . • . . . .
N. 4111.- Decreto de 2\J 1le Fe'vereiro de 18fi~.- Rcorgaui.sa o serviço de F:uenda nos corpos de
mar111ha .......... ·... ... • .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . ..
N. Ht2. -Decreto de 2!1 de Fcver·ciro de 181i8.- Crêa
uma companhia de aprendtzes mar·inheiros na
Cidade de Santos, l'ruvincia de S. J'aulo. . . • •
N. Hf3. -Decreto de 4 de 1\lar·ço de 1Sii8.-;-l\cgnla a
cobJ·ança do imposto da tr·ansJuissão da~ heranças e legados de apolices...................
N. 4114. - Ueereto de 7 1le .i\Iarço 1lc 1Sii8.- Concede
mais tres annos de proro~ação de prazo para
.
começo dos trabalhos de fll'Oiong-amento da rua
do Curtume, em S. Christovão, à pr·aia do Saco
ds Alfet·es •. . . . • • . . . . • . • . • . • . . . • . • . . • . . . . • • • . . •
N. ~Hã. - Dr.cr·cto de 7 de Jlfarço de 18li8.-Proroga o
prazo de duração da companhia de seguros rna·
rilimos Fidelidade, estabelecida na Cidade do
lU o Grande da l'r<ivincia de S. Pedr·o..........
N. 4t16. - nccrcto de H de !lfar1;o de 1868.- Crê a um
musêo 110 Arsenal ,de 1\lal'inba da Cô1·te......
N. 4l17.- Dccr·cto de i4 de 1\larço de 1868.-Dctc•·rnina
.
que a .bor·do do \'a(JOI' ,tmazonas e de alguns
encouraçados se ice 110 mastro de pr·ôa a fita
do Cruzeiro, e se lixe no centro da roda do
leme a venera de Olllcial da mesma ordem • • •
:'f. 4118. - DeCI'eto de 14 de llfarço de 1868.-Crêa uma
medalha commemorativa do forçamento do pa&so
de llumaitá....... . .. . .. .. . . . .. .. .. .. • . • . . • . . ..
N. 4119. - Decr·eto de 18 de Jlfarço de 1868.- Desliga
dos comrnandos superiores da Campanha e Itajnbá, d:1 Província de .!\tinas Geraes, a GuaJ'da
Nacional pertencente ás freguezias do Douradioho e Car·mo, aunexando-a ao da Villa Fot·mosa de Alfenas da mesma Província.........
N. 4120. -Decreto de 18 de 1\Iarço de 1868.- Crêa um
batalhão de infantaria de Guardas Naciunaes
110 municii•io de Jabú da l'rovincia de S. Paulo.
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:~. H:!l. - Uecr•~tu •I e 18 de i\lar•:f! •!e 18~R. _:_C!·,~ a n~ua
seel'flll cln batalhao th~ mlautarm do Sl~t'\'H;o
a•~tlvo, t:o mnuii'ipio llü S. C:u·los do l'íuhal,
tl.l Pt·ovilttia •te s. Paulo .......•.•..••... ·...

12.1

1122.- Decreto d'e 18 de :r.J:u·t;o de :IRI'.8.-C\·êa 11!11:1
secç:·w tk lJatalhào de iufautaría do senu;u
acth·o na !'t·n;uezi:t tlt~ S. Joaquim de G:ll'OIJ:túa,
da !'JOriuda-lle Sauta Cathadua..... ..........

12;'í

'112:J. -lkcreto de :18 1le 1\Ian.~o rle :18fJ8.-Crêa mais
um batalhfto de iufantaria de Guardas Naeionaes
no tuuuid<~io de !lambe ila l'rovine:a de Pcrn:~miJuco . .'.. .. ..... ..... . . . . . . . . .... .. . ... .. . . .

1:!/l

~-

:'1.

Dcaeto de 1~ rlc Março de 18!J8 1 - Ele\·a á
categoria de sccç:lo de batalhão, a secção de
comp:tnhia da t·esena da Guarrla :Xaeioual; do
muuicipio de S. Beru:H·do, da Província tlo
Cea:-a..........................................
H2:i. - llecrdo 1le 1S 111~ Março de 1S6S.-Crêa uma
C!llllpauhia avulsa !lu sr~I'Viço da resena na fregu••zia tk S ..Jo:HJ!rilll de r.:u·opaba, tia Província
!I e Santa Cathariua............................
H~:i. - ll<~ercto 1le 18 de l\[:U'~O de 1863. -CI'Ô:l uma
sec<;fto de batalhão de iufant:lria 1lc Gu;mlasNaeirmaes no muuicipio do JaiJoticabal, da l'roViJH.:ia de S. l':llllo.. .......... .. . ..... .. ......
'i!27. -llecrei.o de 18 de 1\fat·ço de t868.-Crêa um
com.uatulo superior de Guardas Naeiouaes no ·
municipio de Itau1bé da Província de Pcmambuco.. .••. .. . . . . . ..• . . .. . . . . . .. . . . . . .•. . . . . ... .
'i12S. - ll1~creto 1le 1R de l\lar<:o de 186R.-l\Iarca os·
1listrie1.os do 2." corpo 1le cavallari:t, e !lo 1."
hatallrào de infantaria 1la Guarda Nacional da
l't·ovincia de Sauta C:~lhariua.... ... .. .. .. .. . ..
412\l. - neet·eto de 28 rle Mat·eo de 1868.- 1\landa
proceder á nova tuatritmla· ~era! dos escravos,
c da regulamento para a :u-rec:tdação da res).--· pectivil taxa...................................
-!I :lO. -!\e ereto de 2S de l\larç.o de 18118.- Eleva á
cate;.:·oria de Alfaudega a Jllesa de Rendas de
S •.Francisco..................................
'i131. -Decreto de 2S de !\Iarço de 1868.-Crca uma
ruetlalha de mcrito para os que se dtstinguirern
por bravura em qualquer acção de guerra . . •
·H32. - Decr••to de 28 de lllarço de 1868.- Altera o
Decreto n.• 3725 de 31 de Outubro de 18(16 relativo à constt·uc\:àO de cart·is de ferro desta
Cidade para o Jardim Botauico................
'JI3~.- Beet·eto de ~s de 1\Inrço de 1868.- Concede
, ao ll:u·ao do H_ in_ Ne~ru c Qnintino de Souza
, noeayur:t ~1w.s~w para t·eslaur~rem a empreza
!lt~ ,f;:t_rr;s "'iNt•tTo e;11.n~ esla Ctdade e a serra

N. 1121. -
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:130
137
:13\1

140
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-f13L- necrrto tle 28 tle 1\lm·ço tie 181'>8.- Autorisa

o credito extraortliuat•in de 22.9!1;):7t7S870 ilara
as despczas tle diversas rubricas do !\1 inisterio
tia Guerra no exet·cicio de 1867-HI68.........
:'1. -tt3:S. - necrt\LO do 1. 0 de Abl'il de 1868.- Abre ao
Ministet·io dos Negocios Estrangeiros um éredilO
snpplemenlar de 172:2i811529, tendo 6\1:4R8S88H
de sm· :lll(llicados ás despezas do § 4. 0 da Lri
do Orçamento em vigor, e 102:759SHU ús tio
~ 5o de mesmo artigo.........................

H7

HR

:'\. t, 131:. - Decreto do 1. 0 de Abt•il tle 186.'1.- Mat·ca o

;x.
N.

N.

N.
N.
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N.

primeiro e segundo nnifol'lnes para o batalhão
tle Infanlat·ia 11.0 15 da Guarda Nacional da
l'rovincia tlc S. Paulo.........................
113;. -llecreto do 1. 0 de Alwil de 1868.-Declara
ti e primeira entt·aneia a comarca da Bagagem,
neada na l't·ovincia de l\linas Geraes.........
-tl:lfl. -Jlecreto do 1. 0 de Abril de 1868.-1\[arca
o m·deu:nlo do l't·omotot· Publico da comarea
da Bagagem , crcatla na Província de .IUiuas
<:t•r:ws....................... •. . . . . . . ..... .. .. •
-tl:m.- lkt:reto do 1." tle Abl"il de 18ti!!.-c...:a um
halalhão da •·eserva tlt~ Gnat·d:ls Naciouaes nos
município~ tle Serra Negra e Amparo, tia J'J'()viueia de S. Paulo .. .. . .. .... .. .. .. .. . .. .. .. ..
1110. - llt~I.Tt·ln tio 1." tlr~ Alll'il tle 1Hii8.- Allt~ra a
m·ga~lisat;ào tio batalhão ~e !nfant:~ria n.o 2H da
c;uanla Nacional da l'rovmcta de S. Paulo....
'o 111 . - Decreto do 1.11 de Abril de 1Rf>S.- Ct·t1a um
hat:tlhão de infantaria da c;u:u·da Nacional nas
frt•gtwzias de llat(twry, Helhh~m e Santa Hil.a
da l'rovincia de S. l'aulo.....................
"11~. - lll'crNo de ;; 1h~ Abt·il de iRGH.- Crt1a uma
•·ompauhia de :q~t·rtulizcs mat·inht~irus em Serg-ipe.................................. .........
'o I '1:1. - llecreln tle õ de Abril de 18ii.'!.- Faz ex tens in• á Arm:ula o Jlccreto, t[ue et·cou uma metlalha til• met·ito IJat·a :ls praças do Exercito...
UH. - nect·eto ti•~ :S de Aht·il tle iRf>S.- Rrgula a
•~oneessão da ot·tlem de S. neuto tlc Aviz.....
..r,tt,;;, - nec•·eto de õ de Ahril de 1Hfl8.- Concede
á eompanhia -Botanical (;aiden nail Road Company- a !ICCessaria aulorisaç:io para funccionat·
110 1111(11'1'10, ... • • • • • . .. . • . . • . .. .. .. ..... • • .. • .. •
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150

1ãt

1ã1
152

1.':13

153
1Ji
1.':1a

1!1.q

X. -tl'ofl.- ncct·eto de ã tle Abril de 18fl8.- Crêa um

h:1taihão de iul:llltaJ•ia tie Gum·das Naeionacs
na lh•gnczia de Abre Campo, da 1'1·ovinda tle
l\linas ticraes........................... .. .. ..
N. 1H7. -ll•~creto tle ã de Aln·il tie 1Rf,.q,- Crêa um
eommantio supet·im· de (}U:ll'das Nacionaes no
mnnici11io tia l'ontc Nova , tia l't·ovitwia de

1\linas t_~rt·aes ...•.....•...••..... ~········,·····
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159

139
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N. 4t4R.- Decreto de 5 rle Abril de 1Rii.'l.- C1·êa um
batalhão da reserva no município tle Ponte
Nova, da l'roviucia de .l\Iinas Gcraes..........
N. 4H9. - Dec1·eto tle lS de Abril de 186S.- Crea um
commando SUI)CJ'ior ile (iuaJ·rlas N:1cionacG nos
municípios de Alag<ia t:J•anrtc c Alagóa :"!ora
da l'rorincia da l'arahyba .• . .. . • • . .. . .. .. .. . ..
N. 41110. -Decreto de 5 de Abril de 1868.- I~lt·\a it
categoria de hatalbão a secção lle batalhão rle
iufautal·ia n. 0 2 tio srJTÍ!;O actiYo, Ol'ganisarla
no muni~ipio rle i\laria I'CI't•ira, tia Pro,·ineia
do Ceara.............. • . . . . . . .• . . . . • .. . . • . . . .
N. 4tat.- Decreto de 5 de Alu·il de t86R.- »dlig:t do
commamlo superior rio districto dr~ ~ ..João rio
Príncipe e aunexos da Província do Ce:u·á , a
(;um·da Nacional pertencente aos municípios de
~uixcr:unobim e Jaguaribe-miJ·im da mesma
1 roYincia, c crêa com clla um noro cornmando
superior........................................
N. 4132. - necrr.Lo de 5 de Abril tle 18H8.- Crê a Ju:lis
um batalhàtl de iuf:unaria rlc Grwrrlas Nadnnars
1111 muuicip:o ria Cidarl<~ ria C.rauja, da l'mvineia rio Ceará............... . . .. .. • .. . . . . . . . .
N. 4153. - DeCI'ClO de 6 de AIJril de 1!!!\fl.'- llüOJ'gauisa o ThesoUJ'O N:tcioual e Thr•sou•·a•·ias; t~
estab11lcce alguwas regras sob1·e EIIIJH'f~garlos
N.

:'i.
~.

:'i.

N.

N.
N.

IX.

11'.0

1fH

1r.1

Hi2

tli:l

~m. ~~~:~~~~~:\i~· ~~.. (j~ ...~b;·ii ·;,~.. ;;;~.-~i>:~~.:~~ m

nisa a S~creta1·ia tle Estatlo dos :\'egocios ~·
Imperio........................................ 1R3
-il!J.'J,- Becrew de t5 de Abril de 1R!i8.- Altera as
l.axas dr~ cunhagem c 0111 ros sen·ir:ns tia Casa
tia Moeda...................................... 1!11i
~lã6.- DCCI'CiO de 17 1le Abril tle 1S!i3,-Appl'O\':l 11
Hcgul:uut•nlo para a Secrelari:t tle E~tado dos
Nt•gocios da t~ucrra e Hepal·tições anPexas... 1!14
"''>7.- necreto de 17 de Aln·il tlc 1R!ifl.-Alllnris:l a
incorpOI'a(,'ão da ComJJ:lllhia Fluvial l'aracnse
r~ appruva os respectivos esl:llutos...... . .. ..
2:!0
~lü8, --Decreto rlc 21 de Abril rle 1868.- Faz extensiva aos OJiiciaes c praças ria flotilha de
Mato Grosso a mctlalha cuuceditla á guarni~ão
do forte de Coimbra. .. • . • .. .. .. .. . . .. .. . . . .. • 228
411>9.- Dect·eto de 22 tle Abril 1le 1868.- Rcfor·ma
a Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça.
2:!'J
416(). -Decreto de 22 de Abril de 1808.-.- Ele\'a á
categoria de corpo , o segundo esquat1r::io de
ca\·allaria da Gtwrda Nacional tia l'rovincia de
s. l'edro do Ui o Grande do Sul..... .. . .. .. .. . 2i.'í
416t. -Decreto de 22 de Abril de iSGS.- Marca o
segundo uniforme para o batalhão de infantaria
n.o llt da Guarda Nacional da Província de l'er-
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N.

H62. - Hccreto de 22 de Abril de 1868.- Marca Q
segundo unifol'lne para o batalhão .de infaut:u·ia
u.o !S3 da Guarda Nacional da Província de l'crnambuco...................... • •. . • . . • . • • . . . .
N -i163. - Btlcrrto de 22 de Abt•il de 1868.- Crêa um
commanuo SUJlCt'iot· de Guat·das Nacionaes no
município de l\Iaranguape da Província do Ceará.
N. H6L -Decreto de 22 de Abt·il de 1868.- Eleva á
catt·got·ia rle cot·po o esquadrão de cavallaria
tJ. 0 il, orgauisado uo município do Bananal da
Província de S. Paulo......... . .. .. .. . . . . . . . • •
N. iHri.- nccreto rle 22 de Abril de 18!33.-Marca os
uuil'onnes P<H'a o 1.• batalhão da reserva da
Guanla Nacional da Província de S. Paulo...
N. 'íl66. - nccreto de 2i.S de Ahl'il de tsr..~.- Habilita a
!Ilesa rle llen!la~ dt! ltajahy da l'rovincia rle
Santa f:atharina para o tlt~spacho de import:u:ão
e t~xpol'l:u,,:lo tle ~o:eneros naeionaes c esu·augeiros . .............. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:'i. 'IW7. - DccJ'tHo de 2!1 ri c Ahl'il de 1f!H8.- Hcforma
a S:!crelaria de Est:ulo dos Nt~gocios da Agrit:ullura, Cunmwt·ciu e Obt·as Publicas . . . . . . . . •
N. '111\7 A..- llecreto de 2\l tle Àbl'il de 181i8.- Eleva á
eatc:;oria tle Sl'Ct;ão de batalhão a 6.• secção
<le t'UlllJl:lnhia do set•viço de reserva da Guarda
Xacionai da Provinda do Ceará...............
X. Wi8. - Decreto rle 2!1 tlt~ Abril de 1868.- Eleva á
eategoria tle hatalh:io a J.• st,cção tle batalhão
tle inl'autaria do scrvit;o aetivo tia Guarda ~acionai da Provinda do Ceará.................
:'i. HW. -llect·cto de 2\1 de Abril de 181iS.- Elrva á
categoria de batalhão n sec1:ão do batalhã_o <~a
rt:sPn·a u.o iS da Guarda Naeional da ProvHtcta
tle s. Paulo...................................
;"<. 11'i0.- Decreto de 2\1 de Abril de 1.868. -l\I:u·ca o
primeiro uniforme pm·a o esquadrão de cavaiJ:u'ia u.o 11 da Gu~nla Nacional da l'rovincia
de Pcruambnco................................
~. ,iJ7l. - nccreto de 2 de !\I aio de 1868.- Recrgauisa
a Secretaria th~ Estado dos Negocios Estrangeiros..........................................
N. 4172. - Decreto de 6 de l\Iaio de 1868.- Reorganisa
o 1." halalhãu de infantaria da Guarda Nacional
t!o llluniclpio da Cõrte.........................
~. H73. - l'cct·cto de G dt~ ~!aio de fll68.- lleoq;auisa
o Corpo de Fa1:enda da Al'llwda......... .• . . •
:11. 117L - lh~c•·cto de H de )I aio tlc 181J8.- r..eur!(anisa
a St~crctaria de Esta(ltJ dos Negocios da !Uarinha.
:11. H;:;. - Dccrulo tlc (i de lllai1~ de 1868. - Altm·a aiRIIlllas disposições tlo Ucgulamcnto das All:tntlc;.;·as, .....•...• ,.......... . . . . • . . • • . . . . . . . . . •
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2'17

2H
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26ii

2liii

266

267
267
283
2!!'1
il!Kl
31 i

1'.\l;s.

:'i.
N.

N.

::'1.
N.

::'1.
;'i.

~-

:-;.
N.

4176. - llect·cto de o de !\f aio de 186g,- .M:uttla oh~!JI'V31' o ·t·eg'!lamento sobt·e passapot·tes para
. lora do hnpei'IO·............................. . 331
Ui7.- Dcca·eto de 6 de l\laio de iS!iS.-Concedc a
companhia- Livcrpool J.oudon :•nd Glob Jn ..
' su•·ance Company-autorisa~~ào para cstai.Jele~:cr
uma agmtt:.ia nesta capital..................... 3J'j
4178. - nee~·eto tl•! 6 de !!la in de 18fl8.- ApnruYa os
noyos estatutos da Companhia Bra:;ilf'ira 1lc
I'<II!UCtes a vapor •••••.••.•••••...•.•...•.••.. : 3:Jfi
4179. - Dcet·cto de 11 rle lllaiu rlc J8H8. - Pro1·o~a
JIOI' cinco :umos o lll'i\'ilcgio couccdillo á cumpauhia- Luz Stea1·ica.............. ... .. .. .. ..
:J:Jl
41!10. - lkCI'Clo de 6 ri e l\Taio ri c 1!!1i8. -t:ouecde á
companhia de uaveg:u;ão a ,·apor riu l':wilicu
o;adus la rores.... .................... ... ... .. . :IJ:!
H81. -lkc•·elo rle ll•lc !llaiu 1le IRCil-1.- Há •··~~ula
mcnlo Jlõll'a a •·ulu·au•:a 1las uwllas applil·:ulas
it Fa:r.euda Publica............................ :J:u
IHI2.- JlcCI'eto rlc 13 de lll:do rk 1li68. -l'llauda
:uluptar o 11lauu p:u·a a Cllllstrueo:ão dus uavi•1s,
de •tnc se rlm·e cowp•it· a Al'luarla Xadoual... :r;:;
il!i3.- llCCI'CIII tk Ul tln ~laio rlt•. 1!!1iH.- Crt'~;l mais
11111 h;otafhãn de inl'aulal'ia d:1 (;uanla 1'\:wiuual
uo muuicipio tla Tapi•t':l, da l'ruvinl'ia tia B:1hia.
WH.- ()ec•·etll de 16 tle Maio thl IR4i!-1.- All•~ra a
Ol'l!allis:u:.ão dus hatalhiies 1ft~ iul'autaria 11."'' :i7
c 3!1 tia Guanla Naciulial ria 1'1'11\'incia da Bahia.
ti!I:S. - llccrelo 1lc 16 de lllaio de 18!ill. - Cl't\a ma i..,.
1111! halalhàu de iufantal'i:t de (;u:ll'(las N:H·iuuaes no nwnicipio de i\Iamauguape, tia l'ru-

vincia da l'amhyha.. . .. • . ................... .
X. H86.- nccrrto de 16 de l\luio de 1>!fiH.-I'•·oro~-:a
por cinco annos o pri\'ileg-iu cu•u•etlitlu :ws
-vapores de Mcsiinil.a & C.•, tfllt' uavcg:h• 1~11t1·•~
11 porto dt•sla Cthlt' e u da Ci:l:ldt• dt~ ~auto~,
ua l'ruviuda lic S. l'aulo .................. ..
:\. '11!!7.- ncc•·cto de 1fi 1lc l\1:1io tlt~ 1HíiH.-Appnna
os ll!l~'IIS estatutos da comp:whia de Trausportt·s
~lal'llliiiOS .......... , ............. , .......... ..
~. ~188. -Decreto de 16 de !\I aio de 1868.- Appnna
os estallltos da companhia de scnari:1 a vapu1·
ria Cidade tle Thcrcziua c coucede auluris:w:-w

36').

ll:ll'a funceiuuar .......................... , . : .•
::'f, 418'J. - Uec•·ctu rle 16 tlc M:lio llc 1!!6S.- Concede
:w Yapur Urttgrwy, de propriethl•le tlc Aulouio
Elculcriu tk t:amarg-o e outros, as vaut:•;.:cus
de pattnetcs ....•..•.....••••.••..••.•.•..••..
::'1. HIIO. - lkcl'etn tll) 20 flt) i\laiu ''" 181il;.- Crêa 111:•is

31.i!J

lllll halallJào flt) illf:tntaria ·IJC f;u;u'd:tS i\;ICÍU·

uaes no l\luuicipiu de .Jap:ll':lluh;t, ria Provinda

de ::ien;ipc .....•••••..•.•••..•..•.••••••••••...

;}fit

:.I til

13
1'.\!iS.

:'í. Wtt. - lleerclo 1iu 20 1le M:tio de 1sti!l.- l\larca o
unilornw IJat'a o :.!. 0 batalhão de :n·lilharia da
Guarda Nacional da l'roviucia de l'ernambuco.

N.

N.

nccrclo ·de 20 de l\laio do ·1868. - l\larc a u
sc~mulo uniforme 11ara o batalhão de infautaria
u." .u tia Guarda Nacioual da l'rovineia de l'cruamhuco .••••.••.•.•• ~·........................

376

.í[(l;!. -

377

H~l3.-

Bcndu de ::!3 tle Maio de 181;8.-Crêa um
e·nmw:uHiu Sllllet·im· de (in:mlas Nal'iunaes nus
llllllliCiltius de Bui•tuc c Bu111 Conselho •la l'roYincia tlc l'cl'llalll!Juco.........................
N. il~H. - llcerel.u 1le 2:1 de !Uaiu tle 18fi8. -Eleva it
1':\fq!OI'i:l t!C COIIIIJ:IIIItia a SCt:t;:tll de COIIII>:tllltÍa
1le cavallat·ia u.• .f tla Guartla :'iacioual •lo l'ru,·iueia riu Paraná . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. ..
N. \1\t:í. - ll1~en:fu rle 27 de ~la i o tk ISfill.- Crêa m:tis
11111 hatalh:iu tio: iul'antaria rle linanlas .'iadutta••s 11o lllllllicipiu 1lu At·acaty, 1la l'rovinci·t riu
t:1:ar.t. ..................... ·,..... .. . • . . . .. . • . ..
N . .iJf~í. - llccn:to tk 27 ele Maio 1lc lStiH.- Coue•••lc
a Anlunio tilint,:ahes Nettu lli'Í\'ill:l(iu 11111' tlfoz
aunus para a cuustt·ucc:ão c venda de 11111 alatuhiq•w !lt\ lllfli'ÍIIIf'lii.U I'IJII(ÍIIIt:l IJIH' fJiZ l<'r Íll\f'lllatlu tl•:stiH:ulu au laht·ieo tia :t!;uanlcnlc...
N. tltt7. -· llenl'Lo ele 27 de 1\raio 'dt) 1Sii8. - Cuucc•le
a Carlos llcnry privilegio 11111' dl'z aunos para
:1 t·ousl.ruc~::·iu c vemla dn al:nuhique I'Celiti'':Hior •1ue 1li1. ter inveutado 1lesliuarlo :111 fa·
hrit:o ela agn:mleule........ .. .. . . .. .. .. . .. . ..
~.
~JUS.- lkcrt•tn tlc '1.7 elt~ 1\raiu d•~ 1~1iR.-Ct>nceele :w
llr. llcnri•rue Schutcl privilegio por !le1. auuos
para exlrahir elo YC!('elal intligcua tleuumiuatlu
--!\lan~uc-(Phisophoreas tlu Linneo) uma ~ul!staneia aprovcitavcl á mcdidna c ás artes.....
:'\. ~1\t:J.- llrcrt•to tle :li de ~Iaio '"~ Hl4iH. -CuHcede
Jll il'ile!('io por cinco an1ws a Lt;J~CI' l'almt•r para
euustt·uir :tlliHII'clhos de fabric:ll' assucar • . . . • .
~. '1:~00. - llc•:rl'lo 1lt: 30 de~ M:1io ele 1Sii8.- Aulorisa a
t:OHI(l:lllhia do llelwribe a elevar 11 Sl:l! fullf(l)
soda I , • . . . . . • . . . . • • • • • • • • • • . • . • . • . . . . . . . . . . • • . •
N. ~:!UI. - Becrel.o ele (i de Juuho de ·ISiiS.- Faz e:\leusiyo .ás fu1·\:as, etue march.ár:w da Capilal da
l'roYHII'Ia de !\Jato Grosso, a h111 de opera•· coutra
Conmtbi•, o usH da medalha conccelit!a peln
llt·creto lt." 3\J::!ti de 7 de Agosto de UIH7.... •
~. -i:!O:!. -llenl'lu ele to tle .Junho de 1868.-Crca uma
conuuiss:lo snper)nt· que deve presidi•· aos lrahalhru dentro 1lo Impe1·io para a exposiç.iio do-;
prorlnelt>s nadoaaes na E!ipo~il;rw Iuleru:~eiou:d
11•: Yie11:;a tl'Auslria ......... . :. . . . . . . . . . • . . . . . .
;>;. L'H3. - lJecrl'f.o ele 13 (ft: .111111111 de l81j8,·-· ltt.:7Uia a
•·onccss:io da ·ordem de S. llenLu de A•·i!. aos
tlllieiaes tia Armada e cl::~:-;es :utnoa~ . . . . . . . •
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381

381
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383

383
300

p,l.(;s.

N.

4:!0~.

- ücct·cto ·de 13 •le Junho de 1!:168. - l\Jatca o
nrdcnallu do l't·omotor Publico da Comarca fie
crcatla ua t>roviucia de Santa Cat!Ja-

l~aJahy .•

nua •. ................ .•• ... .. . ...... ...... .. ...

388

:S. 4:!03. - llecreto de 13 de Juuho de 181i8.- nccl;u·a
1lc llrimeira entrancia a cou~:trca de Ila,iah,.,
ultituamcnt(l creada ua Pt·o,·iucia de Santa Ca·
lhariua..... . . . . • . . .. .. . . . .. . . .. • .. . .. . • . .. • .. • .

38!)

:-;. i:!Oii.- nect·eto rlc 13 de Junho de 18fi8.- Ct·•~a 11111
hatalhão de infantaria fie Guardas Naeimwes
u.as .fre~uczias de l'auellas c Qu'papá da l'ro·
vmew de l'eruamhuco . . . • . . . . . • . . . • . • . . • • . . . . .
N. 1;!rl7,- necreto de 13 de Junho de t83S.- .\ILet·a u
IH''1111~im uuifOJ'lllC dos Cirur~iõcs dos corpos !la
Guanla Nacional 1l:t Ctirte . : . .••...•........• ,
;'li, u:rJ.- lleCI'f~to de t3 de .Tnu!to de 11!{)3.- Cn\a 11111
COJJlllJ:Ii'HlO SllfH~riot• tfC t;uat•tla-; ~;u;;O!l:teS, IIOS
lllllllicipios de C:uJJ:unú, narra 1lu 1\io 1lc Cu111.as,
Ban:ellos c Maraliu. 1la l'roviutia da Bahia..
X. Hml. - H1~1:1·1·t.o tle 1:1 d1~ .lu uh o 1le Ulfi8.- Lrê:1 11111
hata!h:io 1lc iufantaria 1le 4;u:u·d:Js Naeiuu:ws
uas frc::nwzias de <;ravatil c Bezerros, tl:t l'rovineia de l'eruamout:o....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-:-;, .uw. -ll:)creto 1le 13 1le .!unho d1! IIW-1.- Apf!rova
1os l.'uvus Estatutos 1lo fl:~ue~l Hmal e llyputhe1 cano com algumas aiLcl·a,;ocs . . . • • . . . • . . . . . . . .
N. UIJ. - III~CI'Clll de l7 de .luulw 1le ·IRiiS.- Altera o
~egmulo unifonur, 1los halalhf~t·s 1k inf:uitaria
11." ~;; e 18, ria se1:r:.~n de halalliflo u." W 1lo
s'~n·i''" :ll'tivo, e 1!:i 1(,) "·" !I 1la rcsl·t"Va <la
(~uartla ~acio!lal •la Pro' incia de i5. l'aulo....
:'1'. Hl:!.- nec•·eto 1le 17 dt: .lunlw 111• J~!i~.- Couee,le
a Frauciseo de Paula Xavier de Tolctln e l'etlru
\lartin , ttrivile~io pur dez annos, para o fal)l'ico de uleo de seuwutrs de al;rodão.........
;\, Hl3.- Ht!t:l'l)tll 1le 20 tlt~ .I unho tle ·ISfll!.- f:n\a 11111
hatalh:io 1lc infantaria f!,! (iuartlas Naeiouaes
riu siu·vi•.'o a~:lim U:l dlla tio lHo das :Eguas,
•la J'ro\'iud.l lia llahia... .. . . . . . . . . . .. . .. . ... .•
~. 1211. - llccrcto 1lt~ 20 de .I unho 1le 13!iH.- Reoq:anisa a Contadoria d•J Marinha.................
-:-;, 1:W.i.- lleCI'CtO 1!1! 27 de Ju11h0 1lc ·I811S. -Ailcra o
planu tios Uilifor111cs !los Otliciacs do Coq10 de
Fazeu!la .............................. , . • .. .. ..
:'<. ~:!16.- Uecn~to de :,7 de J11ulw 1lc H«i8. -Declara
n IIHH\0 fie I'IIIJ(:IJ• 1J ll'!llpO tle (ll'flro:,ta•::1o de
privilegio concedido á Colllpaulii:t- L111. :Sical'iea...................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:'i. :,;!t;. -llecrel.n 1lo 1." •l1~ .l!!llio fie ISiiS. -Aiter:1 a
oq;anis:w:ío 1lu hat:llh:io ''" iui;HILm·ia tJ.'' 21 da
c;llard:l i'íacioual da l'nl\iutia du Hiu Gr:uuh;
do .Norte ••••.•• , .•.••....•.•.•......•......•. ,
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N. t.21:l. - ]lr•creto tle li de .Julho de 1868.- t~rt)a mai~
quinze luga1·es de Conctores para a Pt aça rio
Commercio da Ctirtc ....•.••. ; • • • • • . . • . . . • • • • •
N. ll2l9 - DecrCI.o de 4 de Julho de 18r.S.- C1·êa um
batalhão de infantaria de Guardas Nacionaes
no municipio da 1\Iiriliba, da Província tio 1\laranhão.............. .... . .... ........... .......
:'i. '1220. - nccrcto tlc 4 de Julho de tsr.s.- Alte•·a os
nnirMmes do 1. 0 batalh:i.o de infantaria do se•·vit:o act:ivo da Guarda Nacional da l'mrincia
tio Ceara.......................................
N. '.221. - Decrêlo de ..f. tle JnU10 de tsr.s.- App;·oya
o regulamento c as t:l'rifas p:u·a a cstr:ula de
ferro tio llecife ao rio de S. Franci;co, na 1'1'0\'incia de Pernambuco.........................
N. i:Ü2. -Decreto dt~ 8 de .Julho de 1868. - Scp:wa o
termo de S. José rle Cajazeiras do de Caxias,
na l'l'Ovincia do lll:u·anhâcJ, c crêa nclle o lnga•·
tlc .Juiz l\lnnicip:!l, r]ue accumul:u·á as funet:üt•s
tlt' .J1111. tle Ot'Jlhaos............................
N. U!:l. - llcereto dt~ 8 tle .Julho de 1Rfi8. - Elt~va á
categoria de secç:io de bataLhão a scc~·[w til~
companhia da Gn:11·da Nacional tio sr~t·\'if,'o da
resena, organisada no mnuicipio de Codrí, ria
Provineia do .Maranhão........................
N. B2L - llecrcto rle 11 de Julho de 1H!i8. -Eleva a
oito, o nume1·o de lfll:lll'O companhias com IJIII!
foi e1·cado o 1.• batalhao da rcsen·a da Guarda
Nacional da l'roviucia do Cc:u·á...............
:'i.

N.
N.

N.

~.

N.

i22:S.- Decreto de H rle .Julho de 1!«i.'l.- Crt~a mais
um batalhão de infan.aria de <:uartlas Naeiouaes no Municipio de B:tltlJ'ilé, da P1·oviueia do
<:t•ará ........... ..... ... ..... ........ ... ..•. ••.
!l221i. - ll~crcto de 18 de .Julho de 1SH8. -nisso Ire
a Assemb!éa Ge1·al.............................
1227. -llrcrcto de '2:S de .Julho de 18G8.- Com·oca
para o tlia 3 de Maio de 1869 a nom Assemhlr;a
l;t~ral c rlesigna a ultima dominga do mt•z dt~
.Janeiro do mesmo anno IJ:lt'a se proceder em
lo!IO o Impcrio á eleição primaria.............
12:28. - llcereto rle 31 de Julho de 1868. -!\I arca o
ordenado aunual de 808000 ao Carcereiro da
cadca ria Villa das llíires da Boa Esperant;a, na
l'roviueia de l\linas Geraes ............ :.. .. • . • .
1:!:29. -Decreto de 31 de .Julho de 1868.-1\Jarca o
ordenado annnal de 200$000 ao Careert•im da
cadca da Capital da Provincia de Scq:ipe......
423fl. - llecrcto do 1.• !le Agosto de JRI!S.-Aulorisa
os Pt•esidentcs das Prdvincias a reintegrarem
os Olliciaes da Guarda Nacional suspeusoli na
!'Olii'Ormidadc do DeCI'ClO 11.0 3500 de 4 ti C Agosto
tlc 186:> •••••.•••••. ,...........................
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lí231. - 0(~CI'I'!O tio 1." dt• Agosto ti C 1SI'lR.-Cnncl'tlc
a F.gydio (inichard pri\·ilegio, por dez annos,
para nsm· dP. uma machina, ,IJUC deci:H"on 11'1'
lllVCIIt:ttlo, para SCCCaJ' O cafe ••.••.••. ,.......
N. -1232. -Decreto tlc 1S de Agosto de 1868.- Antorisa
o AlinisLro da Fazend:t para cmittir, no exercício
tle :1868-69, até a importanda de lío.ooo:uoo~ tlü
papcl-moe11a. • . • . . • . • . • . . . • . • . . . . . • . . • • • . . . . . . •

~!H

4!li

~. 1233. - nt~err.to tlt~ H dt• Agosto de 1StÍR.- Rt•une ú
r.uarda J'iaeional do município tia (:apil.al da
l'm1·incia de S:mta CaLharina, :t tios d" S .•losú
u S. Miguel; tia mesma l'rol·incia, para fHI'IIt:tl'
11111 SfÍ l'OllllllalldO .IIJll'rÍIH' .. , .. , .•... , .. ,.,,. . · .t!l.'l
N, '123~. - HCCI't~IO de 1.1 llt~ A~;osto de 1HiiS.- Hrmw
t'lll um sti os dons t·omm:uulos Slllll'l'Ítll't'~ tl:t
1;u:mla Nae:onal tios muaieipios de l'orto Cal\'11
~~ tk l::uu:u·a~illc tia l'roviucia das Alagtias...
!í!llol
.'1. '1233 - llt:crelo de :1 'i de Ago~to tlc :IR6S.-Aitera :15;
cl:IIISIII:IS 2.", 3." e lí." tiO llet.:r'ClU ll." 377\1 tle
'12 tle Jaueiro tlt! 1Nfi7, J'dalim it IWrlllissao t'OIIt:l'tlida a .los!\ Jleru:IJ'IIo Tt!i x•·i •·a para lavrar
tli"t!rSoS IJIÍ!Wr:tt!S Jla CIIUJan:a tl11 lpú tia l'ru·
1iul'ia tio Ce:tJ'Ú,.... ....... ... .. . . .. . . .. . . . . . . .
lí!l\1

.'L .1231i. - llee•·cl.o tlt! 22 tle Agosto de 1Sii.'!.- Cunr·etft•
tlt•z
a Antnnio Augusto Coelho privilegio,
annos, para cmpn~g:u·. nu tmusporLP • ~~ :;atln
h:II'COS a 1':.11101' COIISII'UIIIos COIII(ll'llll~ 11 tlr:SCIIhll
fi li C aprCSPIIlOII , ••• , ••••.•.•••• , ••• , , •. , • , ••. ,
-'i. '.237. - BecrPlo dt~ 2:; clt\ Agosto de JRfiH.-TJ·ausfrrt•
it Cunstaucio Alves l'inlll, Allwrlo Aln~s l'illlo
t: nmuingos í:ouçalves tlc Azevt!tlo o pri\·ilegiu
t•oneetlido a seu fin:uln pai c sogro Anloniu
Aires tia Silva Pini.O para o csialwlt!einwulo tia
u:t\'1\gaç:·w a vapor nos rios Jllaf·ahú ,; Imh.:•,
ua l'ro\'ineia tlo lU o tle .Janeiro...............
~. !í23fl. -· nee1·eto de 27 tlt! Agosto tle ISiiS.- Cn'a o
ollirio tle EsrJ'ivfto privalil'll tln.Juizn tios Ft•ilos
da Fazemla da l'l'oliut·ia tlr• 1:oyat... ..........
.'\ . .tt:l\1. -JJcerPLo tle :!.7 tlt• Agosw tle ISiiS.-E'dillgu••
o h:ttalhfto tle inlhularia 11." 11 I tia t:u:mi:J "ia·
donal orgauisatlo uas frt~gnt•zias dl' Colt•giiH',
i\faré P r.1aloim da l'roviueia tia llnhin........
~. ~2~0. - neerclo tle 29 tle Agosto de iSGR.- Conct>dc\
á rompauhia ingle'za- TIJP 1\ossa l:•·nntle Gold
i\li11ing CnnJpau\·-:mtoJ'i~açfto p:ll"a fnnceiou:n·
uo Imperio .... :. . .. .. • .. .. .. .. . .. . • .. .. • .. . • ..
N. 4:HI.- Decn!lo tln 2!1 tle ,\goslo tle JRfi~.- l'rorog:J
11 prazo ti;~ tlnração tia Companhia •I•~ 'fransJHII'Ies Maritimns...... • . . . . .. . . .. • . • .. . • .. .. . •
N. 4242. - lleerrr.o ~~~ 3 de Setcmlii'O ti•~ 1RfiR.-I'J'Oroga
por dons auuos o prazo t'OJH'Ctlidn a Zm.iuw
narroso e ,luhn .Jaml's J•osl.t~l' para a eonsi.J'Ill'do
t.lo pnl"ln tio :U!lt'llJ'iiW...... . .. . .. . . . .. . . . . • • .
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N. Ui3. - Decreto de 1() de Setembro de 1868.-Concede
á companhia ingleza--.., The Nictheroy (Brasil)
Gas Company, limiled- a necessaria autorisação para fúnccionar no tmperio .....•.•.•.. o IJOIS
N. ~2'11. - Dect·eto de 11.i de Setembro de 1868. - Autorisa o Ministro da .Fazenda para contrahir,
por via de subscripção publica, um emprestimo,
que' não exceda de 30.000:0008000.............
538
N. 'l~'l:í. -Decreto de 16 de Setembro de 1868. -AI·
lera a disposição tio art. <H ~ 1;.• do llegulameuto n.• soo de 26 de Julho tle 181.11o....... ã3!}
:'1. ~2·'rfl. -Decreto de 1!} de Setembro tle 1868.- Estabelece bases para a orgauisação da tat·ifa dos
JH'eços de tt•ausrorte tlc passageiros e mercadorias no rama fel'I'CO, de que é empresaria
a Companhia Uuião Valenciana... . • . . . . . • . . . . . !HO
'N. '12'17. - llccrcto de 22 de Setembro de 1868.- Crêa
uma cadeira publica de iustruc•;ão primat·h
Jlara o sexo femcnino ua frcguczia tlc Jacarcl)a g•• á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
~;.',2
N. 'r2t8. - Hcct-cto de 2-t de Setembro tle 1868.- Crê:t
uma companhia de infautaria do serviço da rcscrm nas I?reguezias de Santo Antonio do llio
Uonito, Santa Isabel do Uio Pt·elo, e Nossa Scnhot·a da Piedade de Ipiabas da Província do
l\io de Jaueit·o .. o.............................. !Hl
N. 4219o - Décreto de 24 de Setembro de 1868.- Ct·êa
um esquadrão de eavallaria de Guardas Nacio·
naes, nas freguezias de Santo Antonio do Rio
Bonito , e Santa Isabel do IUo Preto, da l'roviueia do Rio de Janeiro ....... o.............. l.ii3
No 1250.- Decreto tle 2i de Setembr& de 1868.-Crêa
um batalhão de infantaria da Guarda Nacional
nas fre<>uezias de Nossa Senhora da Gloria, e
Santa T1teJ·eza, da P1·ovincia do IUo d~ Janeiro. ãH
N. 42iílo - ncereto de 2i de Setembro 1le 1868.-Aitcra
a organisação da 8.• secção de batalhão da reserva da Guarda Nacional da l'rovincia do Rio
de Janeiro ................... o.•••. •o• ........ o ütl$
N. 42a2. - Decreto de 2i de Setembro de 1868.-Aitera
a organisação do batalhão de infantaria n.o 22
da Guarda Nacional da Província do Rio de Jancir·o ... . .. .. .. . . . . .. .. . . . . • . .. • .. • .. • .. .. • .. .. 513
No 421)3. - Decreto de 24 de Setembro de 1868.-lUarca
o districto do IS. o cm·po de cavallaria da Guarda
Nacional da Província do Rio de Janeiro...... 1146
No 42ii4.- Decreto de 2i de Setembro de 1868.- Extingue a secção de batalhão de i11faotaria n.o 2
do serviço activo da Guarda Nacional da Província das Alagõas: ........... ,o.............. 5~7
N. 421J:S. - Decreto de 21J de Setembro de 1868.- Praroga por 20 mezcs o lll'azo de dous annos cOii·
PA.Rre
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N.
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tellido a Augusto Teixeira Coimbra e Rich:tnl
Francis Burton na clausula 2.a do Decreto no 0
3706' de 26 de Setembro de 1866, para a execução de trabalhos referentes á exploração. de
mineraes na Ptovincia de S. l'aulo............
~21S6. -Decreto de 29 de Setembro de 1868.- Exiingue o esquadt·ão de cavallaria n.o 2 da Guarda
Nacional da Província do Espit·ito Santo o. o...
1257. - Decreto de 30 de Setembro de 1E68.- Declara especial de orphãos a primeira v:ll'a mm•icipal do termo do nio Grande, na l'rovineia
de S. Pedro do I\io Grande do Sul...........
421>8. -Decreto de 30 de Setembro de 1868.-i\Janda
publicat· annualmentc uma collecção de documentos olliciaes llo l\liuisterio dos Negocios
Estrangeiros, sob o titulo- lufonuaçõcs do·;
Agentes Diplomaticos c Consulares do Imperioo
42üíJ. -Decreto de 10 de Outubro de 1868.-!\Ianda
observar as instrucçücs pelas quacs se ha de
proceder uo lim do corret:te :tiiiiO n ntt nwz
de Fevereiro de 1!l6!J aos exames de que trata
o art. H2 do Regulamento annexo ao Decreto
n.o 1331 !l de 17 de Fevereiro de 18.'Si.........
11260. -Decreto de 10 de Outubro de 1868.- Mtcra
as disposições dos estatutos das Faculdades de
Direito e do Regulamento comptcmeutar tocJaLivas á collação do gráo de Bacharel. o.......
4261 • .....; Decreto de 13 de Outubro de 1868. - Oh-ide
em dous o 7.o batalhão de infantaria da Guarda
Nacional do l\lunicipio da Côrtc..... .... .. .. ..
4262o- Decreto de 19 de Outubro de 1868.-Autorisa
ao 1\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a applicar ás despczas das
verbas_. Pessoal e material da Policia,- Corpo
Militar de Policia- e- Casa de Correcção- ,
no exercício de 1867 à 1868, a quantia de
136:30087-i!J réis, tirada das sobras das verbas
-Justiças de 1.• Instancia- nu arda Urbana,e --Obras- no mesmo cxercicio .•••••...• o...
11263. -Decreto de 29 de Outubro de 1868.- neune
o termo da Sena aos de Linharcs, Santa Cru:r.
e Nova Almeida, todos na Provincia do Espírito Santo .......... o..................... oo...
42M. - Decreto de 29 de Outubro de 1868.- Extingue o eommando su!)erior de Gu:udas Nacionaes do municipio de Lages da Província
de Santa Catharina ........... o.................
4263.- Decreto de 29 de Outubro de 1868.- Extingue o Commando Superior de Guardas Nacionaes dos municípios de Dniquc e Dom Conselho, da Província de Pernambuco..........
42660 - nccrcto de 31 rlc Outubro de 1868.-Autorisa
o credito cxtraon\iuario de 22.72a:8õ8S\13:5 P<ira
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llcspezas do l\linistcrío da Guerra no exercício de 1868 a 18ü9 ..••••••••... •.. •• • .. .. • • • • . •
r\267.- nccreto de 31 de Outubro de 1888.-Crêa
mais duas comtlauhias "de Fuzileit·os no Batalhão Naval.................................... .
4268 -Decreto de 11 de Novembro de 1.868.- Desip;ua a ordem em que devem ser oxtrahidas
as loterias no anuo de 1.86!1....................
4269. - Decreto de 12 de Novembro de 1868.- Permittc que a Associação Commercial do Ceará
se denomine Associação Commcrcial da Praça
do C<!ara • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • • • . • • • • • •
H70. -Decreto de 17 de Novembro de 1868.-Eleva
á catc~roria de batalhão, a companhia avulsa
da rescJ•va u.o H da Guarda Nacional da l'ro•
vincia lle S. Paulo.............................
r\271. -Decreto rle 23 lle Novembro de 1868.- Declara quacs os actos que estão sujeitos ao transito da Chancellaria........ ... .... . .. .. .... .. •
UB.- lleerel.o rle 2:1 d1~ NovPmhro rlc 1fllifl.-mcva
o n11nwro dos Con·ctores de mcrc:ulorias ti:\
I' raça da Capital do Imperio...................
4:!73.- Decreto de 23 de Novembro de i81i8.-Grea
um esquadrão âe cavallaria de Guardas Nacionacs no municitlio de Lorena rb l'rovincia de
s. l'aulo... .... • .. .. . .. . .. .. • . • .. . .. • .. . . .. .. .. .
·Ui'í. -D~crcto de 23 de Novembro de 1868.-Eleva
á categoria de baLalhão a secção de batalhão n.o 4 e a companhia avulsa n.o 12 da
(;uarda Nacional da reserva da Província de
S. Paulo.......................................
427ã.- Derreto de 23 de Novembro de 1868. -Desliga !lo batalhão de infantaria n.o Sã, e reune
ao tle n.o 10 da l'rovi~cia do Pará a Guanla
Nacional pertencente á freguezia de Beja da
llll'SBHt l'rovincia..............................
~216. -Decreto de 23 de Novembro de 1868.-Allera
a OI'ganisação do batalhão n.o 20 da Guarda Nacioual da l'rovi.,·cia de s. Paulo..............
4277. - ncct·eto de 23 de Novembro de 1868.-Eleva
á categot·ia lle secção de batalhão a companhia
avulsa da reserva da Guarda Nacional, organisadfl no município da Telha, da Província do
Ceara..........................................
42í8.- Decreto de 23 de Novembro de 181'J8.- Declara sem cll'eito o Decreto n.o 41\lã de 27 !le
l\laio ultimo, que creou mais um batalhão de
infanlaria de Guardas Nacionaes no muniCiJ.IiO
da cidade de Aracaty, da Província do Ceara..
427\l. -Decreto de 24 de Novembro de 1868.- Abre
ao Ministerio da Marinha um credito extraorrlinario de 6.016:0008000 para occorrer ás des:~s
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Obras- e- Despezas exlraordiuarias e en~ntuaes •••....... ·.....•.........•..•..•...........
4280. -Decreto tle 28 de ~ovemiJJ·o de 18H8.- I'ro·
mulga o Tratado de amizade, limites, navega\·ão,
commercio e extradição, celcbJ·ado en1 27 de
11-Iarço de 1867, entre o Brasil c a 1\epublica de
Dolivi;l..... .• . • . . . . • . . . • . . • .. . • . . . . . •.. . . . . . . . . •
4281. -Decreto de 28 de Novembro de 18118.- Crêa
um corpo 1le cavallal"ia de Guarrlas Nacionaes
no mumcipio. da capital da PJ·ovincia do cearit.
4282.- Decreto de 28 de Novembro de 181l8.- Exting-ue a .Junta de Justiça 1\Iilitar creafla provisoriamente na PJ·oviucia de !\lato Grosso pelo
necreto n.o 3i9!1 de 8 de Julho de 1865........
4283. - nccrNo de 28 de .Novembro de 1861!.- Concede á companhia Paulista da estrada de ferro
de Jundially a Campinas a neccssaria autorisação para funccionar e app1·o\·a os respectivos
Estatutos.......................................
~28i. - Decrr.to d•~ 2i de Novembro rle 18G3.-Aeeila
a desislcneia qne a .comJlanhia da Psf.l·ada de
li•rro de s. Paulo fr•z do direito rle t•refercneia,
r]ue lhe foi g-arantido na condição 43.• do DeCJ"cto n.• 171>9 de 2fi rlc Abril rle t8ií6, J1a1·a o
llrolong:·unento da referida estrada de Juntliahy
a Campinas • . . . • . . • . • . . • . . .. .. . . . . . . • . . . . . .. . •
!i2:H. -Decreto de 5 de Dezembro de 1868.- Pro·
roga até o fim de Oezcmbro de 186\J :\S disposições que perrnittem ás embarcações estrangeiras
o serviço de cabotagem........... . .. . . . • . . . . .
!j2Sô.- Decreto de 10 de Dezembro de 1808.-Au. torisa o l\Iinisterio da Agi·ieultnra, Commereio
e Obras Publicas para appliear ás desw·zas de
varias vrrbas deficientes do exercício de 181)7-fJS
a quanlia de 677:1261!2~i, tirall<l das sobras dos
~~ 3. 0 , 1.o, S.o 10, 13, H, 15, 18 c 1!1, art. 8. 0 da
rcspecliva Lei do Orçamento...................
!i237. -Decreto de tO rlc llE'ZCmhro de 18G8.-Ahrc
ao Ministcrio da Agricultura, Comrncreio e
Obras Publicas 11111 credila snpp!ementar de
231:770$620 para occorrcr ás despczas com a
verba- Illumiuação Publica- pertencente ao
exercício de 1867-1868 . • . • .. • . .. . .. • .. • • • • .. . .
!i288. - Dec•·eto ele H de Dezembro de 1868.-lli,·ide
em tres secç-ões, o batalhão n.• 3 da Guarda
Nacional da Província do Amazonas...........
!i289.- Decreto de H de Dezembro de 1868.-Divide
em duas secções, o 4.• batalhão da rcscna da
(;uarda Nacional da Provincia do nio Grande
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N. 4200. -Decreto de H de Dezembro de 1868.- Créa
mais 11111 batalhão de infantaria de Guardas Nacionaes no rnunic.ipio de Quixeramobim ria l'ro\ÍJII~ia tlt> Ceará ..•.•. ,,.,, .... , • , . , •• , .••.• , , , •

615

21

110 l'OOETI EXECUTIVO.

PAGS.

N. 152\Jt. -Decreto de tt de Dezembro de 1868.-Eieva
á categoria de secção de batalhão , a r-ompanhia e a secção de companhia da Guartla Nacional do St~rviço da reserva, organis:ulas no
•município de S. José do Norte da Província
do Rio Granrle do .Sul.·........................
N. 42\J2. -Decreto de 11 de Dezembro de 1868.- Crêa
uma secção de companhia de infantaria do serviço activo, no muuicipio de S. José do Norte
da Província do 1\io Grande do Sul . • . • . • • . • .
N. 42!13. - Decreto de 11 de Dezembro de 1868.- Crêa
um commando superior de Guardas Nacionaes
nos municipios do 1\io Pardo e Grão-l\logol da
Província de 1\linas Geraes.....................
N. 42!Jt. -Decreto de H dt~ Drzembrv de 186R. -Reduz
á categori:t de companhia a J.a seq·ão de batalhão de artilharia da Guarda Nacional da Província de l\linas Gcraes. •. • . • • • . • • . . . . . • • . • . . • •
N. 42!111. -Decreto de H de Dezembro de 1flf.S.- Crêa
uma sec\·ão 1le batalhão de infantaria tlc Guardas
N:1eiouaes, na freguezia de Codajás e rio Purús,
da Província do Amazonas.....................
N. 42\IG. - necrNo de 11 de Dezembro de 1868.-RNluz
á categoria de com)lanhia o i.• esqua11r;w de
c'avallaria da Guarda Nacional da Província de
1\linas Geraes ................................ ·••
N. 4297. - Decreto de 14 de Dezembro de 1868.- Crêa
no termo de Len~;óes, na Província da Bahia,
um lugar de Juiz lllunicipal, que accumulara
as funcçõcs de Juiz de Orphãos................
N. 4298. -Decreto de 14 de Dezembro de 1868.- Extin:::ue os batalhões n.• 1211 do serviço aetivo
c 15 do da reserva, da Guarda N:.H'.ional da Província da Bahia . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . • . • • . • . . • • • •
N. 4::!!19.- Decreto de 14 de Dczemb1·o de 18f.S.-l\Iarca
os uniformes para os corpos da Gna1·da Nacional da ea)lital 1la Província do Paraná . . • . . • • .
N· 4300.- DccJ·cto de 1R de llezemhl·o de 1868.-Autorisa o ~fiuistro c Secretario de Estado dos Ncgor,ios Estrangeiros a applicar ás dcspeza~ 1la
\-r~rha - Secretaria de J,:stado- do exercício de
1:-!li7-68, a quantia de 3:H8$230, tirada das sobras
da verba- Lcgaç,ões e Consulados- c ás da
verba -Extraordinarias no c:xterior- a quantia
de õ5:ooog, tirada lambem das sob1·as d:o mesma
verba - Legações c Com,ulados- c da de Extraordinarias no interior- e- Commissõcs
de limites e de liquidação de reclamaçõesdo mesmo exercício...........................
N. 4301. - nccreto de 18 de Dezembro de 1868.- Abre
at'l Ministcrio dos 'Negocios Estrangeiros um credito supplcmentar i:te 238:41.7gto4 para se•· applicado, pela verba do~ ã.• do art. 4.• da Lei do
Or<:ameuto em víp-or no excn:icío de :186i-t:s.
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ao pagamento de dcspczas pt·ovcnicntcs de diff'erenças de camb;o...... . . . • . • • • . • . • .• . • . . • . • .
4302. -Decreto de 23 l.le Dezembro de 1868.-Regula ·
a posse dos Empregados do 1\Huisterio da Justi«;a e dá outras provideoci;ls a Tcspeito da expcdh;ão dos 1itulos............................
4303. -.Decreto de 23 de Dczcmbt·o de 1868.-..\ hera
o plauo dos uniformes dos Ofiiciacs do Corpo
ela Armad:~ e das classes annexas..... .•• • • . • . •
4301. - Decreto de 23 ele Dezembro da 1868.- Autorisa ao Ministro e Secretario de Estado dos
Ncgoeios da Marinha a , trau&portar de umas
para outras rubricas da despcza do mesmo ~li
uistcrio a sonuua de 339:466$876...............
4305. - nccrcto rlc 23 de Dezcmbt·o de 1868.- Abre
ao 1\Iinisterio tia llf:1rinha um credito supplcmcntar de 7.431:6818251 para as llespezas das
rubricas -Arscuacs- Forc,:a Naval- c Dcspezas
extraordiuat ias c e,·entuaes....................
4306. -Decreto de 23 de Dezembro de 1868.- Abre
ao 1\linisterio da 1\I:ll'inha um crcelilo extraorllinario de -t:l2:807H137 par:t :1s despezas da rubrica- Obras- do mesmo 1\Iinisterio . . • . • • . ••
4307. -Decreto de 26 de Dezembro de 1868.- Dá
r1rovidencias, em additamento ao Decreto n.•
4t7 de 1\J d•) 1\laio de 18/iG, sobt·e o ancoradouro
dos navios de guerra nacionacs c estrangeiros,
e_ policia do porto do Rio de Janeiro..........
4308.- Decreto de 30 de Dezembro de 1868.-0rça
a receita e lixa a dcspeza da Camara 1\lunicipal
I da Côrte para o anno de 181l9.................
4309.- Decreto de 31 de Dezembro de 1868.-Regula
a organisação do rclatorio, orçamento, balanço
e a p•·estação das contas, da Illm.• Camara
lllunicipal da Côrte . • . . . • . • • • • . • • • ... . • • • • . • • . .
4310.- Decreto de 31 1le Dezembro de 1868.-Autorisa o ~Iluistro c Sec•·etario de Estado dos Netroeios da Justiça a 3J1JIIicar ás despczas elas
verbas-Secretaria de Estado- Ucspl~za secreta
de l'olicia- Pessoa I c material de Policia- e
-Corpo lllilitar de l'olicia -·no exercício de
1867-1868 a quantia de 12:329S41í8, tiracla das
sobras da verba -Justiças de 1.• inst:mciano mesmo exercício...........................
4311. - Decreto de 31 de nezembro de 1868.- Concede privilegio a Pililippe José Alberto Junior
)lara fabricar o artcfacto conhecido pelo nome
~c bicl}as da Judia, segundo o processo de sua
1nvençao........ .• . • • • • ... • ... • •• .•• . ••• •. .••••
4312. -Decreto de 31 de Dezembro de 1868.- Concede pl'ivilegio a Benjamim Upton para fabricar
e vender no Imperio os tijolos cpnhecidos nos
Estados-Unidos com o nome de american buildiug blok
t '
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N. 4313. -Decreto de 31 de Dezembro de 1868.- Abre
ao Ministerio da Fazenda um credito comple~
mentar de 6.279:9878274 e.autorisa o transporte
de 133:3228284. de umas. para outras verbas do
mesmo Ministcrio no exercício de 1867-1868..

662

ADDI1'AMENTO.
N. 4170 A.- Decreto de 30 de Abril de 186R.- Abrintlo
ao Ministcrio da F:lZenda um c•·edito comrllcmentar de 9.224:2.'128570 para divct·sas rubricas
do mesmo ~linistcrio no exercício de 1867-68.
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1868.

DECHETO N.

~OG4--DE ·Í DE JANEIRO DE

1868.

Concede a .John 1\Iac Ginily & c.a permissão por trcs annos
para üXIllorar, cnv minas do/chumbo, ,feno c carvão de P~.~·Jl
nos mnnicipios de Porto Alegre c S. Lcopohlo, na Provinda

de

s.

!'edro.

Allendendo ao que Me requerêrão Jolm Mac Ginily ,\ C. •: Hei por hem conceder-lhes privileO'io
por lrcs annos para explorarem minas lle chumbo,
ferro e cnrvão de pedra nos municípios de Porto
Alegt·e e S. 'Leopoldo, na Província de S. Pedro,
soh as clausulas que com este baixão assignadas
por Manoel Pinto de Souza Dantns, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Agricullura, Cornmercio e Obras Publicas, que
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro, em quatro de Janeiro de mil
oitocentos sessenta e oito, quadr1.1gcsimo setimo da
Independencia e do Imperio.
Com a rubriea de Sua l\Iagcstadc o Imperador.

Jlanoel Pinto ele Souza Dantas.

ACTOS DO PODER
Clausulas a que se refere o Deereto o. -1064 desta data.
t .•

E' concedido a Jolm Mac Ginily & c.•, privilegio
por tres annos improrogaveis, contados desta dnta,
para procederem á exvloração das minas de clllllll h o'
ferro e carvão de pedra, que lhes consta existirem
nos municípios de Porto Alegt·c c S. Leopoldo, nu
Província de S. Pedro.

Dentro do referido prazo os concessionarios tlcsiguarúõ os lugares, em que pretendem minera~·, rh~
vcndo npresentat· na SPcretaria de Estado elos Negocios da Agricultura, Conunerc.io c Obras l'ublieas
uma planta circumstanciada dos lugares por elles
exploraclos, comprehendcndo aquclles onde se
houver de cstalH~Iecet· ns lanas. Esta planta, al{~rn
da topographia dos lugares, itHlicarú eom cxactidão os córtcs que houverem sido feitos nos terrenos, o maximo da profundidade, que hotwerern
atlingido os tt·ahnlhos de exploração c n inclina~,;ão c direcçào do vieiro ou deposito, que descobrirem.
A' descripção minuciosa da possanca das minas
e dos mineraes descobertos pelos conêessionarios,
ucompanharáõ amostras dos mesmos mineraes.
Inthcaráõ oulrosim quacs os meios mais npropriados pam o transporte dos produ elos da minemt.,:ito
que se propõem estaueleceJ', c qual a distancia entre
as minas e os povoados mais proximos
a.n

Satisfeitas as exi~encias da clausula segunda, serlhes-hão concediaas até cem datas mineraes pelo
tempo de 90 annos, conforme os meios que os
co_!1ce.ssional'ios provarem que tm·ão de empregar
etlectlvarnente, nos tet·mos do Decreto n.• 30.i\l de 6
tle l;evereit·o de ·1863, sendo regulada a concessào
rle c~t~la data pelo emprego etrectivo de cinco contos
de re1s.

E~ECUTIVO •

.....
No acto da concessiio das minas que descohrit·em,
se1·-llws-ha concedida por espaço de cinco annos,
contados da data em que fOI'em começados os trahnlhos, a isenção dos direitos de importação do
machinas, instl·umentos e quaesquer utcnsis especialmente destinados á lavra das respectivas minas •.
e hem assim a mesma isenção por igual prazo de
tempo para os impostos de expo1·taçl1o dos produetos das minas.
Ambas as concessões desta clausula ficão depen·
dentes de ulterior approvação da Assemhléa Geral
l.Pgislativn.
Set·-lhes-ha tamhem concedido o direito de
dos terrenos necessal'ios para os
I. !'ilha! hos da mineJ'IH;ão ü pam a eonsti'Ucção de
caminhos, por onde tenhão de ser transpo1·tados
os productos; devendo-se sempre observm· na c~ons
lt·uc<~ão de taes caminhos todas as regt·as da al'tf!,
e as' condicües da legislaf'ãO geral, provincial C
municipal.·
•

dl~saproprinção

6.•

E' igualmente concedida autorisaçiío aos concessionarios para fazerem nos rios proxirnos ás minas
as ohms que forem necessat·ias á sua navegação.
Estas obt·as nunca poderão ser executadas sem
próvia approvação das respectivas plantas, que devc•·áõ set· submcttidas ao exume do Governo Impe1·ial.
Estas plantas, depois de appr·ovadas, não pouet'íLo
ser alteradas sem permissão do mesmo Governo.
As obras serão inspeccionadas por um engenlleit·o
do Govemo, que veriticarú se os conccssionarios
se conformão com as plantas.
As despezas que se tiverem Je fazer eom esta
iuspecção correrúõ por conta dos conccssionarios.
'1'.•

Se as minas forem situadas em terras devolutas,
os conccssionat·ios as adquirit·àõ, ohriganrlo-se o
Governo a vendei-as pelo preço mínimo da Lei
n.o 601 d~>. 1R de Setembro de 48:jO,

4
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s.•
Os concessionm·ios ser·ão obrigados a aceitar· todas
as clausulas annex:as ao Decreto n. • 3049 de 6 de
I<e\'erciro de 1863, no que forem applicaveis à cspecie ~u cspecies de !lliner·açüo, que lhes for·cm
eoncedrdas; e bem assun quaesquer outras que u
Govemo Imperial julgar· conveniente impôr no aclo
da concessão em beneficio dos interesses publicos
e da policia das minas.
Palacio do Hio de Janeiro, em 4 de Janeiro de
1868.-.Llfanoel J'>into de Souza Dantas.

DECBETO N. !tOô!i- DE

1- DI~ HNEJJto DI<: 18GR.

Conccde1isenção de direitos de anco•·a~cm á Socic~tladc ge1·aJ cll'
LranspcH·Les m:u·iLiuws a r:l(lOI', c·stahelceicla em l'aris e :\Jarsdha.

Usando d.t autor·isacüo que 1\Ic confere o Decr·elo
so:l de 20 de Seteinhro de 1851, Hei pot· he111
Tornnr extensiva ú Sociedade gemi de tr·anspol'tes
mal'itimos a vapo1·, estabelecida em Paris c Mm·selha, a isenção de clir·eitos de ancoragem concedida
pelo Decreto n ..• 5~H de 13 de Sctembr·o de 1850 á
H.eal Companlua de Southampton : ficando nesta
parte modificada a clausula t.• do Decreto n.• 3881
de 2:1 de !\I aio do anno passado.
l\lanoel Pinto de Souza Danta,.;, do 1\Ieu Conselho,
:Ministro e Secretai'Ío de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commerdo e OLI·as Publicas, assim o
tenha entendido e faça executat·. Palacio do Hio de
Jamjro, ern quatro de Janeiro de mil oitocentos
sessenta e oilo, quadl'ilgesirno selimo da Indcpendencia e do Impel'io.
n."

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.
Manoel Pinto de

-·-

So~t:;a

Dantas.

EXECUTIVO,

5

DEf:RETO ~! 4066- IlE 8 ~~ JA'\EJRO DE 1868.
C1·êa um batalhão de Infanta•·ia de Guardas Nacionacs na F1·e
gnezia de B'll'l'eil·inhas da Provincia do Maranhão.

Altendendo ao que Me representou o Presidente
da Pt·ovincia do Mamnhão, Jiei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Fica crcado na Freguezia de Barreirinhas, da Provinda do Mm·anhão, e subordinado ao
Commando Superior de Guardas Nacionaes do 1\lunicipio de Tutoya da mesma Província, um batalhão
de Infantaria com quatro Companhias, e a designação
de quarenta e quatro do sm·viço activo, o qual terá a
sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Provincta na fórma da Lei.
1\lal'lim J<mnciseo lliheiro de Andmda, do !\leu Consrdho, l\liuistro e Sccrr~tat·io de Estado dos Ncgocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palaeio do Rio de Janeiro, em oito de Janeiro de mil
oitocentos sessenta n oito, quadt·agesirno sctimo da
Indcpendencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
lllrrrtim Fmncisco Ribeiro ele A nd1·ada.

-···DEf:Il.ETO N. 4.067-Dt<; 8 DE JANF.IRO DE ·1868.
Crr~a

uma Secção de Batalhão de Guardas Nacionaes do serviço da rescna no mnnicipio de S. Be1·nardo da Pl'ovincia
do :Maranhão.

Allendendo ao que representou o Presidente da
Província do l\laranhão, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo Uuico. I~ica creada no município de S.
Bernardo da Província do Maranhão, c subordinada
ao Commando Supel'ior de Gum·das Nadonaes do

ACTOS DO PODER

mt~smo

munidpio, uma secciw rle balalhilo de infantaria com duas companhías, e a designação de
setima do sm·viço da rese1·va, a qual terá a sua
rmrada no lugar fJUe lhe fôr marcado pelo Presidente da Província na fórma da lei.
Martim Francisco Itibeiro d~ Andmtla, 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
Janeiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Marfim F'r·ancisco Ribeiro rlr-

And~·ada.

--DECRETO N. 4068 -DE 8

DE JANEIRO DE 18G8.

Drsliga do Commando Superior dos muoicipios de S. ncm:mlo
c anucxo da Pt·ovincia do Maranhão, a Gnat"da Nacional pl'r·
tcucentc ao distt·icto de Tutoya, da mesma Jlroviucia, c cr~a
com ella um ontt·o C.omm:mdo Superiot·.

Allendenrlo ao que Me representou o Presidente
rla P~ovincia do 1\lamnhão, Hei por bem Decretm· o
segumte:
Art. Lo Fica desligado do Commando Superior dos
municípios de S. Bernardo e annexo, da Província
d9 1\Inr·anhão, a Guar·da Nacional pertencente ao disll'lcto de Tutoya da mesma Província, e com ella
cread~ um OJ!tr·o COJ!rmando Supel'ior·, formado dos
batalhocs de mtuutarw numero trinta e quatro e qunrenta ~ quatro do. serviço activo e da secção de
hatalhao m1me•·o o1to do servico da reserva.
Art. 2.° Fica revogado nesta pârtc o Decreto n.o 3~51
ele 19 de Abril de 186-L
1\Jartirn Francisco Ribeiro de Andrada. do Meu
f.onselho, 1\Iinistro e SecJ·ctario de Estado rlos Nego-

7

EXECUTIVO.

cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar o Palacio do 1\io de Janeiro, em oito de Janeiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia e t1o Imperioo
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador o
]~Jw·lim

Pt·ancisco Ribch·o de AmlNlda .
. _...._....,_ __ _

DECHETO N. 4069-DE 8 DE .JA!'iEIRO DE

~868.

)l;orcu u Jlrimeit·o uuil'urnw Jl:ll':l u JH'illlciru hal:llh:iu clc! artilharia da Gu:mla Nacional da l'roviucia das Alagiias.

Allendcnclo ao que l\le representou o Presidente
da Provincia dns Alagôns, Hei por hem Decretar o
seguinte:
Art. L" O batalhão de artilharia numero um da
Guarda Nacional da Província das Alagôas usará, em
JWimeii'O uniforme, de sobrecasacas de panno azul
ferrete, com vistas, gola, e carcellas de panno azul
elaro, Yivos encamados, dragonas, e honets ú Ca-·
Yaignac.
At·t. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto numero novecentos cincocnta e sele de dezoito de
Abril de mil oitocentos cincoenta e dous.
l\lartim :Francisco Hiheiro de Andrada, do l\leu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro, em oito de Janeit·o de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadf' o Imperador .
.~.llarlhn

F1·ancisco Ribeti'O de Andrada.

8
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DECRETO N. IOiO - ti E R

t:JE JANEl no DE t 868.

Crêa um Commando Superior de Guardas Nacionaes no município de Leopohlina, tia Província de i\linas Geracs .

•

Altendendo ao que Me representou o Presidente
da Pt·ovincia de Minas Gcraes Hei por hem Decretm·
o seguinte.
Art. 4. o Fica desligada dos Com mandos Superiores dos municípios do l\Iar de Ilespanha, e da Cidade de Ubá, da Província de l\Jin~s lieraes, a
Guarda Nacional pertencente ao districto de Leopoldina, P. ás freguezias da l\Jeia Patnca e Capivara
da mesma Provincin, e com olla crendo um outro
Commando Superior formado de dous batalhües de
infantaria de seis companhias c;ula um, com as tksignações dt! cento e tl·es c cento e quatro, c de
um ha.talhão com q~talro companhias e a dcsignaçüo
de qumze do servtço da resena.
Art. 2. o .Fi cão revogados nesta parte os Decretos
uumeros mil cento e onze de vmle nove de Janeiro de mil oitocentos cincoenla c tres, e mil cento
cincoenta e sete de quinze de Abril do mesmo anno.
l\Iartim I<t·ancisco Ribeiro de Andmda, do l\lcu
Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justit,:a, assim o tenha enlenditlo c fa~·a
executar. Palacio do Ilio do Janeiro, em oito t!c
Jmteiro de mil oitocentos scsseuta e oito, quadt·agesimo selimo da Indcpeudcneia e do Imperiu.

Com a nt IJt·ica de Sua

~I agestalle

_,,,

..

-

o lmpemdor.
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DECRETO N.

'97·1-DE

H

DE JANEIRO DE

4868.

Approva a reforma do$' ~sta.tutos d~~oci~_d:ide 1\lusical de.
Denelicencia.' 1

Attendendo ao que representou a Sociedade l\lusi(',al
de Beneficencia, e de conformidade com as Minhas
immediatas Resoluções de 17 de Agosto, e 28 de
Dezembro do anno proximo findo, tomadas sobre
pareceres da Secção dos Negocios do Imperio do
Conselho de Estado, exarados em Consultas do ~ ...
de Julho, e 10 de Dezembro do referido anno: Hei
por bem Appromr a reforma dos seus estatutos, já
approvados pelo Decreto n. o 2769 de 6 de Abril de
1861, cumprindo que sejão substituídas as palavras
-directa ou indirectamente-do § 3. o do art. 9. o
pelá seguinte -directamente-,e ficando quaesquer
outras altel·ações que se íizerem nos mesmo estatutos
sujeitas á approvação do Governo Imperial ; devendo
passar·se a competente Carta para servir-lhe de Ti~
tu lo.
José Joaquim Fernandes Torres, do Meu Conselho, Senado•· do Imperio, Ministro e Secretario de
Estado dos Negoeios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro,
em onze de Janeiro de mil oitocentos sessenta
e oito, quadi·agesirno setirno da Independencia, e
do Imperio.
.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Joaquim Fernandes

'l'Ol'íY'S.

Estatutos da Sociedade Musical de Beneficencia.

C.\PITULO I.
DA SOCIEDADE E SEUS FINS.

·Art. 1. o A Sociedade-Musical de Beneficenciaoutr'ora de-Beneficencia Musical .... é a reunião de
professores e amadores· de musica, naeiopaes e
P.\RTJ: JI,

ACTO~

DO PODER

estrangeiros, destinados a promover a cultura da
arte e a exercer uma reciproca beneficencia.
Art. i. • A Sociedade se comporá. de socios contribuintes e honorarios.

CAPITULO II.
DA ADMISSÃO DOS SOCIOS CO"'TRIBUI~TES.

Art. 3. o São habilitações necessarias para ser socio
contribuinte :
§ 4 •o Ser o candidato bem morigerado.
2. • Não ser maior de 50 anncis.
.
a.• Não soffrer molestia chronica ou incm·avel.
Ter exhibido provas de conhecimento da
arte.
At·t. i.• A votacão sobre a admissfto de rJUalqliP-r
candidato não póderá ter Jugat· na sessão em que
fôr apt·escntado o seu requel'imento .
§ Unico. Considerar-se-ha rejeitado o candidato
que não obtiver a seu favot· maioria absoluta de votos;
e neste caso só poderá re•tueret• nova admissão
passado um anno.
Art. 5. • A joia de admissão será regulada pela tabella seguinte:
.

j '·o

Até 25 annos.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 60$000
De mais de 25 até 35. ·• • • • • • • • • . . • 808000
De mais de 35 até ia. .. . . .. . . . . . . 4oogooo
De mais de il> até 50. • .. • .. .. . .. • 420$000
~ Unico. Além da joia rle admissão cobrar-se-Ita
mais a quantia de 58000 pela expedição do diploma.
Art. 6. 0 Para o pagamento da joia de admissão
regulará a idade do candidato ao temt)o da apresentação do seu requerimento.
§ 1. o Esta joia poderá ser paga por prestações,
dentro de um anno, a contar da data da approYação do candidato.
l§ 2. o Se dentro do prazo marcado no paragrapho
antecedente o candidato não tiver realizado o total
da sua joia, perderá em favor da Sociedade qualquer quantia com que tenha entrado, salvo o easo
de força maior proYada prranle a junta.

EXECUTIVO.

Art 7. • A' vis la do documento que compro,·e haver

o candidato pago integralmente a sua JOia e quota
do t.liploma, será considerado socio contribuinte,
para o fim de lhe ser este expedido e aberta a
competente matricula.
CAPITtTLO III.
DAS OBRIGAÇÕES DOS SOClOS COlUIUDUI~TES.

Art. 8. o O socio contribuinte é obrigado :
§ 1. • A uma contribuição mensal de 1$000 que
será paga por trimestres adiantados.
§ 2. u A aeeilar os cargos pam que fôr eleito ;
podendo unicamente escusar-se, quando apresente
eausa justificada perante a assemiJléa geral da Sociedade.
§ 3. o A não exercer a arte em actos puh'licos reli~iosos sem ser por convite dos direclores da Socie·
dade.
§ 4. • A prestar-se ainda mesmo gratuitamente a
todos os actos que a Sociedade julgar eonveniente
fazet· parn sustentar sua dignidade ou para augmento
de seus fundos.
Art. 9. • O socio será eliminado :
§ 1 . • Quando por negligencia ou desprezo deixar.
passar dons unuos sem satisfazer suas mensalida ·
tles.
§ 2. • Por desmoralisaçito ou acto que comprometta ou degrade a arte ou a Sociedade, havendo
sido admoestado por escripto.
§ a.• Quando se prove que trabulha ou-coopera
directu, ou indirectamente contra os interesses ou
existencia da Sociedade.
Art. 40. Não incorrerá na pena do ~ 1. o do artigo
:mtecedente o socio que, retirando-se temporunamente da côrte, assim o communicaráJunta: ficando
neste caso dispensado das mensalidades e s<:m
direito á bencficencia durante a sua auscncia.

ACTOS DO I'OtiEJt

C.\PITULO IY.
D.\S G11U~Tl.\S E DlnE!TOS DOS SOCIOS CONTRIBUllHES.

Art. li. E' gar·antíJo a todos os socios assistir its
ussembléas gel:ues da Sociedade e discutir os seus
uegocios; podendo unicamente tomar parte em suas
del~her·açõ_es aquelles que nào deYercm ao cofre
socwl milts de um semestre de mensalidades ou
quantia equh·alente por qualquer odg-em.
Art. 12. O socio contribuinte, quando enfermo,
tem direito :
·
~ 1. • A 1$200 dinrios.
§ 2. o A ser tratado pelo medico da Sociedade.
~ 3." Aos medicamentos reeeitados por este ou
por qualquer ontr·o de sua conllança, dtm~ndo todas
as receitas ser previamente vhmdus pelo Distribuidor.
Art. 1a. O sncío conf.rihuinfr! encarcerado tem
dir·cilo ao soccorro do§ 1." do nrtigo antecedente,
até que passe em julgado a s.;nt::;J·~a ~e sua c_o!!Jcmnação: sendo dahi por cEan'(~ constderado CIVIlmente morto, para o ílm de s11a família entrar no
gozo da pensão concedida no ·art. 1G, em quanto
durarem os efTtlitos da condemna~.ão.
~ Unico. O socio condemnado por crime infamante
ou degradante será considet·ado eliminado da Sociedade, desde o dia em que t.ircJ' acabado de cumprir
a sentcnca de sua condemJW.I~ào.
Art. 1f. O socio definitivamente inhabilitado de
exercei' a arfe tem direito a uma pensão mensal de
20 até iJOHOOO, que não poderú ser concedida sem
que uma commissão ad hoc informe sobre as circumstancias, capacidade, moralidade, estado e serYiç.os á Sociedade daquelle que a requer.
~ Uni co. o soei o pensionado não pó de ,·otar nem
ser votado.
Art. HL O socio contribuinte tem direiro a ser
sepultado e !.utfl·agado a expensas da Sociedade.
§ 1 . • A Sociedade não poderá despender com o
fiJlleJ·al e sufft·agio de cada socio mais do que
a quantia de 110$000 distribuída da maneira scgumte;

u

EIECUTlYO.

Caixão n. o 5 ......................... .
Eça n.• 3 ................••...........
Vehieulo n.•. 5 ...................... .
Sepultura ............................ .
Certidão de obito .................... .
Suffragio ............................ .

32$000
22$000
50fl000
16.·$000
~

~$000

3$000

11.ogooo
§ 2. • No caso de que a família do finado queira
fazer-lhe melhor enterro, poder-lhe-ha ser entregue a
quHntia acima.
Art. 16. Por fallecimento do socio, a vimn, em
primeiro lugar, em segundo as filhas e filhos legítimos ou legitimados, repartidamente, e em terceiro
a mãi, qUI) por sua mor::ll e modestia se tornarem
dignos, provado convenientemente, serão soccorridos, •1llando requeirão, com 1 OflOOO mensacs, a contar
da data da aprosenlaçii.o. do requerimento.
§ Unico. Esta I.Jencfh:encia nüo se estenderá a mais
de urna vida, nem se prodigalisará a pessoa que fôr .
easa(la ou que como tal viver illkitamcnte, c nem a
herdeiro que ao tempo do fallecimC'nto do socio
tenha economia separada, salva qualquer deliberação eclu.itativa da assembl.éa geral, que modifique
esta u lima parte. .
A pcnsào concedida a herdeiro varão cessará logo
qun este complete a idnde de 17 annos.
Art. 17. O socio que mmca se tiver utilisado dos
soecorros de ttue tratiío os arts. 12, 13 e H e além
disto eontar dez ou mais annos de sociedade, deixa
a seus herdeiros, segundo a ordem estabelecida no
artigo antecedente, o direito de serem soccorridos
com o dob_ro da pensão que se acha marcada no
mesmo arttgo.
,
§ Unico. Este direito poder-se-Ita fazer extensivo
a todos os socios que indemnisarem os cofres da
Sociedade de quaesquer quantias de que se tenhão
utilisado, com o ,juro de 42 •;. ao anno.
Art. 18. Não tem direito á beneficencia o socio
que não estiver realmente impossibilitado ou que
não se ache quite com a Socieâade ; c bem assim
a família daquelle que ao tempo do seu fallecimento estiver devendo dous ou mais annos de
U1ensalidades, ainda que alguem se offereça a indomnisar a Sociedade Lia importancia de,·ida.

_4_CTOS DO rODER

CAPITULO Y.
DA ADnl:'ilSTIIAÇÃO DA SOCIEDADE.

:\rt. ~!l. A adminish·ação da Socierlade é c~nfiada
n uma Junta de 7 membros, a sabet·: Prestdentc,
Yiee-Prcsidenle, ·I. • e 2. • Secretm·ios, Thesol.treit·o,
riscai e Distl'ibuidor· da hcneliceneia.
Art. 20. As l'uncções da Junta dnmráõ um anno c
não se considerará constituída sem que estejão presentes pelo rnenos quatro de seus mcmuros.
Arl. 2~. A' Junta compete:
~ 1 •" A admissão e ehmiuadío dos socios contribuintes e honorarios.
•
§ lV A concessão, suspensão c reintegração das
patcutcs aos uit·ectores.
§ 3.• Promover por todos os meios ao seu alcance o augmento da Sociedade.
§ ~. • Proceder a escrupulosa distriuuiçiío da henelicencia pelos socios que della necessitarem c por
fallec:imento destes pelos seus successores.
§ 5. o Fiscalisar todos os dinheiros da Sociedade,
deYendo empregar as sobras em fundos publicos •
. § 6. • Nomear e demitlir os empregados da Sociedade e marcar-lhes vencimentos.
§ 7. o Intervir, quando por qualquer motivo suseitar-se conflicto entre os socjos e os directorcs, a fim
de que se guarde a dignidade e decoro da Sociedade.
§ 8. 0 Alterar, quando julgar conveniente, as talJellas dos vencimentos dos pt·ofessores nos netos
publicos religiosos da arte e das contribuições de''idas á Socieilade pelos directores.
§ ~. • Encarr~gat·-sc das func.ções que forem commetttdas á Soctedade, e dat· dtrecção áquellas que
julgar necessario fazer para sustentar sua dignidade ou para augmenlo dos seus fundos.
§ 4O. Procurar ad~uirir as musicas precisas para
o desempenho do d1sposto no paragrapho antecedente, valendo-se dos meios que lhe forem dados
pela assemuléa geral.
§ 11. Organisar e submetter á approvação da
mesma assembléa geral o regulamento que deve
vigorar, quando se tenha de pôr em pratica o disposto no § 9. o deste artigo.

E\:F.ITTI\"0.

§ f~ Executar e fazer executar os Estatutos, Regimento interno e mais deliberações da Sociedade,
responsabilisando os socios ou empregados que os
infringirem: as~im como providenciar sobre qualquer
caso não previsto, dando conta á asscmbléa geral da
Sociedade.
§ 13. Dar procuração ao thesourelro para realisar qualquer transacção pertencente á Sociedade.
o

f:APITl'LO YI.
DA ASSEMnJ.JL\ GERAL DA SOCIEDADE

o

Art. 22. A asscmblúa geral considerar-se-ha legnlmentc constituída, havendo sido convocada por
nnnuncios em dous ou mais jornacs dos mais lidos,
declarando-se o motivo da convocação c com antccedfmcia pelo menos de um dia.
Art. 23. A' asscmbléa geral compete:
§ t .• A approvação dos Estatutos c Ucgimcnto interno da Sociedade.
§ 2. • A eleição da Junta, da commissão de exame
das contas e approvação do respectivo parecer.
§ 3. • O arbitramento da pensão aos soeios inhabilitados.
§ .t.. o Designar e autorisar os soccorros extraordinarios que entender conveniente prestar-se a
qualctuer socio contribuinte. ,
·
§ 5. o Autorisar qualquer despeza cxtraordinaria
excedente de 1008000.
·
§ · 6. • A correcçao dos soei os que por qualquer
acto de desmoralisação ou malversação comprometterem o decoro e interesses da Sociedade, para
o qual não haja pena marcada.
§ 7. • A approvação das tabellas innovadas pela
Junta, marcando os vencimentos dos professores
nos actos publicos religiosos da arte e as contribuições com que dos mesmos actos devem concorrer os directores. para o cofre da sociedade.
§ 8. • A approvação do regu~amento que tiver de
. vigorar, quando a Sociedade tomar a s1 a direcção
da parte musical4nos · actos publicos da arte. ·
. ·Art. 21. Para a assembléa-seral 'poder funccionar dcveráõ achar-se presentes; pelo mt>nos, 25
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. ~meios contl'ibuintes, gue tenhão v o to, inclusive os
membros da junta necessarios para que ella se
aehe legalmente constituída.
•
Art. !t5. Os objectos da assembléa geral que á
primeira convocação forem adiados por falta de
numero legal, poderão ser decididos pela Junta e
socios contribuintes presentes á segunda convocação.
r.APITULO YII.
DOS XEXDROS

D~ J~NTA.

Art. 26. Ao Jlr·esidente compete:
§ 1.• Convocar· c presidir as sessões da Junta
e da assembléa geral, podendo suspendel-as, quando o exigi!· o bem da ordem.
§ 2. • Nomear todas as com missões, excepto a do
exame das contas.
§ 3. o RubJ'icar e assignar todos os livros e o
expediente da Sociedade.
§ L • Autorisar por escripto qualquer despeza
extraordinaría não excedente de 1008000, sendo nocessaria, para qualquer outra, expressa determinação da assembléa geral.
§ 5. Apresentar no dia da posse urna exposição
do estado da Sociedade.
§ 6. • Conservar sob sua guarda as musicas pertencentes á Sociedade, apresentando no tlm de cada
semestre um catalogo das mesmas.
Art. 27. O Presidente poderá tomat parte nas
votações secretas: nas symbolicas, porém, só terá
o voto de desempate.
Art. 28. Ao Vice-Presidente incumbe substituir
o Presidente em seus impedimentos.
·
Art. 29. Ao f. o Secretario compete:
§ L• Presidir ús sessões no impedimento do VicePresidente.
§ 2. o Expedir toda a correspondencia da Sociedade.
§ 3. • Escripturar o livro das actas, da matricula
e da receita e despeza.
, · § 4:. 0 Ter sob sua guarda o archivo da Sociedade.
Art. 30. Ao 2. Secretario COD~~Pete:
§ ~.o Substituir o 4. o em seus impedimentos,
menos presiçtir ás sessões.
0

0
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~ ~.o Est;t·i ptu r ar e ter em ui a o li uo do inlenta rio e todos os de registro.
§ 3. • Organism· para apresentar no dia da eleição
d.Í Junta um quadt·o demoustrativo dos socios conITihuinles, contendo :;cus uomes, data da matri~~nla, e épocas do ultimo pugamet!to elas respecLn·as men~alidadcs. ~.;om observaç.ao ·dos cargos,
que tiverem senidoArt. :H. Ao Thesoureiro compete:
§ 1.• lleceber as juias, mensalidades, eoutribuições dos socios e directorcs, e em geral quaestJUet· rendas da Sociedade, tendo tudo em boa
guarda. assim como os demais valores della.
§ 2. • Depositar em conta corrente em algum
estabelecimento bancar·iu da cont1a()(:a da Junta
todo o c.'l.cessu do un;ado pam as "desJ!czas do

um mez.

~ :l." Ell'ecluar as dc!'pezas ordinarias, sendo prn- ,
ciso para as extraordiuarias cxp1·csso aeeonlo da
Junta.
§ 4." Escripturar e ter em dia o livro das entradas e mensalidades dos liocios e o dos donatiros ou dadivus feil.as á Sociedade.
§ 5. • Apresentar todos os mezes na sessão da
Junta o balancete do mez anterior e até o dia 10
de Janeiro o balanço geral circumstanciado de toda
a receita c despeza da Sociedade.
Art. 32. Ao Fiscal compete:
§ t. • Conferir e rubricar os manifestos organi~
sados pelos Directores, tist:alisando as contríbuif.:Ões devidas á Sociedaue e aos professores,
§ 2. • Accusar perante a Junta as infracções dos
socios Q Directorcs, bem como qualquer omi3são
que· possa prejudic:u· it Sociedade.
Art. ;J:J. Ao Distribuidor compete:
~ ·l. • Prestar aos soei os enfermos ou cncarcel'lltlos todos os socconos que lhes são garantidos
uo Capitulo 4.• destes estatutos, observando ares~eito dos ultimas o disposto no a1t. ~ 3, com tanto
que uns e outt·os não devão &os cofres da Socie.,.
dat.Je mais de um semestre de mensalidat.les ou
rp.lüi!Lia equi\·alente por qu~lquer titulo.
~ ~. • Visiwl-os a Lempo de poder pt·ovidenciar
sobre qualquer occurreucia, que lhes possa ser
f11lal.
§ a. o Determinar de aceordo côm o Thesoureiro
o funeral e o :::utfl'agio 1~ qu.~ o sacio tem direito.
1'\RI'T: 11,

~
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- ~ 4. o ,\prcscntar na sessrw mt.msal da Junta um
rclatol'io Jo estudo Jos sodo5 enfermos ou encarcerados.
· A1·t. 3L O Disti·ibuitlor suspenderá immcdiatamente os ~occorros ao enfermo que Ido se sujeitar· ao
tralamelltO pr·escrip!O peJo LUCtlÍCO, t.l3tldO rarlO U()
Presidente, a flm de ler ar ao cou!tcdmento da Junta.
t:.\PlTVJ.O YIII.
DOS Dll~ECTOl:ES E SCAS OlllUC.\t_;el:S.

Art. 33. Clwmüo-se Directorcs aque!lcs sol'ios
autorisatlos pela Sociedade, por· rueio de uma pa·
tente, pam dirigirem a parltl mu:,ical nas at.:çoes
publicas n.diniosas.
Art. :.lG. l)~tlqu~;t· soeio pódo ser Dired()r, uma
yez que se ache uo plüiiO gozo Jos direitos outorg-ados nos Estatutos, c assim o uwnift):;te por uwio
t.lc rcquel'illlellto ú Junl.a.
Art. :.!7. O Dircctor pagará pela patente a joia
de ~00$000.
·
Art. 38. Os Direetore;;; st:o o!Jl'ig-auos:
§ 1. o A pagar as conlribuiçüns de\·id.ls á SociodaJe c os verH.:imentus tios professores pelas labellas que se adwrem um \igor·.
· § 2. o A empenhar toLia activit.laue, para que as
fuucçücs que lhes forem couHneLLiLias se fação com
a maior decencia e !Joa ordem, a 1iru de que não
lhes I'esulte desa1·, aos soei os c á Socicuadc.
~ :L" A distri!Juit· equilativamente os seus convites, tlaudo selllpre prcfer-euda aos sucios uma
vez que essa prdercucia não prejwlitjue ~ !Jom
desempenho da fun~:,çào.
· § -L o A organisar para cada funct;ão que dirigirem uma fc.lha, a qual, servindo par-a o pagamento
dos professores, seja ao mesmo tempo a :ma quitação com os mesmos.
·
Só á ,·ista deste docurnento Hcará o tlircctor exonerado de qualquer reclamação.
Art. 39·. O tlir·eclor ou socio que di-rigir orchc:;ta
de theali'o ou 'de qualquer· outro divertimento ou
especlaculo pu.lllico, contribuirá para os cofres da
Sociedade com 1$0JO por· espectaculo até HJ proJ~·ssorrs c '!.~000 de ':.'0 por diant::.

EXEClrl\"tl.
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Art. !11L O dir1:el•w ou socio qur ni'io satbfizcr
nos prot"t~ssc1n's ns respectiva,; r,~tribui~<)cs c no
tltcsourci rn ns quotas pcl·U~m.:cnlcs ú Sociedade dentro
do prm:n de 3il dias, contados daquelto em que tiver
lido lngar a func~ii.o, ficará sujeito ú multa de;; o;.
no Hli~Z.
Ari. ~I. O dircclOJ' fJ11C, passados 90 dias depois
d:) feira a l'tmcçiio, niio tiver realisado os pugamcntos
dt~ qnc t.ri1ta o artigo antecedente, scr:1 imrncrliaLtmc·nlc suspenso elos clil'CÍ[OS t]UO Ih~ confere a
Jlalcntc·, n!t~ que salisl'nça os seus debitos.
:
Arf.. ~·:!.. O rlirector que, tendo-lhe sido suspensa
n paleule, dirigir fJlWiqncr funcr:iio publica, será
eonsith~r<Hio incurso no ~ 3. o do art. \)." c elimillado de sneio.
.
Ari.. ~.:J. Quando a Socicclade entender conveniente
ú nrlr~ e aos seus interesses chamar a si a dirce6io ·
da pnrte mnsienl nos ~elos publieos, cessará tcjtlu
c (lllillquet· direito dos dimetot·cs.

1..\l'ITULO 1\.
DlS SESSÕES Dl SOCJEUAD~.

Art. t..L A Junta. celellrará scssiícs ordinarias e
cxtrilordinarins, que poderüo sct· fr;mcas n todos os
socios, precedendo nnnuncios pelos jomnes.
Art. fd. As sessões ordinarins da assembl&n geral
teri'lo lugnr em Janeiro: uma para n lnitma do llaJanr;:.o geral c eleição rla commissi'io de contas,~ a
outra pam aprcscntar.:ão c approvaçíw do respectivo
parecer e cleir.i"'lo da nova Junta.
Art. 4G. A sessão de posse terá lugnr, o mais
tm·dnr, até o dia 10 de J<evereit·o, c será celelJmda
com qualqum· numero de socios presentes.
Art. 47. Pam as sessões ot·dinal'ias da Junta, e lia
se reunirá no menos· uma vez cada mez.
Art. 4.8. As sessões extraordinarias terão lugar
sempre que o Pt·esidente ou a Junta julgar necessario. Deverá tombem o Presidente coúvocar sessão
extraordinaria, quando assim fôt· pedido em requerimento assignado por cinco socios contJ·ibuintes
rfue estcjão fJUites, declarando-se o ohjccto a tratar~
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ArL !~9. As (hliiJ•Tnr(w" .da societlrulc s"I'Üo lj;)·
madas por maiot·ia e· a votaçüo ser<i s~·mholica ou
secreta.
Art. r;o. A vot:u;ão secreta tcrú unicamente lugar
na admissflo e climinaçio de socios c nos ne;rocioH
individuncs e melindrosos: todas as mais votações
serão tomadas svmholienmente.
Arl.. 51. Hnvendo empate nn •.-otação secreln, cor·rerá novo escrutínio, e, dando-se aiutla empate, rlt~
cidirá a sorte. Nn vol:wãn svrnbolica llccidu·á o volo
do Presidente.
•
·

DA l~I.EIÇÃO D.\ ~:OlDU:o;SÃII DE t:ul\TAS E 11:\ WNL\.

Art. !\2. No dia em que f1ir lido o halmit;o geral
dn socierlnde, procefler-sc-ha á eleição da com··
missão de contas, a qual se comporá de tt·es socios
contribuintes, parn o que cnrln soein pt·escnte dará
uma ceduln, contendo igual nnn11~ro de nonws.
ArL 53. No dia dt)~ignado pnra n apresfmlnr.ão rio
parecer da commissiio de conlns e. rcs.fleetiva âppro-ynção, proceder-se-lw em.seguida á o eiçfto rb non1
]Unta, para o que os soews lwcscnl.es rlarão seus
'·rolos em uma só ccdula, dec aranrlo os nomes dos
,·ot.ados c os ca1·gos para que são eleitos.
Ar't. l.>i. Julgar-se-Ita eleito para cada um dos
cargos aquelle que obtiver a ma10ria relativa, e, ha,·endo empate, ôecidirú a sorte.
Art. 55. Não poderá votar nem ser votado para
11cnhum cargo aquelle que dever no cofre sochtl
mais de um semestre de mensalidades ou quuutia
equivalente por qualquer origem.
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CAPlTCLO XII.
ll.\ I'OSSE.

Ari. tiG. l'\o tlia mareado para H posse, tlepois da
cwo:-;ição dn Presidente, que !'crú registrada DO
liHo competent.e, será tambem conferido pela cornmis~ão de cont.as o registro do balanço geralfeito
pcl(l Lo Seerntario, o qual, eslando <>xacto, será
assignado pela mesma commissào. Feito isto, os
no..-os eleitos receberáõ dos seus antecessores os
objectos a seu cargo, os quaes deveráõ ser presentes, c dar-sc-hào por empossados dos rcspeettvos
lugares.
Art. 5i. l'\o impedimento temporario de algum dos
Ho\·os eleitos servirá interinamente um dos ruemhros
tl;tlJ0\'<1 Jnntn, e, no c.aso de impedimento definitivo,
JH'Occdcl'-sc-ha ü clei•;ão do lugar vugu.

C\PlTütO Xllf.
DlSPOSI~ÕES GEIIAI:S,

Art. 58. Os dinhei1·os da Sociedade que estin~rern
empregados em fundos publicos, júmais poderão
ser retiJ·ados sob pretexto algum, sem que tres
quartas part~s dos socios, de que se compile toda
a Soeiedadc\ precedendo discussilo solwe a necessidade de tat medida, votem urumimemente e assignem a deliberac;ão.
~ Uni co. A Junta é responsa,·eJ por suas pessoas
c nens pela infracção deste artigo.
Art. 59. A Sociedade não pode1·ft ser dissolvida
sem que se proceda ás formalidades exigidas no
artigo antecedente ; e, votada a dissolução, os fundos
c o prodúcto de todos os mais haveres reverteráõ
para a Santa Casa da 1\Jisericordia, com o onus de
eontinuar a pagar as mensalid;Jdel-1, até d~ixarem
de existir, nos socios impossiuilitados c aos pen:-,ionbta.s tJlle e~thercm nu gozo deltas tw t'pora tla
tlL::<ultt~ih.'.

ACTOS lhl I'ODEI\

_1\rt. GO. Nenhuma proposta par;-t a J'ef"orma d(' artigos de Estatutos on H:•ginwnto iniPJ'no porlt~rú
entrar em discussão, sem tf!Jt) sc~ja renwttida a uma
commissiio para dar pan~eer·
Art. 61. Emquanto se niio or·.~;lJ1i:;nr onlro HL'g':mento interno licito em ple11n rig-01' ns dísposit~~-~~~s
do de t8:j'~. qnc não se achaJ'c:u nltcratlas pelos
presentes Estatutos.
Ar·t. 62. Este~ Estni'IIos n1io JV:Hicri"to scJ' refor·mados senf10 depois de cinco ·,amos. contnrlns da
data de sua ap[H'ova6to p!~la a~;spnJhl{•a gt~r:1L ·
C\I'ITCLO ADIJIC!OX.\L.
I!US SOCIOS IJO\ll!L\J:I!J7;.

Ar!. 6:3. l'oder;'to

S(~r ndlllillid;t~;. t:OIIIO

sot:in:.; fr,>-

norurios, aqucllas pcsso<Js de a1111los os sexos, qualqncr que seJa a sna idadt!, que po:· sua eousider<~~:,-to
social, cmpt·cgo 011 proli-;süo t.•n'IÜ:J sido on pos-.ito
l-í!)r utcis ú Soeicdaclc.
Art. 64. l'!enhu!na pessoa podc1·ú ser admitLirla
eomo socio honrwario, sem precerl<'r pt·opo~la poi'
cscr·ipto assignada por Ire:; soeio=' c.onrrilmitrlt!S.
Art. 63. Os soeios hnnurarios s<h> isentos das eontJ·ibuir;ôes pccuniaritts, c por bso nüo tem direito ú
Lcncfil;encia elo r.ap. 4.." e ne;rJ a votarem e ser
Yolndos para os enrgos da Junta; podt~nLlu, tntlarin,
concorrer com os t·.ontribuíntcs c1~1 todos os
aelos publicos da at'lc, guzanrlo nclles dn=' rncsrnos
direitos, assim como nssist.ir ús scssrH~s dn Soc:i1)rlad1!
e discutir os seas neg:Jeios, wiu totllattdo, pun~nr,
parlr! em suas deliiH~I'ilÇc'H!s.
Art. GG. Ao socio honurario cxpedir-sc-hn gnltuilamenle o compelcnJe diploma.
Approrndos em sessão de 21 de Janeiro de ·18fii.
-José Joaquim dos Râs, Pl'Csidenle. -Salcarloi'
Fabreqas, Vice Prcsirlente.-José Joaqltim dos Reis
Filho." t.• Secretario.-.Manoel José da Silveira, Uis-

tribuidor.-João Rodrigues Corff'::, TIH'Sfllll'l'i r·o.Antonio l-ui:; d(' JJ[ouNt, riscill.

--

EXECl:TIYO.

DECHETO

~.

1072-DE H DE HNEIUO

D~

·1868.

Ucclara llc primeira tnlrancia a Comarca de Yalcnl.'a, creada
aa l'J'oviacia liO Pi;:uhy.

Hei r; or bem Decretar o seguinte:
Artigo uuieo. Fica declarada de primeim entrancia
a Coillarca Li c Va lew~a. creada ua l'roviueia do
Pia ui:)', pela Lei da i·espccti,·a Asscmblóa Legislativa m:mcru quinlwulus lluYellla e dous de seis
de ,\:;oslo UC lllil OÍ[UCClllO~ :,l'SSClJ!a e SCÍS.
~Iar·tim Fmndsco Llibeit·o de .\ndrada, do l\leu
Cousclllo, .Ministro e Secretario de Estado dos N'egocios da .Justi~.:a, assim o tenha enteud1do e i'iH:a
ex«~elllar. I' alado uo Hio de .Janeiro, ern onze tle
Jm~eir·o de lllil oitocentos sesseula e oito, quaU.ragesimo selim o da Iudepeuuenciu e do Impcrio.
Com a rul.Jril:a Jc Sua Magcstuuc o Impcrauor.

JJa,·ti,n F,·wu.:isco Ribei1·o de And;·ada.

-DECllETü X. 40j3 -DE H DE J.\NEIItO DE 1868.
lilarca o Ul·Jcnado do Promotor l'ublico da Comarca de Yalcuo;a, crcatla ua Província do l'iauhy.

11 ci por bem Dccre lUL' o seguinte:
.\t·tigo uuico. O Promotor· Publico da Comarca de
Yalelll:a ua i>t·oviucia do l'iauhy tet·á o ordenado
am1:1al de oitocentos mil réis.
l\larlim Francisco IUbeiro de Andrada, do l\leu
Conselho, l\Iinistro e Secr·etario de Estado dos Negocios da Justi~;a, assim o tenha ~ntendido e faça.
exeeutar. l1 alacio do Hio de Janeiro, em onze de
Janeiro de mil oitocentos sessf'lnta e oito, quadl'a.zesimo selim o. da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de ·Sua Illagestade o Imperador.

-11m·tim Francisco Ribeil·o de .And;·ada.

.Hro.-; no Ponrn.
DF.CRETO N. i-0'1 ~ -

11 DE J.\!\EIJ:O DE i 8G8.

DF.

Eleva a oito o numero t!c ~eis companhia~ com ffUC foi crcado
o St~gUiulo hatalhão de iufautaria do sel'Vic;o :tctivo da Guar1la
:"iacional da l'ruvincia úo Rio Gt•:mde do :Snrte.

Attcndendo ao que Me rep1·esentou o Presidente
da Província do Uio Grande do Norte, Hei por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica elevado a oito o numero do
seis eom"Ranhias com que foi crcado o segundo
batalhão ile infantaria do servko activo da Guardu
Nacional da Província do Rio Grande do Norte; c
revogado nesta parttl o Deerelo numero novecentos
sesstinta e seis, de vinte um de Abl'il Je mil oitocentos cincoenta e dous.
Mm·lim Francisco Ribeil'O de AudJ'ada, do MPU
Consnlho, !lliuistro e S:~eret.u·io de Estado dos Xegocio-; da Justira, assim o tenlw entendido ~ faea
e:xl:'cutal'. Palac"io do !tio de Janeiro, em onze tle
Janeiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo setimo da Indepewlencía e do Imperio.
f.orn a rubrica de Sua

~lagef:tadc

o Imperador.

Mm·tim· F,·rmeisco Ribeiro de 1tndrada.

DECRETO N. 4075 -

DI:

,,8 DE JANEIRO DE 1868.

Promulga a Declaração assiguada em Bcrnc aos 7 de Sctembt·o
de 1867, por parte do Dra~il e da Suissa para firma1· o sentido e
modo de elwcuçãó do art: 9. 0 da Convenção Consular ccJe.o
brada entre os dous Paizcs em 26 de Janeiro de 1861.

Havendo-se assignat.lo em Berne aos sete de Setembi'O de 1867, eutre o Encarren·ado de Ne...,.ocios
do Brasil na Confederação Suis~a e o Vicg-Prcsidente do Conselho Federal da mesma Confederação, uma dl:'clarn«:iío qne fixa a interprl:'ta~.:ão tio
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art. 9." da Ctlnvenção Consular celebrada entre o
Brasil e a Suissa em 26 de Janeiro de 1861, c promulgada pelo Decreto n."2955de24. de Julhode 1862:
Hei por· bem mandar que as disposiçõts da referida
Declaração, que com este baixa, sP.jão observadas
e cumpridas como se contidas fossem no art. 9. •
da citada Convenção, cujo sentido c modo de execução por e lias ficáo elucidados e flr·mados .
.Tono Lusl'oza da r.unba Paranagmí, do 1\leu Conscllw, l\Iinistt·o e Secretario de Estado dos Negocias
da Guerra e interino dos Negocios Estrangeiros,
assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro,
aos dezoito de Janeiro de mil oitocentos sessenta
e oito, quadragcsimo se limo da Indcpendencia c do
lmperio.
Co111 a ru!Jrica de Sua Mngestndc o Impet'a(lor.

Joüo Lusto::.a da Cunha l'm·wzarJwi.
Ocr.laração •ln at•t. U.• •la Conven-:ão Cemsul;u ele 26 ele
Janeiro de tSG-: entre .; Hrasil e a Suissa.

O Governo de Sua Magestade o Imperador do
fimsil n o Conselho FederDI da Confederat:iio Snissa,
aninwdos do desejo de pôr termo aos. eonflictos
que nppn1·:w.C·I'i·w rclaHvamente ús ntlri\mi~;rics eonf"t)ridns aos Consules Suissos no Imperio do Brasil
pelo art. 9.• da Convenção Consulat· de '2!i de Janeiro de ~ S(i1, autorisárão, de commum accôrdo, os
abhixo nssignados a fixarem definitivamente a intcrpn)tn~;iio elo dito arligo pela seguinte
DEf.LARAÇÃO: •

No caso de morte de um subdito (ressortissanl)
de uma (las Partes contractantes no territorio da
outra. ns autoridades locaes competentes devcráõ
irnmediatnmente avisar os consules gemes, eonsulcs·
on \·ice-consules, em cujo clistriclo o•xorTcr o falt•Ann' 11.
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lecimento, e estes, por sua parte, se furem os primeiros a saber do facto, deveráõ dar o mesmo aviso
ás autoridades locaes.
§ 2."

A adrninistr·ação e liquidação da herança 1lc um
Suisso fallecido no Brasil srrüo reguladas do seguinte modo:
Quando um Suisso fallccido no Brasil nüo tiver
deixado senão herdeiros Brasileiros, ou quando, com
herdeiros Suissos maiores, presentes e capazes,
concorrerem herdeiros Brusileiros menores, ausentes ou incapazes, o consul Suisso não intervirú.
Quando, entre os herdeiros do Suisso fallecido
no Brasil, houver um ou mais Suissos menores,
ausentes ou incapazes, tcrú o consul a administnw.iío
exclusiva da he"ranca, se nfto houver viuva Brasilc'ira
de origem, nem he.rdeiro Brasileiro cabeça de casal,
nem testamenteiro, nern herdeiros Brasileiros mcrwres, ausenl.l~s ou irH:apazrs.
Si, com um ou mais herdeiros Suissos wenores,
ausentes ou incapazes, houvm· ao mesmo tempo,
quér uma viuva Brasileira de origem, quér um herdeiro Brasileiro cabeça de casal, quér urn testamenteiro, quér um ou mais herdeiros Brasileiros menores, ausentes ou incapazes, o consul Suisso adruiuistrat·ú a herança eonjunctamenle com a dita viu va
Ilrasileira, ou dito caneça de casal, ou dito testamenteiro, ou o representante legal dos ditos herdeiros Brasileiros.
Fica entendido que aos herdeiros menores, unscidos no Brasil de pais Suissos, será applicado o
estado chil de seu vai, até a sua maioridade, de
conformidade com a Lei de 1O de Setembro de '18GO,
e em reciprocidade da faculdade que tem os cou-sules brasileiros na Suissa de administrar c liquidar a herança de seus nacionaes nos casos
analogos.
:Fiea igualmente entendido que os legatarios universnes, ou por titulo unirersal, são equipflrados
aos herdeiros.
Reciprocamente a herança de um Brasileiro
falleeido na Suissa será administrada e liquidada conforme as regras estabelecidas pelo presente
paragrapho, no que não forem contrarias á lei
Suissn.
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§ 3."
Nos casos em que, nos termos do paragrapho
antecedente, tiver lugar a intervenÇão exclusiva do
consul, deveráõ os consules geraes, consules e viceconsules:
L" Pôr sellos, quér ex-o(ficio, quér a requerimento das part~s interessadas, em toda a mobilia
c papeis do defunto, prevenindo com anticipação
á autoridade local competente, que poderá assistir
ao acto, e até, se julgar conveniente, c.ruzar com
os seus sellos os que houverem sido postos pelo
eonsul.
2. • Fazer tambe~ en:. presença da competente
autot·idade local, se esta entender que deve compm·ecer, o inventario de ·todos os hcns e oh.Jedos possui dos pelo defunto.

Pelo que rliz respcilo á dupla opcrat;ão da npposiçfto dos sellos, que devera cffectuar-sc 110 mais
curto prazo, e do inventario, os consules geraes,
consules e vice-consules fixaráõ, de accortlo com
a autol'iclade local, o dia e hora em que ambas
estas operações dever:iõ ter lugar; o aviso do consul
ú autot·idade será feito por escripto, e esta accusará a recepção. Se a autoridade lotai não com·
parecer, apezar do convite que lhe tiver sido feito,
os consules procederá() sem demora, e sem mais
formalidade, ás duas supracitadas operações.
·
Os sellos duplos postos pelo consul e pela autoridade local só serão levantados de commum accôrdo. Todavia, si o cünsul deixar decorrer quinze
dias sem chamar a auto.fidade local para levantar
os sello~, esta lhe pedirá por escripto que fixe dia
c hora em que essa opemção deverá ler .lugar,
e elle accusará recepção do aviso que houver
recebido ; si o consul não responder no termo de
oito dias, a autoridade local procederá sem demot·á,
e sem mais formalidade, ao levantamento dos sellos
e ao inventario.
§ 5.•
Si o fallecimento se der em uma localidade onde
não hnju agente consular da nacionalidade do de-
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fnnto, a autoridade local darú disso parte imme-·
diatamente ao governo, e procederá ú npposição
dos sellos e ao inventnrio dos bens da llerança.
O G·ovcmo avisar<í. ú autoridade consular do distJ•icto, a qual poderá comparecer no lugar, ou nomnm·, sob sua responsabilitlarle, um agente para liquidar a hcmnça. Entt·etant.o continnarú a ant.oridadn
local a administrar, anecadar c liquidar essa herança até a chegada do consul ou do age!lle nomearlo ad hoc pelo cons.ul, o qual proscguim ent~w
ua liquirlaçií.o, se ella nií.o csth·m· tcnninaua; e, si
j;i o estiver, a autoridade local llte cutrcgarú o
producto Jiquirlo da herança.
§ 6.•
Os consulcs geracs, r.onsnlns n vicc-consulns, nos
1:asos em q1w, nos Lr~J·mos do par·a~1·apho sngmlllo,
lllns compntc c~xdusiva111nnlr~ a adminislraçiw n liIJl!idaçfto \lns hct·an~;as, fal'iio pl·or.e~.ler,, dn conl'ormHlade eom ns lms e usos do JHIIZ, a n~nda dç
lodos os büllS moveis tia herant,;a susenpliveis dn
deleriomçiio, e atTC'.:.a1larúii o proclucto da vendn.
Pocler·ií.o administrar e liquidar pessoalmente, on
nomear, sob sua responsabilidade, um agente para
administrnr· e liquidar a het·an~;a. Hecehcr·úü as
rendas, alugueis e quacsqucr rendimentos vencidos,
eolm.ll'ái:i as quantias devidas ú hemnça, receberúil
o produeto da Yencla dos bens moYcis c da dos
immoYeis, no caso de hm·er sido esta aulorisnda
pelo juiz, pagarúií aos en~doi'Cs, darão qtülaçi\o
aos devedores, c cump!'irúií os legados.
A herança assim lirjuidada serú dividida entre
os hercleiros, de conformiLlade com a partilha qtw
serú feita pelo juiz competente, o qual nomear<'!,
si houver lugm·, peritos para a avaliacão dos bens,
l'ormaçfto do~ qumhões e designação· dl)s tornas.
Em caso nenhum os consules serão juizes das
contestações relativas aos direitos dos her·deiros,
co ilações ú herança, legitima e terça. Estas contestações sm·üo sulnnetticlas aos tribunaes competentes.

§7."
Si sobt'cvier alguma quc;;L;i.n, qnér cnll'.J os cohel'fleit·os, qu{w nnlrc os ilct'tlcir·~~s o lct·eciros qun
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se julguem com direito contra a herança, esta
questfw deverú ser devolvida aos trihunaes competentes, figurando o consul, nos casos em que elle
administra só, nos termos do § 2.•, como representante da herança. Proferido o julgamento, o
consnl deverá executai-o, si não tiver por conveniente appellar, 011 si as partes se não houverem
accommodado amigavelmente, proseguindo depois,
de plano, na liqmdação que havia sido suspensa,
ernquanto se <1guardava a decisão do tribunal.

Os ditos consules geraes. consules e vice-consules
sel'ito ohr·igados a mandar :umuneiar a rnor"Le do
fnllr~ddo em nrn;~ das gazetas do seu disll"iclo, e
nfto pod<~r·i'to fazer entrega da lwrnnça ou do seu
pr·ud ueto uos kgitimos herdeil'os ou aos seus prot:ur-adot·<~s. senão depois de pagas todas as dividas
que o defunto tiver Cl)nlrahiclo no paiz, ou depois
(.!e haver deconido um ;~nno da data do fallncimcnto, sern que se tenha upresentado reelamaçilo
alguma contra a hel'ança.
Antes de qualquer distribuição aos herdeiros do
producto da herança deveráõ pagar os direitos do
Thesouro.
§ 9."

A autoridade local é a unica competente para
pt·oceder ú abertura do testamento. Si dunmte a
apposir,:üo dos sellos, ou feitura do invcntat"io, o
eonsul achar um testamento, descreverá a fórma
exterior delle no seu p1·oc-esso rcrbal, o ruhricará
perante as \1artes intet·essadas e presP.ntes, o porá
debaixo de sello, e dará parte ao juiz territorial
competente, para fJUe elle nbra o testamento segundo as fórmas legaes. Si o testamento do defunto estiver depositado no consulado, o consul
promoverá a sua abertura pelo juiz territorial. As'{uestües de validade do testamento serão submetttdas aos Juizes competentes.

§ 10.
Quando houver l11gar a nomeação de um tutor,
ou tle um curador, o consul pmmoverú, si por
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outro modo não estiver providenciado, a mesma
nomeaç.ão pela autoridade local competente.

§H.
Si ao ten1po do fallecimento, os bens ou parte
dos bens de uma herança, cuja udmininistração e
liquidação pertenção ao consul, nos termos do § 2. 0 ,
se acharem embargados, penhorados ou sequestrados, o consul não poderá tomar posse dos ditos
bens, antes do levantamento de embargo, penhora
ou sequestro. O consul terá o direito de ser ouYido,
de velar conjunctamenle com o tutor na observancia
das formalidades legaes, e si a execução se effectuar, receberá o remanecente do producto da venda:
Si durante a liquidação feita pelo consul, nos termos
elo § 2. 0 , sobrevier um embargo, penhora on sequestt·o dos bens ou parte dos bens da dita herança, o consul ou o agente nomeado por elle para
liql~ida,t' a herança, será nollleado guarda ou rleposllano dos bens embargados, \lCnllorados ou Sl~
questrados.
§ 42.

Os consules geracs, consules c vice-consules,
ninda mesmo no caso em que o§ 2. • lhes concede a
faculdade de intervir nas heranças de seus nacionaes,
não poderão pôt· sellos nem imentariar os bens de
seus nacionaes fallecidos depois de haverem sido
declarados fallidos. A administração e liquidação
desses bens serão feitas conforme as leis especiaes
do paiz.
Fica entendido que o consul conserva sempre
o direito de ,-elar, a bem dos menores e com os
tutores, em que sejão preenchidas as formalidades
exigidas pela lei.
§ '13.

Os consules geraes, consules e vice~onsules,
mesmo no caso em que o § 2. o lhes concede a faculdade de intervir nas heranças de seus nacionaes,
não poderão pôr sellos, inventariar, administt·ar,
nem liquidar os bens de um seu nacional, que
pertencer a uma sociedade commercial. Serão obri.gados n~stc · ponto a se conformarem, quét• com
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as disposições especiaes estipuladas no contracto de
sociedade, quér com as regras estabelecidas pela
lei commercial do paiz. Si a sociedade continuar
depois da morte do socio, o consul receberá para
os herdeiros as partes dos lucros que lhes couberem; si a sociedade fór dissolvida pot· mot·te
do dito socio, o consul deixará liquidar a sociedade
Jor quem competir, e receberá sómente a parte
iquida que pertencer á dita herança.
Fica entendido que, nos casos previstos pelo presente paragrapho e pelos dous precedentes, o consul
tem sempre o direito de velar, a bem dos menores,
no cumprimento das formalidades ~egaes.

l

~

u.

A supcrvenicncia de herdeiros maiores e capazes
durante a liquidação começada pelo consul, nos
termos do§ 2.•, não faz ce.ssar os poderes do consul,
senão quando não houver mais um só incapaz ou
!•usen!n entre os herdeiros, por cujo interesse elle
mtervmha; se os ditos lwrdeiros se tomarem todos
r~wiores c capazes antes de finda a liquida~,;ão, e
st elles se aprl:lsentarem todos, quér em pessoa,
quer por procuradores, será o consul obrigado a
entregar-lhes toda a liquidação.
§ 1G.

Nos casos em que a administração e liquidação
se fizerem em cornmum, nos termos do§ 2.•, pelo
consul e a viuva, ou o cabeça do casal, ou o testamenteit·o, ou o representante legal dos meno1·es
ausentes ou incapazes, cujos interesses não estiverem sob a protecçiio do consul, todos os aetos
de apposição de sellos, inventario, administração
e liquidação, deveráõ ser feitos em comrnum, func·
cionando o consul e a viuva, ou o cabeça de casal,
ou o testamenteim, ou o representante legal' dos
ditos ~nenores até a partilha definitiva, c.omo dous
liquidodores enc.arregados da liquidat,;ão da mesma
soeiedade; nenhuma desobriga será valiosa si não
estiver revestida dos duas assignaturas.
§

~6.

Si os herdeiros forem todos maiores, capazes,
rn·esentes c da nacionalidade do consul, poderão,
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de commum accordo, encarregar o dito consul de
administrar, liquidar e mesmo partilhat· os bens da
herança. Mas, si a heranç.a comprehender immoveis sttuados no paiz, será chamado um tabelliüo
ou escrivão (notaire ou otficir:Jr public) competente
do lugar, para assistir ao acto de partilha amigavel,
c assignar com o chanccller, sob pena de nullidade. ·
Os consulcs gcraes, consules e vlce-consules respectivos terão além disto o direito de receberem
em sua chancellaria, a requerimento ele todas ns
partes interessadas, qualquer acto de partilha amigavel de uma heranca de seus nacionaes, com tanto
que todos os herdeiros sejão maiores, mesmo
tfunndo houver entre os het·deiros sub1litos do paíz
onde elles residirem, uma vez, bem entendido, que
essa partilha s1í 1liga rospoíto a Itens situados 1111
terrilol'iu da nar,:fio a que perteueer o ,·onsul
ou agente perante quem fôr feita.
Os traslados destes actos de partilha, devidamente
legalisados pelos consoles gentes, consnlcs e vic,~
eonsulcs, e sellndos com o sello de seu consulado
ou vice-consulauo, faruo fé em juizo perante todos
os tribunaes, juizes e autoridades do Brasil e da
Suissa, e terüo respectivamente a mesma fon;a c
valor que terião, si fossem passados por tabelliãcs
e outros escrivães eompetentes do paiz, urna vez.
que esses actos sejão lavrados confonnc as leis do
Estado a que o consul pertencer, e que tenhão sido
submetlidos previamente ás formalidades do sello,
ao· reglstl'O, msinuação, e nuaesquer outras formalidades que regem a materiano pmz em que o neto de
partilha dever set· executado.

Si a heraw;a de um subdito (t·csortissant) de uma
das duas Partes conlractanles, fallecido ab intesiato
no territorio da outra, se tomar vaga (vient à tombe1·
en deshb·ence), isto é, siniío houver nem conjuge
sobrevivente, nem herdeiro em gráo successtvcl,
essa herança, tanto movei como imrnovel, deverú
ser devolvida ao Estado em cujo territorio tiver
morrido o dito subdito (1·esortissant).
•·
Depois da apposição dos sellos, o juiz territorial
exigirá do eonsul em nome do Estado o inventario
dos bens do defunto. Tres annuncios serão publi-

EXECtJTJVO.

cactos successivamentc por diligencia do juiz territOl'ial, 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 prenomes do defunto, o lugar e data do
seu nascimento, si forem conhecidos, a profissão
que exercia, a data e lugm· de sua morte. Annuncios
semelhantes serão publicados, á diligencia do jniz
territot·ial por intermed.io do consulado brasileiro
na Suissa, ou do consulado suisso no Hio de Janeiro, nos jornaes da ddade mais vizinha do lugar
rlo nascimento do defunto. O consul procederá á
administração e á liquidação da herança, segundo
as regms estabelecidas pela Conven~;ão. Si, passados dous annos, contados do rallecimento, nüo se
tiver ar•resentado nem herdeit·o, nem cujuge, quét•
pessoa mc11Le, qui~r por proeurn<lor, o juiz territorial
onlenarú pot· uma sentença, que será intimada ao
consul, a entt·ega ao Estado. O consul entregará
então á fazenda publica todos os objectos e valores
provenientes da herançn, c bem assim todos os doeumentos relativos ú administmcào e ás ('.Ontas da
horança. A administraçüo da Fazeitda fublica tomará
posse delta, ficando obrigada a dar conta aos herdeiros ou conjuges que possão depois apparecer,
em conl'orrnidacle com a lei do pmz.
Tal é a interpretação que os Governos do Brasil
e da Suissa declarão, de commum accôrdo, dar ao
art. 9. o da Convenção de 26 de Janeiro de 1861, e
que d'om em diante servirá de regra na applicação
do dito artigo.
Em fé do que os abaixo assignados assignárão a
presente Declara~;ão, e nella puzerão o sello de
suas armas.
Feito e expedido por duplicata, em Berne, aos 7
de Setembro de 1867 •

•

(L. S.) J. C. de Villeneuve, Encarregado de Negorios do Brasil.
lL. S.) D1•. J.
Federal.

Dabz,

Vice·Presidente do Conselho

......
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DECRETO N. 407()-

DE

18

DE H:"iEII\0

DE

HWS.

Abr·e ao l\linisterio da ,\gricullm·a, Commcr·cio ll Obras Publicas um credito cxtraot·!linario de IJO:O(lO,WOO par·a as despezas
com a Exposi~.ão Brasileira em Paris, c outras de igual ua·
turcza nesta Côrte, durante o excreido de 1Sfii-ISiiH.

Convindo providenciar sobr·e os meios de occon·pr
rlcspezas autol'isadas, e que se tenlriw dn aulorisar, dut~anle o exercido de 18G7-·IRG8, rmu a ex)osiciío dos llroduelos ngrir.olas, induslrinns e dt'
>elf<is nr·tes! o Brasil no i'.1lacio do Campo d1• M:HIP
em Paris, hem como eom ourr·ns de igual n:rlureza rtf'Sla Côrle, Tendo Ouvido o ~leu· Consnlflo
d1~ Ministros, e na conformidade do qrw dispt.lf' o
~ ;J." ar·L 4." da Lei n." ~S~J de \1 de Sdnmhro dn
1850; llci por hem Ahrir ao Ministerin da Agr·i,~ufltll'l',
Cummereio e Obms l'uhlicas um cr·edilo ~~xlnror
diwu·io de noventa contos de róis para fazer· fa1~e
{ts rel'er·idas d!~spczas durante nqunlln expr·•:i1:io, as
qual's corrstão da demollstr<w<-to junta; devendo eslP
ct·edito ser incluido na PrÔposta que opportunnmente será a~resentnda á .\sscmhléa Geral pnm
definitiva appro,·ação.
l\lano~l Pinto de Sou7.a Dantas, do ?IIcu Conselho, Ministro e Secretario de Estado elos Negoeios
da Agricultura, CornrnAr·eio e OI)J'as Publicas, assim
o tenha entendido e faf'.a executar·. Palar.io do P.io
de Janeiro, em dezoito de Janeiro de mil oitoctltltos
sessenta e oito, quadr·agesimo selimo da Intlcpeudencia e do Irnperio.

fts

l

Com ll rubrica de Sua Magcsladc o Impet'ador.

Manorl Pinto de Soma Dm1tas.

..
3i)

EXECüTl\"0.
Demnn'ill'a~áo

tias tlesttezas feita'i e por fazer, 1lnrantc
o cxertlil•io de tS6~-tS6S, com a R'l:posl~ào Brusi•
leh·a t'lll t•aris, bt'm como tlos j:astos de igt~al nattJreza nesta Ciirte; c a que se refca·c o necrcto li esta
thtlu.

I'.\ !\IS •
lmportancia qur, segundo o A\·iso
de 2:1 de Julho de
1 Hüi, foi posta á disposição do Pre~itiPntc da Conunissão Brasileir:1,
junto da Exposição [nivcrsal de P_aris
para se•· applicarla aos respectivos
gastos............................
d~stc l\lini~terio

Dita que,

~rg:unc!o

o f!r.

~11

ga~tos

20:000$000 ·

~~~~

A1;osto do dito umw, !:unhem foi
pnsta {I dis(ltll'ição do mrsmo l'rc•
sidente pnra ter iJ;nal UPillicaçnn...
IJil<• •los ,·cncimcntns 11Hif('1Hlns a
tlill'err ntcs pc,soas, que f'azcm p11rle
da reerida Commiss~io, cakulantloS" o tJUC ,·, relativo 11 este Iliinisteriu, de ronformillnrlc com o A,·iso
de 21 de .lma·iro tle IH67, ''durante
1o mczcs do !!xrrl'irio..............
llita IIIIC se poderá de>p•••ulrr rum
n \olta de:"~sas pPssou~, e t:mn o trunsport.c olos ohjretos que fi;;urúri.o na
E'posi(iiu Uni,crsnl, ~que tcnhãu «te
l't•;.:n•ssar; be:u wmo t·om outros

~0:0008000

37: S33S3~0
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imprcYistos . : •.••.•....•.•• - - - - - - - CO[ITF.

lmportancia entregue ao l'rcsi·
rlrnte ola Commissão Dir~ctora tia
E\poSi(ão Nadou ai, a fim de ser applil'ada uo pagamento ela assignatura
tln periorlirn " Panthcou de 1' ludus-

1rít•, ,

p«~rlcn t'rntc

nos mrzes de

julho a Dezembro dt• 18tH. ronw
rnn,la olos A··isn> dr,;tc l\tiúi~teriu
''" 10 de .lulho c i!J de Outubro do
Jjfll illltlU .••••• • • .. • • • • • • • • • • • • • • •

Dita qut•, por wulnra, 'e lenha
d" •lrspcnder nesta C•\• te (OJII o ser·
úço da mesma Exposição .••..•.•.
Total..........................

Looogono

l'al;u·in tio 1\io tlc .laueiro, em 18 de Janeiro de

l' i nt'J dv -"ot!;n Ba11tas.

!lO: llflflBUOH

= ........---=-.. . . .
!Xo~.-Mmwet
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DECRETO N. 4077

-DE

18

DF. JAC'\EIRO DE

1868.

Subordina ao Commamlo Sup(!l'ior do i\Iunicipio de Lençóes
a Guarda Nacional pertencente á Freguczia do Camr1cstre, c
ao districto da Chapada Velha, da Pr·ovincia da Bahia.

Atl.r.ndendo no qur. Me representou o Presidente da
Província da Bahia, Hei pot· bem Decretar o seguiu te:
Artigo Unico. Fica desligada dos Commanrlos Superiores dos 1\funieipios de Minas do Rio de Contas
e Mncaúbas. e snborrlinada ao de Lençóe" da Pt·ovincia da Bahia, a Guarda Nacional pertencente ;í
Freguezia do Carnpestt·t~, e ao disll'icto da Chapada
Velha, da mesma Província.
Mr~rtim Frr~ncisco Ribeiro de Anclt·:Icla, do l\Jeu
Conselho, l\Iinislt·o e Secretario de Estado dos Nngocios da Justiça. a:;sim o lenha entendido e fac:.a
executar. Palacio elo Hio de Janeiro, em dezoiLn de
Janeiro de mil oitocentos sessenta c oito, qnadragesimo setirno da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

l\Iag~.:~stade

o Imperador.

Mm·tim Francisco Rióei1·o de Anrli·ada.

-···DECHETO N. .!078-nE ·18 DE

HNElltO DE 1868.

i\fuea 11 st•gnrulo nuif'ut·me fl:tr:t o hatalhão de iufautaria numero een111 e vinte s'~is da tiuarda Nacional da l'ruYind;t
da Balti:t.

Attendendo no que l\le repre:;enlou o Pre::.identfl da
J,rovincia da Bahia, Hei por be:n Dect·etar o seguinlt):
Artigo Unico. O flnlalhão de Infnutaria numer·o
cento e vinte seis da Guarda Nacional da Província da Rahia usat·ú em segundo unif'onrw de
bonets á Cavaignnc e sohr·<·cas:u~as de pan11u ;tztd,
com vistils verdes e botões atnarellos.
Martim Francisco Hilwir·o de Andrad11, do !\leu
Conselho, Ministro e Secretario de, Estado dos !'\c-
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gocios da .Tu~tiça, assim o tenha entendido e faça
exeeutar. Palaeio do Hio de Janeiro, em dezoito de
Janeiro de mil oitoeentos sessenta e oito, quadragesirno selim o da Indepentleucia e do Imperio.
Com a ruln·iLa de Sua l\Jagestade o Imperador.

Mai'tim F1·ancisco Ribeiro de Anrll'aila.
""-"' .... ,_

DECBETO N. 4079- DE 22

DE .lANEII\0 DE

1868.

Alter:1 o fll'imcit·o uniforme dn ·co:·po de Cavallaria da f~uar.Ia

Nrtciunal da Clil'te.

Attendendo ao que Me representou, por iuter·rnedio do respeetivo Cornrnnndante Super·ior, o
Coronel Cornmandanle do Corpo de Cavallaria da
Guurda Nacional da Côrle, Hei por bem Deer·etal' o
SPguintc:
Al't. ''· • O CMpo de CnvaiiHia 1la Guarda ~a dona\
Côt·te usarú em primeiro unil'orme de snbrecasneas
e calçns de panno azul com vivos r, listrns escarlatrs,
~:olas branens, r kepis com pennnellos, tudo conforme o figul'iun junto.
Art. '2.° Fica snhslituirlo, nos ancios elos eanlllos
dos offidar~s, o ~al[w de ouro das mantas pelo dt~
latlllo P.nca!'llado; e nn nmwrnento ns espada~ r~om
\ H':lçadetr·as tk onro pel<tS dr! aço de um so mod1do.
:\lar·tirn Frnndseo Hibeiro de And1·ada, dn Mf!U
C lll:·wlbo, l\linistro e S1~cr·etar·io du Es~ado dos !'ie!!IH:ins da .JuslieD, nssim o tenlw entendido. e f'al'.a
eX:I'CUtnr. Pa!;wio do Bio lle Janeir·o, em vinte dous
dfl .Tanei!'O d~! mil oitocflntos sessPnta .~ oito, q11a,
dragcsirnn setimo da Jnrlepnn:lenr;ia e do I:npcrio.

Cotu a rubr·i,;a tle Sua Mageslade o Imperador.

Jiarlim p,·ancisco Ribeiro de A ndi'(uta.
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DECHETO N. 4080.-DE 22

DE .JA!\"EIRO DE

1868.

Altera o segundo uuiforme !lo primeiro !.lalalhüo tia r·e;;ena
da Guarda Nacional da l'roviueia tio llarauh;w .

.\f.!endenclo ao que Me rept·esontuu o Presidt)IIIB
da Provineia do l\Jamnhúo Hei por· bem Dect'clal'
u seguinte:
Artigo tmico. O pl'irneir·o batalhi'io da reser·va
da Uuat·tla Nacional da Pt'Ovineia do )IUJ'anhão, usarú
mrr segundo uniforme du blusa~ de panno azul, e
bouets ú Cantignac com vivos brancos.
Mar·tim Francisco BiiH~ÍI'O de .\nJ1·adn, do M<!ll
Con:-;elho, Minbtro e Seerdario riu Esladu dos !'\t·.goeios da .Tustit.:a, ;~;-;siln o tt~nha Pnf.r\ndido ~~ I'<H:.a
f'XI!Cllfal·. l'alneio do llio dn Janeiro 0111 vinlt~ du11s
dt\l

.I<IIIPÍI'O

dn

111il oilot·t~lllos

St'SSt'llfa

I'

nilo .

quadragesi111u sulilllO dii IndepPHdencia e du !nt·
(WI'iu.
Curn a ruut'Ít.:a de Sua

~logestade

o llllperadur.

Jl ai'l im Fnu1cisco Ribeií·v de .tl nd1'a(la.

))E.!:ItfnO ?-;.

\0~1.-nE

:t

IIE

.1\\Eli\0

!H:

I~ML

(;r·t;a nma st•er,ão tle hatalhàu tia

l'l!~erva uas l're~tun:ias dn
.la Cl1apadiuha e S. !'ehasli:w
da Y:u·gem Grautle, da Provineia do llarauhúo •

.'l'ossa Seuhor:l

da~ lloi'CS

.\Lteutlem!o' ao que Me repr·esenlou o Pl'fJsidentc
da Proviucia do ~laranhií.o, IId po1· Lt!m Det.:relar
o seguinte:
:\ r·t. 1 . " l•'ica creada JWS fr·eguezias de Nossa
Senlrom dns Dor·es da Chnpadiulla e S. SdJastiúo
da Va!'gem Grande da l'mvmda do \lat·~.ulilií.u, uma
sner~iw de batallliúJ eom dnas eom1;auhias e a desirrnal:úo de doze do st~J·vit·u d.1 rn::;el'\'a, a 'JII:ll
ln~ú tl sua parada uu lugar ''que !111~ I'M !uareadu
pl'lu l'resid0ute da Provinda, 1Ft l'1Í!'IIlü tla Lei.

RXRCUTJVO.

A1·t. 2. • Fica cxtincl.a a setjma companl1ia avulsa
do se1·vieo da rt•servn, artnalmentc Ol'ganisada na
prirneir:i das referidas fr1~guezias.
Martirn Francisco Ribeil'O <le Anrh·ad~•. do 1\Jeu
Conselho, Ministi'O c Secretario de Estado dos Negocios dn Justiça, assim .o tenha ent~ndido e fM;a
exeeutar. Palacio do Hto de Jane11·o em vmte
dous de Janeiro de mil oitocentos sessenl.a e oito,
quadragesimo setimo da Indcpendencia e do Jmprrio.
·
Cnm a ru))l'ica de Sna Magcstnrle o Jm prmu nr.

Mm·tim Fl'ancisco Ribeiro rlc Anrlmrla.

DECRETO N. 4.0R2.- DE 22
Conc•~tl•~

a Carlos Albct·Lo i\Jnrsing

DE HMIHO
ani.or·isat~:io

HF.

para

1Rt:s.

estabrolt~r.er

uma liuita d•~ dili~i'ndas por trilhos <le l't!I'I'B ClllrP a Cô:·le ·
e o~ bait·r·os <I e S. Chr·islovão, Cajú, Hio ColllJII'irlo ~~ sã;;;.Õ
do Alferes.

Atendeu do ao fJilf) me representou Ca rios Alberto
:Morsing, e de conformidade com a l\Iinha Immediata Itesolu~.ão de 17 de Agosto ultimo tomada
sobre pm·ecer da Secção do Irn[lCrio Jo 'conselho
de Estado, examdo em Consulta (e :10 do mez anterior: Jld po1· hern t•nne.edt~J·-lhe permissiw, pa1·a
esta!Jeleeer· e mandar· por si, ou iwr meio de companhia nma linha de diligencias sobre earr·is de
fer·r·o en1.1·e a Cor'l.e e os suburbios de S. Christovão
Cajú, Hio Comprido c f!aco do Alferes sob as con:
fliÇões que com este baixão assignadas por Manoel
Pinto de Souza Dantas, do .Meu Conselho, l\linisti'O
e Secrela~io de Estado dos. Negocias da !\gricultlli'a,
Commermo e Obras Publicas, que assun o lenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos vinte dons dias do rnez de Janeiro de mil
oitocentos sessenta e oito, quadt·agesimo setirno da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
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Condições á que se refére o Decreto desta ela ta auto•
risaudo o estaltelee!mentn ele um ser"iço de transportes
por meio de eaa•ris de l"erro em carros puxaclos por
;uaimacs entre a Cõrte e os suborbios de S. Christn,·ão,
Cajú, Rio Compa•iclo c Saco do 1\lferes•

.. .•
O assentamento da linha de carris de ferro para
S. Christoviío principitmí do largo de S. Francisl'o
de Paula e seguil·á pela Tra\'essa do mesmo nouw
até a rua da Carioca,proscgui•·á por esta, pela do Conde, Campo da Acclamaçüo, Travessn do Senado, rua
do Senado, do Riacbuelo, do Conde d'Eu, e pela rua do
Bom Jardim até ao ponto, em que possa seguir de
novo em linha recta pela rua do Conde d'Eu, no espar..o qne liea ent:r·<~ os li!nitc~s ria Casn 1\a Corrnt:!;i'ío
na I'Ua ~~~~ Estacw de Sa, ~~ pol' esta n pnla rua de~
.S. Chl'istovão, da Fei1·a, prolongamento do campo
t!e S. Christovão, rua do .Mamhy até a do Púo-rerTo,
pela praia de S. Christovão, do Cvjú, rua de Santo
Amaro, terminando 1inalmente, no largo fronteiro ao
portão da Quinta Imperial.
O ramal do Hio Comprido partirá da linha geral
na rua do Caturnby, e por ella seguirá até a doEstrella, seu proseguimento até a da Conciliação, e por
ella até o ponto terminal no largo do Rio Comprido.
O ramal do Saco do Alferes se destacan\ da linha
gemi no campo da Acclamaç<lo, e seguirá pela face do
mesmo eampo, que corre ao lado do .\luzeu Nncional,
pela rua de S. LourenÇo até a da Princeza, por esta
até a da Impcratr·iz, e proseguindo pela da Saude,
LiHamento, Gambôa, Uuião, e Saco do Alferes, terminará no largo do Gambá.

o concessionario prolongará a Travessa de s. Francisco de Paula até a rua da Carioca, se pot· ella quizer seguir com os trilhos, e de&aproprim·á ú sua custa para esse fim os predios que furem indispensa·
veis. Igualmente alargaT·ú a rua de S. Christovâo no
seu cruzamento com a de Estacio de Sü, seguindo a
linha de edificação já traçada daquella, eorrendo a
despeza tambem por sua conla. Outro sim, alarga-
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rá a rua da Impemtriz nas proximiuades da da Sau~
de, sendo as despezas que se fizerem com este serviço por conta do. coneessionario e da Illm.• Camara
Municipal repartidamente.
Os planos destas obras serão préviamente suhmettidos a approvação do Governo Imperial, sem o que
não poderá efrectuar as desapropriações neccssarias.
o alargamento das ruas é condição indispensavel para que as diligencias possão fnnccionar. O
eoneessionnrio concluirá as obms do prolon~ta
mcnlo da Travessa de S. Frandseo de Paula dentro do prazo de tres annos, sob pena de incorrer ua multa de 200$000 por cada mez que exceder deste prazo; emquanto porém não tiver isto
lugar podenl. estabelecet· o ponto de partida das
diligencias na parte mais larga ri::J rua da f:arioca.

n.:t
Na eonslru~:ção da linha princ~ipal e seus ramacs
seJ'flo obset·vadas ns seguintes conrliçõcs teelmicas:
§ ·I. • O systr~ma dos carris será o mesmo rle que
trata a 2.• das condições a que se refcl'C o Dccecto
n.o 1733 de 12 de Man~o de ·1856.
§ 2.• A distancia entré um e outro trilho deverá
ser de 4 pés c 8 tj2 pollegadus, nos pontos porém em
fJUe para os desvios ftir pt·eciso construir linha dupln,
o espaço entre os dous trilhos náo cxcetlcrii. de 2
JH\s c 6 pollco-adas.
§ 3. • A linlm será singela, c os trilhos, sempre
flUC fôt· possivel, serão assentados no c!1ntro das
rnas, mas de modo que não pt·ejudiquem o transito;
no caso porém de serem as ruas estreitas, passaráõ
do Indo esquerdo, sem prejuízo do transito quér
de vehiculos, quér de passageiros, ficando a largum dos passeios sempre livre :i. circulação das
pessoas á pé.
·
§ 4. o A superficie superior dos carris ficará no
mesmo nive da calcada de modo a não diffictiitar
a livJ'e circulação dos vehiculos, e animaes rml)t'
longitudinal, quér transversalmente.
'
§ 5. • Os transportes serão feitos em carros leves
e commodos movidos por anima!ils, com uma largura nunca superior a 6 pés e 6 pollegadas, podendo
:tecommodar a :lO passageiros. A C'.onstrncçãn riM
PAnTR n.

6

\CTO:-' lltl I'OOEII

carros set·ú feita do modo quo possão anuar para
adiante e para traz, mudallllo-se apenas os animacs
para evitar que voltem sobre os trilhos.
-I. a

O eonccssionario dará eomt~eo as olH'~ls da linha
principal tlcntt·o do p1·azo improrngarcl tk dous
annos, c deverúõ llcm· eoneluidas em tres annos.
Os ramacs ou serão constl'llillos sirnullancaruente,
ou depois de concluída a linha principal, não excedendo todavia tlc einco annos o prazo pam a sua
conclusão.

Se dentt·o do prazo de tlous annos nilo LivPretn
cornet.:atlo os l.mhalhos, ou s1~ dnpois tln t:ome~::11\os
SI~ ÍllleJTIJIII!H~I'()III [llll' IIIHÍS

d1~

!.1'(~:-\ llii~ZI~:.;, ll (;o-

declm·ut·á caduca u preseul.e cuucessüo, salvo
cnso de força maior uevidamente provado. Do mesmo
mo.Jo caducará quanto aos rarnacs, se não forem
constl'Uidos, e abertos ao trafego dentro do prazo
improrogavcl de cinco annos.
\'Cl'IIO

Igualmente será declarada catluo..;a a ~.:oneessfto,
se, depois tlc aberta ao trafego a linha pdncipal,
e os seus mm<ws, interrompet· a cmpn~za suas
fnneções pot·· mais de seis rnezes .

.,._,
A pena de caducidade será imposta pelo Governo administrativamente, e sem dcpendenda Je
mais formalidade do que a communicação ao
concessionario, depois do que ticará livre pam
conceder a empreza a quem julgar conveniente,
não podend0 o mteressado reclamar indernnisação
alguma por qualquer titulo que seja.
·
8.•

As obras serão executadas a custa do concessionario, ou de uma companhia, que poderá incorporar dentro ou fóra do paiz, sendo neste caso
snjeitos seus estatutos a npprovnçi'lo dQ Governo.
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Antes de tcrrm comero as obrns, scriío presentes n npnrnnH:'ií0 dn GoYcrno: 1.• o plano das
liu~1i1:: t;;·tn ·as tliJ·eecões, indicadas, estacões de
Jlar:.ida, chegada e ·in lcrn1cdiarias ; 2. • "projecto
dl' prolongamento e alargamento Glas runs; 3." desenhos com as ctimensões dos Cái:rOS ; f!." O p1ano
que rnostrc os commodos proporcionados ao publico nas estações.
tO.''

O l'.oner,ssionario, eslabclcccrú

tantas

estações

qn<Htlas fMm~l precisas, e com hoa!? accommoda~õcs

pnrn1wssag1!ll'OS, c escolherá prevtamentc lwra este

lim as loealidadcs de accordo com a li ma. Ca-

mara l\Iunieipal. Em circumstancia alguma se permill.ir;í•l cnnstt·necõcs de ~:ciificios no meio das
prac;as P la1·gos 1làra o scrvic;o tb csl.aç•-•es.

O c·ot\C0:;sionnrio pagara a Illma. Camaru l\Iunil'.ipal pqlos terrenos que occupar pertencentes á
esta o lll't'endamento que a mesma Camara arhitrar,
c farú acquisição dos que forem precisos para o
estabelecimento das estações, abertura e alargamento de ruas, desapropriando os predios pre~~isos 11:1. r,·,rma da lei, e com prévio consentimento
do (:nn~mo Impe1·ial, que para este fim lhe conceclerú os direitos c privilegias que a mesma lei
lhe eonfere.

Jle espaço em espaço e nos lugares opporlunamcnte designados o concessionario fará nas linhas
os desvios necessarios, para cvilar-l?C o encontro
das diligencias, e facilitar-se a entrada c sabida
das mesmas nas estações.
t3."

O coHcessionario o!Jriga-'e a ter um t:crto lllllllcro de eantonciros ou guardas, os qmH~s se cmpregarúõ na limpeza dos carris, e serão postndos
''tll poutos determinados, c nos entwnwntr·~~ dll.s
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ruas, a lim de avisarem as pessoas que transitarem á pé, á cavallo, e rle carro, da aproximação dos trens, de modo que se evitem sinistros
e desastres.
f·l.'

o conccssionario organisar·ú annualmente uma
tarifa, que será approvada pelo Governo, mareando a lotaçfw dos carros,_ hem como o pl'eço
das passagens segundo as d1iferentes clas~:>es, não
podendo exceder o prec;o maximo de 300 réis
pela maior ~istancia a percorrer.

O Governo, ouvido o concessionario, fará os regulamentos necessarios determinando as horas da
jwrlida dos canos, podendo irnpôr nos casos de
transgressão ou falta de regularidade no ~:;ervi.,o
multas até 50$000, salvo caso de força maior devidamente provado.
:16.a

1\. empreza dará transporte gratuido nos seus
carros aos agentes do correio, e da policia, e a quaesquer empregados publicos indo a serviço, com o
passe dos seus respectivos chefes.
:17. a

O concessionario não poderá, depois de assent;Hlas as linhas, levantar os calçamentos, ou fazer
nclles qualquer altera~~ão, sem préda lieen~;a da
Illm.• Camara Municipal, salvo caso de força maior,
em que procederá aos concertos indispensaveis á
regularidade do trafego, participando immediatamente á mesma Canwra.
:IS.a

O concessionario nfw poderá alterar por qualquer
fórma os nivelamentos das ruas sem autorisaçiio
prévia da mesma Illm. a Camara, a qual só poderá
ser concedida quando dessa alteração não resultar
prejuízo ao publico, e ás propriedades particulares,
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e quando tenha licenca para alterar o nivelamento
das ruas, correráõ ás despezas, que essas mudanças acarretarem, por conta do mesmo concessionario.
tD.•

Igualmente sorá responsavel para com a mesma
Illm. • Camara pelas despezas de conservação, que
se fizerem no calçamento ou rua no espaço comprehendido pelos trilhos, e mais om,25 para cada
lado exterior, sendo essas despezas indemnisadas
mensalmente pe~os mesmos preços exigidos de
outras em prezas.
20.•

Tambem será responsavel pelas despezas que
1izer a Illm. • Camara Municipal com o restabelecimento do calçamento das ruas no seu primitivo
estado, se por q_ualquer circumstancia deixar a
em preza de existir.
2f .•

Todas as vezes que a Illm. • Camara Municipal
resolver· a construcção, ou reconstrucção dos calçamentos das ruas que forem percorridas pelos
carros da empreza, nenhum embaraço será posto
pelo concessionario, o qual não terá o direito de
reclamar qualquer indemnisação, pelo facto de ter
de cessar com o trafeO"o, em razão das mesmas
conslrucçõcs, correndo-lhe porém a obrigação de
collocar de novo os trilhos á proporção que os
calçamentos progredirem .
...
._a
MAO'·

O coneessionario em concurrencia com outros
em obras municipaes, e nos lugares, em que estiverem assentadas as suas linhas, será preferido
em igualdade de circumstancias.
23.•

O Governo poderá nomear pessoa habilitada que
1iscalise a exeeução do serviço desta empreza, e
faça manter a sua regularidade e boa ordem.

h.G
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t!-J.:t

Fic<1 pennittida ao concessionario a impot•Lacão
1iHe de dit'eitos da Alfnndega dos carris, carros,
cGva!los_. e quaesquer outros objectos concernentes
no serviço dn em preza.

Se por qualquer circumstnncia o concessionario
tiver necessidade de substituir por locomotivas a
vapor o serviço dos animaes, o poderá fazer, requer·endo, e urna vez que se sujeite ás condicõcs
que forem pelo Governo estabelecidas.
•

Todas as dispnsiç.ü~s dPslas r:lausulas rclalivas
r:oncessiorwrio scrtio iuteirilHtentc applicaveis
ú sociedilde ou eompanllia que por elle fôr organisada ou a quem tr·ansferir os direitos, que Ute
compelem em virtude dessa concessão.
:10

Antes do fim do 2i.> annos, contados desta data,
o Governo não poderá conceder outr·a linha forrea
nas mesmas dirccções da de que se trata.

Serão opporl.unamonl<~ submcltidas ú approvat;;iio
do Potlct· Legislativo as r.onJições da presente eoucessão na parte que delle dependerem.
Pa!acio do Rio de Janeiro em 22 de Janeiro de
1868.·-111anoel Pinto d(' Souza Dantas.

-·-
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DECHETO N. í08J.- DE 25

DE JA:'lElllO DE

'1868.

Concede privile_sio a Janot Jacques & Filhos para fabricarem
e venderem no- Imperio a Ínachina que inventár::io pam cevar\
a mandioca.

Altendcncto ao que Me requerêrão Janot Jacques
c de conformidade com o parecet· do Procuraclot· da Ct1rôa, Soberania e Fazenda Nacional,
Hei por bem Conceder-:-lhes pt·ivilegio pol' tempo de
cinco annos para fabricarem c venderem no Imp~rio a machina que inventúrão para cevar a mandwca.
l\Ianocl Pinto de Souza Dantas, do !\leu Conselho,
l\Jinistro e Sect·etario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Cornmcrcio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e laca executar. Palacio tlo Hio
de Janeiro em vinte cinco de Janeiro de mil
oitocentos sessenta e oito, quadragcsimo sctimo
da lndcpcudenciu c do lmpcrio.
'~Filhos

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
;_\fanoel Pinto de Souza Dantas.

DECltETO

~.

408L- DE 2;j

DE H:-;ElHO

tm '1868.

l;oncede a nccessaria autol'isação á companhia iaglcza-Quecn
Insu1·auce- estabelecida em Livm·pool, para c;temlcr, suas
opera~~õcs ao Impcl'io.

Attendendo ao que l\Ie requereu a companhia ingleza-Queen Insuranee-estabelecida em Liverpool
e de conformidade com a Minha im10ediala Resolução de 18 do corrente mez, tomada sobr·e parecer da Secção dos Negocio:> do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 16 de
Dezembro do anno passado, Hei por bem Concederlhe a necessaria autorisação para estender suas
O{>erações ás Províncias de Pernambuco, Bahia e
Rw de Janeiro, sob as seguintes condições:
1. • A companhia não poderá effectuar no Impel'io operações sobre o sPguro de vidas.
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2. • Em qualquer dos estabelecimeuto:ii lmucarios
existentes em cada uma das capitaes das referidas
Províncias depositará a companhia a somma de
dez contos de réis como fundo de garantia.
3.• Os actos da companhia praticados no ImpPrio serão regidos pelas leis brasileiras.
4-. • A companhia responderá pelos a c tos de seus
Agentes no hnperio e pelo eumpl'imento de todas
as obrigações que elles contrahir·em.
5.• Será trazida ao conhecimento do fioverno Imperial qualquer altera(;üo que solft'eretn os estatutos por que se rege a companhia.
6. • A companhia não poder·á estender suas operações a outras praças do Impel'io sem especial
:uúorisação do Governo Impel'ial.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do ~Ieu Conselho,
ltrinistro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e f'bea executar. Palario do H io
de Janeiro em vinte Cinco de Janeiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo setimo da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Manoel Pinto de SBuza Dantas.

DECRETO N.

4-085.-DE

25

DE JANEIRO DE 1868.

Proroga novamente o prazo concedido ao Visconde de Barbacena para organisar a companhia que se encarregue de
I:rvrar as minas de ca1-vão de pedra, existentes no Passa Dons,
districto da Laguna, Provincia de Santa Catharina.

Attendendo ao que l\fe requereu o Visconde de
Barbacena, Hei pm· bem Prorogar por mais tres
annos, contados do dia vinte um de Abril do corrente anno, o prazo que lhe foi concedido para
organisar uma companhia nacional ou estrangeira que se encarreguf) de lavrar as minas dP.

c~1nào

de pedm existentes nas margPns do Passa

lJous, districto da Lnguna, e Provinda de Santa
Catlwriua, nos termos dos Decretos numeros dous
1nil sete<.:nntos l.!"int<t e sete, de seis de Fevereiro
de mil oito<.:eutos e sessenta e um, condição 7. •.
duus mil 110\'Ceentos e nove de ~9 de Abril
1862,
t1·e~ mil l'cnto e cinc:oenla e sete de 2 de Out11bro
dt! Hl,~:J t! tres tnil qui11hentos e oitenta e trcs de
l 'J uu Jaueit·o de ·I:SG!i.
~.1:1noel Pinto de Souz:cl Dantas, do Meu Conselho,
~Jinislr•) e Se<.:retario de Estado dos Neg-ocios da
k;riculturu, Coruu1ercio e Obras Publieas, <Jssim o
l.t;llila t!lltcad.i·Ju e fa;·.a ex<.:cutar. J'alaeiu do Rio
de Jarwiro e1ll viutl.! ··<.:ill<.:u de Janeiro de mil oito~
centos se::;senta e oito, quadragesimo sctirno da
1lllleper1tleucia e Llu lmperiu.

ae

Com a rubrica de Sua

~lagcstacle

o Imperador.

Manoel Pinto de &ou::.a Dantas.

DECHETO !\". 4086.-DE 25 DE JA~EIHO DE 1868.
·

Concede favores a Otlo Linger para a fu[J(hção de um estabeJecimcutu llc i::dusii'b serica nu lmp~rin.

Attendcndo ao que 1\le requereu Otto Lino-er, e
Confurmando-:lle pot· ;\linha imrnediata Resolução
de ·13 de Novembro do anno passado com o pat·e<.:ct· da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho
de Estado, tl:wrado em Consulta de 21) de Agosto do
mesmo :umo, Hei por bem Conceder-lhe um auxilio de rlez contos de réis par·a fundar no Impcrio, e
de pt'eferencia nas Pm\'incias da Bahia, Sergipe,
Alagôas e Espírito Santo, um estabelecimento de
industria serica, sob as eondições que com este
lluixão, assignad<IS pot· \Ianoel Pinto de Souza Dantas, do .iku Cousdho, Ministro e Secretario de Estado
dos Ncgocios da Agl'icultura, Commercio e Obras
Ptlhlieas, qw: as:;im o t0nha ent,endirlo' e fn.ça. e~·~1'.1 li TE 11.

,,

1. ,
'
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I 1 ( ' ' . (~f 'r· f<..
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A\.TOS

no

l'ODF.r.

cuta1:. Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de
Janeiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio;
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

1lfanoel Pinto de Souza Dantas.
Cendlçües a que se refere o Dee1•eto destu

dat~t.

La Fica coneet.lida a Otlo Liuget· uma úrea de mil
e quinhentas bra~as em quadro de terras devolutas,
;10 pr·eço de meio r<>al pm lli'<H:a quatlrada, para
funElação de um csla belccimellto seropedico no
Irnperio.
2. • O pret::o da nH~tH:ionada {u·na será intc~ral
mente pago nu pra:w de eil!l:o aunos cuHLarlos desla
data.
3. • O concessionario indicará ao Governo Imperial
dentro do prazo de seis mezes contados desta data,
a Província ou Províncias em que preencher a mencionada át·ea, que será medida e uemat·cada á sua
custa no prazo de doze mezes contados de igual
data.
4.• O concessionat·io, no acto de indicar ao Governo Imperial a localidade escolhida para a fundação do estabelecimento sei'ondico, pl'estar-lhe-ha
Informações circumstanciadns :-:.obre a natureza e
situação do terreno c quaesqucr outros ~selare
cimentos que forem convenientes , sendo igualmente obrigado a apresentat· uma cópia authentica
do respectivo tombo logo que este se vel'iíique.
5. • E' concedida ao concessionario passagem
gratuita nos paquetes das Companhias subvencionadas durante o tempo que fôt· obrigado a viajar
com o proposito de escolher a localidade mais
aprop~iada para a fundação do estabelecimento seropei.hco.
6.• Serão despachados 1íHes de direitos por
tempo de cinco annos contados da data da conclusfw
do tombo das terras concedidas os casulos que
forem exportados l"Xllo concessionario, e a seda que
Jôr importada proveniente de tacs casulos, não podendo os produc.tos de seda exceder em peso á
quantidade dos cnsnJQs PXportarloo;.
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'7.• E' concedido ao concessionario um auxilio de
dez contos de réis em prestações · semestt·aes de
dous contos de réis, devendo verificar-se a primeira
prestação depois de escolhida· a localidade apropriada para a fundação do estabelecimento seropedico.
8. a Ficüo hypothecados para garantia da amorti- ·
sação do auxilio concedido o estabelecimento seropedico e quaesquer outros bens do concessionario.
9.• A amortisação do auxilio será feita pela mes·
ma fôrma por que é concedido, e começará depois
de pago o prec;:o da órca de terras a que se refere
a condieão 1. a
10. E'' linc ao concessionario crear além do
hicho da snda indígena do paiz qnaesquer outras
especies ainda que sejão procedentes de paizes
cst1·ang-eir·os.
-t ·I. E' w..:/n·cssarnenle prohihidn ao ~orH~nssirmario
n ~~ull.ura 1 ~~plantas qrw 11ão sn 1kstinem ú creaç:io
do IJieho da· seda e lambem a collwila de produclos que não sin·ão para o sustento do pessoal empregado em seu estab1~lecimento.
12. De l!·es em tres mezcs o concessionario prestará ao Governo Imperial informações circumstanciadas so!JI'e os trabalhos que emprehender, sendo
obrigado a satisfnzer quaesquer· esclarecimentos
que lhe forem exigidos e a franquear o estabelecimento eis pessoas ~que pelo mesmo governo forem
cnearregadas de examinai-o.
13. O concessionario ficará relevado da obrigação
de restituir o auxilio concedido se dentro de cinco
armos contados desta data conseguir tornar exequivcl no paiz a induslria se1·ica.
H. Uma commissão nomeada pelo Govemo ImpGrial será incumbida de dar parecer soLre o estado do estnbelecimento, expirado que seja o prazo
fixado na condição anterior.
45. Não se verificando a hypothese da condição
13. ", mas provados os serviços pelo concessionario
prestados por fórma que convenha ao paiz a continuação de quaesquer favores para se conseguir o
desenvolvimento da industria serica, serão as presentes clausulas revistas pelo Governo Imperial a
!luem fica salvo o direito de cassar todos os auxihos dispensados ao concessionario, se verificar-se
o caso de ficar demonstrada a falta de diligencia
por parte delle em apresentar o estabelecimento
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em condições Jisongciras dentro do prazo fixatlo na
citada condicão.
~6. o corwessionnrio incorrerá na mllltrl de
200$000 pela primeirn infrne~Jtn de f!Unlqner desta:->
condições; no caso de reineidenei:~ S'~rú revogada
a presente concesslío, ftenndo o Estndo seulwr do
estabelecimento sem cpw 11 coneessinnndo pos:;a
nllegar pl'Pjuizo algum llClll recl<llll<li' qt:alquer illdnmnisa~iio.

Pnlacio do nio ,]p, .Tatlf'irn nn1 :!:i dn JaiiCit·o.
Pinlo 1/,· ._\cw_crr. Du.,f11s.

~dll

IWif!.-~ranor!

IIECHETO \" • .Vl87.-

Jll:

'n

.J.\\EfllO DE !~li:~.

Desliç;-3 do Comm:mdo Snp~r\or tln nnmkipio do .Jniz de F'"'a, ~
subordina ao de Aynrnoca tla ;•rmincia d,~ ~iin~s Cpr:H•s, a
Guarda ~acion:Jl perteucenli: ;i l'I'Cf!llezia de Sant::t flita d1~
.Jacotin,:a, da menna Proviuci.1.
t\llcnd,~nrlo ao qnc :\Te~ aprr·wn!ou o Prf'sident.~
da Provinl~ia de !\lirws lier·acs, !lei por bem DccrcLar o s~guiote:
Art. 1. o Fica desliqacla rlo Comm;mdo Superior
tlo Juiz de Fóra, e ftubnrdilwdo ande A~·urttoea, da
P1·orinc.in de ~linas f;.pJ'ilf'S, n Gnnr·da '~acinnal prrteoecn!e á fr·cguezia de Snllta Hi!a de .Jaeotinga d.1
mesma Província.
Ar·t. 2. • Fica cxlincta a prinwit·a companhia avulsa de inf'anta!'in, e reduzido n seis, o numero de oito
companhias eom que foi crendo o bntallúío numero
sessenta e nove. passando os Guardns pertencentes
ú referida t'rf>gurzia de Sanln Hila de .Tacotinga a
fazer parte d,o bntalhilo de infantaria numero cem,
::>rganisado no districto do Commando S•Jperior de
Ayu1·uoca.
'!llnrtirn F1·ancisco Ribeiro de Andrnda, do l\Ieu
Conselho, llinistro e Secretario de Estado dos Negocios da. Justi1~n, assim o tenha entendido e faça gxe-

nu:tnro.

!j3

cutar. Palacio do Hio d~ Janeiro, em Yinte cinco ele
.Tnnciro de rnil oitoet>nlns s"s~ent.n e oito, quadrngL'simo selimo da Imlependencin c do lmperio.
Com a rubrica ele Sua :1ing8Siadc o Imperador.

J.lial'iim F1·ancisco RíúciNI de Andt·ada.

Jlcsli;!a !lo oitan1 h:ll~!IJiw 1la r1·sena da l'rov;neia 1\n Hio de
.l:nwil'a, a C11ar:la 'óa,inual p:·r~·~~H~<'fllf~ ao lllltuicipio 11<~ :'ioYa Fl'ihln·~:o <l:t IIH~;;IIt:l l'ro•;inf:i;,, e cn'a 1:01!1 dia 11111a s<·c•:iw

de hala!lt:w.
t\llr~lld<~tHlo :1o rpH~ ~11' l"'pt·csrntnu o Presi'l"ute
da Provinei<J do Hio de .Janeiro, Ilei por lJCtn lkcrctar o sr~guinlc:
Ari.. 1. o Fic.r1 tlcs!igarh do oiUtvo haLalhiío da reserva da Pr·oyineia lh Bio rir Janeiro, a G;tnrda Na('.ional pcrlr~n,:entc no munieipio de NoYa Friburgo,
da llH~SllH Prnvineia, e eorn c!la ct·eacla uma sec~;ilo
dP !Jatallt:in, r.orn duas eompnnhias, c a de:;ignal_/to
de dezoito do servit,:.o da reserva.
Art. 2. o Fica revogado nesta pnrtc o Decreto nlJmero mil duzentos se1enta c nove de vinte seis de
Novembro de mil oitocentos cincoent.a e tres.
i'\Tnrtim Frnneisco Riheii'O de Anrlrndn, do 1\Teu
f.onsclho, Ministro e Snerctm·io de Estarlo dos Negocios da .Tustiçn, assim o tenha entendirlo e faça
exccutm·. Palacio do Ilio de Janeiro, em vinte cinco
de Janeiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesirno ~etimo da Indepenclencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Mw·tim

F,~ancisco

Ribeiro de Andrada,
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DECRETO N.

ftO:l!) -DE

2:)

DE .JA\FIRO DE

4863.

Eleva á categoria de eoq10, a comp!,nhia avulsa de cnallaria
numero tres, da Gu:u·Ja i'i'acional da Província do Paraná.

Attendendo no que 1\le representou o Presidente
da Província do Paranú, Hei pot· hem Decretar o :;eguinte:
,
Arli("o Fnico. Fien elcvarln ú categoria de corpo
com (Ious esquadrões, e a designaçüo de deeimo, a
companhia avulsa de cavallnria numero tres da
Guarda Nacionnl da Província do Pmaná; e revogado
llf:sta parte o Decreto numero mil quinhentos sessenta
e um de vinte um de Fevereiro de mil oiloceutos
cincocnta c cinco.
1\larlim Francisco nibeiro de Andrnda, do Meu
Conselho, l\Iinistro c Secretario de Estndo dos Negoeios da .Jusrira, as-.irn o I.Pil!Ja l~llll'rtdido P !;1~:a
~~·weul.ar. l'alat:io do llio dl' ./aneir·o t!tn vinte eineo
de Jaoeir·o de mil oilocenlos sessenta e oito, quadragesimo selimo da Independeocia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador.

Mw·ti;n Francisco RibCÍ1'0 de And1·ada.

DECRETO N.

4090-DE

25

DE JANEIIlO DE

1868.

Eleva á categoria de corpo, a companh'a arulsa de cavallaria
numero quatro, da Guarda Nacional da l'rovincia do Paraná.

Attendendo ao que Me rel?resentou o Presidente
da Província do Paraná, He1 por bem Decretar o
seguinte:
Artigo Unico. :Fica elevada á categoria de corpo
com dous esquadrões, e a designação de decimo
primeiro, a companhia avulsa de cavallaria numero
quatro, da Guarda Nacional da Proviocia do Paraná;
e revogado nesta parte o Decreto numero mil qui-

LXECL:Tiro.

,. ,.

'))

nhenlos sessenta e um de vinte um de Fe,·ereiro
de mil oitocentos cincoenta c cinco.
l\Iartim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secl'elario de Estudo dos Nego cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
t!Xecutar. P:1lacio do H.io de Janeiro em vinte cinco
de Janeiro de iuil oitocentos sessenta e oito, quaJragesimo setimo Ja Inuependeucia e do Imperio.
Com a ru!Jrka de Sua l\lageslade o Imperador.

DECRETO N. 4091- DE 29

DE J.\C\EIRO DE ~868.

Approva a reforma do~ estatutos da' Sociedade l'ranceza de
Soccorros !llutuos.

Attendendo ao que representou a Sociedade Franceza de Soccorros Mutuos, e de confonuidade com
as Minhas Immediatas e Irnperiaes Resoluções de
4O de Julho do anno passado, e 26 de Janeiro deste
anno, tomadas sobre pat·ecet·cs da Sec~.ão dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarados em
consultas de 10 de Maio e '24 de Dezembro do primeiro dos referidos annos: Hei pot· bem approvar os seus novos estatutos, que devem subsLituit·
os que se a chão anncxos ao Decreto n. o 27\H de 45 de
Maio de 186-1, alterando-se porém o arl. ai nos seguintes termos:,< Nenhum soei o poderá recorrer aos
tribunaes, sem que conste, por fórma authentica, que
sua preten~ão tenha sido desattendida pela assembléa geral >;; e ficando quaesquer outras alterações
que se fizerem nos mesmos Estatutos sujeitas a
approvação do Governo Impel'iul. .Do que st:: passará a competente carta para serVIr-lhe de titulo •.
José Joaquim Fernandes Tort'es, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios do Imperio, assim o tenho. entendido,

!i li
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e fa~a execut;tr. Palacio do Rio de Janeit·o em
vinte nove de Janeiro de mi. oitocentos sessentn ·
e oito, quatlragcsimo setimo da Iutlcpeudencia e
tio lmpcrio.

Com a ruLrica Llc Sua

l\Ia~estade

T!Tl' LO

Art. •1."
Frailcl~za

~

de

E

o IruperaJor.

1-1.\ S.

·1." O lil11lo da :-;o::it•dado
S~ll:t:oJTth

:\lttillth.

~·:: Sodr:dadt~

I'íito ptHll~rú, e111

tewpo ulguru, u sub qwdquet· pretexto, renuneiat·
principio de :;ur !lllllilil, e nem reunir-se a
outt·as socierlaues. E' u:;sen~.ia!mPlltc franecza.
~estas condi~;ties é inuissoluvel, e uinguem podet·á promover a sua Liissolu(:üo, saho o caso pre\'isto pelo art. G·l.
-~ ·~-· Tem pot· litu: ·1. • aaüliar os soeios qun
adoecerem ou se lol'fl:tt'()IH irmllidos, c que por
I'OUsnquetH.:ia ncío [Htderew lralwlltar; :!." miuistrnr-lhes tratnmenlu lllf~dico ~~os uredicamentos re<·t:itatlos; :L" abouar·-JI!es UIIHI pensüo cmquauto
estiverem incapazes para o traualho: .'t.. • fazer as
dcspezas de seus fuuurae~; ; :.i." manter aos sexagcnarios ou incuraveis uma pcu:>ion de rctraite cuja
lmportancia e cunuiçües act:.essorias estão deteruünadas uo capitulo das pcnsi'les.
§ 3.• .E' iilimitado o numet·o dos socios.

<lO

CAPITCLO II.
CAPIT.\I.•

Art. 2.• O capital da sociedade é formado: f."
pelas joias de entrada; 'l." pelos saldos da receita;
3.• pelos doualivos c legados dus socies.
Art. 3. 0 O saldo das receitas, deduzidas as desP~"Zns, n proporr.:fto qne rH·rder a lfllinhentos mil
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l'r•is noonooo) ser:'\ posto no eslahr.lccinwn(o eseolhiJo pela dir·eetot·ia reunida aos commissarios.
Estas sommas só poderão ser retiradas com as
mesmns fot·malidacles e com as assignaturas do
l'reside11te, do Titcsoureiro e do Secretario; o emfli'C5~o · definili vo de !las serú resolvido pela assemIJiêti geral.
C.\PITULO III.
ADmSSÜES.

Art. \. • ~ 1." Pal'a ser <.Hlrnilliclo como socio é
ter U1 annos completos c menus de ~5. O
1:andidato devcrú tet· de domidlio no Jlio de Jalleiro p(dn tlH~no:; sei.~ nwzes; apresentar petição
ú dirn:Lor·ia qun a aeeilarú ou recusarú, segundo
;ts itd'ut·tn;H:I!t·s qtw llw forem ministr·Hdas. ·
~~a p:~l.i'c.:;io d1~vc~r;i dc~elm·m· o catHiidlll.o: 1. • o
pr·t)l~i~;o

l11r~·ar c a
i~it!Il!c• ([()

da!a do St)ll nasdrneuto; 2." q11e ú sadio,
qualqtwr enfet·tuitlatle ot·ganica, ehronica
n'.l im:uravel, e que se sujdta ao exame do medil'.cJ da sociedade.
·
.~ 2. • Tudo o soei o qne, na occasião de apreSf'JIIar-:-.e á admb·.s<-IO tiver oecultado molestia chroniea, o:'!:\'<lltiea 0~1 o~t!.ra qu<.ll<fuer que ulteriormente
fór· verilkat!a pelo mcdieo da sociedade, será risenrh dos reg!sli'O:.;, c, c.;om deducc4ão das despezas
eotH~crnentcs aos soceor·t·os recebidos, lhe serão
restituída~; as entradas '[lle houver feito.
Art. :.>." Totlu o eandidato pagarú uma joia de entrada de mil róis eotTcspomlcntc a cada armo completo que lÍ\'C1' de idade.
.
:\t't. ü." ~ I. o Todo soi~io pagarú ·a eontt·ibuição
trinH:ll:õ;l! ck cpraii'O mil e quinhentos (l$500) a
eoutat· do 1." de Sdcmllro. ·1." de Dezembro, 4 .•
dt.• :\Lm·o c 'I o dd Junho de cada anno.
\~ ·z: :\:.; c•mlt·ilnti~/,cs principitH'úü sempre no
lriillestt·e du1·aute o r1ual o socio tivct· sido inscripto
nus re!Iistros.
Art.. 7. Todo o soei o, satisfeita n joia, poderá rernir-~;c das contribuiçc)es futums, na oecasião de
~;~~L' n:lmittido, ou quando julgar conveniente, pagando de uma só vez a quantia de trezentos mil
n:~is (::00~000) ; neste easo rcceberú a fJUita~~ão da
tiiret.:toria e o fnef,, scrú meneionado no livro das
0

P.\HTl·: H.

S.

58

Ar.TOS DO POl'lF.rt'

CAPITULO 1\'.
"LNFER1HD.\DES E

socconnos.

At't. 8. ~ § t.o Pela di1·ectorin, reunida nos comm'issarios, será escolhido um medico. Este ,·encerá
o ordenado annual de seiscento~ mil réis (GOfl$(}(}())
em pagamentos mensaes. Em caso de nrcessidade
a directoria te1·á o direito de addir· um ou mais
medicos ao nomeado.
O medico estará sob a direccão immediata da
rlirectoria, á qual dará relatorio h6bciomadario sobre
o estado dos doentes qHe tiret· visitado.
§ 2. • ·se o medico adoecer 011 ausPntm·-se, prewuirú a dircctoria, c se l'ar<'t substitui•· pot· um tle
seus collegas, com approvaçiio da directoria.
Arl. 9." Os medicnmt~ntos serüo contractados, medinntc ns condir_/ies lllêlis vantajosas, com li IH ou ma i:;
pl~<ll'lli<H~r)Ulir~os, pela direclorin.
Em cada trilllcslre, docmneutmlns com a data dos
fornecimentos e o uotne dos d4)Cntcs, serão apresentadas as r~onlns pelo phannnef)Ufico.
Art. 1O..~ Lo A sor.;iedadr) l'ol'!l(,'CeJ'Ú gmlnilamenle
aos soeios l'esidentcs no Hio de Janeiro, doentes ou
impedidos de trabalhar: .J.• trntamento medico; 2.•
os medicamentos reeeitados; 3. a diaria de mil
r{~is (·I SOOO) emquanto durar a impossibilidade de
trabalhar, al!estada pelo medico da sodedadc.
§ 2.• Esta diaria, por intermedio dos commissarios, deYerá ser entregue todas as semanas aos
socios em condições de recebei-a.
§ 3. • A moi estia não dispensa o pagamento das
eontrihuieões trimcnsae~.
Art. 11 ... Para ter direito ú diaria c aos soceorros
medicos, 6 preeiso just.ilil~ar: 1.• que satisfe1: a joia
da entrada; 2. • que tem sitio pontual no pagamento
llas contribuir~õr~s lrimensaes.
Art. 12. Todo o socio doente dcverú prevenir o
medico da sociedade, o qual lhe dará a nota da
molestia; nota que scrú assignada pelos commissarios em cada visita.
Art. 13. § 1.• O soei o doente que recusar o tratamento do medico da sociedade e preferir outro,
receberú o auJ.ilio pceuuiario de dous mil réis
(2$000) por dia.
Neste caso fiearilü a seu cargo os meflicamontos
e :-~s Yisitns de medico de S'i.J<t csP.ollp;~.. ·
0
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§ 2.• O tempo da cünvalescença pam todo o soei o
tt·atado pelo medico da sociedade, ou por outw
lJUalquer será, dividido ern dous períodos de seis.
mezes eada um; no primeiro pel'iodo receberá o
convalescente a dia.ria de mil réis (1$000), e no segundo. a de quinhentos .réis (500).
No fim do segundo periodo, se não se achar
inteiramente restabelecido, será considerado incuravel, e como tal terá direito ú pensüo. Adiaria
será concedida sómente aos socios convalescentes
que residit·em na sécle da sociedade.
Art. H. Todo o socio doente que não puder ser
tratado e:n sua casa, será recolhido, mr.dianto parecer do medit.:o da sociedade, a uma casa de saude
de sua escolha, onde terá tratnmento; cuja despeza.
não poderá exeeder a tres mil réis (:J$000) diarios
c na saltida rccehen't a quantia de cinr-;o mil réis
(ã~()OO) por· uma SIÍ Yf!Z.
At·t. Hi. Como Jic~a dito, o soei o quo reeusar· o
tratamento do medico da soeiedade reccberú o auxilio pecuniario de dous mil réis (2$000) diarios,
ficando u cnrgo delle socio os rncdiearnentns e as.
visitas elo medico <[ll!' pr•d'tlrit·. rJas para ter direito
a estes dous mil réis (2$000) deverá exhibir altestado da molestia e sua dumção, passado pelo medico
da sociedade. Nos casos em que o medico da sociedade julgat· necessarias e pedir juntas ou con:ferencias medicas, as despê'las respectivas serão
pagas pela sociedade.
Art. 16. Todo o socio que, percebendo a diaria
ou os soccorros meJicos, não fôr encontrado em
casa pelo medico ou pelos cornmissarias, será pri·
vRdo da diaria, salvo se justificar a ausencia corn
attestado do medico assistente.
Todo o socio que, no gozo d3 dia ria fôr encontrado
entregue a suas occupaÇões habituaes, ou trabalho
prejudicial a sua convalescença, serú privado dos
so.ccorr!ils pecuniarios.
Art. 17. Não terão direita aos soceorros pecuniarios os atacados de molestias syphiliticas, nem
os que soffrerem doenças provementes da embriaguez: nestes dous casos o socio doente terá
diretLo sómente ás visitas do medico e aos medi:- .
camentos.
Art. 18. A's visitas e aos cuidados do medieo terãodireito sómente os socios. doentes.

60

ACTOS DO PODEI\

CAPITULO V.
PE!\SÕES.

Art. ·19. § 1. 0 Todo o soeio qne allingir ú idade
de sessenta annos, lendo feito p:ll'le da sot.:idadu
durante dez annos consecutivos, ln~t dit·dto a utna
pensiío (pension de ret1·aile). A socidncle applitarú
a esta pensão os quatro quintos dos jut·us dos fllltdo;
convertidos em apolices da divida publit.:.t, exisft'lllt'c>
no fim de cada cxerLicio, segundo a Yerl!ic<lt'itu
feita pela commissão rerisor·a das contas.
··
Esta pensão nunca poderú ext.:elier a duzentos
mil réis (200$000) annuaes.
§ ~.o Pela mesma fúr·mn, todo soei o f1UC, em cottsequencia de molesLia ou ferimento, íit·;u· priradtJ
de algum memhw ou dt! al:~u:n urgúo, t:oja pnrdil
Jlossa oceasionat· illt.:apaeidat!D cl!~linitira p:u·" o
trabulho, depois que sua ine11t·ahilid:ule l'tl!- rec:onhecida pelo medico da sne.iediH.le, ser:'! t:ow;idL·-rado pensionista como se tiresse illliu:.~idu ú ida:!:!
de sessenta annos.
Art. 20. Se um socio, qne recehcr a pensiio ('1!1
virtude do § 2. o do art. 19, che;;ar a reeo !Jrar a ::;audt~,
ficará de novo sujeito a todos os encargos dos socios aclivos e não terá mais a pcn~iiu, senão 11a
época em que outra vez tiver direito a clla, cn1
razão da idade ou de nova cnfcrnlidadc ittt.:Ul'i.l\'t'l.
Art. 2·1. § 1. 0 Os socios lerão dir::ito ú pen:;fiu
sómente depois de completarem scsseuta mmos til!
idade. Os pensionistas residentes na sr;de da sociedade deveráõ reclamar a sua pensiio durnute o
exercicio, os residentes fóra da séde da sodedado
no prazo de dous annos; depois destes pr·;tzo:;,
uns e outros perderáõ o direito a um amlo Jc pensüo
decorrido.
§ 2. • Os que tiYerem direito ú pcnsiío não eomeçaráõ a gozai-a, senão a contar do primtiro dia
do trimestre que se seguir· á petiç.üo, ou á verificação da incmabilidade.
Art. 22. § 1 . o As pensões serão pagas, por trimestres vencidos c por ordem do Presidente, aos
pensionistas ou a seus procuradores. sendo estes
obrigados a apresentar certidão de Yida do soei o.
O Thesoureiro não procederá u pagamento sem o
1:isto do Presidente.
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~ 2. • Tu das as despezas oecasiunatlas pela co-l!rarJt_;.a da pensão de pensionistas ausentes 1icaráõ
a cargo destes.
Art. 23. § 1.• Os pensionistas conservão o direito
de assistirem ás assembléas geraes; podem tomar
partn nos dehates com voto consultivo e deliberati::o; ·~ la!llhe!ll podem occupat· todos· os cargos.
Estão i,;ent.os de toda a eontl'ibuição, e têm dir·eito
sómentu á; visitas do medico e aos medicamentos
no t:lbO th~ serern domidliados na séclc da socied:Jt!e, mas não pereebem as diarias.
~ 2. • Para ter direito á pensão, o sor.io deverá
. npr-esent:ll' 3 directoria certidão de itlade competentemPnte legalisada, a qual ficará nos archivos da
sociedade.
~ 3. • Em caso de declar<~ção falsa, e em qunlquer
(~po(:a, sn a s0cieda:le descobrir qul~ foi unlilosa11lt~nl.u nugarwda p:~lo so!:io, nsln Sf)l'Ú c·xpulso drt
sueicdade sem ser rcemboiC:udo de lluanlia alguma.

CAPITULO VI.
ENTEilUAl!El'\TOS.

Art. 24.. Todo o enterramento feito a expensns da
sociedade não excederá a quantia de quarenta e
dnco mil réis (i58000). Se a familia do fallecido se
encarregar das despezas do enlerramento, a :oociedade não contribuirá com quantia alguma.
Art. 2:.> § 1.o. A directoria designm·á pela ordem
alphauetica quatro socios para assistirem, em commissão, ao funeral, sendo a despeza da sege ú custa
da Sociedade.
~ 2. o Quando o soei o designado não puder comparcecr ao funeral será oul'igado a se fazer substituir
po1· outt·o socio.
Art. 26. Quando morrer algum sor.io, a familia ou
amigos do fallecido o parliciparáõ irmoediatamenle
a um dos membros da directoria, que tornará logo
as medidas necessarias.

CAPITULO VII.
DEVERES E ENCARGOS.

Al't. !7. Todo o socio que dever á caixa mais de
um trimestre de contribuição será convidado a su-
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tisf'azer a sua importancia. Se ficar dous trimeslt-es
atmzado, será considerado como demittido, depoi~
de lhe ser feita segunda intimação, e decorrerem
quinze dias sem ser respondida; mas se antes desse
prazo justificar, perante a directoria, impossibili.dade de pagar a importancia das contribuições, continuarú a fazer parte da sociedade.
Art. 28. Qunodo algum socio quizer ausentar-se da
séde da sociedade, e não ficnr SUJeito a ser riscado do
nurnem dos socios por falta de pngamento, deverá
<n·isar o presidente po1· escripto, e antes da partida·
saldar as contas com a sociedade, e na volta pagar
as contribuições vencidas lluranle a auscncia, a qual
niio poderú exceder de um anoo. Se a dit·ectoria descobrir qtw um socio que se deu 1'lor ausente reside
no lugat· onde se acha estabelecida a sociedade, o seu
nomu ser<'t riscado do rcgistt·o dos socios por falta
ue pagamenlo.
J!iea ent1~11dido fJIIC e socio pôde ausentar-se e
vollar· (J s!'·d~~ dn soeicuade s1~rn rn·evPnir· a directoria, se pa~ar· regu!anucnte as coutriiJUiçõcs d.manle
a ausencta.
Art. 2!). § 1 . • Todo o soei o que deixar de pertencer á sociedade, seja qual fôr o motivo, não ter{t
mais direito ás vantngens da sociedade, e tão pouco.
ao reemboi~(O das sommas que tiver pago.
§ 2. o Todo o socio que, tendo-se retirndo da sociedade ou sido riscado elo registro, quizer ele novo
inscrever-se, não poderá S1Jr admittido sem sujeitar-s_e t!e novo a todas as condições exigidas para
a ndmrssao.
A1·t. 30. § 1. o Toda a condemnação que maculara honra c a probidade, importa exclusão do socio
e \'Cd a a admissüo na socredade.
~ 2.• Nenhuma pr·oposta de exclusão poderá se~
:ulrnittida, sem quo seja moti\·ada ou apoiada por
cincoenla membros pelo menos.
§ 3. o O soei o, cuja exclusão fôr pedida sendo
apoiada e motivada, será convidado a comparecer
perante a dircctoria reunida aos commissarios, a
1irn de ser ourido sobre os factos que lhe forem
imputados. Se não se apresentar no dia fixado, a
directoria deliberará conforme entender: se comparecer, !omar-se-ha nota da defesa, e em ambos.
os casos a questão será submettida ao julgamento.
da assembléa geral.
Art. 31. Em toda a contestnçiw entre os socios
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·e a directoria por factos aclministmtims não haverú outt·o juL~ mais do que a assemiJiéa geral,
quaes<tuer que se.Jao as .o~·el!sas allegadas: todo ?
socio que para obter sattsfaçao dos gravames sotfr·idos se dirigir aos tl'ibunaes, será por este facto
excluido da sociedade.

CAPITULO VIII.
DA DIRECTORU.•

Art. 32. A directoria serú composta de sr:tc membr·os, sendo, um presidente, um vice-prcsidl•nte, um
1 ." secretario, um 2. • secretario, um lhesoureiro
e dous consclheiJ·os.
Art. :i3. A directoria oletie o seu presidente, o seu
vice-presidente, os seus seeretarios, e o seu thcsonl't~iro. Elege pam eoadjuval-a mais seis com 111issôes
de quatro rnernhros eada urna, <~st:r.llridlls d'enlre
o ..; so<:ios dt~ divt~rsas pmfisstles. t:ad<1 coruruissiio
serv'ini aller·wHlanwntc (HJL' ~~spaço de Ulll mez.
AI'l. 34.. A director·ia não póde ·dcliber·ar sem que
cstejão presentes cinco de seus membros.
Art. B5. ~ L' A director·ia deve representar e sustentnr os direitos da sociedade; observar os estatutos,
c velar que niío sejiío alterados nem na esscucia, nem
na fórmn.
§ 2. c Todo o membro da directoria que se tornar
culpado de alguma alteracão na fórma dos estatutos será por esse facto -exclui do da sociedade.
Al't. 36. A dircctoria receberá as oiTertas, legados,
t'lonativos, etc., feitos á sociedade pelos socios; é
encart·cgada da cobranç.a dos fundos, do s~~n emprego e <ie tudo o que diz respeito á administraçiio
da socit~dad!:!, mas em nenhum caso poderá servir-se
do capital, alienar, comprar bens de raiz, nem fazer
contractos por mais de um anno, sem ter com antecedencia consultado a assernbléa gemi.
§ 2." Quinze dias antes da reunião annual da asscrnbléa geral a direetoria fará distribuir· a t'Jrlos os
membros da sociedade o relalorio financrir·o de sua
administraeiio.
At·t. 31. ·A directoria designará o cobrador encarregado elo dar os passos necessarios á administração,
que se não comprehenderem nos encargos dos commissarios. Este trabalho será pago com nma portcntagern que jámais excederú a lO·;. das contrihuit~i\rs c joias.
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Presulente e dce-p1·esirlc11tc.
Al't. 38. O presidente convoea os mernbt·os d<l
sociedade para as reuniões, preside ns assembléas
gerttes, dtrige ns discussões, concede a palavra aos
socios que a pedirem, segundo a ordem de inscripção, faz executar o regulamento, chama á ontem
os socios (!IIC sahirem dos termos de uma discussüo
calma e conforme ás conveniencias, ou que se afastarem da matei-ia em discussão.
Põe n votos as diversas propostas npoiadas pela
assem hléa, assigna todos os a c tos, decisões, e dcliberaçôes, e representa a sociedade pernnte as autoridades do patz. Seu voto não tem prepondcmncia
algur:na solJI'o o dos outros mcmbt·os.
Ar. 39. O vice-presidente substitue por direito em
todas as funcf~ões e altribuições o presidente demissionario, ausentl~, impedido o que lhe lenha delegado os seus poúeres.
l'í'iiJ/I'h·os c Sr'[JWu.?os secr"r.:larios.

Art. 4.0. § 4 .• O 1. • secretario lavra as actas d:1s
da directoria e assembléas geraes, em u 111
registro ad !toe, numerado e rubncado \)elo pr·csidente, convoca, pot· meio de cartas iuc ividuues
e por meio de annuncios nos jornaes, os mcmbt·os
úa sociedade pam as assembléas gentes, ordinaria~~
c extraordinarias, previne pela mesma maneira, e
c.om oito dias de antecedencia os membros da eommissão, que tiver de entrar em exercido. E' tamhem
encarregado da correspondencia.
~ 2. • O 2. • secretario substitue o primeiro na sua
auseucia ou impcJimeuto.
sessõ~s

Tlwsourci1·os.
Art.. H. O thcsoureir·o escriptura regularmente a
receita e despcza em um livro numerado e rubricado
pelo presidente. Guarda os fundos e o~ valores da
sociedade e dispõe delles segundo resolução da directoria e á visia de ordem assignada. pêlo pt·esidente. DevtJ let· os liuos em dia e submetter o
estudo da caixa á consideração da directoria sempre
que esta o exija. Em eada assembléa gernl apresenta () re!atorio uo estado finaneciro d,l sociodade.
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CAPITULO IX.
COlll\IISSARIOS.

Art. &.2. § ~. • A directoria elege para coadjuvai-a
seis commissões de quatro membros cada uma.
Cada commissão servirá altemadamente po1· espaço
de um mez.
~ 2. • Os commissarios tem por dever visita r os
doentes, veritiear se estes recebem com exaetidão
ns visitas do medico e os medicamentos receitados ;
pnrticipar por escripto ao presidente as proprias
ohsena~;ões sobre r1uanto possa interessar aos doentes e ú sociedade.
1\.l't. t,;L ~ ·t.• O commissario que encontrar algum
doente no caso do art. 16 destes estatutos, o comwunkarú ú dir·ecloria.
~ 2." Dcverú assignm· e datar a tahella da molestia,
Sl~lllpr·e que se apresentar em casa de qualquer
doente.
§ :J.• Quando entregar· a dia!'ia ao doente deverá
fazer menr~ão desse facto na tubella.
CAPITULO X.
ELEIÇÃO DA DIIIECTORIA.

Asscmbléas Ge1Y1cs.
A1·t. H. § -t.• Todos os membros da sociedade
se reuniráõ em assembléa geral, uma vez por anno
no dia i.· de Setembro: ·I." para ouvirem o rclntoi·io
do pn~siJeute ; 2. • pam elegct·em os memlH·os da
diredoria e quatro supplentes; 3. • para nomearem
uma commis::;ão de cinco rnemuros encarregada de
examinar e verificar o orçamento da directona pa1·a
o anno corrente.
§ 2. • Todo o soei o qur. occupar a presideneia não
poderá fi1zer parte da directoria no anno seguinte.
Art. {.5. Se a directoria reunida aos cornmissarios
julgar necessario convocm· uma assembléa geral
extraordinaria, ou se cincoenta socios pedirem essa
reuniüo, a convocação será feita pelo presidente
por meio de cartas imlividuaes, participando aos
~ocios, com quinze dias de antec.edencia, o dia, o
l11gar·, e o 1irn da reunião extraot·dinaria.
l'.\RTF. U,
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Art. ~-6. ~ ·1." A assemhléa geralt~iío poclerú f'tmrcionar sem se achar pt·csento a tcr<.:a parte dos
socios constantes da lista organis<1da na oer-asião
da vel'ificaciio das contas. Se cstl} numero nüo SI}
reunir, súú convocada nova reuniii.o que delil>e-

rarú com o numero dos soeios presentes.
~ 2." Qualquer dclibcr;H:iio scr·ú tomada pot·m:tioria de votos tios membros presentes e por esct'lllinio secreto.
Art. .47: Em <Jl~alqucr clci\~~10 nomear-se-Ita uma
commtssao de cmeu mernbros para receber as cedulas e proceder á aput'a\;flo dos Yotos. O presidente dessa commissüo eutregarú ao presidente da
di1·ectoria o resultado que scrú immedinlamcnte proclamado. Depois de tenninada, lidn, approvada c
assignada a acta pelos qtw o quiwn~111 faz1~r, o
presidente lovanlarú a sess;-to.
At·t. 4-H. ToJo o soeio qne na sala elas rl~llllit-,cs
da sociedade dirigit· injurias, ou pralicar vias th~
facto contm qualquer tlos socios, scrú, segundo a
gravidade dos netos, rept·ehendido p1)lo pt·t·sidente
e até expu\so da_ reunião conforme resoh-et· a as-

sem bléa geral.
CAPITULO XI.
DISl'OSI\;i:iES GE!l.\ES.

Arl. !~9. Totla a pt·oposta de mudança on modificação nos presentes cslatn•os sení. nprescntacla por·
escripto ú dii·ectoria pelo wenos tlons mezcs antes
ela reunião da sodcdade em nssernlllf')a gemi. A
direetoria convocaril os commissarios e o autor· da
pt·oposta pam entre.si procederem ao seu exame :
se fôr apoiada nesta rcuniüo serú distril,uida pelos
socios, quinze dias antes da reunião da assembléa
gemi, a cuja dclibcl·ação ser<Í submcttida.
Não sendo approvada e apoiada a proposta nesta
reunião da directoria e cornmissat·ios, será con::;i<.l.erada como tendo sido rejeitada.
Art. 50. Os l?rcsentes c~talutos, discutidos e aceitos
pela assernblea geral, nao P-?derao ser alterados,
nem rcfot·mados antes do pmzo de cinco anut)s,
a c~nt~lr da data de sua approvaçiio pelo govemo
hmstlcaro.
Art. 5·1. A socieualle s1í pollerú ser dissohitla porinsutliciencia de recursos, e nos casos previstos

G7

EXECVfl\0.

no ;n·t. :;:) do [Hcreto n." 27H

d~

19 de Dezeml.H'O

de 18\iO.
Al't. s·2. A dissolur;iío niío p':lderá sm· rcsuJvida
Sfl nüo por uma assernblóa gr•J·al especialmente
~~onvoenila para esse fim, c por nrn numero de votos

i.~:u:1l

a dons ter·c.os e mais um do numcm dos soeios
in:-;niptos rros Í:Pgistr·os .
. ;\ri. :;:L No caso da dissoltu.:iío, a liqnida~:ão será
floria pruporeiollnlmentc no Lernpo durante o qual
o soi:io tiver· feito parte da Sl)cictladc, na pro-rata
di!s suas enl!·adns .
.\rt. iJL Os presenfcseslalutos, discutidos c appi'Ov;~diJs eru assi~ml>léa geral e pela autol'Ídade suw~:-ior, SPI'ÜO impl'üSSOS e diStJ•ii>uidOS pelOS SOeiOS
a firn di~ qnn lilnhüo logo vigor.
!li o di' .l<lni~im, ~~~~~':ri d:~ Dr:zcrilllro di\ 1H(iii .-T>on
/,!'ir1r•Jt., l'n~sidertll'.- V. f_,a!fw·rl, Yit:l\-!'residmrl.e.J.~·rill S!Ít' 8w·1:i!l,•, 1." Silt:r'Piar·io.-J,. A. Rt!sanl,
~." S:li:rdn ri i).---1'/t. Confenille, Tllnsou rei ro.-J . .!!/.
Citar/}()nnicl·.-;\ wlincl, Gonselheii'0S.

DEt:H ETO :'\ ..\.092 -DE 29 DE JANEIIlO DE ·1868.
l':·oro~·a

o pl'azo tlc dnrac:ão da Companhia .Jacnhy.

:\llenrlerH~o no que Me requr.reu n Compnnhia Jacuhy, devidanwnfe r·(~rweseritada, e de confor·midade
t~otn H 'linlra ilnrnediala rcsolucilo rio vinte cirico
do corrc:ntc~ ntez, tornadn sobrt~ parecer da Secção
dos ê\Pgot:ios do Irnperio .do Conselho de Estado,
i~Xarado em Com:ulla de vrnte qnafro de Dezernbr'o
do anrw pnssndo, JlPi por h0111 Pmr·ogar· por nove
;mnns, eoulados ilo tlia '29 de Ag-osto do eitado anno,
o p1·azo de durn\:iio ria Coml)anhia Jacuhy, que
eontin11lll'Ú a ser t'Pgida ptdos estatutos approvados
pelos Dl't·n•tos 11. "s ~ü'29 de ~\l de Agosto de HH\0
l' ;:O~l\ dt~ •18 de l\h1io de HH};$.
'lillllll~l l'illlo cln Souza [lautas, do uwu Couselho,
:llitlhlru c ~ecretario de Estado dos Negudos da
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Agrieultm·a, Corrauer·cio e OIJrns Publicas, assi111 o
tenha entendirlo e fa(~a execut;u·. J•alacio do H. i o
de Janeiro, em vinte·' nove de Janeiro de mil oi-tocentos ses~enta e oito, quadragesirno sctimo da
Independencra e do lmperw.
Com a rubrica de Sua

Ma~csladc

o Impet·ador .

.Manoel Pinto de Suu;a Dmdas.

~··-----

DECHETO N. '•·09:1 -- nE '2!l ng H\Ernu ru\

l~liR.

u :ll'L. 2. 0 tio Dt~crcLo 11." 2fiü'l tlc 10 ele OuLuhru
não é applie:tvcl its notas tlu Novo lla!lt:tt '": t'eruaruiJuco.

Uctlara

IJUC

dt~ 18•iO

Attendendo ao fJUÓ Me r·epro~entou o Novo Baueo
rle Prrnamhuco, e Tendo em ''ista a Minlra ltllfll!l'i<rl
H(~solur·{w de Con.,;ulta ria Sf'(~(~i'IO de Fazenda do
Conselllo de Eslatlo; Hei pot· IH:i'rn dcd;trat· que t~<io
é applicavel no mcsnw Hnneo o art. :2. 0 do Dncr,_.to
ll. 0 266<1.. de 10 de Outubro do 1860, devendo r(;verLer em seu beneficio a irnpor·lnnda das rwtns
quo até o fim do prazo tia pre~;erip\:fro niw t:ur<!lll

ap1·esentadas ao tt·oeo.
Zacar·ias de Góes e Ynsconccllos, da ~leu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Consellru
de Ministros, .Ministr·o e Seere!ai·io de Estado dos
Negocios da Fazenda e Presidente do Triburwl do
ThesolJro Nncional, :~ssin1 o tenha entendido~~ filt'a
executar. Palacio do Hin de .Janeiro, cru vinte nv;:t.\
de Jnneiro de mil oiLoeento~ Sf'ssenta e uilo, qrladragesimo setirno da Independcllcia e do In1perio.
Com a rubrica de Sua )lages'!ade o Impcr·adur.
Zacarias de (.hícs e l'aseOilccltus.

li9
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DECHETO

~-

4U9t- DE

~9 DE JANElllO DE

1868.

Cr·ea mais nm batalhão de Iurantatia de r.uar·.las :'l"aciuuaes do
senit:o aetlvo no ~lnaicipiu da Telha, da i>l'Oviucia du Ceará.

AU.cntlentlo ao que !\Ie repr·csenlou o PresidPnl.e da
Provinda do Cearú, Hei por he!ll Dt~t:retm· o sc~uinte:
.\rligo unico. Fica creado no Munkinio da Tt~llla,
da Prorineia do Ccm·ú, mais um batallriío d1~ infantarin, com sr}is ~~ompanhias e a llr~sign:H.::ío 1lt'. quarenta e quatro do ser·Yi\;o netivo, o qu;d terú a ~;na
pawda no lugar que lhe ftll' llHII'e<Hlo pelo Prnst-

duule da l'r·ovineia na fórnra da lei.
1\lart.irn Fr·ancisco Bihcii'O de An:lrada, do 1\leu
f.nnselho, !1!inistro e Secrel.ar·in do Estado dos l'íngnt~ios

da .Jrrsli•.:a, assirrr o l•\llhll Plih•.ndido I' fa•~.a
l'al<u·io do Bio d1~ .Jant·iro 1~111 viriltJ novu
d1\ JnuPiro dt~l nril oiloet!rr1os S<'SStJrrla t\ oilo, qlladr·ag·tJSirno sdiruo ela Illllcpcndi~llcia t.! dfl lrllpt~rio.
~'X'~I:rrl.;:r·.

Co11r u r·u!Jrku d1~ Sua Magcs!iuk o Inqwrador.

IJCII···- IJECilETO "· 1.0\11) -uo L•

BE I<'E\'EitEIII!l llE l~til).

Ele\·a a trinta u ll!IIIICI'O dosÍpi!llSiuuistas ;,:raluilo~ dÚ';Colk;du

de l'edt·u 11.
Atkntlr~ndo ;i necessidade de se augm~~rttar o 1111rrHJI'O dos lrr~<ll'e,;; de fHJnsionislas g-'(·ntnitos do Irrllll'fl<llo dn Impt~rial Collc~g-io de Pcdr·ô 1!, a Jirn dt!
podt>rcm st.Jt' admiftidos ao !llPSJIIO In!Pnwl.o 111ais

alg-uns or·plrãos, filhos de militar••:-> fallPI:idos Jla
contr·a o Pnrag·nay, ou em cons.-qtrPnt·ia til)
lltnl<\,.;tias !ltJlla adquirida~: li1Ji JHll' IJ,~III !Jinr:11·
provi.;oriamenltl a trinta o rrtrrtH'.I'II d.-. vi11l.t\ '~int',fl
;tlrllllllilS ""'1''''1\a ,·.\a~;,.;!•, fixad•1 no <1!'1. ':!1 do I:t•gul<~llll~nln ;rpprnvadu pt·lu n~~:rulo 11. ::!:!% di• ~~

g"III~IT<~

0

dP Uultthro d1~ Hlii7.
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Jose Joaquim Fenwudes Tot't'es, do ~leu Con-.;elllo,
Senndor do Imperio, JJinistro e Sec:rc!arin dt~ Estado dos Negoeios do Itnperio, assint o t~·td!;t Plltendido l' f;wn ex.et:ntar. l'alacio do Bio dn .J;\IIt'Ír·o,
ülll pr·imf~ir·ci de Fü\'PI't!Íl'fl t!t~ nlil ni[oct'lllllS ~:r,;;--
S('!IIa f! oito, qttadri!gesittlO sr•li:no diJ ltlil!•[wit:lt•tH:i;t
~~ do lrnpcr·ip.
-

Cn~a 11n1 es,p:adr~o
i'l't'f!IH'Zi~l dl~

·dP t[t\·:~H:n·ia de Guan!:~s ~;H•io1!:1es, ua
Pon•:n A~!o d:l Y:ro\ iJ:f·ia dt' (;oyaz .

.\lli!tHkntlo an fj\H' 'l'~ t·epr·n~;r•n!ntt o Prcsidt~itlt• d"
l'ru,·itwia dt! t:o\-;tz, :!l'i por lwnt Dr!<:t'elat' osr·,:..;·uirtlt•:
\rli~;·,l tl!lko. Fica errado, nn fl'f'i{tH:zia de !'111t:-.o
.\l!o rln Prnvinein de l~o\·n;:, f' s!!lJot·din;~tlo no Contrnando SnpNint· dos \It11Iieipios dt\ Billltfirtt f~ <111IW'\Os d;1 ttlesma Provinc;il, lltll csquadl'iío dr• ,~,!
v:~llarin dn t1unt·d:Js N;H:il'i"H'S cnrn a dl'~i~.:ttn1·;-w
do ~P~\\o, o qtwl IPt'il a :.;un pnrnd;1 11n lug·ar ~·j111~
IIm ft)t· lilHI\'ado [li~ln l'n·~;it!l,ltle d;t PrO\'ÍIIl:Í;t 11<1
flín11a da lt'i.
l\larlitn F:·nnf:isco Hikiro de .\tidrada, do ?·li·11
Cnwadltn, 'linis!J'o P St•cn•l;u·iu dP Eslndo do:-. !\1'g-nt:ios •lit .T!!~!il:<~, a;,:sim o lt•rt]l;t l'!ll.t~lltlido t• J';~t:<l
f'Xl:C.U[i\l'. J'itliW.iO do H!•t flt! .lillll'ÍI'O l'lll () pi'Íilll'ÍI'IJ

dn F<'\l'l't,irn·d~~ :niloilOi'.t'll!Os sP:iSI!.Il\;t t• oilfl, 1!11<:-

drngc\simo scliuw da lti!L·;wndt~lll;ta e do I!upel·io.
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DECI1ET0 N. 10D1-oF. l! DE FHI'ERF.IHO DB IHflfl.
Exli.Jgn • o 2. 0 h:llalhão de :ll'til!lari:l 1b

Gu:mla :'iac~ional da

l'ro>incia d:1 ll:-t!Jia.

Allenclentlo ac quo Me rcpi·esentou o Pr·esiclenlf\
da I'J·orincia da Bnilia, Hei por llem Dc~CJ'i~l;u- o seg-llintc~:

Ar!ig-n uuic~o. rica extinclo o 2." llalali1;1o dc~ ar·lill!al'iii da f)IJnJ·da 1\:Jc.ional da J1 rmiueia da Bal1ia,
er·c~ado por lkCJ'i'[o u." :lí':!:l de ::n de !llill'\:0 clP
'(1;(i:j,

~Ltrlilll
Cor~;-;cdlio,

Fr;Jueiseo lli]Jciro dt.• Ar11\rada, do Illt•u
i\linislro c Sc~<~J't:lario dn Es!.<tdu dos Nl'-

goein:> da .lt~c;I,Íc.:a, ilS~Ílll o letJ 1 Ia ellfl:llcliclo e l"a~:a
<'\:t•l'lllar. l'al;u:io do J:io du .lillll'.iro, <'111 qualro
d1~ Jii:\'I'I'I'ÍI'o ch mil oiloc:r•IJI.as SI.SSI~III.a n oito,
tjll<llll'<i,~,'IOSÍIIIO S!'IÍ;IliJ l[il illl[l~jli;JidelleÍ<l 1: .lo !lll-

pc:rio.
Cn111 :1 rnhrin1 du Sua Magr.:;la1le o [111pc:1':ldor.

_..............

llEl:HETO ::\.

[j0!}H-DE

S

_
DE Fr.n:mm\0 DE 1HfiH.

no 11'1'1110 1lc \'alcn~·a na PJ·orinci:t !lo PiauiJy 11111 IIJg-:11'
ele .lniz lllnnif:ipa!, qn:~ :u·.enmulari• :J:; I'Jllli'P<if's '''\ .ruiz de
Orphfto-;.

Ci',\3

Hr:i pot· bem decretar o seguinte:
Artigo unico. Fiea creado no termo de Yalenen,
na Pt·c.írinria do Pi;JU!Jv, nm !urrar dn .Juiz i\ltllÍieipal l}lll~ <ICGUlllUI;u·ú 'i\s runcçé~·s rk .liiÍZ dn Orpllaos, l'I\V•Jgatlas ns rlisposi~:(I!.)S em conlr·arin.
Marlilll Frnneisco llihriro de Andrad:~, 1lçl M<~ll
Cnll'i'llw Mi11islm n Sr~eJ'I'lario cln E~;tadiJ d<h :'-;e-

ACTOS DO POlJErt

gocios da .Justiça, a:l~illl o lenha entendido o faç:a
Palaciu do lUo de Janeiro, em oito de fevereir·o de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesirno
se ti mo da I ndependencia do Imper·io.

ex1~eutar.

Com a rubl'ica de Sua l\Iagestadc o lmpemdor·.

M m·tirn Francisco Ribei1·o de Andrada .

.. -----

.._...

DRC!\ETO i\'.
IIPnuc ao 1!'1'1110

d1)

l,.()~l'J-rn:

R nE FE\'EilEIIlo

Valenç:t o de ~r:u·\·:to,
do l'iaully.

:IIHIHJe,

n~:

·IR/ig.

ua l'l'miucia

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. I<ica reunido ao termo de Ynlença
o de l\Iarviío, ambos na Provineia do Piauliy, revogadas :1s disposiçües em contrario.
Marlim Francisco Hiheiro de Andrada, do l\Jcu
Conselho, l\Jinistr·o e Suerclnrio de Estado dos Negocias da .Jusliça, assim o lenlw cntóndido l! f'tt~a
,;xecutar·. Pnlacio do Hio de J:meir·o, em oito d1! FuVI!I't)ir·o tk ruil oitoePntos sí'SSI\Itla c oito, quadr·agt~sir;w S\\IÍlliO da llldL!pL\Jilleucia c do lrllpcl'io.
Com a rubrica de Sua l\l;tgeslade o Imperador.
i ]lf·a!'lim Fmncisco Riúeii·o de Andrada.

EXECUTIVO.

DECRETO N • .íi00-DE ·12 DE FEVEREIRO DE 1868.

Créa um batalhão de infantaria de Guardas Nacionaes do serviç.o da t·eserva nas freguezias de ·S. Sebastião, Soccorro,
l\lonle e !\ladre de Deus do Boqueirão, da Provincia da Bahia.

Allendendo ao que Me representou o Presidente
da Província da Bahia, Hei por bem Decretar o
seguinte :
Artigo unico. Fica creado nas freguezias de S.
Scbasttiio, Soccorro, Monte e Madre de Deus, da
Prov.incia da Bahia, e suhoruinado ao Commando
SupÚior de Guardas Naeionaes do Município de S.
Francisco, da mesma Província, um batalhão de
infantaria, com quatro companhias, e a designaç.ão
de derirno quinto do serviço da reserva, o qual
tcrit a sua parada no lugar que lhe fôr marcado
pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
Martirn l<'rancisco Hihei1·o de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario 1le Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacw do Rio dl3 Janeiro, em doze de
Fevereiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
J.lfar-tim F1·ancisco Ribeiro de Andrada.

DECHETO N. HOI-DE 15 DE FEVEREIRO DE i86R.

Uesliga do Cummaudo Superim· da Comarca do Sobral, da Provincia do Ceará, a Guarda Nacional pertencente aos municípios de Acaracú e Santa Anna da mesma Provincia, e crôa
cl!m clla nm outro commando superior.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da ~rovincia do Ceará, Het por bem Decretar o
scgumtc:
Art. 1.• :Fica desligada do commando superior da
co marca do Sobral , da Província do Ceará , a ·
PAR'fE 11,
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.\CIOS UO l'OllEil

fiuarda Nacional pertencente aos municípios de Acaracú c Santa Annn da mesma Província, e com
clla ercado um outro comrnando superior, formado
dos batalhões de infantaria numero vinte um c vinte
dous do serviço aclivo, e das secções de batalhiw
numero seis c sete do serviço da resena, já organisados nos referidos muniCípios.
·
Art. 2." Fica revogado nesta parte o 'Decreto numero novecentos c oito rlc trinta de Janeiro de lllil
oilocen tos eiucoenta c dous.
Marli111 l'rancisco Hibeiro dr~ Andmdn, elo l\Jeu
Conselho, .Ministro c Secretario de Estudo dos NP-·
gocios da .Justica, assim o tenha entendido I' faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro, em quinw
tle Fevereiro de mil oitocentos sessenta o oil.o, quatlrage\sinw setituo da Jndepc\lltkneia e do Jmpe\rio.
Cu111 a niiJrica

de Sua Magestadc o 1111 peraelor.

J.llaJ'lim P)•ailcisco Ril1cir·o ele Andrada.

JIECHETO l\.

~10.:!-nE

1U

HE FE\EBEIIW llE ·1::\li~L

};leva á categoria ele seq~ão etc batalhi!o a companhia de infauL:u·ia ela Gu:ll'lla :Nacional do serviço da rcsena, oq;anisada
uo Jllllllic.:ipio !lo Bauanal, da l'roviucia de S. Pau lu.

:\ltcmlendo ao que l\Ic representou o Presidente
tla Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. 1 . o Fica clcYada {t categoria de secçüo de
batalhão, com duas companhias e a tlesignação de
decima sclima, a companhia de infantarin t1a Guarda
N(l(;ionn I do servi co da reserva, organisada no l\lunicipio do Banan.iJl, da l'rovinei(J ele S. Paulo.
Art. 2. o Fica rm·ogado nesta parte o Decreto numoro mil trezentos c cincoenta, ele Yinte sete dt~
l\1ar\;o tk llli I oitocentos ci ncoenla e quatro.

7!)

EXF.ClTTJYO.

Jlat·ti 111 Fraucisco Hiheiro (k Andrada, do Meu
Conselho, ?.Iinistro c Secretario de Estado dos Neg·ocios da Justiça, assim o tenha entendido e filCa
executar. Palacío do Hio de Janeiro, em dczanove
de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e oito, quad•·ngesimo setirno da Indcpendtlncia e do Imperio.
Com ruhrica de Sua l\Iagcstude o Imperado•·.
Mm·tilí~

J)ECIIETO N.

Pranciscn Rib('iro de Awlr((fla.

'~·IO:l-llE

·1!1 llE

FE\'EHEIHO lll' 1~~iR.

Eleva á categ-oria ílc h~t::tlhão, a scct;ão llc haLalhrw tlc infantaria tlà c:u:mla Nacional tlo scniço da !\\Serva, org-anisada no.; lllllilicipios tlc Arêas, !lancirYS, c Qndnz tia
l'rovincla !lc S. Paulo.

Attendendo ao que Me representou o Pn~sid~nte
da Província ele S. ·Paulo, JIPi po1· hem liPel·c~ta•· o
seguinte:
Arl. 1.° Fica elevada á eatcgot·iu de hata\llito,
eom quatro companhias, e a desiguaçüo t\p sexta,
a sccc·ão de Lata\hiio de infan:aria da t~uanla Nadonaf do scrvko da reserva, organisuda nos municípios de Arêâs, Bal'I'eiros, e Queluz da l'mvineia
de S. Paulo. ·
Art. 2. o l'ir.a revogado, nesta parte, o Doe reto
n." 1350 de27 de:Março de ,18M.
Martim Francisco Rioeiro de Andrada, elo !\Teu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negodos
da Justiça, assim o tenha entendido, e faea exeeutm·.
l'alaeio do Rio de Janeiro, em dezonovÍl do J<'c,·c~
•·ei•·o de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgr~sirno setimo da Independencia e do Imperio.
Com a l'lliH·ica de Sua :Magcstade o IrnpPrado•·.

Martim J?mncisro Ribeiro tlt• Audradu.
~···
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DECRETO N. 4.1 04-DE 22

DE FEVEREIRO DE

1868.

Approva os estatutos da, sociedad~ brasileh·a de seguro mutno
sobr·e a vida, denominada-Bcmfeitora.

Attendendo ao que Me representou a Directoria
do Baneo Commercial do Rio de Janeiro, e de
accordo com a l\linha Imperial Resolução de 19 do
eorrente mez, Tomada sobre Consulta da Secção de
Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar os estatutos, que com este baixão, da sociedade brasileira de seguro mutuo sobre a vida,
denominada-Hemfeitora-, assignados pela mesma
Directoria, acrescentando-se o seguinte ao art. 1O:
§ Unico. Além das operações mencionadas nos
tres numeros dr~ste arttgo nenhuma outra poderi't
ser· levada 11 um~ilo, sob pena d1~ Sl)l' eassada a autorisaçiio concedi:la, sem JH'ejuizo das multas que
forem impostas em conformidade do Decreto n. o
27H de 19 de Dezeinbro de 1860.
Z:lCarias de Góes c Vasconcellos, do l\ieu Conselho, Senado!' do Imperio, Presidente do Conselho
de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos
Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, nssim o tenha entendido e faça
executar. Pala cio do lHo de Janeiro, em vinte dous
de Fevereil'O de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setirno da Independencia e do Impc!'io.
Com a rubrica de Sua Magestade o Illlperador.

Zacarias de Gúes e

Vrt.~concellos.
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l<~statutos

da sociedade brasileira de seguro motuo sobre
a vida, denominada-Bemfeitora-approvados pelo Deea•eto n.• 4tO.t de 2e d.; Fevereiro ultimo.

TITULO I.
DA SOCIEDADE,

SEUS FINS E OPERAÇÕES.

s..:cçio

1.

Da sociedade e seus fins.
Art. 1." E' instituída e annexn ao Banco f.ommercial do Rio de Janeiro , em vil·tude do art. 49 de
seus estatutos, mas com inteira s~pamç.ão dos
respectivos capitaes, uma sociedade de SegUI'o rnutuo
sobre a vida denominada-Bemfeitora.
A1·t. 2. • A sociedade durará por 40 annós, pelo
que, dada por qualquer motivo a liquidnção do
mencionado Banco, deve a assemiJléa geral de seus
socios, em tempo opportuno, proceder á nccessaria reforma destes estatutos na par·te relativa á
administração e gerencia, sujeitando-a á approvação do GoYerno Imperial para que possa ter execução.
Antes de terminar o prazo de 40 annos, deverá
oulrosim a assembléa geral dos socios deliberm·
sobre a conveniencia de sua prorogação, ou se
deve a sociedade entrar em finvl liquidação ; devendo no primeiro caso sujeitar a resolução que
tomar á approvaçào do Governo ImT;wrial.
Art. 3. • Em qualquer tempo podera a sociedade
entrar em liquidação final desde que a assembléa
geral de seus socios reconhecer a existencia de
motivos que não permittão á mesma sociedade
corresponder aos fins para que é instituída, e entre
elles o de ser por mais de tres annos consecutivos
a despeza da administração superior á impo1·tancia
da commissão recebida pelo Banco Commercial do
Rio de Janeiro sobre as contribuições, dada a tal
I'l'S[H•ito reclamação do dito Banco.
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Art. L" Podem perlencet· ú sociedade, e illimi t:ulamente, nacionaes e estrangeiros, habeis para eontractar, residentes ou não no Impe1·io, urna vez que
sujeitem-se, sem nenhuma reserva, ás disposic;ões
•lestes estatutos; e em todo o caso qualquer eonlrnclü celebrado com ella importa essa sujei..:llo
allsolutn da parte dos nelle interessados.Art.. 5.• Com quanto n sédn da sociedade seja IW.
Cidade llo Hio de Janeiro, todavia póde ella tt'l'
:tg~ncias ou conespondentes aonde lho convier,
mesmo em paizes estrangeii'Os.
Art. 6.• ·Os Hns unicos lla socie•lade são, po1·
meio de recepçüo de conli·ihui!:l]es unü;as ou annuaes, auxiliadas pelas probabilidades de morte
fie um certo numero de segurados, segundo suas
idades dentro do pr·azo dos respectivos contraetos,
. au,rJmcntm· eapitaes, e j'cwmw· rendas em favor dos
soeios sobJ·cviv•~nlt•s.
·
O ntillirno da eoutribuirJto UJJiea .-~ dt\ !)0:;)000, e o
da auuual dr~ ·10$000.
Art. 7." Os di1·eitos, interesses c devews dos
associados ou interessados no ~onlraeto tlc segm·o
(:oustaráõ de .u!na apol_icc passada crr.. duplicata c
eom os reqmsrlos designados no mt. 23.
Art. 8. Appr·ovados estes estatutos pelo Governo
Imperial, desde que fôr· autorisada a Sociedade para
fulledona t· e houver· pelo menos ·I 00 associados
ou honellcios instituídos, podcrú ella instntlm·-sc c
dar· cmne~o ús suas operaeões.
Ar'l. 9. 0
armo social de~orre de meia noite <1
meia noite do dia 31 de Dezcmln·o; dcrendo por·
isso começar a liquidaçüo dos iute1·esses do nnno
ante1·ior das diversas soCiedades no mez de Janei1·o
seguinte, e sua divisüo pelos associados seis mczcs
dPpois, isto é, do 1." de Julho pot· dinnle.
0

·o

SEq:.í.o 11.

Das opr>i'arües da sociedade.
Ari. ,I O. As opera~ões que a sociedade póuc t'azl'r
são:
L • Receher dos conlrihuidores as conlrihuit·i•~>s
t'om que trrn dM Pllll'íH' pnm .. ,r,~~tum'f'lll o.,·· si'-
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guros que pretenderem, o que se re3lism·ú entregando elles a importancia.de suas contribui~:<õcs na
thcsouraria do nanco Commercial do Rio de Janeiro
em alguma das seguintes épocas: de 20 a 31 de Março;
de 20 a 30 de Junho ; tle 20 a 30 de Setembro e de
20 a 3·1 de Dezembro.
A cntr·acta das contribuições nestas épocas não
dá direito aos lucros do anno em flUe são cntl·egues
c sim aos do seguinte social; todavia é permiuido
nos contrihuidores, yue quizerem partilhar dos
lucros do anno em que contribuem, adquirit· esse
direito, pagando} sobre a co~tribuiçã? unica com
que entrem, ou sobre a primmra anmndacle das auuuaes, um por cento no ml:'z desde o começo do anuo
actual.
2.• Empregar unicamente em apoliccs da <li\'ida
publica interna do juro annu;~l d~ li"/. todo o diJJhdro que receber dos eontnlnudores, hem eomo
u provcn ieute dos juros sernestmes destas ~~ o de
qualquer outra origem, mas pertencente ú soci<~dade.
Esta orwraeiío se realisat·á 11> dias no mais depois
dos rceebirnentos, devcnllo a compra das apolices
ser feita eorn .intermedio de corretor e pelo pr·eçu
real do mercado, o f1UC constará de certificado da
junta dos eurn~lores ; c visto r.omo taes npolices
são inalienaveis até u época tla liquidaçüo das sol',il~tlades a que pertencem, nos termos da acquisição
dei las far-sc-ha a respeito as declarações necessat·ias.
:J. • Etl'ccl.um· os seguros pt·op•Jstos de conformi-"
Jade eom o disposto na sec~ào seguinte.
Sllf.Ç1tJ lll.

Do

cuull·ar.:lo

de segzwo, sua classi(lca!:Üo e ta,iw.

Art. H. No contracto du seguro, de qualrlUPI'
espeeie, ha tres entidades distinctas: o contJ·ibnzdoJ'
de capitaes, o scgw··ado sobre cuja vida se faz o scgui'O, c o beneficiado em favor do qual é feito o
contmcto, podendo todavia o contribuidot· rr-unit· etu
si as tres entidades; e sernpt·e que nüo instituir lleucliei;Hlo reunirá esta: o beneficiado püde tnmberu
ruuttit· a de sugurntlo.
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"Art. 12. Pódcdar-se mudança ou substituição no
contribuidor e no beneficiado nos casos expressos
nestes estatutos, não as~im no segurado que deve
ser o .mesmo por todo o tempo do contracto.
Art. 13. O contribuidor póde em.qualquer tempo,
dentro do prnzo do contracto, substituir um beneficiado por outro, menos. no caso do artigo seguinte,
pois que, como contt·ibuidor substituto não póde
alterar a primitiva instituição.
Art. 14-. No caso de morte do conlribuidor, se este
reunir a qualidade de beneficiado, pertencem a seus
herdeiros ou successores os direitos c o cumprimento dos deveres do respectivo contracto; se porém
não a reunir, por ter instituído beneficiado, podendu
por isso cessar o pagamento das annuidades e
o cumprimento de outros devere:; , poderá ser
substituído por oulro contribuidor e mesmo pelo
beneficiado.
Art. 45. Os conlractos podem ser feitos desde um
até 20 annos, c os que forem por mais de 4- annos
poderào ser rescindidos no fim de qualquer quadriennio, de conformidade com as condições da
apolice, podendo o contribuidoJ' uessa occasião retirar todo ou parte dl) capital c lucros liquidados;
para isto porém deverá o contribuidor r.ommunieat·
sua intenção á sociedade com antecedencia de 4
mezes pelo menos, a expiração do quadriennio em
que pretender liquidar-se; pois que, não se dando
esta eomml!nicação, p_assã_o os intêresses liquidado~
para o segumte quadnenmo.
Art. t 6. Dentro do prazo de 6 mezcs da data do
contracto, deve o contribuidor apresentar certidão
de idade do segurado e na falta della documento authentico e sufliciente que a prove; e, não apresentundo
um ou outro documento, será considerado o segurado para a liquidação de interesses na idade em
que ha menos risco de morte.
Art. n. Dada a inexactidão nos documentos ou nas
declarações sobre a idade do segurado cessa para
o beneficiado desse contracto o direito aos lucros,
não devendp por isso recebe1· na época da liquidação mais do que o capital entrado, embora tenhào
sido observada!'! as mais condições do contracto.
Art. 18. Pelo fallecimento dos beneficiados devem
seus herdeil·os ou successores habilitarP-m-se taes
legalmente, fazendo-se porém representar por um
só procurudor perante a soeiedade, a fim de re-
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ceber del\a o que de direito pertencer ao fallecido
heneficiatlo.
Art. t 9. Não sendo a sociedade privilegiada, nos
casos de fa\lencia ou de insolvencia do contribuidor
instituidor de qualquer beneficio, pertencerá este
a quem de direit!J fôr, segundo as respectivas disposições da legislação commercial ou civil, sem
nenhuma alteração, porém, nas condições do contraclo que o instituio, pt·incipalmente nas que dis·
serem respeito aos direitos da sociedade.
Art. 20. O contracto de seguro caduca por falta
de pagamento de qualquer annuidade, passado um
anno depois do dia fixado para a realisação della;
todavia, se até o penultimo dia desse anno o contribuidor fizer o pagamento do que dever, e sobre
sua importnncia pagar o juro de um e meio por
cento ao mez (completo qu não) por todo o tempo
da mom, nüo se rcalisará a cauuciâade, cujo effetto
para o bcnciici;ulo é a perda de todos os lucros
do contracto não com{Hehendido o capital, quereceberá na respectiva iquidação, se antes não tiver
·
l'allccido o segurado.
Art. 2-1. Salvo sempre o direito de substituir um
beneficiado por outro, póde o contribuidor conceder
ao instituído, emquanto .o t'ôr, o gozo pleno parcial
ou temporario do contracto de seguro, com as refiervas c condições que lhe aprouver, incluída a de
livre disposição testamentaria.
Art. 22. Ila duas classes de seguros, que podem
cnmprchcnder tres espccies communs a ambas.
A L• classe tem por ohjceto o augmcnto de ca~
pifa('s, e a 2.a a f(>rmarão de rendas; e o seguro
em fJUUlCJ.uer dellas póde ser feito nas seguintes espceies:
4 •a Com risco de perda de capital e lucros.
2. a Com risco de perda de capital sómente.
3. a Com risco de perda de lucros unicamante •.
Assim, dada a morte do segurado antes de terminado o prazo do contracto, se estb fôr da primeira especie ·nada tem· que receber o beneficiado
da sociedade; se da segunda receberá sómente os
lucros, c se da terceira haverá unicamente o capital ...
Art. 23. O contracto de seguro tem por instrumento urna apolice passada em duplkata, a qual
conterá os seguintes requisitos.
1 . • A numeração de oraem geral, a de classe e a
1\a cspecie do seguro.
PARTE

Jl,
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2. o O nome por inteiro, naturalidade e domicilio
do contribui dor.
3. o O nome por inteit·o do segurado, sua rcsidencia, lugar e data do nascimento.
4. o O nome por inteiro, domicilio e naturalidade
do beneficiado.
5. o O objecto, especie, condições, prazo e termo
do contra c to e a época das li<1uidações.
6. o A designação da contribuicão feita, se fôr
unica, c a das annuidades a faze·r; o tempo e os
lugares em que devem ser eifectuadas.
7. • A especilicaç<lo dos documentos que devem
apresentar o contribuidor ou beneficiado para que
sejão eifectivos e attendidos seus direitos nas respeelivas liquidações.
8.• A data, assignaturas do contribuidor e do
ehefe da contabilidade tlps seguros, c a rubrica do
Di redot· Geral.
No verso da apolieo snrão impressos estes estatutos, c em lugar proprio nella se notará, sempre
que hajão, as substituições de contribuidor ou beneficiado, ou qualquer modificação nos seus direitos.
Art. 21-. Haverá um recristro para as duplicatas dal>
apolices, no qual e nellas se notarão as alterações
supervenientes, bem como a expedição de quaesqucr
triplicatas.
Art. 25. Inutilisando-se ou desencaminhando-se
a apolice de qualquer contracto pôde o interessado
solicitar outra, que lhe sei"á cencedida á expensas
Sl.las, declarando-se nesta inteii"amente nulhticada
a que substituir.
Art. 26. O contraclo tle segmo finda:
1 . o Pela terminação do seu prazo.
2. o Pela rescisão voluutaria no fim dos quadriennios, guardada a disposição do art. 15.
3. o Pela cadueidade segundo o disposto no art. 20.
4. o Pela morte do segurado antes de terminado
o prazo do dmtracto.
Em qualquet· destes casos as liquidações serão
feitas de conformidade r.om a especie e condições
dos respectivos contractos.
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SECÇIO IV.

Das liquidações e divisão de lucros.
Art. 27. Os contraetos de seguro cuja expiração
coincidir, isto é, que terminarem simultaneamente
em :H de Dezembro do mesmo anno, entrão todos
em liq•Iidação que será feita segundo suas especies.
Art. 28. Sendo a certeza da existencia do segurado até o termo do contracto objecto essencial
c indi:"pensavel para que os beneficiados tenhão
direito aos lucros do seguro, devem elles ou os
contribuidores dentro de quatro mezes, contados da
expiração de seus contractos, apresentar certidão
J~galisncla que prov•~ essa existenda do segurado
it meia 11oite de :H de DezemiH'u do anno e111 que
tindou o respeclivo contracto, ou a de ohito delle
posterior a aquelle dia e hora.
Este documento é indispensavel dentro do dito
prazo de quatro mezes em todas as liquida~_;ücs, embora nas quadriennaes não sejão retimdos da sociedade o capital e lucros liquidados ; pelo que, não·
sendo apresentado no prazo marcado, serão considerados fallecidos os segurados nntes do termo
dos :r:eferidos contractos para todos os efieitos.
Art. 29. Qualquer documento que vier de paiz
estrangeiro deverá ser legalisado pelos Consules ou
Vice-Consules brasileiros, ou por quem suas vezes
legilimamente fizer.
Arl. 30. São fixos e fut.aes os prazos e termos
estabelecidos nestes estatutos para os casos a que
se referem nas respectivas disposições.
Art. 31 • Feita a liquidação dos interesses segundo
as especies dos contraetos, do L• de Julho seguinte
em diante se distribuiráõ os quinhões, recebendo
cada beneficiado o quo lhe pertencer em apolices
da divida publica pelo seu valor nominal ate onde
per·mittir a importancia do quinhão; e se este fôr
mferior ao valor nominal de uma apolice ou houver
fmcções, no mesmo caso serão pagas estas quantias em dinheiro, vendendo-se para isso as apolices
'Jue forem necessarias.
Se o preço das apolices vendidas fôL' inferior ao
médio por que forão compradas, será a dilierew;a
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pro-rata deduzida dos pagamentos que se effcctuarem em dinheiro.
Art. 32. O quinhão dos lucros de cada Lenefi·
· ciado, segundo a especie do respectivo seguro será
determinado pela regra de proporçüo, tendo por
factores o capital, o prazo do contrncto e o risco
de morte do segurado, que será calculado pela tabella de mortalidade de l\Iontferrand annexa a estes
estatutos.
Art. 33. Emquanto os beneficiados não retirarem
seus quinhões serão elles conscrrados por sua conta
no llanco Commcrcial do lHo de Janeiro, qHc assim
fica eonstituido procurador ou subrogado dos bcneficiarlos para receber os juros semestraes das
npolices pertencentes nos mesmos. Estes juros e
qunesqucr fracções em dinheiro que formem parte
dos ditos quinhões, até que se receba aviso para
sua rntira<ia, vencerúiJ pam os res[H'ctivos henefidados o juro que o dito Bauco pag-ar pdo dinlu~iro
que l'f)f:('lu~r i.l premio em igualdmiP de condi1~.:ies e
l:;Cguudo i.IS disposi~,;ões de seus estatutos.
TITULO II.
DA AD:UINISTHAÇÀO GEUAJ. DA SOClEIJADE.
SECÇÃO I.

Da asscmbléa gcml dos soei os.
Art. :H. A assembléa geral dos socios é composta
dos t 00 maiores contribuidores residentes uas Cidades do Hio de Janeiro e de Nicthcroy; desde poré111
que estiverem presentes 51 estarú clla constituída
para dclibernr sobre tudo que fôr de sua competencia, salvo comtudo as excepções indicadas no
1inal do art. 39.
Art. 35. A reunião da assembléa geral será todos
os annos no mez de Agosto, no dia para que fôt·
eonvocada por edilal assignado pelo presidente do
Haneo Cornmercial do Uio de Janeiro, c publieado
pot· tws vezes consecutivas no jornal de maiot·
circulação, com 8 dias de aulcccdencia pelo rnenos
ao da reunião.
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Cünjunctamcnte, e em seO'nimcnto do edital de

conV(~eaçào, se publicará a 'fi~ta nominal dos

tço

contrtlm[Jores que devem formar a asscmblea
geral, bem como uma supplementar de 50 a que se
deve recorrer para preenchimento das falt.ls daqnelles, no caso de p1·ecisão. Dando-se em uns c
outros igunldade de interesses decidirá a sorte.
Nestas reuniões E.eriio apresentados e sujeitos á
discussão os relatorios da Direcção e da Commissão
Hseal, devendo, findo o debate, votar a assembléa
sobr·e as conclusües do ultimo.
As votações serão syrnbolicas (exceptuatlas as por
escrutínio secreto indicadas em lugar competente)
e nenhum contribuidor terá mais de um voto.
Art. 3!L A :1ssembléa geral será pr-esidida pelo
presidente do Banco Comrnercial do Rio Je Janeiro,
a quem compete a direcr.ão de seus trabalhos, auxi·
lindo !lo rlnus secrctarir~s que designará d'enlre
os r:ontrih11idores presontes.
Art. :!7. Não se reunindo no dia aprazado numero
suiilciente de membros da assemuléa geral, para
que esta funccione de conformidade com a disposiçiío do arL. :.a, scrú ella dC' novo convoeada para
outt'o dia, no qnal poderá deliberai' com o numm·o
que comparecer, salvo comtuJo as exccpçõcs rcl'e-ridas no dito artigo.
Os contrihuidores que não fizerem parte da assernbléa geral, poderão assistir ás suas sessões,
mas de modo que se nf10 misturem com os membros
della, pam assim evitar-se confusão nos trabalhos c
votat,:.ões.
Art. 38. A reunião extraordinaria da nssemhléa
geral tet'ú lugar sempre que a direcc:iio ou commissão tiscal a julgarem necessaria, ou quando .
rclfucrida por contribuidores que rl)presenteul pelo
menos uma deeirna parte dos capitaes inscriptos na
cidade do Ilio de Janeiro.
A recusa ou dcmom por mais de 15 dias na convocação da assembléa por parte do presidente de lia,
neste ultimo caso da direito aos peticionarias a
fazer essa convocação por meio de annuncio assignado por todos, com indicação da importancia dos
capitacs que tiverem na sociedade, e JUStificando-a
com a a1Ji•·maliva, demonstrada, de haver sido desatt~?ndido pelo presirleute da assembléa o seu réque·
runento, estando este em regra e nos termos de ser
deferido.
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A nssembléa geral em suas reuniões extraordínarias não póde occupar-se senão do ohjedo para
que foi eonvocada, não tendo por isso seguimento
nem resultado qualquer proposra ou requerimento
que se faça alheio a esse objecto.
Arl.. 39. Compete á asseml:Íléa geral :
L• Reformar os estatutos da sociP.dade.
2.• Deliberar sobre a pro rogação da existencia da
sociedade ou sua final liq!lidaçào.
3. • Approvar as contas annuaes.
~-· Eleger de dous em dous annos a eommissiio
1iscal.
5." I<'ixar a intelligoncia de qu~lquer disposição
destes estatutos que pareça duvtdosa, e resolver
soLre t•Jdo fJUC lôt· de sua cumpetencia e disser
respeito ú administração da socieda1~e.
.
6." Approvar opport•marnentc o reguncnto mterno
organisado pela Direcção.
Pnra os ohjr~ctos dos ~~ 1." e 2.•, c fJllnnrlo a liquidar::io, rl1~ !JUO P.Sir! lral.a, f"ôr :IIILI'S tle lindo O pr·azo
da exislt~ueia social, dcvet·úü cslur presentes pelo
menps 90 membros da assernbléa gcr·al, e qualquer
deliberação de lia ter a seu favor mais de dous terços
dos votos presentes.
SECÇÃO U.

Da direcpão c gcrcncia da sociedade.
Art. 4.0. A direcção e gerencia da sociedade comú directoria do llauco Cornmet·eial do Rio de
Janeim que, sob sua respousahilidacle a exercerá
T!Or um dir·ec~or geral ele !ma nomeação, ao qual
fiXará honor·ano se por Yentura não fôr membro
da directoria ; e em todo o caso o nomeado deverá
ser contribuidor da sociedade.
Art. 4-1. Compete ao dirccl.or geral:
1.• J?ir·igir e msp_eccionar todas as operações c
expechente da sociedade.
2. • Nomear agentes e correspondentes dcntt·o
ou fóra do Imperio, dando-lhes instrucções para
que bem .promovão os interesses da sociedade
estabelecendo-lhes ao mesmo tempo a commissão
que devem rcccLcr sobre os que obtiverem.
Pt~te
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3. o De accordo com a direcção nomear e demittir
todos os empregados e fixar-lhes ordenados.
·L 0 Suspender os empregados do exercício de seus
cargos, quando julgue essa providencia necessaria.
5. 0 Redigir o regimento mterno para ordem do
expediente em seus d<>talhes, subrnettendo-o á
approvação da direcção , que opportunamente o
sujeitará tambem á appro.vação da assembléa geral.
Este regimento entradt desde logo em execução
até sua final approvação pela assembléa geral;
e poderá ser alterado pela direcção, sob proposta
do director geral, sempre que a expcrioncia aconselhe qualquer modificação em suas disposições.
6.• Coordenar as contas e relatorio auuuaes que
a direcçiio tom de apresentar á assembléa geral
sobre as operaeôes e estado da sociedade.
Estas contas é relatorio, bem corno o relatorio
da commissão fiscal, devem ser publicados com
lres dias ele antceodeucia, pelo mcuos, ao da reunião
da assemhléa geral.
7.° Fazer pul.Jiicar opportunamente as demonstrações trimestraes dos recebimentos e emprego
das contribuições, fazendo sobresahir em resumido
quadro o estado geral da sociedade, comprehendendo todas as particularidades cujo conhecimento
fôr de utilidade para o publico e especialmente
para os associados.
Estas demonstrações e quadro devem ser sujeitos
ao exame c approvação da commissão fiscal antes
de sr-rem publicados.
8." Uepresentat· a sociedade em todos os netos
administrativos nocessarios, conferindo-lhe a dit·ecção para isso todos «?S poderes sem reserva, mesmo
os em causa proprw.
9.• Propôr á direcção o que entender necessario
ou conveniente á boa execução dos estatutos, e ao
melhor desempenho de seus deveres em relação
a tudo que fôr de interesse para a sociedade, sua
policia, economia e ordem administrativa interna
e externa.
AJ't. 42. Haverá uma commissão fiscal composta
de 5 contribuidores, residentes nas cidades do Rio
de Janeiro ou na de Nictheroy, eleita pela assembléa geral dos socios de dous em dons annos em
escrutinio secreto: dado empate decidirá a sorte.
Na~ eleições biennaes podem seus membros ser
reeleitos.
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A falta ou impedimento de flualqucr membro da
com missão liscal será p1·cenchit a pelo eontt·ilmidor,
residente em uma das referidas cidades, que mais
interesses tenha na sociedade ou pelo que se lhe
seguir se tambem fôr· impedido: em igualdade de
interesses decidirá lambem a so1'le.
A com missão 1iscal póde funccionar com tres membros ; neste cnso, porém, é necessario seu aceordo
unanime para que sejão validas suas deliberações.
Art. ~3. A commissiio 1iscal em sua pl'imeira reunião .nomeará d'entre si um relator· que será
seu orgão, competindo-lhe como tal a di_recçiío d,e
seus trabalhos e a redaeção do relatorro annu:H
e de qualquer exposição que tenha de ser apresentada á assembléa gemi.
Art. H. A' commissão fiscal cumpre:
1.• Examinar e fiscalisar todas as operações da
soeie(lnde, desde o reenhirnnnlo das 1:onl.rilmir;iiPs
o snu emprego nas •~p()(:as pr-oprias, ató ú partilha
e entrega dos inl•H·csses liquidados.
2.• Autorisnr, depois do necessa1·io exame, a
puhlica«;:ão de que truta o § 7." do ar~. 41.
3." Dar seu parcc•:r· sol11·e o relator10 e contns
nnnuaes f\uc a dirccçüo tem de upreseutar á assem!Jléa gera •
.
.v Representar à direcçiío ou ao dircctor geral
sobre tudo que entender conveniente aos interess~~s
da sociedade, ú boa e:wcuf'ÜO destes estatutos c
do regimento interno.
•
5. Lançar em liVl'o proprio o que delil.wrar f'lll
suas conferencias c quacsfJucr trabalhos que dcvão
ficar registrados.
Al·t. 4fJ. Não podem servi1· ronjunclanwnte na
commissão fiscal pai e lilho, innüos, genros, cunhados c primos irmãos, nem ser· eleitos membros de lia
os corretores, os dircctorcs do Banco Commercial
do Rio de Janeiro e os empregados neste.
Art. 46. Nos dous prirnetros annos o cm·go de
membro da commissão fiscal é gratuito : delles,
)orém, por diante poderá a assembléa geral deiberar se deve ser retribuído, fixando-lhe neste caso
o honorario.
Art. 47. Sendo as sociedades anonimas administradas por mandatarios revoga.veis, se~undo o
disposto no art. 295 do Codigo Commercim, desdt~
que a assembléa geral dos socios desta entender
uever confiar sua admiuistrar;•l.o a entidade diversa
0
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da directoria <lo flanco Commercial do nió de Janeit·o, o podct·á fazer, pt•eccdendo para tal fim oppor·
tunamente a necessaria reforma dos estatutos na
parte relativa a tal objecto, e sujeitando-a á approYaçfio do Governo Impel"ial.
Art. !~8. 1-'icando a cargo do nanco Commercial
do Rio de Janeiro todas as despezas que a sociedade tem de fazer com seu expetlientc e administraf'ão, receberá o mesmo nanco dos conu·ibuidot·es; em compensação dellas, a cornmissão de
!i •;d sobre n impot·laucia das contrihuiçôes, c mois
mil réis por eada apolicc dos eonlraf:tos qnc celelmJJ', além do sello c qualquet· outro illlposto
de\'ido ú Fazcntla Naciowtl.
Esta commissão recebida no ar~to da inscriprão não
será r·cstiluida, ninda que o contribuidor nüo.'realiso
o contracto no todo ou em parte no <kvid0 lcmpo.
'lTLT 1.0 H! •
DISPOSIÇÕES GErtAES F. TH.\:'\SITOrtl.\S •
SE('Ç:\0 I.

Art. ,1-9. As pessoas que não fui'em habeis para.
contractar serão consideradas tacs pela clirccção
desde que se mostral'em legalmente auto risadas para
isso por seuspais, tutores, cm·adores ou senhores.
E' livre á duecção, sem dar os motivos, admittir
ou não qualquer contracto de seguro que lhe seja
proposto.
.
Art. 50. Todo o dinheit·o recebido, quando insuíiicientc para a compra tle uma npolicc em rela~ão a caJu lirtuiuaçào, e o provcmcnte dos re·
cebimentos das contribuicões até 31 de Dezembro
do anno em (jue forem feitas, salva a permissão
final do § i. • ·art. 1O quando previamente communicada, entrarúõ em conta corrente no Banco
Corpmercial do Rio de Janeiro, vencendo em favor
da sociedade até o fim do mesmo anno o juro que
o dito Banco pagar pelo dinheiro que receber a
premio, de contormidad'1 com as disposiçõqs de seus
estatutos.
P.\RTF. H.

Art. :H. o naneo CunHncr-einl do Rio de 1aneira
é responsavel pela guarda Hei :!e todos os titulo&
e valores que receber porteneentcs á socierlade, até

que sejão entregues a quem P'~r·tcncerem, ou tenltfw
a applicação designada neste!• n~tatutos, salvo comtudo casos de forca maior.
Art. 52. ToJas ·as questi'íe:". n reelamaçiíns que
possüo haver· entre a socicdad1' e seus assoeiado:;.
ou interessados nos contr·aclos que celebrar e sua
execução serão terminados plll' arhitros. intervindo
um por cada parte; o quando~ :nnl,os não concordem decid.irú um terceiro pu r '·lles nomeado, sem
mais recurso algum.
Art. 5:L A drreccfí.o poder·ú ~'''querer nos poderes
do Estado tudo qtJc entender conveniente aos interesses da sociedade, e JlLlrlicularmente que os
pertencentes a estr·angcirc.s udla existentes sejão
tão protegidos <~ inviolaYeis, mesmo no caso de
guerra, r~orno os dos nadntJ:H~c;.
i\t'l. !H.. ,, liquida~::to da stwi,~da(lc, antes ou·ucpois
tlrl findo o prazo de sua l'\tsleneia, será feita de
conformid<Jde com o que resuh( ~1· a <Jssembléa gera I
tios socios, sob pr·oposla da direcçüo.
Art. 55. A' dir·oceão são cnncndidos plenos e
Hlimitados poderes,· incluídos mesmo os em causa
propria, para exercer lirre (~ ~cml <Jdministmção
o tudo f]UO dissnr respeito aos interesses c direftos
da sociedade.
Art. GIL A dirccçfío, o din·1·lot' gorai, os agentes
correspondentes e todos os e111prcgados da sociedade
são individualmente rcsponsa,·1·is pelos abusos que
pratÍCíll'()lll llO (m•reicio de SllilS I"UflCÇÕOS; UCVCnilo,
dcs~es ullimos, prestar íiarH.;a idonea aquelles que
a drr.ecçüo resolver que a p~·pstPm nos \cnnos e
condrçõos quo estahelceer.
SECÇ:\(1 li,

Disposi~!Jcs

lra!lsilvrias.

Art. 57. O comeco do primeiro anno soda{ será
opportunamcnle Hxado, segundo permittir a data
da autorisar~ão final do noverno Imperial para que a
socieLlade entro em opera~;ües o a importancia ~estas.
Art. 58. Convindo que as operações da soCiedade
~ejão desde seu pritH.:ipio Ji,;;r.nlisnrlns, e podPndrJ
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dar-se impossibilidade de constituir a assembléa
geral nos termos do art. 34 ªo installar-se a soéiedade, por isso a primeira com missão fiscal, cujo
exercido durará 2 llllllOS, será composta dos cinco
contr-ibuidorcs, nas eondições do art. 42 que maiores
inlr:r·esscs tcnhão ua sociedade, ou quando impedidos, dos que se lhr.s seguirem.
Rio de Janeiro, 4 I de Abril de 48G7. -José Carlos
lllayrink, pr·esitlcmc do Banco.- Visconde de S. Manwde.-João José dos Reis -Thoma:;; Eubanh.Joaquim José RodJ·igues Guimarães.
T,\BELI.,\. de ntortuliti:ulc c~e Ition~ferrand, t>nleulada
Jl;u•a. f .000 uusciJuentos (:tmbos os sexos).
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DECRETO N. 4.1 03- DE

2~ DE FEVEfiBinO DE

1868.

Regula a concessão dos,hrrenos de marinha, dos reservados
nas mar·gens dos rios e dos accrcscidos naLUt'al ou :u·tificialmente.

Visto o art. 5,1 § 14 da tci de flj de Novrmhro de
a.• da de 12 de Outubm de 183:.:1; 37 § 2. da de
3 de Outubro de fS:.H; H § 7." da de 27 de Setembro
de186J; 34 § 33e 3!)dade26deSetcmiJrode·ISG7,
relativos á concessão de terrenos de ?JWi·inha e
outros de ç).QIJÜlÜOiptlhlico, de accrcseidos natural
ou artificialmente, e para aterros ou obras particulares sobre o mat·, rios navegaveis e stms hmços;
Hcconheceudo quanto é imporlnnt.e semelhante
·concessão, a qual, além de conferir din~itos de propricdadt~ aos con1:cssionaJ·ios, torna os c\ilos tCI'l'CIIOS
productivos c t'avor1~1·.r~. corn o auguwnto dns puvoat·õcs, o das rcudas publil:ns;
·' Allendendo ú rweessidade de rt~gular a fórmn da.
musrna concessão no intet·esse, niio só do domínio
nacional c privado, como no da clefesa militar, nlilthamenlo e regularidade dos efws c editicaç1ies,
~~~nidão publica, navega1.;üo e bom cslado dos portos,
rios nnvegaveis e seus br·<Jeos;
Tenrlo Ouvido o p<Jreccr 'das Sccç:(tes reunidas de
Vazend<J e de Marinha c Guerra ·do Cousellw de Est<tdo; e
Usando da faculdade r1ue 1\Ie confere o art. ·f 02
~ 12 da Constituição;
~831;

0

' Hei por hem Dccrelm· o St'g-niulr·:
Arl. L" ,\ conce:Ssüo direl't<l ou L'lll hasta puhliea
dos terrenos de marinha, dos rescl'Vados para a
servidão pnltlica nas Jllrll'g"cns rios l'ios navega\·eis e
de que se fazem os navcgaYr:-is, c dos accrcscidos
uatut·al ou mlilieialment'~ <lOS ditos terrenos, rcguliir-sc-JJ:~ pe~Hs disposi~;l:r~s d~ prc.:cnte Decreto.
\:i 1." Sao !t~lTCIIo:~ de 111m·mha todos os que bal1lÍados pelas aguas do mar ou dos rios navegaveis
vão até a distnneia de 10 ili'<H;as cra.veims (33 metros)
para a parte de terra, contadas desde o ponto a rjlw
chega o preamnr médio.
Este ponto rel'<~re-se ao estado do luf!ar no t~mpo
da e:xecucão da lei de H> de Novemnro de 1R:.H.
art. 51 §fi (Instrucc;ües de ·I i de Novembro de 18iH
arl. 1.")
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§ 2. 0 São terrenos rcsenados para n servidiio pu}Jhca nas mar·gens dos rios navegaveis c de que se
fazem os nJvega,·eis, todos os que banhados pelas
nguas dos ditos rios, fóra do alcance das marés, vão
até a distancia cU} 1 l))'aças ~ran:iras (Hi,4 melros)
para a parte de terra, contad ts desfie I) poolo médio
das enchentes ordinarias (Lei n. o 1507 de 26 de Setembro de ·1867, arl. 39).
§ 3." São terrenos accrescidos todos os qne nntural
ou artificialmente se tiverem formnrlo ou form::~rem
nlérn do ponto determinado nos §a 1." e 2.• para aparte do mar ou das aguas dos rios (RPs. de Cons.
de 31 de Janeiro rlc ·IR52 c Lei n.• HH de 27 de Setcmhr·o de 1R60, :1rt. 11 § 7.")
§ 4." O limite, que separ·a o domínio marítimo do
domínio fluvial para o ell't~ilo de medir·•~m-se e demarcarem-se 1l) ou 7 IJrar.as confor·me os terrenos
estiverem dentro ou I'ÜI'<l tio Hkancn das rrwr·!~s, serei
indiearlo pelo ponto onde as aguas ddxar·~rn dt~ ser
salgadas de urn nro1lo st~nsivel, ou niío lloll\'1~1' depositos mul'inhos, ou rpwlquer outro facto geologico;
que prove a n~ção podci'Osa do m;w.
~ !i.• Ao 1\linist.ro d:t Faz1~nda na Côrle c ProYi11ei11 do
Hio de .laueii'O, ourido o l\linislro da l'llal'iulw, e nos
l'rcsidcnlos nas ProYincias, ouvidas as Capitanias dos
Portos, e com appronu;ilo do Ministro da Fazenda,
compete Jixnr o refl~l'i1lo limite, ficando todavia salvos
us dieeilos de tci'eeiro.
Art. 2.• O~~::!_QI'i mcntos para concc~;são rlc terrenos aG_~_::.!i:ltural ou artitieiaimcnte ou
para alcÍTos e qHaesfJ\ICI' obras p1rticnlar·es sobre
o ma e, rios n:wcg-avcis, e scrts bra:~os (Leis de ·f 2
de Outnbt·o de 1831, a1·t. 3."; n." iH i de 27 de
Setembro de 1860, (lrt. 11 § 7.• c n.o no7 ele 26 de
Sef.emhro ele 18fi7, art. 39), !'erüo dirigidos na r.órte.
ao Ministro da Fazcntln, e nas l'mvincia~ ao.;; PI·esidcntes, por int.ermedio das Ca:naras :\lunicipaes dos
respectivos di strictos.
§ L" Os prelendcnt~'S insiruir;'<> o-':; ~·1··. r·~f)llcri
mcnlos, além do; titulo.-> c dno·.um'~!lto.-'.. q.J'; t~tJlr~n
derem a bem de seus iut,~r·_!:H•~-", cé•'n- ;1 planta
demonstrativa rla nxten:-;:Io c C•)nt'ronl<H'.ilil dos terrenos ou dos ater·ros ou obr;:~s, flll'~ tencionarem
fazer, especificando a sua natureza, e o motlo e prazo
de levai-os a effeito.
§ 2. o As referidas plantas deveràõ ser tr,,~.:adas 118.
escala de 1 :200, os detalhes de I : I 011, c o::; perfiz c
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cdrtes de 1:30, rúferindo-so ao mJtt·o, e bem 'assim
indicar os planos e projecto,; de obra.s publicas
geraes, provinciaes e mnriicipaes, na localidade.
Art. 3.• As Camaras Municipaes, lo;;o que furem
apresentados os requerim ~nl.os, examinai-os-hão,
especialm~nte sob o ponto de vista do alinhamento
e regularidade dos caos e editicar.ões, <lu servidiio e
log-radouros puhlicos, ou de outr'os intct·esscs rnunieipnes, infot·mando cit·cumstanciadamonte a tal
respeito n.o Ministt·o da Fazenda na Côrtc, c aos Presidentes nas Províncias, c emittindo a sua opiniiio
sobre a possibilidade c vantag-ens da concessüo.
~ Unico.- As Camaras l\lunicipaes tct·iw muito em
attenção os planos c pi'oject.os dt) obms gcraes,
provincincs c munieipaes
\o~nHiouros publicos
estahele~idos ou que seja conveniente cstabdccer
11a localulade.
Ar'f.. L" (l Ministro 1!:1 FazP-rlila na r.t11·1n e Provinr:ia
do lHo de Junciro, e os l'resitl•~lll<~s nas d!~trlais l'rnvincias, rcquisitaráõ, ei;l.es á respectiva Capitania 1\o
Porto, c uquelle ao l\Iinistt·o da l\Iarinha a dcclarn~;ão, de que traia o art. 1:~ do H.cgulamcnlo do '19
de Muio de HHG, a Ul)rn da navega~;i'w c Lom e starlo
dos portos e dos cstabe\ccinwntos navaes e dos rios
wwcgavcis c seus hra~;os, onvindo lambem o l\Iinislro da Guena, ou a primeil'a autoridade militar
na:> l'rovincias nu intmcssc da defesa do Impcrio,
quando os tr~rt·cnos rstiYcrcm situados c o ..;; aterros
e ohms tiverem ele fnzet'-Sl~ nns rroxillliüadcs das
fol·talczns c cslabelecinH~nto,.; militares.
Art. 5.• Ouvidas as autDritladcs, de qnc tratão os
artigos anlcectlcnles, fl infonwHlo~; o:~ t·oqucriment.os,
corn <llllliancia a final dos Procuradoi'es l~iscaes,
pelas Heparli~:ücs de Fazenda, a eujo eargo se n.charem os Proprios Nacionnes, o l\linistt·o da l.<azcnda
na Côrte e Província do Rio de Janeiro, oúvhlo o Tl'ibunal do Thesouro Nucional, e os Presidentes nas
demais Províncias, poderão, segundo a localidade
c as circumst:.mcias, conceder ou não os terrenos e
aterros, como entenderem conveniente, observando
porém no caso do resolverem concedel-os, as regras
sobre as prefercncias estabelecidas no art. Hi, impondo as condições, que parecerem vantajosas para
aproveitamento dos terTonos, mas dei1:ando sempre
snlvo o prejuízo de terceiro.
§ Uni co. Sendo o terreno pretendido por mais de
um individuo, que não tenha a seu favor o direito de

ou
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preferencia garantido pelo art. ·16, ou dado o caso de
perda do mesmo direito na fórma do art. 18, o domínio util do terreno será posto em hasta publica,
nos termos do art. 3t § 37 da Lei n.• '1507 de 26 de
Setembro de 1867, perante o Tribunal do Thesouro
Nacional na Côrte e Província do Rio de Janeiro
c as Thesonrarias de Fazenda nas demais Pt·ovincias.
Art. 6.• Deliberada a concessão, proceder-se-ha
ú medkão e avaliaeão dos ter1·enos acer·cscidos
ou da Jrea, que tive~ rem de oc eu pa1· os aterros e
obras, conendo as despezas pot· conta rios pretendentes, e devendo altender-se n~1 avaliar·.ii.o, a
favor dos que as houverem feito ou ernpl'ehentÍerem,
ús bem feitorias c ao:; aterros e ob1·as, que tenhão
dado ou derem mnior valor ao5 terrenos,.<! fim de se
marcar o fôro nos termos da Lcgisla<_:;lo e1n vigor.
Art. 7.• Concluída a fD(~dição c avali<Jçiio, de que
trala o artigo antecedente, a Sceretal'ia da J<azcnda
~~ as Sccrül.ari:ls das Tlwsourari.Js, pt·crodendo delilH~raciiO :;upm·ior, expl~dit·úó os titulo:; (h~ ~~oueessi'lo,
devei'Hlo ser assignados estes pelo Ministro da l<'azenda na Côrte e Provincin do Rio de Janeiro, e
pelos Presidentes nas demais Províncias.
Art. s.• As plnntas, a que Sl~ refere o art. 2.•,
serüo archivadas nas Reparti~~ões do Thesouro e
Thesourarias de Fazenda a qnc pcr'lcncet·em os
negocios relativos aos Proprios Nacionaes, lançandose nos livros respectivos a data da concessão e do
titulo, o nome do coneessionario, c os esclarecimentos necessarios para a todo o tempo se verificar
a extensão dos terrenos e suas confron!.neões, ou
a dos aterros e obras concedidas.
•
§ I. • As alterações propostas nas informações das
Autoridades e Repartições, sendo approvadas, e as
que tiverem lugar quando se resorver definitivamente sobre a concessão, serão indicadas nas plantas
pelos Engenheiros. das mesmas Repartições.
§ 2.• As partes interessadas poderão, independente
de requerimento, extrahir cópia das referidas plantas,
para o que lhes serão frantlueadas nas Repartições
de Fazenda, sob a responsabi idade dos Empregados,
que tiverem cargo de guardai-as.
_Art. 9. 0 :\S disposições .dos artigos precedentes
sao extenstvas aos requenmentos:
Lo Para concessão de terrenos propriamente de
marinha (art. L• ~ L"), quo não se acharem comprehendidos no rhstrieto do Município da Côr\~.
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2.• Pm·a concessão de tcrrt'nos siluarlos na zon:t
da servidão publica dos rios navog-aveis e tle rtue
se fazem os navegaveis (m·t. L" :l. •J
Art. ·1 O. Os afo•·amenlos de lerrnnos de marinha
comprehcndido~~ no r!i:~!iiclo da l.ôrte c rio mangue
vizinho á Cidade Nova (LPi de :J dr~ Outubro de 18:H,
art. 37 § 2.'') continuarúõ a ser feitos pela Illm.
Camarn l\Iunicipal da Côrte, e ;;ubmctlidos á npproYacão do Ministro da Fat.cndn, o qual, a respeilo do~
ter·J.·pnos de mm·inha, ouvirá prévianwnte o Ministro
da Guerra, f!WlllLlu SP tkl·,•m <lS eir,~umstanl'ins da
parte tina! du art. 1.•, ~~ n .h '!;~!·inlt:•, para os
etl'eilos do :H't. ·lJ do i\;~~:uhn;: :1:" '"' 1~1 de \laio
de I !{Hi, :- t' c:~ n !' •'!'f'" ·a ri·~·:
§ ·1." A.' nln•ti.::=. : 1:•.:, i:•: ~''''l'l:; rle 11Wl'ti1ha e rlo
m<mgue, exhi!Jida.> i la I'CitJI'urmidadc llo art. 2.• ~~ 1.•
e H, senio arehivadas 110 Thesour·o na Uepartir.;ão
a cujo ca•·go cstivcrPm os Proprios \Tacionaes.
R 2. Os títulos rJ,~ afornmenlo dos referidos tcrreuos 1:onliuuarú<l a ~er e_xpeditlos pela Illm. Camara
.:\1 UIJÍl:ipal.
.
Al't. ·t 1. A primeira transfcrencia dos terrenos de
marinha, ou nas margens dos rios, ou accrescidos
~ituados na Côrt.e c l'rovincias, que se tiver de cl~
fecluar depois da pu!Jliea~;iio tlo presente Decreto
por ti tu lo dependente de licença do senhol'io tliredo, será p•·ccctlit.la de apresentaçiio da planta,
de que trata o art. 2. •, po1· occasii'io de t•equerer-so
a referida licenea.
· § Uni co: Btieétuando-se a transferencia por titulo
tcslamentario, ou .succcssivo, (jU outro, que não
dependa_ de licença do se11horio directo, os tcn·cnos
não scrao averbados em nome !le quem os houver
adquirido, sem a exhibição da reláitla planta.
Art. 12. As disposi1;õcs deste Decreto, na parte
relativa aos 11ue emprehendcrern aterros e obras
sobre o mar, rios navegaveis e seus braços, comprehendem os que, tentlo concessão legitima para
os ditos aterros e obras, quizerem fazer uso della
depois da sua publicação.
§ Unico. Nas concessões feitas sem onus de fôro,
guardar-se-hão as clausulas respectivas.
Art. ,13. As Companhias ou Emprezarios, singulares ou collectivos, de obras publicas geraes, provinciaes ou m.unicipaes, .de navegação, ou quaesquer
outros que tiverem obtido concessão de terrenos de
mcwinhc& ou nas margens dos rios, ou accrescidos o
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aterros, ficão obrigados no prazo de seis mezes~
contados da data da publicação deste Deereto, a·
apresentar á Camara Municipal do districto, para
ser transmittida ao Ministro da Fazenda na Côrte,
e aos P1·esidentes de Províncias, a planta dos terrenos de que se achão de posse, com as precisas
declarações da extensão e confrontaç~es na fórma
do art. 2.•
§ Unico. A disposição deste artigo é extensiva ás
concessões, que d'ora em diante se Hzerem ás referidas Companhias ou Emprezarios, contando-se o
)razo de seis mczes da data da publicação dos actos
egislativos ou executivos em que se tiverem concedirlo os terrenos e aterros.
Art. 14.. As Repartições de Fazenda, a cujo cargo
estiverem os Proprios Nacionaes depois de ouvidas
as Autoridades eornpetentes, na conformidade dos
arts. /l,.• e 10.• intimaráõ pessoalmente, s~ndo possível, e por edital de 30 rlias os posseiros confinantes e oul.ros interessados para dentro de um
prazo, que poderá sr~r prorogado, reclamarem pet•ante o Ministro da Fazenda na Côrte e Província
do Rio de Janeiro, e os Presidentes nas demais
Províncias, o que entenderem a bem de seus direitos, sob pena de pe1·da da preferencia garantida
pelo at·L •16.
~ ~. • Os posseiros, confinantes e outros" interessados poderão, não obstante a disposição deste
artigo, oppôr-se a concessão, declarando os motivos
P nxhibindo os fWPC'.if:os cll)r.nmentos, nernnte as Camara~ t\lunieip<ws, e alt~ o fi;u do prazo marcado
perante os Presidentes de Províncias, e o Ministro
da Fazen!la.
§ 2." Fi'"a especialmente recommendado ás Camaras \'Iunicipaes, Capitanias dos Portos, Hepartições
de Fazenda e outras Autoridades, por occasiào da
remessa dos requcl"imentos á Autoridade Superior,
informarem ao Ministro da Fazenda, e aos Prestdentes
das Províncias sobre os litígios, de que tiverem conhecimento penrlentes de decisão do Poder Judidal
entre os pretendentes, e os posseit·os, confinant~s.
ou quaesquer interessados a respeito da propriedade,
servidão ou posse nos terrenos c suas llemfeitorias,
nos aterros c quaesquer outras obras, ou de direitos
resultantes ela natureza do local.
.
Art. ~5. São da cornpctcncia exclusiva da jurisflieção administrativa as questões:

I
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1. • Sohre a validade da concess5o em relnçfto ús
formalidades do presente Decreto, interpretaçáo do
titulo c cumprimento das condicões imvostas pela
1\dministração aos concessionarlos.
2. o Sobre o direito de preferencia á concessão
garantido aos posseiros c outros confrontantes dos
terrenos (arts.. ~G,. 11 e 18).
3. o Sobre a avalwçüo dos terrenos, feita por arhitt·os, pam o pagmnento de fôt·o (lnstrucções de 14
de Nuremhro de Hi:)2 a rl. I O).
1.• As questões, de que trntiio os n.o• L• e 2,<>
deste artigo serão decididas pelo lllinistro da Fazenda
na Côl'tc e Província do Hio de .lmlCiro, e nas demais Jlrovincias pelos rresidPntes, com rer;urso
para o Conselho de Estado (Hcgimento de 5 de l'cY!!!'eiro de HH.2,, <ll'ls. 4;) e 4G e Aviso de H de Janeiro
de 1RGO'l.
§ :.!." As qucstücos, de que trat<1 o n.• 3.•, serão
«lneidillns pr!IO r.Jinistro da F<lZ(!!Hin lia Crkle c ProYlllcia do Hio de Jmwi r o, c pelas T!w:;olll'<ll'ias nas
1icmai~; Provindas,· cow recurso pnra u mesmo l\lillistro c de:;te püra o C1mselho de E-; tudo, nos termos
elo parag-raplw <tnlPrinr.
§ a.o M; d~!libera•.:ueo; do ".Hnistro da Fa...:cnda e dos
J't'\~sidcnl<'s nos casos dus ~~~ 1.• r~ ~. 0 serão p:·ecedidas do audicncia do Tri\)unal do Th<:•souro Nneional na Côrto c Provinda do Hio de Janeiro, o.
das Thesourarias nns df•mais l'rovincias.
Art. 1f). Tem prcferenda ú con<.:essão dos terrenos
rlc iíVu·i11lw, e outros, a quo se refere o presente
})erruto:
1.• Nas suas rcspnctiras testadas e frentes, os flUe
ahi th"Grcm estabelecim~~lltus de sua propricdnde,
e1)tno tl·apiches, al'mazens, o outros semelhantr:s,
dupeatlentes de fmnco c~nbarquc P dcsemiHH'que.
'2.• Nas mcsmns circlmtstancias os posseiros, na
snpposiçáo de llws perV~neerc:n os t~~rrenos, e fazerem parte de suns faz~ndas, sitios, ou outras propriedades contíguas.
3.• Os que tiverem arrendado ou aforado os tPrrenos, como parte ele Sll<l propriedade, em concurl'Cncia com os arrendatnrios ou for~iros, aint.la que
estes tenhão bemfcilot·inc~.
L• Os posseiros de terrenos contíguos a terras
tl~vol utas, havendo bemfei"'orias.
~ tinico. S,e a fórma tlo litloml do mar ou margem
;lo rio por sua. eun·atn ra ou on trn circu mstancia
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niiu permiltir que a concessão seja da extensão
correspondente á testada ou frente, poderá concedet·-sc o tetTeno pmpo1·ciona\mente aos con1inantes, ou reservar-se para uso commum dos
mesmos confinantes ou para logmdouro publico,
como fôr mais conveniente.
Al't. O. A p1·eferencia, de que trata o artigo precedente~, uão tem lugar a respeito dos tenenos de
11tai'inha, ou nas mat·gens dos rios ou accrescidos,
11ão occupados ou possuídos, quando estiverem contíguos a cstmcla, rua ou outro caminho ue servidão
publica.
§ Unico. Em igualdade de circumstancias, serão
preferidos os proprietarios dos terrenos fronteiros,
que pegarem do lado de terra com a mesma estrada,
rua ou earninho publico.
Art. 1R. nesolvc-se a prel'ct't\llcia pela perda do
direito, lindo o prum do art. 1 I, sem roelamnção,
opposic_/10 ou prntPsto pcranln a Autoridade admiUlstralint eompt~lentc~, snho havendo liligio sobre.
a {lropried;Hie, st~t·'litiÜ•> ou posse.
Art. 1~l. As questões solm~ propi·iedml,~. scrvhlão e
posse, ainda que rc~mllnntcs da nrllut·czatlo local, ou
fundadas em eonet'.~slíes anteriores, siu• da competencia exe!usiva uo:; Trihunaes.
§ 1. o O i\linislm ela l.'azenda na CCn·te e Província
do nio do Janeiro, c os l)rcsidentcs nas demais Províncias, uiio obstante qualquer litigio, fal'iio demarcar
compctcnlcmcule o ponto de oude se elevem contar
as 15 lwaças, que constituem a zona ela mcwinha,
ou as 7 braças da setTiu5.o publica nas margens dos
rios, mas suspendci·üo a conccssfí.o on a expediçã_o
do titulo até decisiio final perante os Tribunaes.
§ 2. o A medição e demarcação dos terrenos de
marinha e outros, de que tmta o presente Decreto,
é da allribuicüo exclusiva da Autoi'idadc administmtiva. Ncntiuma duvida ou opposição, que occoner entre os concessionat·ios, possP-iros ou pretendentes , c quacsquer pessoas, que por serem
confinantes, ou pot· qualquer outro motivo, queit·ão
obstar, poderá impedir ou suspender a diligencia
da medição e demarcaçiio, nem mesmo quanda
se apt·esente despacho de qua\quer Autondacle,
que não seja do Ministro da Fazenda na Côrte e
1'rovincia do Rio de Janeiro, e dos Presidentes nas.
demais Províncias, ficando sa\vos os direitos de pre~"
pl'iedade particulur, nos termos deslt~ artigo.
·
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§ 3. o As questões, a que se refere este artigo,
poderão ser julgadas pela Autoridade judiciariu
ainda depois da concessão ou expedição dn tilu lo.
O Ministro da Fazenda, e os P1·esidentes de Pro·vincias, decidido o litígio, resolreráõ cvmo fôr de
justiça sobre a concessito, declarando-a de m~nhum
etfeito, quando esta providencia deva ter lugar em
Yista do julgado dos Tdbunaes sobre a «1uestüo de
propriedade, servidão ou posse.
Art. 20. As Capitanivs elos Portos e as Cnmvras
l\lunicipaes, ~slas na fÓI'ma de suas Posturas e
aquflllas na do seu Regulamento, 11üo conscntiràô
quaesquer construcçües r Dtet·ros, e obms. SOIJI'C o
mar, rios navegareis c seus hraç.os , ou sobJ'C os
terrenos do domínio publico, de que tmta o presente Decreto, sem concessão ou contra o modo e
condições autorisadas nas licenças das Camaras
MuniCipaes e declarações das Cnpitanias dos Portos,
fazendo-se logo effectivas contra os transgressorr!s
as penas de multa e demoli1;iío das obras, cullllllinadas no mesmo Hcgularncnto e Posturas.
Zacarias de Góes e Yasconcellos, do ~lt•u f:onselho,
Senadoi' do Impcrio, l'l'csidento do Consc~lho de ~~li
nistros, l\finistro c Soct·rtario de Estado rlos Negocios da Fazenrla e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte dous de
Fevereiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Indepcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestado o Imperador.

z af'm•ias

_.._

))ECRETO N.

de

~f06-DE

GtÍI'S

22

r rascoilcellos.

DE FEVEREIRO DE ~868.

Concede á companhia ingleza - Ceará \Valer \Vorks Company Limited-a ilecessaria autorisação para funccionar.

Attendendo ao que 1\fe req\)ereu a companhia
ingleza-Ceará Water Works Company Limited, e
Tendo ouvido a Secção dos Negocias do Imperio

401
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do Conselho de Estado, Hei por bem Conceder-lhe
a necessaria autorisação pará funccionar· no lmperio sob as se~uinles condições:
L• Ficão salvas as leis brasileiras quanto aos
actos praticados pela companhia dentro do paiz.
2.• Os estatutos da co111panhia devet·áõ set· executados por f'Mma que náo pt·ej•Jdiquem crn cuso
algum ás disposir;ões da lei proviucial do Ceará
n.• ·10:..12 de 27 de Novembt·o de 1862 dependente do
exame da Assembléa Geral e os artigos do contracto
celebrado peia respectiva Presideneia em 27 de Maio
de i8ô3 com Jose"! Paulino Uoonhsltz e por este transferido á companhia.
Manoel Pinto de Sou:~a Dantas, do Meu Conselho·,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias Lia Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entenditlo e fa•~a executar. Palacio do Hiu de Janeiro, em vinh:, (tous de Fevereir·o de mil oituc:•ntos
sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independeuda e do lmperio.
Com n rubrica de Sua l\lageslade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 4107- DE 29

DE FEVERE.IRO DE

i 8G8.

Eleva á categoria de batalhão, a !iecção de batalhão n. 10
do serviço da reserva da Guarda Nacional da l'rovincia do
Ceará.

Attendendo ao que l\le representou o PrPsidente
da Província do Ceará, Hei pot· bem Decretar o seguinte:
Art. i .• Fica elevada á categoria de batalhão, con1
s~is companhias, e a designação de quat·to, a secçao de bdtalhão da reserva numero dez, da Guarda
Nacional da Província do Ceará.
Art. 2. • F•ca revogado nesta parte o Decreto n. 3055
de 28 de Fevereiro âe 1863.

.\CTOS DO l'ODE!t

Marlim Francisco Hihciro rle Antl!·a,la, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos ~e
gocios da Justiç~. assim .o tenha cnt~ndido e faça
executar. Palacto do H10 de Janetro, em vinte
nove de Fevet·eit·o de mil oitocentos sessenta c oito,
qua<h·agasimo setimo da Indcpcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

Mage~·.tade

o Imperador .

.J.1Iartim, Fi·mwisco Ribeiro de A1uü·ada.

DECRETO N. 4-IOH-

nE

2\l

tm

FEVEHE:rw

DE

f8GS.

1\l:trc:t os uniformes para o batalhão 1lc infantnria, n. 111 da.
Guarda .'laeional lia Provinda de S. Paulo.

Attcnclendo ao que l\Ie representou o Presidente
da Província de S. Paulo, lld por b@m Decretar o
seguinte:
Artigo Unico. O balalh~o de infantaria n. ~9
tia Guarda Nacional da Província de S. Paulo,
usará em pl'imeit·o uniforme de sobrecasacas de
panno azul ferrete, eorn Yivos de côt· azul claro,
calças brancas. e bonets á Cm·aignac; e em segundo
fardament·• de blusns de brim braneo com as mesmas calças, e boncts.
l\lartirn Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Sec:·cta•·io de Estndo dos Negocios da Justir;a, assim o tenha entendido e faça
executar. Palncio do Hio de Janeiro, em vinte nove
de Fever·eii·o de mil oitocentos sess~nta e oito, quadragesimo setimo da Intl.ependcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mm·tim, F1·ancisco Ribci;·o de Andmda •

.....
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DECRETO N. 4109-

DE

29

DE

FEVEREIRO

DE

1868.

Marca os uniformes para o batalhão de infantaria n. 20 da
Guarda Nacional da Pro\·incia !le S. i•aulo.

Attendendo no que Me representou o Presidente
da Província de S. Pnulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo Uni co. O batalhão de infantaria n. • 2o
da Gluu·da Naeional da Província de S. Paulo,
usnl'f1 em. primeit·o uniforme, de. sobrecasacas de·
panno azul, com vivos brancos, ealças brancas, e
honets á Cavnignnc, e em segundo fardamento de
blusas de hrirn Lranco, com as mesmas calças e
honets.
l\lartirn Francisco Hiheiro de Anclrndn, <io Meu
f:ons<~llto, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negoeios da .Justiça, assim o tenha cutendido e l"nça
exe<~ntar. Palacio do Hio de .Janeiro, em vinte nove
ele Fevereiro de mil oilocentos sessenta e oito, quadr·agesirno setimo da lmlcpendencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .

.

Jfm·t im Francisco Ribeiro de A n!lmcla.

DECHETO N. 4H 0- DE 29

DE FEVEREinO DE

1868.

Altera a penalidade, a que estão sujeitas as pra<;as 1lo Datall1ã"
Naval pelo erime de· dcserr;fw.
I

'

.-••

Usando da autorisação dada pelo § 3.• do art. s.•
da Lei n.• 1523, de 28 de Setembro do anno passado,
Hei pot· bem Decreta~· o seguinte:
As praças de pret do llatalhão Naval, que desertarem em tempo de guerra, serão punidas, sendo
inferiores, de conformidade com o art. 50 dos de
guerra da Arrnndn, e sendo soldados, segnnrto a 1.•
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pa•·tc do art. !H, ficando todas sujeitas ao nrt. 37 1
sP- a dese•·çiío fõr pam o inimigo, pirata ou rebelde.
Fica assim alterado o art. '27 do Decreto n.• 1061 .~.
de 24. dt! Novembro de 1852.
AITLmso Cnlso de Assis Figueiredo, do 1\leu Con!'elho, Minist!'o e Secretario de Estado dos Negocias
rla ·Marinha, assim o tenha entendido e faça executar.
Pnlaci!J do Rio de Janeiro em vinte nove d(~ Fevereiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadrngesimo
setimo da Independencia e do Imperi().
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.

DECRETO N. 4-t I i -

DE 29 DE FEVEREIRO DE 18G8.

Rcorg:misa o, ~CI'Yiç.o de Fazenda nos Corpos de !\larinhà.

Usando da autorisaçiw conferida pelo art. 5.• da
Lei n.• 4250 de 8 de .Julho de 1865, Hei por bem
reorganisat· o serviço de Fazenda nos Cot·pos rle
l\larinha, pela fórma presc•·ipta no Regulamento da
presente tlata, que com este baixa, assignado por
Affonso Celso de Assis Figuei1·edo, do l\leu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Mal'inha, que assim o tenha entendido e faça execulat·.
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
&etimo da Independencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

A(fo11so

Cel~N

de Assis Figueiredo.

EXECUTI\'{},

Regulameato a que se refere o Decreto <le!'lla •lata para
reor~ranlsa~ão do ser-vif,'O ele Fa7.t>Rcla nos f;ort,us de
lllarinha.

CAI'ITULO t.

lJisposiçiio prelimina1'.

Art. L• Fica supprimido o.lugar de Commissnrio nos.
Corpos de Marinha, subsistindo o de Esc ri vão, com a denominação de Official de Fazenda, e com as attriiJuicõcs e deveres
do presente Regulamento; pelo qual será igualmente regido
o serviço de administração de fazenda nos rcfcridns corpos.

!Jo r:mmnan dantt•.

Art.~-· Compete ao Commandantc:
§ t. • Atl~'trisar os pedidos e as entregas.
§ 2.• Ru'tricar todos os documentos dr. dcE:peza dq corpo,
depois 1b conferil-os com o livro dos quartos.
§ 3.• Hubricar todas as notas dos livros dr soccorros, excepto as relativas a abonos de fardamento.
§ 4.• Providenciar para que os paióes estejão sempre
providos, não só de munições de boca, como de fardamento,
c de outros quaesquer objectos indispensavcis ao serviço.
§ 5.• Mandar fazer carga no livro de soccorro·s, pelo respectivo valor, do objecto recebido e não restituído por qualquer empregado do corpo,c simultaneamente autoris~.r a des·
peza do mesmo objecto.
§ 6. • Zelar, por todos os meios a seu alcance, a fiel execuçãd
deste Hegulamento, prohibindo despezas desnece~sarias, e extravios da generos da fazenda.
§ 7.• Pedir providencias á Secretaria de Estado sobre as
o,ccurrenci:t.s que se dêm no serviço de fazenda, e que não
posga reselver por deliberarão propria.
PARl'E n.
I~
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CAPITULO Jll,

Do segundo Commandante.

Art. 3. o Ao !. ° Commandante incumbe:
§ t.o Examinar, todas as vezes que julgar necessario, o
estado da escripturação a cargo do Offic.ial de Fazenda, para
que este a tenha sempre em dia, devendo, outrosim, obrigai-o,
bem como ao Fiel, ao exacto cumprimento de todo o serviço
que lhes compete.
§ 2.• Conhecer do estado effectivo das praças, por meio do
livro de detalhe a seu cargo.
§ 3.• Examinar frequentemente o estado das munições
de boca e navaes, e em geral todos os objectos que pertencerem á Fazenda Nacional, dando conta tio resultado ao Commandante do Corpo.
§ !í.• Vigiar para que não se fação despezas desnecessarias
ou excessivas.
§ 5.• Assistir aos recebimentos e fiscalisar as entregas.
§ 6.• Pedir autorisação ao Commandante para mandar
fazer concertos, cuja conveniencia reconheça necessaria.
§ 7.• Verificar se os pesos e medidas são annualmente
aferidos.
·
§ 8. • Impedir que a arrecadação esteja aberta fóra das horas
da distribuição.
§ 9.• Autorisar a distribuição do fardamento, armamento
e equipamento que fôr requisitado pelos ·Commandantes de
companhias.
§ 10. Dar diariamente ao Official de Fazenda, por ordem
escripta, rubricada pelo Commandante, o numero de rações
que se tiver de fornecer, não só ás praças do corpo, como ás
que por ordem superior se acharem depositadas no quartel.
§ U. Assistir ao balanço que se deve dar mensalmente no
paiol dos mantimentos,.e providenciar para qu~ sejão carre·
g-adas as sobras que porventura existirem.
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CAPITULO IV,

Do 0/licitd de serviço.
Art. ~ ... O Officialde servi{lo ordenará a despeza dos objectos
que forem necessarios durante o dia, á excepção das munições
de boca, fardamento, armamento e equipamento, que devel)l
ser distribuídos por ordem direc•a do ~.o Commandante.
Conrcrirá t~mbem os generosqne se receberem no quartel,
procedendo de C'>nformidade com o disposto oo- art. 17.

CAPITULO V.

Do Ofllcial de Pazenda.
Art. ã ... O Otncial de Fazenda tem a seu cargo a arrecadação,
escripturação e contabilidade de todos os generos da Fazenda
Nacional, pertencentes ao corpo. Recebe unicamente elo
Cornmaudante, ou do seu immediato, as ordens relativas a este
serviço.
Além disso incumbe ao Official de Fazenda :
Quanto á escripturação :
§ I. o Fazer ps pedidos, guias de entrega e bilhetes de
concerto.
§ 2. 0 Escripturar o livro mappa e os de soccorros.
§ 3. 0 Passar as guias das praças quo destacarem ou tiverem
baixa.
Quanto ao fornecimento :
§ 1. 0 l\eceber os generos .e dirigir a sua arrecadação. .
§ 2. o Fornecer as rações, conforme a ordem que receber· do
2.° Commandante, e assistir á distribuição.
§ 3. 0 Entregar os generos que, na fórma do presente re·
gulamento, forem pedidos pelo 2."' Commandante ou pelo
oficial de serviço.
·
§ ~.o Ter todo o cuidado no embarque e desembarque do
material.
-§ 5. 0 Vigiar auentamente a cmducta do seu Fiel, pela
qual é responsavel.
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~ 6.• Entregar, mediante a competente autorisação do Commandante ou do 2. • Comrnandante, os objectos pedidos para
o serviço do quartel, dos quaes não possa ter despeza; recebendo, porem, cautelas qnr', no caso de não serem restituídos
taes objectos, satisf;u:ão o que fira disposto no§ 5.• do art. 2.•
dsste Hegulamento.
Art. 6.• O Official de Fazenda residirá no quartel.

c,\l'ITULO Yi.

JJo Fid.

Art. 7. • O Fiel é o guarda da arrecadaçiío; será nomeadfr
soL proposta do Olflcial de Fazenda, pelo Chefe competente, e
por aquclle conservado emrJuanto hem servir. Está sujeito
;, poliein militnr dos rorpos, mas niio púrlc srr empregado em
uhj•·cto a Iludo :Jfl Sl~l'lll:o flll" llin I) I'SjH:<:ial.
l•rL B." Contp!'t•~ ao Fiel:
§ t.• Ajn<lar no Ofli!'ial dt' Fnr11!1a no rrrr!Jimcnto c dislrilntil;ii•l •los 1-;I'IH'ros.
~

:2." l'l'snr,

~

:!." llar parti~ no 2.° Comm:lUdantc, assim cut11o ao Oficial

1111~dir

nt• 1:oular os ni.J··•·.(qsqno Pntn•rutr.

de Fazendn, dos o!Jjcetos que não entrarem na arrecadação
por serem immdiat;~mentc po5tos :i di:;posição de outros
respon~aveis.

§ q,o Cuidar no asseio dos paióes c conservar nelles a melhor ordem, para faeilitar as cntrr·;:!·ns e h3lanço do existente.
Art. !J.• O Fil'l n;io rnlrrgnrit ohjt'eto algum sem ordem
rse: ipta uo 1Ji:1rio tla rlc~pi'Za, wmo adiante 8e explica.
Art. 10. Os 1leis que forem tkmittidos do serviço na fórma
do art. 7. 0 , sô poderão rcce!Jer o resto de vencimentos á vista
de attestado do Ollicial de Fnzendn, pelo qual prove que s11
aeha desubrigat1o rlc di vir1a.
CAPlTl'LO Y!I.

Da escripturaçiJo.
Art. 11. .A CtiCt'ipturação de Fazencb -dos Corpos de Marinha eonstar:i :
~ I." Ihs pod id•Js c guias de conducç:iu,
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§ 2. 0 Das guias ue entrega.
~ 3." Do Diario da despcza.
§ t,, o Do livro ma ppa.
§ ti." Dos livros de soccorro~.
Art. :1.'2. O pedido é a p ç:1 principal do proee::go de recebimento. Deve ser redi.gido Cclm a Jllaior clareza, declarando a
nspecie do gcnero, e, por extenso, a quantidade ncccssaria,
fjttando não estiver lix:arla em tabdlas espceiaes (Modelo
n. !.!,). Nos pedidos dt) mantimentos s~ ill'licará apenas o
numero de praças e o tempo do fornecimento, que nunca será
menos de um mez (Modelo n. 2).
Art. 13. Os pedidos, e as guias de conducção serão tirados
de talões conf,>rme o modélo n. o 1, e com o despncho de
entrega da Intendencia, scguiráõ para a Secção do Almox3ri·
fado por onde tiver de correr o fornecimento.
Art. 1'1. O c.Jiculo dos mantim~ntos será feito na Secção
pnlu OJ'Ikial d<l Faz1:!tida, ll re1·i,h pnlo l<:41lri <:lo. V1lrilicarla
sua ex.at:ti<l:iu, p:~ssar:i ll:llla lllll il<·sl•ls elll(ll'e.:adlls a eueher
os dizeres resp<~ctivos dos «locumentos imprc~.;os.
Art. 15. Entregue~ os generos, o O:Ticial de Faznnda p)ssará
l'f~f~illll 1\() p·~ditlo, fl f) r·:,t:riviin tia ~.;1)1)1_'>10 lli<l dar;'t a ~nia de
conduc1;Ju (Muclel•J n." :J), tJUC S:)l'á tamlwm as:;i:;uada p~lo
Almoxarife.
Art. 16. r<:sut guia acompanhará o gencro, c será entregue
no quartel ao O!licial de serviço, o qual, depois llos exames
necessarios, certificará nella o recebimento.
Art. 17. Preenchidas estas furmalilladcs, a guia, considc·
rada documento de recnit:t do O:llci::ll de F<tZI'IHia, S!~r:i por·
este JevauaUO livro mapJW, C gU3!'dada paraS,'!' Jli'JStlllte, COIII
o~ respectivos talões, á Contadoria, na prestar:ão de contas.
Art. t8. Os Almoxarifes são obrigar! os a forncc,~r intc:;ralmcnte os artigos designados nos pedidos, cntend1.·.ndo-se préviamente com os mesmos Almoxarifes para este fim o Ollicial
de Fazenda.
Art. i\l. r.. as entregas se adaptará o mesmo processo dos
peditlos, com as seguintes alterações:
O documento que tem de acompanhar o objccto rcmettido
deve ser a guia de conrlucção: o recibo de~ te mesmo objecto
será passado pelo Alm oxarife ao Ollieial de Fazenda (Modelo n." 5).
Art. 20. No livro diario da despeza lançará o 2. • Comman' dantc a ordcru p:.ra o wuniciamento das praras exi~tentes no
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quartel, á vista da ta beiJa, correspondentemente ao dia de qm~
se tratar. Nesta mesma Mdem se relacionará o numero de
luzes indispensaveis (rtlodelo n.o 6).
Ar&. :!L As ordens de municiamento a que se refere o
art. !0, serviráõ de documento de despeza na pres&ação de
contas.
Art. 22. As despezas eventuaes serão feitas, mediante auto·
risação escripta pelo Official de serviço no• livro diario
(Modelo n. 0 7}.
São despezas eventuaes aquellas que não se referem a
municiamento, fardamento, equipamento e armamento.
Art. :!3. No livro mappa será lançado diariamente tudo·
quanto se receber ou despender, para que o Official de Fazenda
possa facilmente balancear a sua conta.
A despeza de mantimentos, porém, será levada· ao dito livro·
por meio de resumos de quinzena. Bem assim serão lançados
os documentos justilicativos das entrcgaa ao Almoxarifado,
eumprindo que tal lançamento se faça prceisamcntc na data
d J recebimento desses documentos·.
Art. 211. Em cada companhia haverá um I ir.vo de soccorros.
Deste livro constará o assentamento da praça c todas as cir·
cumstancias de sua vida militar.
Art. :!5. Haverá igualmente um livro de soccorros para·
os officiaes dos corpos.
Art. 26. E' prohibido raspar, ou emendar os livros de
soccorros e quaesquer oulros da Fazenda Nacional devida·
mente rubricados.
Os eng-anos ou cr1uivoc0s que ~c derem na cscripturaçi'w
daquelles livros serão reparados pelo proprio Ollicial de Fa·
zenda, por meio dp. notas rubricadas pelo 2.° Com.mandante.
CAPITULO Vllf,

Recebimento e distribuiçilo dos generos.

Art. 27. Os viveres serão examinados pel•J Cirurgião do'
Corpo, e rejeitados quando este os declare de má qualidade.
Art. ~8. O Ollicial de Fazenda, e no seu impedimento
o Fiel, acompanhará os generos até ao quartel, e os apre·
sentará ao Official de serviço, CfUe, depois de os conferir com
a guia de conduc~ão, certificará na mesma o rccebilucnto.
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Art 29. A distribuição das rações se fará com as formano regimento provisional.
Não sendo possível que o pão distribuído á cada praça tenha
o peso da ração, verificar-se-ha fe este existe no total do fornecimento para cada rancho.
Art. 30. As espeeies e quantidades que constituem a
ração diaria para cada praça são as que constão da tabella A.
Art. 31. Esta ta beiJa poderá ser alterada nos casos de epidemia, precedendo representação do Cirurgião, e autorisação
do Ministro da Marinha.
Art. 32. No fim de cada mez se balanceará a receita dos
mantimentos, para, deduzido o existente, fazer-se os pedidos
-do mez seguinte.
Art. 33. O fornecimento de pão e carne será feito por vales.
Art. 34.. Estes vales, assignados pelo 2. o Commandante
e pelo Officia·l de Fazenda, serão apresentados mensalmente
pelo fornecedor ao Commandante do Corpo.
Depois do examinados por este se procederá do seguinte
modo:
o Official de Fazenda cortará do livro de talão o pedido, no
qual designará o numero total das rações recebidas durante
0 mez, e o peso correspondente. Passará depois recibo no
mesmo pedido, e com este o fornecedor justificará a conta que
deve apresentar na Contadoria da Marinha para haver o
seu págamento.
Na parte do pedido destinado á guia de conducção, a
assignatura do fornecedor substimirá a ~o Almoxarife e a
do Escrivão, e a do Official immediato a do Official de serviço.
Art. 35. Pela Pagadoria da l'tlarinha se continuará a abonar
mensalmente as quantias necessarias para occorrer á compra
de pão e carne, quando o fornecedor não supprir estes
gcneros na fórma do cootracto.
Taes quantias serão guardadas em cofre, do qual serão clavicularios o Official de Fazenda, o ~.o Commandante c o ComJ.nandante.
Art. 36. A despeza de verduras será levada em conta pela
ordem do municiamento.
Art. 37. A conta do vendedor com o visto do Com mandante,
rubrica do seu immediato e approvação do Cirurgião, provará
a despeza que se fizer com a compra de pio e carne no caso
previsto no ~rL 35, r. S~'.rvid. t~mhcmil.c!JI)~Urnon1o do receita

~lidades recommendadas

do
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Art. 38. O Commanuante llará á Contadoria da Marinb.a a
informação necessaria para indemnisação da Fazenda Nacional da differença entre o preço do contracto e o da compra
realisada.
C.\I'JTt 1 LO IX.

D:J fardamento, armamento e eq~tipL!mento.

Art. 39. O fardamento continuará a ser distribuirlo de conf6rmidade com as U.isposiçues em vi;;or no:; regulamentos uos
corpos de marinha.
Art. 40. Quando se fizer pa;;amento de semestres, _no quartel, ou fóra delle, nas relações respectivas se notará sempre
f:om cl.,reza as peças que ti verem siilo alio nadas por adiantamento, a fim de rJtle na o~easi:lo ~c faça o dr,sconto.
Art. ftJ. Cnutinuará a vigurat~ a r.li~pusição do art. !1." do
ncgulamcnto e Decreto n.• 6\l9 r.le 18 de Setembro de i8ti0,
f(Uan~o á suppressão da orr.lem de despcza do fardamento c
armah1ento.
Art. 4:!. Das entregas do armamento e e.1uipamento cobrará
o Oíllcial c~e Fazen•la recibos passados nas requisições pelos
commanuantes de companhias.
Art. ~3. Haverá em cHia companhia, a cargo do respectivo
Commanr.lantc, um livro 1le tal:io para os pedidos, segundo
o moJelo u.• 8. Este livro tet·á folhas em branco para os termos de entrega, pela substituição !.lo:> commanrlantcs de
companhia.
Art. lj,/j,, Se nessas entregas se r.onhecer alguma falta, será
isto declarado no termo, c no recibo que se passar, dando-se
de tuJo parte á fi' partirão contp :tente, para dcspcza do om.
cial de Fazcnila, c iur.l~mtliS<·ÇãJ dos valores pelo competente
rcspousa vcl.
Art. 45. O Official que tomar o commando de companhia
fica respon;avel por tudo o qne estava a cargo do seu antecessor, se no termo qne ambos assignarem não estiverem declaradas as faltas HXi,tt·tttes.
Art. 4~. Os recibos !.lo armamento c equip~mento distribuidos serão considerados documentos sufficientcs da existencia de taes objectos, quando se pror.edrr a inventario no
fim de cada ariuo finanreiro.
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Art. 1),7. Todos os pedidos serão feitos pelo livro de talão,
com excepção dos que tiverem por objecto a substituição de·
artigos extraviado& do armamento ou equipamento.
Se o extra vi o se der por culpa reconhecida da praça a quem
pr,rtencer o ar Ligo, será ella obrigada a paga l-o por.desconto
nos seus soldos, dando-se logo despeza ao Official de Fazenda.
No caso contrario, de perder-se o artigo por motivo justl·
freado, dar•Sfl·ha de!lpeza 'ao Commandante da companhia, e"'
Sfl f:mi o pedido do substituição.

CAPITilLO X.

Do vencimento, 1·elacionamento, e do modo por que hão de ser
pagas as praças dos corpos de marinha.
Art. 48. Os Commandantes e os Officiaes da Armada e
classes annex.as, pertencentes.aos Corpos de Marinha, con:
tinnaráõ a ser pag-os de. seus vencimentos e vantagens por
meio de rcciiJos.
Art. lJ:9. No primeiro dia de cada mez, os Com mandantes
de companhia formaráõ as relações de mostra das praças
existentes no quartel, com as alterações havidas durante o
mcz, e, hem assim, as relações dos soldos e gratificações,
vencidos no mez anterior, a que tenhão direito as praças de
11rct c Officiaes inferiores.
Art. 50. As relações de soldo serão enviadas á Contadoria da
Marinha, d'onde destacará um empregado para o corpo, a fim
de ahi fazer a conferencia com os livros de soccorros, devendo
verificar não só a cx.ac~idão dos descontos que se tiverem de ·
fazer ás praças por abonos de fardan;cnto, ou outro qualquer
motivo legal, mas tamiJem se as notas forão lançadas nos
assentamentos com clareza e authcnticidadc.
As faltas encontradas nos livros serão Jogo reparadas pelo
Official de Fazenda, pelo modo prescripto no art. 26, e as que
se reconhecerem nas relações serão concertadas á tinta encarnada, quando se possa dispensar a organisação de novas
relações.
Art. 5l.Concluida a conferencia, e verificada a exactidão
rlos abonos, o empregado da Contadoria ~a Marinha, sob sua
responsabilidade, porá nas mesmas folhas e ossignará a nota
l'.\RTE U,
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seguinte:- Confere com os livros de soccorrose importa
na quantia de ..•. 8.•. (por extenso) liquidaJde .• . /I ••• (por
extenso) de descontos.
Do occorrido dará conta ao Contador da l\larinha.
Art. 5!. As relações, rubricadas pelo Contador, serão remettidas á Intendencia para ordenar o pagamento, o qu:il
será feito no quartel pelo Pagador da marinha, com as formalidades do estylo para serviço identieo a bordo dos n:tvios.
Art. 53. Terminado o pagamento, em dia e hora previa·
mente marcado, será cada relação encerrada, com declaração
das praças que não tiverem comparecido, as quaes sú srrüo
attendidas nas folhas do mez seguinte.
Art. 51:. As praças, que tendo siuo relacionadas, não forrm
pagas, e entretantu destacarem para os navios, levará o notado
·
uas suus guias a data du ultimo recebimento.
Art. 55. As praças que estiverem nas circumstancias de
serem desligadas tio serviço, serão 1wgas immediatamente,
a. fim de não haver demura na entrega de suas baix.as.
Neste caso a conferencia da relação terá lugar na Contadoria,
seguindo·se o processo ordinario.

1J1sposiçJcs gcraes.
Art. 56. Os inventarios serão feitos em !)nplicata. A primeira via encerrará a conta que findar. A segunda, qne s1w.
virá de receita da conta nova, serit lançada directamente T\1)
livro mappa.
Art. 5i. Os Officiaes de Fazenda caucionaráõ á Fazenda .Nacional a quantia , de trinta mil réis mensaes, deduziua de
suas gratificações, marcadas na ta beBa C.
Art. 58. No ·~aso de demissão ou de impedimento do Fiel,
será elle substituído por um Oillcial inferior do corpo, sob
proposta do Olltcial de Fazenda, o qual deverá tratar da substituição definitiva, tendo em vista o disposto no art. fO.
Art. 59. As peças de fardamento que pertencerem a praças
desertadas, fallecidas, ou que tiverem baixa do serviço, antes
do termo de duração das mesmas peças, serão vendidas, em
hasta publica, nos quarteis, para indemnisação da fazenda.
Art. 60. Os pedidos dos medicamentos serão feitos por
ordem alphabetira, assignados pelos Cirurgiões, rnhri~:tdns
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pelo Couuuaudante, seguindo-se o syslewa de talões estabe·
lecido no presente regulamento.
Art 61. Servirá ao mesmo tempo de livro de despeza
aquPile em que deve o Cirurgião lançar o receituario dia•
riamente.
.\rt. 62. Para balancear as suas contas e facilitar-lhe a
JH'estação, terá ainda o Cirurgião um pequeno livro-mappa
demon~trativo da recl'ita e despeza.
Art. 61. Se na prestação de contas, no prazo da lei, achar-se
atr·awda a escripturação do livro-mappa, será ella posta em
di<l por um empregado da Cor.tadori.a da Marinha, a quem se
a!Jon3rá {0~;)00 pnr cada mez de es~ripturação atrazada, de·
dnzirlos da gratificação que prrcebe o Cirurgião pelo encargo
da hotka.
l~sta t1 isposiçfío ,; extensiva ao Official de Fazenda, e em geral
ao l!lllfiJ'I'garlo que nos corpos e companhias tenha de escriptu·
rar livros, ou quaesquer outros documentos de fazenda, sendo
a g-ratificarão, reversível ao Otncial da Contadoria na Côrte e
rias Thc~ourarias nas Províncias, deduzi ta dos vencimentos
fio re~pomavr,l, por determinarão dos chefes daque.llas re·
parti~õ~s.

Art. 6L Os Capellães receberáõ do Official de Fazenda,
os ohjcctos relativos ao exercicio de seu
rninisterio, c serão responsaveis por sua conservação.
Art. li5. O Mestre do Corpo de Im periaes Marinheiros con·
tinu~rá a responder pelo apparelho, velame e mais ohjectos
do Jta,·io de instrucção, e bem assim por todos os escaleres
do serviço da fortalrza de Wille)l'aignon e da Boa Viagem,
Art. 66. Não se concede ao Official de Fazenda porcen·
tagern a titulo de quebras.
Art. 6i. Quando appareção generos deteriorados na arreeada~~iio do corpo, o Commandaflte, investigada a causa da
,Jeteriot':Jção, participará a occurrencia á autoridade. compdente. que resolverá como melhor convier.
Art. 68. Os prpjuizos, devidos a pouco zelo na arrecadação,
serão pagns pelo Official de Fazenda e pelo ~.o Comrnandante,
ouvida uma commissão de peritos, nomeada pelo Governo.
Art. 6!). A IntPndencia da marinha é obrigada a dur parte
;i SeCI'etaria de Estado do fardamento e mais objcctos arrui·
nados, tiUe furem en.tregues pela arrecadacão dos corpos, a
lim de se proCeder na fórma do artigo antecedente.
J~<~ss:rndo recibo, todos
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Art. 70. Não se poderá abrir a arrecadação sem que estPja
presente o Official de Fazenda ou o seu Fiel.
Art. 71. Fica extincta no Corpo de Imperiaes Marinheiros a
officina de serralheiros, creada pelo Avisó de 29 de Novembro
de 18~~- O concPrto do armamento e mais objectos se fará
nb Arsenal de Marinha da Côrte.
Para realisar os concertos !!e procederá do seguinte modo:
,. Na officina competente será apresentado o objecto a concertar com bilhete despachado pelo Director. O mestre da
officina dará recibo ao Official de Fazenda.
Concertado o objecto será entregue com declaração feita
pelo Official de Fazenda no bilhete acima referido; e nesta
occasião será inutilisado pelo mrstre o recibo qne passára.
Art. 72. Para cada uma das companhias de aprendizes marinheiros e de artífices Sflrá nomea~o um Official de F:lZimda,
com attribuições e deveres analogos aos que fi cão estabclcd,los
no presente regulamento.
As folhas de pagamento de todas as companhias serão feitas
na fórma do art. 27 do Decreto e Regulamento n.o HH7 tle
~ de Janeiro de 1855.
Art. 73. Continuaráõ a ser escripturados, na fórma do Aviso
de 23de Setembro de l8TJ,8, os donativos feitos á Capella de
Nossa Senhora da Boa Viagem nesta Côrte, devendo ser reconhecida annualmente a applicação das quantias recebidas.
Art. 7li. Fica supprimida a escripturação de que tratào
as instrucções de 9 de Agosto de 18U, e o Decretó n. • 69U t.le
!8 de Setembro de 1850, devendo o fardamento das cJmpa·
nbias de aprendizes marinheiros na Corte ser supprido pelo
Almoxarifado.
Art. 75. Ficão revogadas as disposições em contrariõ.
Palacio do ·mo de Janeiro, em ':!!) de Fevereiro de 18lil'!.
-Affonso Celso de Assis Figtleiredo.

Tabella A.
DO~ !1RNJmOS QUE DEVEM CONSTITUIR A RA(;ÃO.. DJARIA DAS PJIAÇ.\S DOS CORPO
DE 1\IAnJNIIA.
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Arroz
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i.h.
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3
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l.h.
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4
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4

1
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1-4

l.h.
I
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so

XII
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...•.••••. l.b.

~ai.

.......... \lq.

Toudnho • . . .
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3.• cspeci
Feijão,

I

r<lrinllil .......\lq.
l.I'~IIIIIP. • . • • . •

espt•cio

Feijilo Oil

carne se

c:amr verde.. f.!J.
C:trnl' sct:r;t..

toucinh~

1:!11

-.-----

I. h.

Yinngrr ... , . . ;ird.

YPrdnras . . . . . •IP is

I

, tu o

lO

1ültiJ

I O

fi.'c•O

1hOo

!.~•)o

lU

10

1!)-

I

1

i20

2

15

:15

1~

2

T

1iXIo

16!10

I

I

l10

120
15

15

P:tnl radn luz ~c rli~l!'ihuirá 4! 16 ele merlif!a t!fl krroscnc.
O umn"r" de ltllPS será fixado, il \·ista tlr· infonn;H;.1o tios f'ommanrlaotl's dos ro1·
Os fn~oõrs dr uso nos quartPis srrno ronstruit!ns' de :nodo que o consumo de
Ulo t'~rrtln :t uma libra por praça.
l'nludo do llio de Jauc·iro, ~!J de Fcurriro dr !S(.S -Affulso Celso de .dsds Fiem
J.l.il,ll .... W-J-

Tabella B.
DAS

RAÇÕES QUE DEVEM

Qualidade dos
generos.
Assucar branco.
Arroz .......... .
Azeite doce ....•
Bacalháo ....... .
Café em grão .. .
Cangiea ........ .
Ca rnc verde ... .
lJi ta sccca ....•.
Feijão ......... .
Farinha ......... .
J,cnha •.........
l\íalt~ .......... .

l'olantei:;a ...... .
Pão ......... , .. .
Sal. ........... .

Toucinho .•......
.
Verduras ..•..•.

Vin:J~re .......

SER DISTRIBUID \S AOS APRENDIZES
APRENDIZES ARTIFICES.

MAlilNHEIROS

-~-~·

Divisão da~ ra.çiit!;.

Qua11tidade.

ALMOÇO.

t ,libra para seis praças.
t libra para oito llraças.
l medida para !4,() praças.

6 onças por praçn.
l lihra )lara ~'1, waças.
I alqueire pnra :.iO'~ praças.
12 onças por prao.;a.
'1, onças por praça.
l alqueiro para 2·2\ praças.
l ahucirc para !5::! praças.
t t /~ a<·-ha pa r:• e:ula pra~:a.
l lihra pnra (i~ Jll'<l~:as.
~/(! por praça.
12 onças por prat;a.
1 alqueire para :J.OOO praças.
I onça por praça.
l medida para t50 praça;.
15 rs. por praça.

Assucar, café, pão e manteig
JAIITAI\.

I . • ~spccie.

2. • csplici-

~eij1io

ou arroz.
',arne verde.
l'oucinho.

Fo~ij:io

ou ar
Cai'Ue sect:a.
Tolldnho.

3. a

e.<p~cie.

Feijão ou nrroz.
Btcullláo.
CEIA.

1 • espeúe.

Assucar.
Pão.
\iate.
\Ianteiga.

~

." especi,

Agsucar.
Caugica.,

OBSERYAÇÕ!:S.

L• O supprimento srrá fe~o para um mrz.
2." Qunndo, em jugar de lenha, houver de fornccl\r-sll carviio do P"tlra.

s~-ha uma libra para cada aprewliz, lio:atdo, porém, ao nrhitrin do eo:muand
nugmcntar esta quantidade com meia libra, ~e assim fúr nAecssario.
3.• Nos dias em que houver cangica para a .eeia d<•r-so-ha súmcnte <
oitavas de manteiga a cada nprendiz.
'
fJ..• O cornmandante, quando entend;Jr r.onvenirntr, poderá restr-ingir a ri
tidade de al~uns dos g-cncros para n;lo hnvu des•'crdieio.
•
5.• Se por qualquer eircnms!aneia faltarem M ~~~tH•ro:: para pc.rfazer cafla
das rações, fica ao arbitrio das co:npetentcs autorirlaolr~ s•1hstit11il·og P•Jr ou
6.• Para os pcd idos dos geueros variaveis ohscrvar-se·ha em cada seu
a seguinte distribuição:

Pfio ...............

6 \

Mate . . . . . . . . . . . . •

G I'

Can1~iea...

.. ......

Manteiga..........
Arroz.............
Feij:lo........... .
Baealhúo 011 pei:•w..
Carne verdr~.......
Dita se~ca... . . . . .
Toucinho. .. . . . . . .
Azeite doce........
Pala~io do Rio de Janeiro, 2\J de Fr•vaP•r.)
Fi!)llt'irr·do.
f\nn

"'

(I 1,1

I
6
f

I'

~ dias.
•
'•

2
G j
I 1
d' l8.Jl- A1Tonso Crlso dr.

Tabella C.
DB GR.~TIFICAÇ:'E::; QUE DEVE~I PERCEBER OS OF.'I'CIAES DE FAZEND'A- 1UIPBIGA1)0f• CORPOS DE !'.URJNII.\, C lMPANIItA$ DE APRENDIZES MARINHEIROS I
ARTIFIC!i:S, E DAS QUANTIAS ~UE.DEYE)( SEit DESCONTADAS MENSAI.MBN'J:B
Do\ FAZE)!D.\ NACIONAL·

---

Companhias.

Corpos de marinha.

S. Gratificação
O"licial dl~
rozflnda.
Firí ......

~a

aonual.

u çã o
mensal.

1 :800~000

30-/1000

nosooo

-

Aprendizes marinheiros.

-

Aprendizes

I

ar~ifice.

N. Grutilicaçào Gaução N. GratiflcaÇIO ta u

- ---- ---- I
I

DI APUNil

PAU SBGtJRJ

&nn.uat.

1

1:{09~000

1

675ROOO

mensal.
298000

aonaal.

'

me~

-----

1
1

1:4008000

201

6751000

!':a 11ratitif'açao in1·lue-se o sultlo, sem direito a outro qualquer vencimento ou vanta1
I'J!ncio du lho de Jaucim, 2!1 de Fevereiro de 1868. -Affoii.SO Celso. de Auú Fi~l

Dec. n.

uu.

MODELO N. S.
-:- ~

~
~

~
~A

-~

Corpo de lmperiaes Marinheiros.

t~~ ~=

l.giJf,:;

·

:.-~]

<.•

Comp.,úoW.

~

%~,

< ,rnY~
1

Armamento e equipamento, conforme a tabclla,

~";1~., ~ para
~1~\
,,J"-1'
•.. , /

dez praças, dos

40S, 409, 410, 4H.

~~.~

d~~~)
,

Quartel

~

n.••

Villegaignon, 26 de Fevereiro de 1868.

~

t

~

~.

~d~~~

~

(B~

Dê-se. Rio de Janeiro, :26 de I<"evereiro de 1868.

~~~~

r:'
~"""

F.
Commandante do Corpo.

\!

f?
.<)

I•recisa-sc de armamento e equipamento, conforme

+::e!+ 407, 408, 409, 410, 411.

r~~w
~ ?!
~')
(':J~~

F.
Comm;mrlante 1la Compan11ia.

~;)J(f

'~

ªl

~é~r.;l

'·'~')y~~.:,
11:.,

~~(t}W

1.:• Cúmpanhir..

.J:• -

<1.

~Vrrh-

~

<'....

~·"

~~J,,~~)

J ;p

~·

~J!),j-< ~~~ a tabella para dez praças n. •• 402, 403, 40t, 4o.l, 406,

(<.\()

~~

Corpo de l..periaes Marinheiros.

c]} ~
402, 403, 404, 401S, 406, 407,
1:::

~i':J)
c%

~~
:s((;;

~ ~%~

~ ~
\1~ ,:, ~

~" z ~

~
,r '':J-~~
.-. 1 {

+
~~~(!!
(1,-

Visto.
F.
2.• Commarnlantc.

Quartel em Villegaignon, 26 de Fevereiro de 1868.

~

'·
" O ~

y,·,

I!!~

r
~~~là)
~-(J

c..~~

·~
~iWl ~~w
~ ~
"-'

Commandante da Companhia.
Vi~ to.

F.
2·" Commandante.

Recebi do Official de Fazenda F •.•.•. o constante

~e:g deste pedido. Era ut supra.

'

~~

k

~)

f!.

~

~

~

F.
Commandante da Companhia.

Rações pam duzentas e ctuarenla e t!IBlro p1·uç:ts, hoje Uomingo G de
Outubro de f867, e dez luzes, senti o quutro de azeile doce.

--

IIUTt:llF.:'íÇA DO ULTUJO li.U'Y.\.

'-----------

Dlsc:nmtN\Ç.\0 D.\ DESPEZ\.

r

..

...

·~

-~ . -

-=-=--·

~

~

-~

;,...

l'ra<;as do Corpo .. , •..••. _. _........ ·::n

I pdu .muistcrio
Ht•pr"itudus J

,J,, .ru,:i·-.,

!pl'lu ~[inbtl'r:o da t;

ll<'i'r.<

-------------I lpl'rario~ do Ar:<t•u;ll., ....••.•.•••..

-------------

-----

llccrutas ....... _............ . . . . . . . • .

:!u

...... ~---~------------

,\f ariuha;jem de <.litl'crrule~ uaviu". . . .

l !I

-I

f

)''
:.lc

l_luar1cl em Yillt•f_:ai;;uou, ti tle Outubro de 18'!7.

F.
t

:utumautlaulc.

llt:c u. !IIL

F.
:!.'' Cuunuaut.lautc.

MúDELO N. ,.a4

...."
.....
=..
""
~

~-g

"

.

UHOXIRIFAIW DI BIRINHI.

(~~~1h

=.:;

~1 flnJl
Cl1rpo de lmperiaes Marinheiros. ~ ~

t:cnl•eeimento

~

(<~§:i_
(!g,fl
"•

1861-68.

~ ~~

E

··1

XC'l'CICIO (

1

J:spingardas: vinte a doie mil réis.

Quai·tel em Yillcgaignon. 2:; ele Fcvcrciro de 1868.

;'

2.• Commandaute.

ORicial de

·

~""'<>(to s~gniutcs

,JAI~W
i..,.(;!
J ~e

que ficão debitados ao Almoxai·ife:

Espingardas: vinte a doze mil réis.

_(.t

'4~~
(lilr-.
+~
' I 'l

"~;\'· ~

.

.

Flczc~IHla ~A~
~ ~

:.;<-~
~~~

,E fij (r

~~!;li m 1~t1

...

1'.

.'-lmoxarife.

~·
}i~~ ~~f
~

~

(.,.
~~

cW
,· ,f!!"

~~ E,~
~

~.A< +
~~)'
S0~

';}5<0
~~~

i:J:il l d;

(.\

no livro "'''JlJia a 11. ::;;.

c; ~

f:QJ.

v
(!:'

/J
·~

,,
~

~~

1.

,.,-)
(~ ·l
·~', ~l,

~r..::ac.oP,
~.

....
:!.• Commanclantc.

.~ '~ ,_

~

Lau~·adu

..

-

oQo!::
~~~
t~;...: ~

~1rJ,'<)

\)

.

Quartel em Villegai!fnou, 2iJ de l'evereiro de 1868_

++

.

}i'â!) ~

Escriv~o.

d

e a ozc m1 1 reis.

;p

.

.

. t
Ylll

?r

~0!;\

.

l'sp· na d
me r as:

,~~~~
..,.

4.• :-<~e~~o do Almoxarifado, 2:1 de Fc>verc'Iro ele 1!li!S.

eo,,..,

Do
d<"imp"l"' M"lohol<m remoD•" pm
a 4.• Secção do Almoxarifado os objectos seguintes:

.· =.A ·.

~<"'r
~~

~~~

~8~

Dcc. n. 4111.

~ :2J
~
~

O So • "'""" &o<oolo Rlb<lro Colmorio., Offiolol
de Fazenda do Corpo de Impcriacs Marinheiros cu-

Exercicio de 1861-68.

'/5f

\t)

r.,;N~'

L

"'

~~~
~~?, â

~]i]...,; t~rJ trcgou, e consta 1\o livro <I c termos a lls ... os objectos ;f[))~ {:411

<l

F.

"'

~

Glllia ~.

~J!il

G8.

• r(Qii'

~ ~ ;~

F.
Intendente da Marinha,

~ ~ ~

<~

B<m<D%< I>oO o ' • '"''" do Mmourifado por não serem precisas no Quartel:

~~=

\Wj ~gt? ~

N.

e 186 -

rt ~

1\eceba-se. I!!Lenclcncia da 1\larinha,'
20 de Fevet·eiro de 1868.

,1

]:.

OOlcial ele •·azencla.

\~nll't'~Uf'-'e·

:A
·~~f;"'X~

~

A

•. ~.
~t:'IT.·'

:

~~h~
\1~~.9

GUIA

~.

!i!!...C, h.·

C&RPO DE IMPERUES M11UNHEIROS.
Exercicio tlc t§87 a 11;s.

umamen~o

e equipamenlo p:11·a vinte Jlraças,
fórma da t:1bella:

Espinga1·das ....... Yint~.
Espadas ............ Vint~.
Martelinhos ........ Vinte.

_::J~\(

l'<~~ç;

"<~>Ç)

~~~>ç
(l~ c:z:

;i.g

~Cl ~
"4.·!
~,,
~IG:~

Cartucheiras ....... Vinte.

·~~o~t:
... ~;.;..-;
"

Porta-espadas ...... Vinte.

(}<:u.,l~t,
~- N~

Coldres ............ Vinte.

:><:i!!)"
">( ;::?•·

Bandoleiras ........ Viul.e.

F.

2.•

ComBlandant<~.

'~~.S,"

()~

~(J

2~ de F<'\'el"eli'O ()., 1.RiiR. I)~B,~l.l
~~~~~~
F.
omcial dt• Fazcmla.

~~~~

:}'~~~C)
~~)(;,/

~~~ .. ~t'

-~~~
.!J..~:~

l};"'i,t)
;~~#6'

~~~-9

r.J1'~~~.
~';,)~'f
:~/ ~<1

3~~~
.:..~~~0

~'%;~0

.f'

:>(1-lZ;~

·r,i'

Dec. n.

~Jll.

~

º~t~~
§
.i-<.~·~'· o

ftURiNII.\.

DE t.S~n ..\. 6~.

•~,:-~)~
~. ~?,~~~i) .g
~
tJ ~
~,,_~"
!/
":-"
-·o~
l)
YJ··.•·
·e-;
~• l'_:;O
.'i"
~J

..... ,\C~!)::;:

Qi:f.:;1~"~

!f'.·"·~

~;(.llo_,#i

(\'itl<• o

~lodelo

"'

. .,,~

n.• :1.)

EX:::·.c::C\0 DE 18ti7 A (itl •

,t,:qÍ''

Q~\Y/~
(1~~,,~~9

->:~fl&"'~':\.c1

Cinturões .......... Vinte.

Quartel em Yillegaignon,

I~XIiillCICIO

na:~<:~·)<'

Sacatrapo;: ........ Vinte.

llaiuhas ''" '"'""'"· Viul•··

~\UIOX:\RF1DO D1\

Q~f:~\;}ç;
'!>o:~\""'''
~~;
•.i~.ê)
~~ ... ~

.rs.<:

1\IODELO N. 4.

:(L?,~~~
:~·

~~}(t~)ç)

~-·~

·:(!'' ..,~_e s

~V'j;:>· © Q

()~~"~r".."~·ç'
if'4 '::'S.
(t~~;,etJ

~~.Aí~
(!:~

;,

~-.;:..;;~-

· · · ; . ,.

11~

l<'llll<'ll!!Ía 1la M:tl'l·
nha. :!.) de fCI'ei'Cil'O
tlc 11368.

'<''·")'
~
~......
~'!
.,

~

~

*l... ...:"'~"©'
•

!-!·!I

:1'(.::,lX:~.g

Precisa-se de armamento e·ecluipamento para vinte praças, na forma da TabeBa u.• i de 5 de Junbo de 18-iií.
Col'po ele Imperiacs.~larinhciros, 23 ele Fevereiro de 1868.

F.

F.

Otlicial tle Fazentla.

:!. • f.onuoandant<'·

··~~1
<1-Qéêi;é

~~~

(~
~
- ~'Jí-~

c~·~C)Ç)
rt{:1o~e

o St·. ~· .... Ofticial de'· Fazenda elo Corpo de Impcriaes ~larinheh·os, recelwu
do Sr. F •••• Almoxarife desta Secção os objectos seguintes e assigna comigo
Escl'ivão.

:O'":

Cí·~~~ç
·""-~
tl{4~~
I'> -=~
::>«
c.;, •• fj :

t:l

·l.<:s:~()

.<;: . . '1:~!)
.
;;/?)~./

:>~d~
) •;{6~-~~m~i::;

,_or;!l
~J::i'
~e
~

~;;.o!·"~"
..,.,~~__::'~"""
~~Í"o;ô\

~.Y-J'zQ

~fi~~º
~'tê'~
"'li< m.'J~.~o

<!(!~~~)

.~;r~~
\:f~/~{ ~:

~fl~~
:>"~1~~~.·9
:15.~'~..
""!o:l.\i;~
\ti
,..

QUAXTlD.I.DE.

llSPEClE.

E,pin~:mlas..

... . . . Vinte.

1·::-.p:ul;ls............

\'inlt~.

M:u'lelinlws........

Vinle.
Yintc.
Vinte.
Viulc.
Vinte.
Vinte.'
Vinte.
\'iute.

Sacatr:tpo~.........

Cintul'õcs..........
Cartuehcil·as.......
l'ot·ta-cspadas .. ...
f.oldrcs..... ... • . . •
Bandoleit·as..... .. .
Bainhas de espada.
!o •

Secção .do Almoxarifado da l\larinba, 2li de 11everciro de 1808.
F.

ollicia\ de Fazenda.

F.
}'->cl'iv~tt.

~

~IOHELO

N. 1.

~~)

(-~:~.o

\f-;
>_;~

~I)

Ç~·.<)

.

@i) t"(,;;
~:l.:

3•

~'<"~

.

Gt:u N.

rf-;)

','[

:·::,;

.

·.: :'.

.

• •

L.\el\:i~lO

( '

.!

ui}

õ""'l
1()\)j

la'

~O.f'O

IutcafJ..:mtc,

10\lll,

·

1\arf~e";

cint~O de

b

para tlliWIII3S praças, em
mcz, e tlcz lmrs. scu:(o
{;,),0
'
,~:.~ azPilc do•·•', tit~scontautlo-sc as quantidades tlQs gcncl'Os n:cneionatlos uo

,:<)

\"Cl'SO

1\emcttc-sc para o Cm·po de Impcriacs:\!nrinheil'o~, os genCHJS :dJaiso flcdaratlo::;, ':.·~
r~~.·\ tk.l,~c [ltflido. (' 1
ra\~Ões de duzentas pr:.u:~n ern um mcz, e th~l. luzes, ~em1o dnt~o de a:r.e·te {!oeL~, ~·~·,)
t;;~)
IL '.:
Q(-~
(~Ol'fiO ti" lillf!l'l'Í'"'CS 3I:uinhci~·os '>ij de '1arru de 1&18
t·ft)'' (VO
t.'~ d(•fht7.itlo o t'xistenl~ no nwsmo Co1·po, &egundo a dcl'lart:~·ào feit\ uo n:rso tla g-ui.:a ~~\j
"~i:;~
" · t· · ... · ~
J.
' F.
//:i r._"< 1 apl'C~t~ul~Hb suh n.o 1.
<S~\. i')~~
~;--Raçõe~ llar!l tlu7.Pnt:ls (.lr:H:as, \lnJ um nu~J, r: dt•z ~;;.: ~ (.:.,· . . )
Cuja(i tfL'IH~~·os fm·:io cnla·cg-ucs ao Otllcial tlr- ran•1;1la )ia Hwl .\t:i,o::in itllwl:u ~-~·:~)
~~~--.1
,, 0 ,.... 0111 " ~~ . ~te
Official
de
Fazenda.
e~ 1-"1 ~("':)
•
•
•
•
_
t.~
~!lh {~lu
o
luzes, sendo cinro do~ a7.1'il•' tloct'. <lcsNmlarulo-se C--:
...,. ~':". Gu~maral!~, em \'H'hul:~ Ôl) despacho •la lnlcnt\encta de ~ tlu cotTe~lh'.
t.. ,_\,
-:; ; <.!(~)
.• :. .o
\..
z.í:~.J
'{<
<·-·
1'5
os seguintes gcncr·ns cxisl•'ntcs nos P"ítit·s:
~i~ "-4 .~.... 1.J
r;~ ..
(·-'tl
ncccllt!U do Sr .•.•......••.....•.... _......•....•.......•• Almoxar:fc desta
!.tJ,. ~ ·'t;3
~
i<->~" Z \t;:j) SecPào us g:.'nt~rus sc•ruiates·e assi·,nou c;otuiu·o Escrivão:

18{;1

l\

1868.

~~;

I).

:;J,
(~d
(I.'"/

ExerdtiG de 1861 a t8íi3.

•f<)

S:l~

(•}•

,•-;)

Enll"t'p.ue-se. nt11,

:!J de l\lat·,:o dü HJIXJ,
F.

tt.)

( .•_)

;,

ú~ ~~.4)
(/'c\
~~~";

<!:?.~

'i::c;
>::;~,

~2.

MODELO N.

""xx;c··
~~s1

ALUOVlllt"'\laO
D\, "'''UI\:()'
1
11.1 .'UilH • l9
fll<loh tl oi,

C~,

'">'•

tORPO DE lllPERUES MlRIMIEIROS.

'IODELO
N•
.a
~
1

;t:"')\f('X(~
~~~j.

~{6)

\'\~J

para

J

' . ..-. \.~
s~~ ~ ~t~

'".)" ., c.~iJ
".&: ~ •(-i)

QlJ.\~TID,\DF..

Ç._.. t, ~ I.P~
).--~ '','~•

.

...

PHEí:O.

',(.{.
(i!.J
•:'· ~'
.~ r~

< t,,.

c.o" ""'r,~,)
·~e)

A ro

~c\

r z.........

'-\'~~s ~
'c't;
•:;'t A'::--,:
r•!4

sef'ca...
Fnrlnha.......

lr

~ rt,< ~ I.t l" 11111 r. · · · • ·

<!>"~~
c·~:~~ {!~~

'• ;.

''.I~'

o'·c. 1·~

p

C ame
Hr

',

/\ ·~

F•

tl9
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S. TI. ('} No vcr:o do pedido se dcm mencion~r por extenso as quanti·
ti~QX dadcs do> generos extstcntcs.

DECRETO N. ~t12-DE 29 DE FEVEllEIUO DE 1868.

Crêa uma companhia de aprendizes mariuheit·os na Cidade do
santos, PI:iiViíicla de ·s: "raui~).
·

Hei por bem, Usando da·autorisaçào conferida pelcf
art. 2. 0 da Lei n.o 41)23, de 28 de Setembro do a11no
passado, crear uma compauhi:t de aprendizes marinheims na Cidade de Santos, Província de S Paulo,
conforme o Regulamento que haixou com o Decreto
0
11. .Jij17, de ti- ue Janeiro de 1855.
ALfonso Celso de Assis .FiO'ueiredo, uo Meu Cousellw, Ministro 'e Secr·etario de Estado dos Negoeios
da l\Jarinha, assim o tenha entendido e faça executar.
l1alacio do Rio de Janeiro em vinte e nove de :Fevereiro de mil oitocentos sessenta e oito, qtHJ(lrag-esimo
seliruo da Iwkpemleneia e do Impcrio.
Com n rubrica de Sua .Mageslade o lmpemdor.

Affonso Celso de Assis FigueircdJ.

DECRETO N. 4·H3- DE 4 DE MAilÇO· IJE t868.
lh!t;ula a cnlll'ant,"a do imposto da transmissão das hcl':,vtps c

lcgãdõs de apolices.

Altenuendo a necessidade de prevenir os conflicl.os
que se podem dar entre a Fazenda Geral e Provin-

cial na an·ecadação do imposto da transmissi"w das.
herançns c legados de apolices, e fix<H' regras para
u ruesrua anecadaç.ào, e Tendo Ouvido n Seq;ão de
1'azenda do Couselho de Estado: Hei por tiern, á
Yista do ar·t. ;!0 ela Lei n.o 1507 de 26 de Setembro do
armo passado, decret<w o seguinte :
Ar·t. 1 o O imposto da tra·nsrnissiio das hemnc:Hs e
legados consistentes em apolices da divida publica
fundad<~ t~ seus jur·os perteneer·ú exclusiv<I!Uente à
rm1da 1~eral, qualquer que st'ja u tlomidlio do de.,..
funto.
·

11 ~

.\.ClOS DO l'OllER

§ Unico. Das heranças e legatlos cousistentes e111
npolices provinciaes não se cobrará o imposto parH
<l renda geral.
Art. 2.• O pagamento do imposto pode1·á ter lu~nu·
na Estação Fiscal do districto em que se aclwr a neparti~,:ão que tiver a seu cargo a transt"erenda das
npolices, ou em que se proceder no inventm·io dos
bens do tallecido testado ou in testado.
,
. Art. 3.• Nenhuma transfereucia de upoliees, por
t1 lu lo successivo ou testamentn.rio, se efl't.•ctuará lW
Caixa de Amortisacüo, nas r.aixns Filiaes e Thesourarias de Fazenda, sP.m qnc conste o pagamento pn)viu
do imposto da herança e legado.
Art. 4.• Nenhum pagamento dejlli'OS de apoliees se·
realisará do t .• de Jtílho dA 18G8 em cliante na Caixa
de Amortisar·.ão, nas Caixns Filines e Thesomarías de
Fazentla a r)rocuradores, sern ![UC ll{JI"esentcm CCI"Iidilo tk vida tlns possuidores, salvo se a exisl.encia
destes consta1· dos llot~llliiPIIlo:.; p;ll·a t!S~Ot! li111 P\ltiiJiLios.
~ Unico. A certidão de vidn pr·oduzirá efl\~ito por
Juus annos.
Art. :;. " As Itepnrtkües c Fu necionarios Pu blieos
Get·aes e Pt·ovincines ·nos aclos de seu ollicio liscalisarúü o [HJf!Uillentu üos impostos devidos tanto <Í.
11azenda Geral «~orno ú Provincial, da transmilisilo •k
t~puliees, por titulo successivn nu tesl<llllentario.
Art. li.• O imposto tln que tr;ttüo os artigos mnet't!tlentes, será cobt'<Hlo das heran('as e lt'g'<trlos dos
l'allt~eidos testados ou inl!~sladtls tf«~pois clit publit:<lt_:ão do presl'lllt~ Decreto 11os ppr·indieos, e111 que se
public;u·em os ados uiliciilt)S nn Corte e Pro\ iucin.
Zacarins de Gúes e Vasconcellos, do Meu Couselbo,
S~nador do Imperio, Presidente do r.onselho tie r.lilllstros, :Ministro e Secret;nio de E:;tado do~ 1\e:;ocios
da Fawnt]a e l'rc:;idente do Tr·ibunal do Tla!souw
NaciOtwl, assim o tenha entendido e l'tH·.a oxecut:tr.
P~tlacio do Bio de JanPim em quntro de r.far~:o tk 111il
oJtocentus sessenta e uito, quadraf,;esimo setimo dtt
ltH.lependeucia e llo Iwper·io.
Com a rubr-iea Je Su<.l

~lngeslauP

u !mpenvlor.

F.XF.f.IJTJ \'0,

DECRETO N.· ~IH-DE 7

DE }IARÇO DE

1868.

Concede mais tres annos de prorogação de prazo para começo
dos trabalhos de prolongamento da rua do Cortume, em S.
Christovão, á Jll'aia do Saco do Alferes.

Attendendo no que requerêrão' os cidadãos José
Pereira Tavares e Bat·ão de Ivahy, concessionarios
da empreza para o prolongamento da ma do Cot·lume, em S. Chrislováo, á praia do Saco de Alfe!'f~s:
IIPi por hem prorogar por mais tres annos o prazo
da prorogação de dous armos conceditla p1~lo Df'~~.rcto n." :JiMi de 28 de Novembro de iR6fi, para
dnJ'-se começo aos respectivos trabalhos.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agl'icultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
teuha entendiLio e faea executar. Jlulaeio do B.iu
dr~ Janeiro em sete ·~lc Março de mil oittH'.CIIlos
sessm11a n oito, quadrag-esimo s•~limo da LwlcJpPIIdenda e do lluperio.
'
Com a mbrica de Sua Mageslnde o Jrnpct·adol'.

Manoel Pinto r.le

})ECHETO N. 4.115- DE 7

Sou~a

Danlfls.

DE ~IARÇO DE

1!\68.

de dm·ação da 1companhia de ·seguros marítimos fidelidade, estabelecida n:l cidade do l\lo Granile 1la
l'•·•nincia de S. l'edro.

l'i'OrO!CI o JW:IZO

AU.endenrlo ao que i\Je requereu a companhia de
seguros marítimos J•'idelidade, estabelecida na Cidade do Hio Grande da Pl'Ovincia de S. Pedro e
llevida~ente representada, Hei por bem prorogar
po~· mms 20 annos que corret·áô do dia L• de Janetro de 1869 o prazo de duração fixado no art. 2. o
dos rstatutos que ·haixúrão com o Dect'f•l•' n." :1010

no

ACTOS Dú PODER

de 3 de Novembt·o de 4R52 c no Decreto n."2137
de 27 de Março de i 858; continuando a reger-se a
mencionada companhia pelos dtados estatutos alterados pelo Deereto n. • H08 de 3 de Junho de 185i.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do l\len Conselho,
Ministro e Secrctm·io de .Estado dos Negocios da
Aaricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
reeonha entendido e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em sete de !\Jarço de mil oitocentos
sessenta e oilo, quadragesimo setirno da Independf'ncia e do Imperio.
r.om a rubrica de Stw l\lagesladc o Imperador.
1l1anoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 4446-n:R H
Ct't~!l

DE ~L\RÇO DF.

1868.

um must~o no At'SI~nal de :'\farinha ria Ciwtl'.

Hei por bem Crem· no At·senal

d<~

Marinha da.

· Cô1·te um ntust·o, ondP se recolhüo lodos os objcctos,

cuja co~servação interesse á A~mada Nacional, de
conformtdade com as lnstwcçoes, que com este
haixào, assignatlas por AII'onso Celso de Assis Figueiredo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da l\larinha, que assim o
tt~nha entendido e faça executar.
·
Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de Março
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de S1Ja l\lngestnde O Imperador.
A ff'onso Celso de Assis F i,qurirerlfJ.

12f

hxt:u·! t\'o.

!nstrueçücs qne acompanbi'to o Decreto dc:,jf~\ data.

Art. ·I •• O musêo da marinha, em quanto se nilo
construo um edificio proprio, estabelecer-se-lia em
algum dos existentes no Arsenal da Côr·te.
Art. 2..• O fim do must?~o é arrecadar todos os
objectos, cnja conservação interfÍ.sse ú Armada Na·
cional.
.\rt. 3.• O editicio·dividir-se-ha em duas partes:
na primeira se distribuiráõ modelos, machinas,
armas, trophéos, etc. ; na segunda quadros histol'icos, rett·atos, bustos c estatuas de offidaes bl"asileiros,ou estrangeiros,que tenhão prestado ser·vieos
ao Bmsil.
..
Art. 4-." A 1 1m ofllcial de 2.a classe, ou reformado,
de preferencia invalido, com os vendmcntos de
r.ommandant.e de transporte, serú conliada a gum·da
e conserva1~ão do must~o.
Art. Y>." A''tém do oflicial, d1~ que traia o arli~o
antcceden~. haverá mais tlur1s praçus, d3s invitlitladas em serviço, para o asseio c limpeza da casa.
Art. 6. • O musêo , c tudo que lhe disser respAilo,
ficão soh as immcdiatDs ordens do Inspcctor do
Arsenal.
Art. 7.• O Governo expedirá os Regulamentos, que
forem precisos pàra o serviço interno.
/
Pala cio do Rio de Janeiro, .em ~ 4 de Março de
·!868 .-Affonso Celso de Asszs Figueiredo.

DECRETO N.

H17-DE

H

DE MARÇO DE

f868.

Determina que a bot·do do vapor Ama::onas e de alguns encou•
raçados se ice no mastro de prõa a fita do Cruzeiro, e se fixe
no centro da roda do leme a venera de Ofllcial da mesma
m·dem.

Querendo mostrar o apreço em que tenho os
serviços prestados pela Esquadra em. oper~ç.ões
~ontra o Governo do Paraguay, nos gloriOsos tmto~
1'.\RTF

IJ.

t:l./

.\CTOS DO PODF.R

de Hiachuelo c da passagem de Humaitá, Hei por
bem determinar que, d'ora em diante, a b!:lrdo do
vapor Amazonas, dos encouraçados Barroso, Tamandaré e Bahia, e dos monitores Alaguas, Parei e
Rio-Grande se ice no mastro de prôa a tlta da ordem
rlo Cruzeiro, a qual nunca se arriará, ainda quando
no mesmo mnst.ro so tenha de hastenr qualquer
handeira ou flislinctivo de Chefe; e qne no centro
tla rorla do leme se fhe a venera de Official da
sobredita ordem.
Affonso Celso rlo Assis Figueiredo, do Meu Conselho, !\Iinistt'O o Secretario de E'itndo dos \Tegocios
tia Jinrinhn, nssim o tenha entendido c fnca exccntnr. Palacio do Ilio de Janeiro, em qnatórzo de
~Iat'ço de mil oitor:c~nto~ sess·~nta c oito, quarh·n~esimo sr;firno da Imlependencia e elo Impcrio.
r.om a rLJhricn. <lr; Sni1 :\Ingcstntlr; o ImpPrnrlor.

t:n.•:t uma Tnl'tbl!t:J ro;n;tH'moratiY:1 do

fon;.ameuto tln

pas~';J dt~

Ilnrnai!:í.

Querendo commemorar o feito glorioso da Divisão de Encomaçaclos qne for\-ou o passo de Humaitá, no dia ·19 de F0verr-iro do corrente anno,
Hei por hem conceder aos Officiaes c pt'aça-; filiO
fizeriio pat·te das tripolar;üos dos mesmos encoura~~arlos, 0 uso de urna medalha, conforme os desenhos c Instrucç;iies, que com ~stc . baixiío assi~
nados por Affonso Cel:-;o de Assts Ftgueiredo, ao
Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estndo dos
Negocios da Marinlw, que nssirn o tenha entendido
e faça executar.
Palacio do Rio de Janeit·o, em quatorze de ·i\Tarço
de mil oitocentos sessenta e oito, qnadragesirno
seLimo da Indepcmrlenr.i!l. c rio Imprrio.
r.om a rubrica de Sua ::\Jagestaclc o Imperador .
.Affonso Celso dr ksosis Fiqueirerln

EXEt:UTlVU.

lnstruc-,;ues a que se refere o Decreto desta data.

Arl. 4. 0 Todos os Officiaes e praças que fizerão
parte das tripolações dos encoum~;ados que forçúrão
o passo de Ilumaitá, ns:m'tõ da medalha, segundo
os desenhos juntos, que lhes competir, peudent.e
de uma üta, da largura de uma pollegada, com
tres listras io-uacs, sendo a do centro de côr azul
eele~te c as das orlas tk escarlnte.
Art. 2.• A meualha colloear-se-ltn ao Indo direito
do peito, s:·ndo de ouro para os Olliciaes superiores,
de prata pnra os Suballemos e de uma li?<' de zinco
e de untimuuio pani as 'm;üs pra~~~~~.
Art. 3." Os indiv!duos a C(llem o uso dcsla medalha fut· eoucedido, süo olwiga•los a trazcl-n sempre
quo estivr~rdll fardados e da ~.:alegoria a que perl.l~llciilo ao rc~cchd-a.

Ar·t. f!.• " Nüo se puderú trazer a lil:1 selll a lllc:dallw.
Pala~.:io do Hio do .Jauciro, em 1 ~- cln Marc:o c:le
Hl6S.-i1(/unso C'clso de Assis Fi!J1Wú·crto. ·'

llcsli:,;a úos com;uautlus superiores tia Ca:u1Jauha e HajulJá, (la
I'ruvincia lle l'tli!:as {;era:~s, a Guarda I'iacional pertencente
as frct:uczias do lloura!linho c Caí'!llll, anuc~:mt<o-:1 ao da
Yilla Fo;·m,;sa de .\ll'caas da mesma PJ·oviucia.

At.tendendo ao que 1\le representou o ]'residente
da Provineia de Minas Geraes, Hd nor hem Denotar o seguinto :
Art. L" Fica desligada dos couHnauúos ";uperiores
dos municipios da Campanha c Itajubó, e annexada
ao da Villa de Alfenas da Proviucia de Minas Gern.:ls,
a Guarda Nacional pertencente ós f"cguezias do
Douradinho e Carmo da mesma Provinda.
Art._ 2.• J.<'ica reduzido a seis companhias o bat.alhào u. 0 38, c a quatro o ele n.• ~l9, organbatlo~
uos Juunicipius aeinw referidos.
-

I 2i
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. Art. .J. o .Fk.a revogado uesla parte u L>ecrelu 11." ·I I iJM

de fG de Abril de ·1853.

1\Iartiin Francisco nibeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, nssim o tenha entendido e faça
executar. Pala cio do Rio de Janeiro, em dezoito de
Março de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Indepcndencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
1lfm·tim P?'ancisco Ribcü·o de A i1Clrada.

llEf:RETO !\' . .i!':?O-DE ·lk DE 'L\Hf.<O DE 1868.
t:n~a

11111 hatalhão de iufautaria de 1:11;mlas Nat•iouaes 11o
ruunidpiu de Jaliú da J>wviuda de S. l'aulu.

i\Uendenuo ao que l\le representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por Lcrn Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica desligada do lJatalhiio de infantana n.• 42 da Provincia de S. Paulo, a Guarda
Nacional .pertencente ao município de Jahú, da
mcsmu Provincia, e com ella creado um outro hatalhão de infantaria com quatro comp:mpias e a
uumernçüo de 49 do serviço activo, o qual ficará
subordinado ao commando superior do districto
de Araraquara, e tErá a sua parada no lugar que
lhe fôr marcado pelo Presirlente da Provineia na
fórma da te i.
1\fm·lim Francisco llibeiro 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 dezoito de
Março de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rullrica de Sua Magestade o Imperador.
Jfm·fím Frwu.'isco Uibci1·Ó de Andmda.

EXECunro.
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DECHETO N. 4121-DE 18 DE IIIAHÇO DE 1868.
Ct·êa uma Secção de batalhão de infantaria do serviço activo, no
1\Iuuicipio de S. Carlos do Pinhal, da Província de S. Paulo.

'

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica desligada do batalhão de inf<mtaria n.• 29, da Provincw de S. Paulo, a Guarda
Nacional pertencente ao munieipio de S. Carlos, do
Pinhal da mesma Província, e com ella CJ'eada uma
Secção de batalhão com duas companhias, e a designnção de 11. • do servi co activo, a qual ficará subordinada ao com mando súperior do districto de Araraquara, e terá a sua parada no lugar que lhe fôr
mal'cado pelo Presidente da Província, na fórma
da lei.
l\f:ntim Jlranci'>co Hiheiro de Andra(la, do Meu
Conselho, 1\liuistt·o e Secretario de Estado tlos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito de
Março de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o _Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. it:22-DE 48 DE MARÇO DE 1868.
Crca uma secção de batalhão de infantaria do serviço activo
na freguezia de S. Joaquim de Garopaba, da Provincia de
Santa Catharina.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da l'rovincia de Santa Catharina, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Fica creada na freguezia: de S. Joaquim
de Garnpaba, da Província de Santa Catharina, e subordinado ao cornmando superior dos municípios de

(
I

:(

,)

, ... ·
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S. José e S. l\liguel da mesma Provinda, uma sect;ào
de batalhão de infantaria, com tres companhias e
a designacão de terceim do serviço activo, a qual
terá n suá parada no lugar que lhe fôr marcado
pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
Martim I•'rancisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ner;·ocios da Justiea, assim o tenha entendido e faça
~ · .:•~eutat·. Palacío do Rio de Janeiro, em dezoito de
l\lal'\,;O de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com ruurica dt Sua Magestade o Imperador.
Mal'ii111- Ft·aacisco Ribezro de Awi1·aúa.

Cr~J

mais Ulll IJatalháo de iul'autal·ia •le Guardas i.\aeionaes
município de llambé da Província de l'crnambuco .

110

.\ttenden•:o ao que 1\le representou o Presidente
da l'rovinein du Peruamlmco, llei pur bem Decrct<JI'

o segui nle :
At·tigo unieo. Fica creado no município de llamue
da Pr·ovincia du Pernatu bw.;o, mais Ulll bata I hão
de infantaria com seis companhias e a Humer·açãu
de cincoenta e seis do ser\'iço activo, o qual terá
a sua par..1da no lugar· que Lhe for m<m;ado pelo
Presidente da Província, na fórma da lei.
l\Iartim llraueisco Ribeiro de Andrada, do l\Ieu
Conselho, l\linistro e Secretal'io de Estado dos Negocios ela .Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito de
Março de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubt:ica de Sua l\lagestade o Imperador.
Jl1al'iim J!'r·ancisr;o Uibciru de A11drado.

---
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EXECUTIYO.

DECRETO N. 4124- DE 18

DE MARÇO DE

1868.

F.leva ã caLegoria de secção de batalhão, a secção de com-.
panhia da reserva da Guarda ~acionai, do inunicipio de S.
Bernardo, da Província do Ceará.

Attendcndo no que Me representou o Presidente
ria Província do Ceará, Hei por bem Decretar o
sPguiote:
Artigo unico. Fica elevada á categoria de secção
rle batalhão,.com tres companhias, e a desigoaç.ão de
decirnn do sorvico de reserva, a '3ecção de compnnhia
do mesmo serviço, organisacla no município de S..
lleroardo, da Província do Ceará, e revogado nesta
parte o Decreto numero JTiil cento setenta e tres
de dez dr~ \Taio de mil oitocentos cincoenta e trcs.
\Jnrtim Frnncisco Riheíro de Anrlrarla, do :'.T~n
Cnns<.Jho, Ministro n Sccretnrio de Eslndo dos Nngodos da Justiça, assim o t<·uha entendido c !i1ça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito
rle l\Iarço de mil oitocentos sessenta e oito, qnadragesimo setirno da Independencia do TrnpPrio.
Com a rnhrica de Snn l'ilagestadc o Trnperadol'.

,1-i m ·fim Francisco Ribeú·o dr! A nrl1-rulfr.

DECRETO

~.

·H 25- DE ~ 8

DE ~IARÇO DE

·186tL

Crêa uma companhia avulsa do serviço da reserva na frcguezia
rle S. Joaquim de Garopaba, da Provincia !le Santa Catharina.

Attenrlenrlo ao que Me representou o Presidente
da Província de Santa. Catharina, Hei por hem Delar o seguinte.
Artigo unico. Fica creada na freguezia de S.
Joaquim de Garopaba, da Provincia de Santa Calharma, e suborctmada ao commando superior de
Guardas Nacionaes dos municípios de s . .Tos(\ e S.

Miguel da mesma Província, uma companhia avulsa
do serviço de 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 Andt·ada, do 1\Ieu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiea, assim o tenha entendido e fa~a
executar. Palacfo do Rio de Janeiro, em dezoito lle
Marco de mil oitocentos sessenta c oito, quadra·
gesimo setimo da Indepenuencia c tio Imperio.
Com a rubrica de Sua :\Ingr.sl<ule o I-mperador.

Marfim, Francisco RiúciJ'O de And1'ada.

Crên uma secção tle batalhão de infant:-tria !lc Guardas Nacion:~es
no município 1lo Jahoticahal, da Provinci:l de S. P:mlo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por hem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica desligada do batalhão de infantaria n.• 29 da Província de S. Paulo, a Guarda Nacional pertencente ao município do Jaboticabal, da
mesma Província, e com ella creada uma sec1~ào de
batalhão de infantaria com duas companhias e a
designação de 40.• do serviço activo, a qual ficará
subordinada ao commmando superior do distrieto
de Araraquara, e terá a sua parada no lugar que
lhe fôr mareado pelo Presidente da Província, na
fórrna da lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada , do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacto do Rio de 1aneiro, em dezoito de
Março de mil oitocentos sessenta e oito, quadra
gesimo setimo da Independencia e do Imperio. ·
4

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
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DECi1ET0 N.

~127-DE

18

DE ~IARÇO DE

1868.

Cr,;a um comru3mln superior ele Çn:u·das Nacion!\CS no mnnic!pio de H:nHhé t!a I'!'Oviacla de Pernambuco.

t.ttendonrlo ao que l\lc rept·esentou o l1 re-.idente·
rla Provincia ele Pernambuco, Hei pot' hem Dccmtar
o seguinte:
Ar-t. 1. o I'ka desligada do commnndo superior de
f}o~·unrw, da Prorinda de Pemambuc.o, a nnanla
;'·i<H:.ional pertencente ao munipicio de Itnm!Jé da
mesrna l'rovinc:n, e corn e!la crendo um outro cornnundo supQrior formndo dos h:1ta!hões de infantaria
n. "' ·I:) e iiG do servi1~0 aetivo.
At"t. 2. • Fiea rcvog;ic!n, nesta· parte, o Decreto
n." 3.2ti1 de ·li) de Abnl de 183L
itlarlillt FI':HH:;·;I:rJ J:iiH~ÍI'IJ dn i\rrdr:lll:J, do M1~u
nlifli,;tru I) Sr~erelariu do Estado dos Ne~·oeio:; da .!us!.:ca, assim o tenha entendido e i'a<"a
~·xecntat·. Paiaci;·. elo Rio de Janeiro, em dezoito tle
Cor1:;1~liJO,

dr~ mil
b'l~~;illlo setimo

Marc;o

oitocentos sessr~nl.a !~ oito, qnnrll'ada luclepeudeneia r~ do .I111perio.

Com a rub!'iea ele Sua Magestadc o Imperador .

.Marfim Francisco RibciJ·o de Andrada •

...

-···-

})Sr,HETO N. ·1-123-DE 18 DE liA~GO DE 13ô8 •

.\la:·ca os t!ista·!ctos do 2.o corpo de cavallaria, c do 1.0 batalhão
de infan!al'ia da Guarda :\'acionai tia Provincia de Santa Cathari.-J::.

Attnndendo no que M2 representou o Presidente da
PI'Ovincia ele Santa Catharina, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Arli~o unico. O 2. 0 corpo de cavallaria ~o 1." batalhão de infantaria da Guarda Nacional da Prorincia de Santa Catharina terão por districtos as
l'.lHTll 11,

:17
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f1·eguezias de S. .Tosú, Nossa Senhora do Hos:u·io
da Enseada do Brito, Santo Amaro e S. Pedro de
Alcantara, perteneentes ao munieipio de S. JosE"~.
da mesma Província.
Martim Fran·~isco Ui beiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Jnsli~;a, assim o tenha entendido e ra~;a
executar. Palacio do Hio de Janeit·o, em lh~zoilo
de Mm·ç.o· de mil oitocentos sessenta e oito, quadl'agcsimo setimo da lndependcncia e do Impcl'io.
Com a rubrica de Sua l\lngcstade o lmpem(lOI'.

J.llm•tim Francisco Ribcit·o de A nrliYcrla.

DECRETO N.

~

129 -

DR

28

DE 3IAR{;O DE

Hll38 .

!li anda proceder á no\·a'•matricula g.:wal dos \esc1·avos, c tlá
regulamento Jl:ll'a a arrecatlaL:fto da rc~pccti\·;1 taxa.

UsmHlo da nulorisac.i\o do art. ,18 dn tei 11, 9 1i)07
de 26 de Setembro de' ·186í; Hei por bem Ot·dcnm·
que para a matricula gcml e. arrecada~ftO da taxa.
dos escravos se oiJscrnJ o Htgulameuto, qnc com
este uaixa, assignado por Zacarias de C~óes e Yasconcellos, do l\len Conselho, Senador do Imperio,
Pn~sidente do Conselho tk Wnistros, 1\linistro e Secretario de Estado dos l\cgoc.ios da Faz.enda, c Pmsidente do Tl'ibnnal do Thesouro Nadonal, que nssi!n
o Lenha entendido e fnca executar. J>alacio do nio
de Janeiro em vinte e'' oito de Março de mil oitocentos sessenta e oito, quadrugesimo setimo da
Independencia e do lm[wrio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacm·ias de Górs c V'"'sconcallos.

EXEt:t;l'l\'0,

t;Jf

Reguhuncnto par~' a arreeadaçào da taxa dos est'lr&\'08t
a que se a·cferp o Decreto u. 4t:o. desta data.

C.\PlTULO I.

!Ja matricula. do,'( esCi·avos.
Art. 4 .• Todos os escravos I'esidentes nas cidades,
vil las e povoações, ainda que não tenhão n idade
de U annos, estejão ou não matriculados actualmente, serilo dados á matrieula no decurso dos
1~1nzns de Julho e Agosto do ~~orrente anno.
~ U11ier,l. Pa1·a nstu li1:1 puhliear-so-hilo editaes
Bt•pal·lir.:tir~s at·r·eend<ulot·as
l.kipn~:üo de Ll'inta dias pelo

das

do impuslo,

COIII

au-

menos.
At't. 2 • A nova matricula comprehender·{,: .
I. No rnunit.ipio da Ctlt·te os esct"avos residentes
dentro dos li111ites da eidadc, e da legtta al(~m dh demar·c~\:<~0, e bom assim na., povoações füra dos refeuos limt~PS.
II. Nas Prorincins os escravos residentes nas cidades, villas e povoaeões.
~ 1." Os limites da"eidade e da legna além da deIII<U'eaeiio, 110 município da Côrte, serão os desiguados "pnt'a a cobrança da decima urbana nos terlHOS 1\o Llc~ct·eto n.• 409 de 4· de Junho de 1845.
~ :!. Os Iimites das eidades e vil las nas P•·ovincias
sátio dem<H"c<Hios de 5 em 5 artnos, a contar de
.Junllo fH'uximo futuro, pot· uma commissào composta
do elidu da esl<ttião fiscal, e dous cidadiios r·csidt~lltPs no l_ug-~u· designados (~ela Ca~mm.t Municipal.
~; :L" Os lmu t.es das povonçues sem o demarcados,
110 tnesnlo penudo:
J. No rnuuieipio da Curte pela commissão de que
I rata o Llec1·e1.o 11~ ~.Q\) de 4- de Junho de ·18-í:i, podendo
o Adrninist•·ador <.la Rec:ebedoria ser substituído -por·
um empre~ado, que clle designar, e o Vereador da
camMa pelo eidadüo. tpte a mesrna Camt~ra nomear.
H. :\'as.ProvitH.:ius pela comrnissüo de que trata o
0

k ;,

ti

s ""· .
~

c~sr;raws

.

..

empr·e;:;-<H.Ios na Hda mat'ttlul~l,
q•te llÚ'Y tiz-et·em parte du LL·ipuluçiíu das emharcac.:ües
1.• O:;

13l
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de barra fóra, considerão-se residentes nos lugares
onde forem domiciliados seus donos, ou as pessoas
que os tiverem sob sua adrninistra~;iío.
Art. 3. • !\'ilo sel'iio comr)J'(~hendidos na matricula:
1. • Os escravos que transitnrem ou se dcmorDrc1n
nus cidades, villas e povoaçlies com passaporte ou
g·uin elas autoridades eompell'll!t's, sem destino de
nellns residi1·cm; salvo se n clemom exccdt~t· o tempo
do pnssapo1·te ou guia, 011 pns,;ar de seis mezes.
'2. o Os n,uc se adweern na~; pri,;1-1es l~ tkpusilus puLikos.
Ar·!. 4.. o Inr.umhe a m<<tt·icnl<!:
1. o Aos respectivos pr·oprid:H·ios, qur.ndo residil·em na mesma cidade, Yiila ou poYo;~~:ão dn re:sideneia rlos escravo~>;
2. o Aos que, sendo moraJot·es nas refer·idas lcealidades, os tivet·em de pessons do fóra dellas, f~rn
prPg-ados no Sl!ll ~:·.·r·vi•·n or.!in:ll'i(), 1111 sn\1 sun ;HI!tliJiislJ'<H;üo Jllll' alll~l!:d, 1:1111o i;;:tiii.Jw, dq:o::.~t:l ull
q Ualq UCI' O!llt'O li I LI lo.

Art. 5. o Todos os sen!wres e outros n:endor.ndos
no ar·t. L o deret'<Íci anresen1ar urna rel;w.;>o dat;ula,
e por elles assignada,' dos e~r:ravos snjeifos ú matricula, com d<.~clarar;<io de sua·rnorauu, c elo twrne,
nat.uJ·alidade, idade snbida ou pr·esunii1l<t, cú?' l~
offido dos mesmos escJ·m·os.
Art. 6. o A' vista das rel:1~:õcs, dcJ que tl':lla o Hrtigo
nntececlenf.o, fill'-se-ha a IIJ<lLJ'icnln no lirm com;~o
tente. segnndo o rnod:·lo nnnexo a este O:~r:r\'tu
~ Unieo. As mf'smns reint.:~'!'S d:~\'f:r·itõ ~er 11!!'11·'rarlas o r·ul.J r·icndns prl o elnôl"l~ ela cst:lt;i\0 fi~·wn!, (I
nwdida que forc:~m npre~enladilS; e, depois de L·ila
a mnt1·ieula, OtH'HdeJ·nadas e rerneilidas, na Côl':e
e Provincia do Hio dP Janeiro no Th~:31JUl'O N~,r~io!J<d
e nas domais Provint:ius ús Th2~;ournrins de J~awn:!ii
'
pnr.a serem prPst•nte,; ao~. t'nqH·n;;:\i\(~,;
a quem eu!!l·'
ywlll' n tomada elas C:Ol~\a:.; o p;u·<l qualqu•.'l' uulru
e!feito !Pg"ill
Ar·t. 7. 0 De o em i.J annos, a eot!lnr do 1. 0 d·~
Julho proxirno futuro, ~erú renovada n:1s r.s!nf·il;·s

.

tiseaes a rn<:lrit:ula dos ~~s•:l'<Wos, eonsi~liudo
t'.'i{e f11'0f'.PSSD ('lil fl';lllSiJ!l!'!i1!'1'!!1-S!'

\TOS,

Jlill'il

indeJll''ldcl!~ll dt• t•e]:H/10 llllilÍ:o;tr·adn
o~ c·J~CJ'iiHh insc:r·i:llo; na lll;:!l

tribui:ttrJs,

j)(lf'l,'lll

11dYII;; lip.:lo;-; t'.:ll:-

i1:ula,

ifl!•l

não liverem sido e\imin;alos· l:·galitLJttl•;" n:r;u,;:·irrwnto dP. p:nk.

Al'i. 8." Fieüo ob!'ig'c1du:·> rn

{:p:H:.tl

d<!

n:IJIIYi:t.Jil:

da

...,.,.,,.,
matl'icula, no dccmso dos mezes de Julho o A!~osto,
a apr·esontnr r·elnÇÕé~s pela rnmdr·a o~>tahe!cci,Ja no
ar·t. 1l.". as pessoas que, resi·límlo f\Sra do:; limites

das cidade:-;, vil las e P'wo:u::-l(~:-;, tit:ar·r:;!l c:mllpre-

lretHlidas nos nwsmos lilllites em

con~;f,~jucucia

de

novas d ,, rnn ;·enr:ôes
Art. 9.° Cuncli'lirla a matricula de cn:ln quinquennio
fpr-s't~-hão

nelln os ndditarncntos e nlt,~r:t(:ôr;s, que
vi:"lil dns J';'e!amrwúr•:.; dds donos
nu admiilbtr·;Hiol'<''.' c],)S os::r<~vns, jus!!lil'<t:i;L.; c ;Jl!Pn-

forem

OC.f'OITC\!Idt), {I

did:i~ Dt~:0~' tn!l.or·i!latl~.~s f~ornqPt{~JliP~~ . . \Y,···f)nr-se-ha

t:lrn!)('in n:\ ln;,t:·ieuta n rnud~Hlf'.i• f!~.!. i'\':·;~·!'.~n~~!n dos
contriiHi~Dtes~ q~t;~.u:Jq con~,f~l:· 'il;\~; (~:,t:H::..-};_\~ íl---~('iH~S •
.\ri. ·10. Ató o fl:n do :ne.z tlr~ .lu 1ho d·~ _(;ndn ;:nno,
os dono:; de ü!HTaYns c mnt:; p!~ssoas ric:st(\·nadas no
arf. k. 0 , derPrúü ent!~:~~ar· n:1:-; est;H~Ücs 1i:--;c(.:(·~.; deelar:H.:.~•p~; :~:~si.!~n;·lfl:'s n jl'~~lin,~ada:-; d:1:;

:t 'U)i·::~.-~~::~:; p:·o-

,.,.lli(":l.r·:.; d(~ :H'.ql!!:..:.i~:.t'.ll, !1'tl!l·-;i'~'i'1~!l:·i:l 1l:• d:H!IÍ!Iin n11
d(~ i't~~)idPfH'.!.'!. ;·~:rd!'f'i;~,- t!lo:·!l' (HJ tltlli'd fl!IJ~.:\'11, fl!JU

possa i!JJ.julr nu t~:nt·.tnn:~utG dt~ tu\:i ::u. ~·:~~ ··~·.ic.:u ~~eguiute.
..
~

UnÍco. Quando ns .:dl{'~'t1f~0r~~-; net·.o:·~·e~·Pnl nn dito
,,,.
l~!·.r! :t{Q
l-' • . •, • .• 1 , ,,

)1l•~,.,
r'r··~.::r.r-lo
..·1:i'"
iVPI';{·.,~I'l:!·;·~. ;,," r,~l~l,.
• \_,,_, t-' • ,_; \~
'·•
·'I
• .1 •.11 .. '- • ,., · •• • . , J '~ • o. o ' ' 1.< o . . \ ..

1

'

ncst.c e~!:.;o o:; lnc~;rnns eftt~:fos.
,\!'L 'I i. O d:Jllo ou ::dminbtt'[ld:Jt' ~~·'\ es<::·:<r·~~: ~1!
jPi::)s ú ITFl~;·icn::l, qu;! os r_üo lTl<PJÍt't~<n:· t:o•; tr>rrnns
<hs f'"'.s t " c• l' o C'll n::.o req11'"'l•r !Jfl i""lZfl tlu

~.,;:,· 1{) ~-<; i~;~,·~in~·áo
'~:q
..;~·r1t:í~~
~<l·;;H~ir·i~~
"'
1' ,,
'' '
• · ' ' U. ' l •·• • •
O.J

l.o

<.-•~

oi

'-r..

,}!:'

! 1\J

r;a~(:j_
,,

,

-'

llWlii.O, eOn1fl!'<l 0\l out:·o lil~do, Otl ~ll:~ f\11''!11 J'('í!ld.CIII" 1 ):11"\ \"•''tde 1' (ill t••j' ,·c·l) .. , , .,,:,..;,.;,., .. ,,.:;.1
•tl ' .-,
t ·.·~.
l._..l_-··/~
••
··-.
,) f t
':··~:. <••:.! ••.•. l t l ( · . - · · · '
Jnen:·:·(~i't!

n''

1n;11t~l nt~ }f~~~n~-0

a

teD~;nu!)

oll·'!f11t•.Jj•
,..{.~
. \' . nnp
~t·t ~.~(·i~,
·,;·' o. .'ll')ll:·
' ' ,J _t')'\''
,,\ <J'•!~
t ......

d:) !~n:~a t!lu,
. , fq,,,,, {···)~'L:t·tr

~

,,\.,,.

-··

a l\'p:~:·~H.:;\:.' de DlTl!eadn~:.:!o, e uc\ ·:c~:;~~~~ ~.J!'
c!·n~,·n ni'u l.:,·c·r e·~:·;:p!pl;tdo f!ozc~ .n~;;!~l.;.

.._:

t

n e~s

:~~ r~;::~.rJ. ~\ di~-;~)q~·.i~;:~iO dt·Sl.!~ ;n·t.~r~\J n:\·) !·~ :!p;;~i
r,ny:·f n:1 e::~·;o en1 f!!!~·, nf:hnud:,<~~·:~ ·o :;:--;t'l"lYd rnatrit~nLni'l u~1 u:-;!::!:;-HJ d.J !u;J;,n· dP s~Ja ;·:'::.~ ir>:~~·!a, e
pa:::·-n_:'ldf, a 110\TO doHO C.:tl adnli!1;3ir;~d·,;·, !L~i~\in· ~-~~te~
de r(~quu1·er· a lrnn:)~·et"t~uc.ia da 1nnL·i~:~1l:! lll) r~;t'~;:·ido
Jll'HZO.
Arl. ·l :'. ():; dn:l')S !~. admini·.;f.r;l!!nr··':; i!~enJ•;·:~r·ú!'i
11:1 lll!!ll:t d:· i 0! 1 ~000 d!~ carl;t c:,;crnr", 1p:apdo ~;(;
Yf~:·i::rnr ~::·rc1n f:d:·.:.:i~·i n:·L reLu~ü~~s, qu~-~ tlt.'!'(';q p:tr~~ a
lnrtfJ'it·u~;: nq-.: t~~rt!!O~I d::~; ni'i·~;. :_),. t-~ ri. 0 , ,~ n~; ;l·~<;la
!'ilt.:<~·ie:·~. q H' tL:l•f':·:n S(~[~'tHH~O o :!!~.t)n::.\o J1;; tU'!. ·lO,

:\CWS !10 POUEtl

CAPITl'LO H.

Do

tw~~·wJWilfo

(' r:obJ·a~l:'((

da ta,(·a.

(ilXü dos CSCI':IYUS ,·~:
L• De tosooo na cidade do Hio t!t~ .Tarwi•·u.
~. 0 De 8$000 nas cirlatlcs eapilêWS das P•·ovirH:ia~
do B.io de Janeii'O, llallia, Perrwutbucu, S. PaiJ!u,
S. Pedro l\lar·anltüo e Parú.
3." De Gt;ooo no dislricto da h~;~ua além da dernarcuçào da citlatle elo Hio de Jaueir·u, e crn todas
as outras cidades. .
4. 0 De 4$000 nas villas e povoações .
.~ Unico. São isentos os csernvos flllt' nüo lhcn~lll
a idade CO!Iljllt~la tk dum anno:; •
.\l'l. 1L O l<llll'alll:~nlo f,,, . ,;e-!w i1 Yista tla luatrit'.ll!a, dt•vt:ndo t:oirtprr~l::~uder os t:se.re~so.-i,IJIIC tin~I'Pill
t'llll 1pie ta do Joz:~ n llltuS •
. E' cot~ll'ilJUinte a pessoa (}llC 1!\el' ll<ltlo os escn.lo;us

"\i'l. ·13. ;\

a matncula .

.~i'l. Hí. A tllllt'Utlf.:H da taxa tr:r<Í lu;sar· <Í uoea du
t•.ulre nos mezes de Jaueil'o e Ft~H~i·l'ir·o, excepto SI~ o

contt~il)llÍllle

quiwr p<lf;üi' anl,~s ücssc lt'mpo, ou l'1\r·
nt:eessario acautelar os direito:~ da Fazeud<J ~aeional
por eausa (k obi!o uu dt• ;dwt·Lura de t;tlleucin ..
Os colledndos, que niio pag-:1rem no di!o pntzo, ineoner·(lü ua m:illa de G ''/, (nrt. 30 da Lei n." ,l;io7):
~~os '{ue nito Silrislií:·:·ri'Jn 'n!untllriam,~ule serüo cxecnlal us pela dil'ida do impos!<l e ll!ulla.

c\ JllTt' !.ü

!11.

Art. 16. As rcdallt<H'ÚUS eonl.ra o i<lllÇllliJI.'Illu piJderüo le1· lugar:
..
I." í'ara exoueJ'<H:üo do ituposto, ~~xigida pelo co!-

ledadtt IJOI' c•sl<ir· indeYida OU t'\CesSiriiJllenll! lilXildo,
conto nos eo~;os dr! inclusiiu de escrnn•s mctwr·r.~s rk
llim~ illiiJOS, ou l.ri!JUt<ldos 1'11111 f<•xa 111aior do qw,
lhes eornpetir, se~111111o S\lil tTsidcttc.Íi! l'!ii!SI<•IIIP d;~
Jrl<Jfl'itllh.

'

F.XECílTIYO.

2." Pam exonPr:H.;ão da taxa de cseraYos que, terido
adquirido a liberdade ou fallecido, forem incluídos
no lançamento por falia das declaraç.ões, de que !rata
o art. ,10.
Ar't. 17. As n~clamações devem ser dirigid<ls, ao
t•.hHe da reparli~;iio fiscal, por meio de requerimento,
dua·anle o exercício aló o tlm do rnez de Juulao.
~ Unico. l"óra tio prazo mareado neste arligo,
nenhuma rcclarnaçüo serú admittida senüo:
1." l'ot' ordem do Ministro da Fazenda na Côrte e
PI'Ovineia do Rio tl0 Janeiro, e dos Inspc•ctores das
Thesourarias nas outras Prorineias, no caso fie incidente nito previsto, justiikado perante as mesmas
autoridades.
.
2." Quando for intentada por pessoa que sem fundamento algum tivea· sido co\lectada, ou n quem
por direito competir o honelleio de r0stituiçiio.
Art.. Hl. llarea·{t a·cem·so:
1." Dos acl.os de designa1.:Ho dos limites dns eidades, villas e povo;uJIL'S, ua Côr·re e l'rovin(~ia do
Hio de .Taneir·o para o !lliuistro da l'azenda, c nns
outras Províncias pnra os Inspectm·es dfls ThosourDrias, e dt~stcs para o mesmo Ministro.
2. o D:Js decisóes contenciosas dos chefes das repnrtiçües fiscaes, pam as Thesoua·nrias de Fnzenda
e Tribunal do Thesouro ~acionai, ua fôrma das
disposições em vigor.
§ Unico. As petiç.ões serão apresentndas à autorirlade de cuja decisão se recorrer, dentro do pr<Jzo
de trinta dins, sob pena de peremp\";iiO do recurso.
I:.\ rtTUt.O l \".

Disposirues ,r;r>mr's.
Art. Hl. No caso. tlo ll'ansfcrencia ele propriedade, o novo dono do cscrnvo não fica rnsponsa\'el
pela taxa, que seu antcccssot· tiver deixado de pagar.
Al't. 20. i\' a Recel.lcdoria da Côrtc wio sea·á reeel.lirlo o imposto de transmissão de pr'OfH'iedade de
escravos-matriculados, dos quaes se deva l:na, se•rn
que a mesma esteja paga.
Al't. 21. As autoridades judiciaes m::mdarúõ levar
em eonra, no pre\":O dos escravos arrçm:~rnclos ou

~IODELO.

.

.

"

!t.!

~JATRICUL1\
1 866~69

DOS ESCRAVOS.
A

1 872-73,

~atricula 11.0

1.

Rua do ltfe,·cado n. • JJfudou-sc: -~
'i'lta dos Pescadores

Antonio Joaquim da Silva.

n.•

I

......ô

.

.,'-'
o

NOME.

!UTI:R!LID.lDE, IDADE

CÔR •

OFFICIO.

OBSERVAÇÕES.

"

o

.:

Antonio ...........

Moangc ...•.•..

39

Preta ... Cozinheiro.

2 Manoel ............ Angola .......•.

48

Idem ... Pedreiro .......

3 Francisco .........

48

Idem ... Cala fale.

Rebolo .........

4 .João ............... Monjolo ........

llO

ldr•m ... Fuuilfiro.

11 José ............... Ca!Jiuda ........

40

Idem ..• Carpinteira,

6 Bento ••

Idem ... Toruciro.

···········

Mina ...........

1!9

7 &faria.............. Brasil ..........

li

Idem .••

8 Emilia.............. Rio de .Janeiro.

6

Parda ...

2

9 .roanna ............. ~~o~ambique ...

60

Idem ... Cozinheiro •.

!O Carlota ............. Dahia ..........

20

Preta ... Costureira .•... 10

tcopoldina ......•.. Ati·ica .........

116

Idem ... Landcir·a,

12 Clcmcnlina ........ Pernamlmc.o ...

1

Parda .•

Dra~il ..........

30

Idem ...

16

Preta ... Engomadeira.

11

13 llichacla ...........

14 llauricio ........... PiaUh)· .. ,

I

1 a 11, Matriculados pela relação
n.• 1 de
de Julho de 18611.
I

:'f,OR

Em ....

'i

F ..• (ruiJJ·ica do cmp•·r::::ulo

da lkccbcdoria.)
!J :1 fio J't•rtrn<'('lll a Silva '"\; (;unu·s.
da Jl:ohia, m:atr·kulatlos JIOr tlr•,padw
de •... rlucumculO u.o •.•
Em ....
F ..•
'i,I1N

N.• 2. Fall~ccu. Eliminado por despacho
de .•.. ducumcuto u .....
Em •...
F ...

:-!.•' 12 a H. Tr·a!JSfr•ridos por despacho
de ..• da matrrcula n.• •.• por r:umpra
feita a F .... , 110r cseri1•tnra de .... ,
lanada nas notas do J·:"~r·iviw do .Jnil
de P:tz rlc l:tl fn•gut\zia ou tlisll'kl.n.
Em ....
F ...
:-!.• 10. Lilwrta (JOI' cat·ta rc~tistt':Hia nas
notas du Tahcllifto F .... Eliminado por
1lesp:rch.o de.... do•·uuu•nto u.• ....
Em ... ,

r ...

4.37

URCUTI\'0.

DECBETO N.
Ele\"a á

~130-DE

cate~rOI·ia

28

DE MARÇO DR

4868.

de Alfandega a Mesa tle Rendas de
S. Franeisco.
·

llrconhecentlo a necessidade dP. promover o desenvolvimento do commercio de importa~ão e export.ação no porto de S. Franciseo, na l'rovmcia de Santa
Catharina, e á vista do art. 20 do Regui'amento das
All'andcgn;; do Imperio, Hei por bem Elevar a Mesa
de Hendas existente no referido porto á c:Jtegoria de
All'andega de sexta ordem, com os Empregados conslil!lles do quadro :Jnnexo, assignado por Zacarias de
liües c Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do
JmpPrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Sect·ctario de Estado dos Negocios tlaFaz,~nda e Presidente doTrihunal doThesouro Nacional,
'\uc assim o Lt~nhn cnttmditlo c faça meeutar. l'alacio
t

o Hi•• tlc Janeiro em vinte oito d!l Mart•.o de

mil

oiloceutos scssc:tla e oito, quudt·age~iuw selimo da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacat·las de Góes e Vasconcellos.

PJ.IITB

11.

t8

ACTOS IIO PODER

Qnatlro do nnmero e vencimentos dos Empregados· da
.\lfandt•ga de S. l<'raneiseo. a qu::l se 1•erere o Decreto
n.• 4t30 de ~S de Slarço de tNGS.

PORCENTAGE~I. I
---------~

--.

==7==='-;:-===c;==-===c ..--------

L" J.:m•tnauto o Governo não lixar a porcentagem 1los Em}Wt:gados desta Alfanrlega pcrceberi•ii l!lles a g•·at.ilic:u:ão •fue
f•h· arhitrada pelo l'resilh:nle da l'roviucia, ouvida a Thesouraria tlc Fazenda, c ficando dept!IH[\)nte da appro\·a•;ao
do ~linistrrio da l'azctula.
2.• Os lugat·cs de f. o Eserillturario c 1. 0 C:onfcreute, r AdminisLr:ulo•· das Capatazias ~ú scrüo providos •fuando a allluencia
do commercio ou as ueccssidallcs do sc•·vi~·o o cxigiretn.
a juizo do Governo.
3.• Emqnanto não forem pl'Ovidos todos os lugares, o scniço dt•
escl'Íflluraçáo c de calculo St!ra llescmpcnhallo pelo lnspecwr c Escriptm·:ll'io, c stmllo ncerssano pelos Otlicial's
1le Descarga. As funct;ücs de Gnanla-:\lüt· Sl'râo preenchidas
)Jclo Otllcial tlc llescat·:.:a 1pte 11 luspel'lor th:si;;nnr. O Esct·ipLnraJ'ill sul~o;titnira o luspcctlll' e o C:onrereille em seus
illlllCtlimcnLos tCIIlpnrarios. O Admiuisil'ailor tias Capatazias, além das alll'illllil,;õPs de seu e:HIJI'ego, tera as de
Porteil·o, podendo, para co:Hl,inval-o, Cllllll'l'l;:t•· Jll'l'UI:lll!'llli~
mente um ou dons se,·wntes. As hHict;ões de Thcsuurciro
serão descmp .. Hhadas velo lnspcciol'.
4.• O set·viço de revisão, bem como n da rslalislica commercial, será feito vela Thrsom·a•·ia de .Fazeu:la da P•·uvineia.
para o que o lnspect~?I da Alfanllega C!lVÍ!Ira mensalmentn
todos os despachos a referida Thesour:ma.
Rio de Janeiro. em iS de )lart;.o de 1fl68. -Zacnrín,ç r/1• f;ór.~

e

ra~concdlo6,

·

...........

Jo:XEGU.'l'l\"0.

DECHETO N, H31

-•DE ~8 DE MARÇO DE

1868.

Créa uma med_alha de mcrlto Jl:lJ'a os que se distinguirem por
lH;avUI·a em t{ualquc•· acção de guerra.

Querendo

rlar uma publica demonslraç.ão · do

CJUanto aprecio o valot· das prnças, que fazem parte

das ftll'<:.ns em opera~;õrs crmt1·a o govPt'nn llo Parag-uay; Ilei por bem Autol'isa•· o ~larecha\ de Exercito
llla1·quez de Caxias, Cornmandante em chefe das
!llesmas forças a conceder, em Meu Impet·ia\ Nome,
urna medalha de rnerito aos que della se mostrarem
dignos [Wia sua bravura em qualquer acr1ão de
g-u.e•~•·a, •·eg.ulando-sc pelas instrucçõcs, que com este
hatxno, asstgnaclns pot' João Lustuw. da Cunha Parallagnú, elo Men Conselho, Ministt·o c Secretario de
E:-;tarlo dos :\'r·g·oeios tln Guerra, qne assim o tenha
(~llltHJdidu o fat'a nxneulal'. l'alacio tio Hio tlt~ Janeiro,
t'lll viule oito ílt~ Mart·Í1 ele milnll.twnnlos scssenta·e
nito, quadrHg'CSÍlllO s\'litno Ul\ liiUCJlCllLJeneia e UO
I m peri o.
·

1:om a J'lfhrica Lle Sua ~Iagestatle o Imperador •

.Tuao Lustoza rla Czmha Pm·wwgttd.
Jn,.t•••u·ç<>e'l que :umm1tonbão o Decretu, clatado de hoje,
c~onccdt~ndo uma medalha de nterito ás praças que,
smrtencend•t ih força!il em operações contra o go,·erno
do k1 ar:t.g•u~h !'IC tlistlnguiren• etn qllalquer aeçnn de
A;llf'.l'l'll·

At·t. t."

A medalha será confot·me o desenho junto,

tle bronze, e pendente do peito esquerdo pot· uma
1il.11 dB dous dedos de largura e de tres listras iguaes,
escarlate a do eentro, e verde as extremas.
:\rt. 2." A mr.dn\ha seril igual p:wa todos os indivíduos galardoados, sem tlistiuc~üo de postos.

Art. :J." A medalha será cont'et·irla pelo commantlaule em dwfe das fori'.<IS em operaçôes. logo depois
tle qualqnet· feito dn IH'ÍI\'Ill'n, e n seu juizo .
.\1'1.. 4." O indi\'iduo agraciado com a medalha de
!llcrito lcrú na fita tantos passadores de prata, quantas fot·em as vezes, em que ther sido galat·duado com
a rnesrna merlalha; em cada passador Jwverá inslTipta a t;pocn do feito me rito rio.

HO

ACl'US IW l'Om;n

Art. 5. o Os nomes dos agraciados serão publicados
em Ordem do Dia do Exe-rcito, com declaração das
vezes ém que tiver sido remunerado com a medalha.
Art. 6.• A medalha, fita e \!lassudoros serao fornecitios pelo Governo Imperial.
Os agraciados receberáõ um titulo assignado pelo
CommanJante em Chefe das forças em operações.
Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de 1\lan:o de 18G8.
João Luslo.Ja da Cunha J>arww.gud.

OEClU~TO

N.

·ii:Jt-DE

28

DE )1.\ltÇb UE l8fi~.

Altel'a o necr~to o.• 3723 tlc 3l de Outubt·o dtl 186!1 rdat.in1
á t:onstr·uct;:1n ~~~ can·is dt! f•!ITII dest.a eifl;ult• par:l o .larililll
llOI.IlUÍt!O.

Attendendo ao que :\It~ rept·?sentúrão o Bal'i10 de
:\Iauá e Chnrles B. Grennomrh no recurso inter·P!"Slo da rlelibera~;ão da Illust'rissima Cnmam MuuieJpal da Côrte de 12 de Outubt·o de i8fi2 sobre a
pr·etenc;iío dos recot·t·entcs, pat·n o asseularnentn dos
tt·i\hos. que devem li~ar esta eidnde ao Jardim Bnl:tnico: ~ei por hem altet·ar o disposto tHI eondi~~IU 1."
que hrnxou com o Deet·eto ti." :n2;; de :H tle Outubro
de 1866, e appt·ovat· as que com este haixilo assignadas
por Manoel Pinto de Souza Dantns, ,J o ~Jnu Corisellto,
Ministt·o e Secr·etario de Estad11 dos \'egocios da
Agricultura, Comruel'<~io e Obras Puhlic<1S, que assim
o tenha entendido e t'M·a exeeutat·. !Jalach (io Bio
de .Taneil'o em vinte oito"tie Mat·co dH mil oitocentos
sesse.nla e oitn, quadntgesimo ~etirno da lndPpPildencta e do Imperin.
Com a I'Ulll'ica de ~ua Magesladt~ u llupel'ULlot·.

Ht

EXIWUTlYO.

I .a .\ linha principal terá conwço na rnn clP Gnnçalvr>s DiAs, junto á rua do Ouvirlnr pelo la1lo do Snl,
seg-ninrlo péla mesrnil rua dP. Goncatn~s Dias. larg-o
rla r.arioca, aotlde hnv1m\ wn desvio, rna da Gn:ll'da
Vdhn, eorn qutro rlesvio em lh~nte ao Circo Olympico.
rua fin Ajuda, rio Passeio, l:u·gn rln L:1pa. r11a elo rnt>.smo
norne, r:ae~ P. Poeiu\10 dat;!oria, lar··~·o do Yalddéii'O,
rua do Catlete, I'Ua do .l\Iaf'(pwz de AIH'ntllt'S, praia
de Botaft)iW até a junc.,;ilo da i'Ua rle S. Joafjuint; na
voltn partirá() os cnnus po1· outm linha twla prt~i~
de Botafngo, I'Ua do genadoi' VeJ·g-ueil·os, lar:~o do
Cnth~lP, t'IHl do mesmo nome~. lar·g-o do Valtletnro.
Poeinho e Caes novJ da Glor·ia, tr·ave::;sa tiO Carnpn dos
Frarles, lnrgo da Lapa. t·na dn Pns;;eio. r·tw da Ajnda
ntó n ria nual·da Y<>lha, l'awndo juner:iio lll':·;ln ponto
t'.Oilt a linllil tlr~ sallida.
·~." O 1:over·uo l111per·ial pot!Pt'Ú allt~t·ar o plauo Ptll
qualquer· dos pontos pnt· onde é roru~etlido aos ernprezarios li'Hnsilal' enrn os st~us carrn:;, so n t~Xl)f'
t•iptwia dt!llli!:Jstr·nt· qun ha pnrign p;u·a o lnmsilo
publieo; ~wndo par·a nsle lim lixado o pl'HZt) do um
anno. Aos empt·ezar·ius sm·á permillido ampliat· o
transito po1· outras t'Has, se o l'eqnererem, t.• ao
Govl~t'llu parecei' couven i ente.
Palacio do lHo dr Jarwir·o, Ptn :t8 dt~ \lill't'tJ de HlijS.
-

.ll!l!Wi'l l'into de S011~a Drwtrrs.

·

--Concede ao Ba1·ão tlo Uio :St~t·o t: l)ulutiuo ti!! ::íou1.a Boc;t~tl\a
[tet•mlssão par·a restam·at·em a em1>rez·a de t:anis dt• !'Pnn
entre e~ta Cidade c :t sena da Tijuca.

:\I.L•!ll<klldo nn que ~!e l't>fli'U"t>lllou o lliH'ito do
Hiu NPg;t·n e l)uiutiuo de Souzn Bocayuva, n dn ronfonnhlnrle eom a 1;linha innnedi:lfc~ l'esoltwüo rlt~
i!l de Dt'Zf'llthro do anno passado, tnnwrla· sobt·e
1wrecer da S~cçi'ío do hnperi't do Consélho dP E~
f:'Jdn, t'x;~nHlo r>m Consulta dr ':H do lll"Z <~nferior:

.\CtOS DO l'OIJE!t

Hei por . bem conceder-lhe~ permissão para restaurarem a ernprezn de carns de fer1·o entre esta
Cidade e o alto da Boa-Vista, na serra da Tijuca,
sob as condir,:ôes que com estA bnixão. assignadas
por· Manoel l'into ue Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro e Secretcriu de Estado dos :"'egm:io~
da Agriculturtl, Comr11ercio e Obrtls Puhlic<~s, que
assin1 o tenha ontendido r: fat'a CXf'r:ulm·. Palacio
do Rio de Janeir·o aos Yilll.e ~>ilo dias do mez de
l\lar·ço de mil oilocentus sesscnla e oito, quadragesirno setimo da Inrlepcndeneia e do Irnp~rio.
Com a rubriea de Sua
Munad

~Iagcslade

Pi;~/o

o Imperndor.

tlr· Sow:.r( Dmdas.

c:ondiçõt•" o. flUe rt':fert' o UeC'I'CtU desta clatn.autol:'hando
a restanrllçào da emttre7.n. dos carris de fer·ro C"Dtre m;ta
••ld:ul,. •· o :t.lt" o!a Haa·\-hta na st'l!'ra •la '!'ijura.
1.•

A dir·ecr·.iio dos lrillws da linha denorninndn do~•
~Cnr'l'is ti'~ l'r•rro da t:ôt'le par·a o alio da H:la-\'ista
na ser·ra rln Tijuca-s,~r·ú a r11esma qne percor·r·ü\o

as loc.omotiras dr~ t•.xlineia (•.nrupnnltin. bem eouw
o plano Ja liuha. Cnso, pon:•nr, julgue a rw,·a emprezn dever alterar a planta, o poth~n1 fner eor11
pr·e,·ia approva!_;t'!o. dn Covcmo Imperial, seuqo em
todo o caso rr~speitarlus os liwites de r.tlrYas e fi.,.
cli\·Ps da 'linha ndtlill.

Sa. t·econi.truer~i'io da liulrn serão obscr·,·ndas as
seguintt>s cond ir"ües:
§ L" O s,:slr~u;a dos trilhos serú o me:"tTIO actu;dmente enq)rf~;~atlo na 3.' secl:iw d;l r~s~r·ada de feno
de D. Pedr·o ll. e a sua mudan~:a para tnlhns de outro
modelo tka tlt:>peudente da ._.,,,H·ov<~~:iw do G,nvcrr!o.
~ 2.• Entre um e outro In lio [Jao ltavem rn<Jror·
inter·vallu do WlC o de ;:, pós c ü P!lllegadas.
-~ :J.• A linha serú singella, e os tnllws, sempr·e
que fôt· possin~l. St'l'{tO assent_ndus 110 ePntro das

ruas, mas de modo quP não prejudiquem o transito; nas ruas, porém, estreitas passaróõ de um dos
lados sem prejuízo do trnnsito quér de vehiculos,
quér· de passn9eiros, ficando a largura dos passeios
sempre livm a circulaçüo das pessoas a pé.
~ !~.o A supcrlkie super·iOI' dos trilhos devt~t·á tlcar
no mesmo nivcl da ealçadn, de modo a nào ditJicultar a livro cín~ulaeüo dos vehiculos e Mlimaes,
qu(•t' longitndinalrneni'c, quét· tran:-;versalmente.
§ ;;, o Os transportes srrüo feitos em enrt·os movidos por :.mimaes ou vapor. na conformidade do
que roi determi~tado pelo L>ecrelo n.". 282.8 de ~t de
Selembro de 18h1; que fica em seu tnlerro vtgor.
3.•

Os

c~onecssinnal'ios

t•estaheler.rr·{u~•

o srniçn da

via l't!ITea uo prazo dt' dt•z nwzt·s, a euutar da dulu

du prPsente De c reto.
4.•

Se dentro Llo prazo da condição nnlerior nüo tiver
começndo a runccionar a linha, on se, depois de
1:ornet;m· rôr· interrompido o ser\'iço por rmis de
seb mezes, o Governo Imperial declarará caduca
a presente concessão, salvo caso de forra maior
devidamente provada.
~

...

wa

A pena de caducidade será imposla pelo Governo
Imperial administrativamente e sem depcndencia
de mais formalidades do f(Ue a comrnunicação aos
concessionnrios, depois da que ficará livre para conceder a ernpreza a quem julgat· conveniente, não
podentlo o interessado r·eclamar indnmnisação nlguma por qualquet· titulo que seja.

o.a
As obras seráo executadas á custa dos coneessionar·ios ou da associa~iáo que para este fim imcorporarem, sendo neste caso sujt~itos seus estatutos
á approvação d~ Governo. .
·

IH
1.'

:\s estações serüo ns mesmas da I'XIinel::t ernpreza ;
lwderão,. pr~t·ém, os emprezat~io,.; (•staheleeer· Ol~tr·ns
intennedwnas paea eommot!Jdad~ dos JlilSsagt·tr·os.
1le aceonlo com o Go,·et'IIO.
Em eircumstancia alguma se per·milliráü COIHiedilidu~ no mdo Lias pt·al;as f' largos
pal'il servit.:o de estnr.;ft~•s.

trueções de

Os eouecssionar·ifls p:.garao ú Ill:n. Camnra Munieipal pelos letTenos que 01~eupnrem. pci'IerwcntPs
a e-:ta, o anendanwn:u qt'<' a mesma C:1:nam nr·llitrar, e Üll'úti ncquisit;,<-tll ti'JS qtw forem pt't!eisns
pa,·a o estalwlecitttealo de~ estaçúe;;, oflieinas rJ
mais convenienl~~ di!'ect)ll da linha, dl'~apr·opriando
o::; prcdins prer~i-;o.; na f',ínna dt IPi, t• com prévio
t'UIISt•niÍillt'lllu do t;uvt'l'lltJ li!IJH!l'ial, qtw para t•ste
titn lhes eonet!derá o;; dir·eitos e pr·ivileg-io~, qutl

a mesma lei lhe confer·c.
!J

·

a

O,; eent·c~sional'ios ohrigiio-sc H lf't' nrn cer·to
de eantoneii'Os ou guardas, os quaes se ernpregan\ô na limpeza e repa!·•:çüo ctos trilhos, e SCI'ilo
llOslados em. pontos ~let.;rmwados c rttl enrznrneu!o
das rua~. a htn de nnsarem as pessoas que Lranst-

11 umero

lcu·crn a pé, a cavallo e de_earro, d.a aproxunaçiw rlos
II't'IIS,

de modo que se entem semst1·os e desasll·es.
lO.•

O;; conccs;;ionarios organisai'<Íi) annualmer;le uuw
tarifa, que S8rá approvnda pelo Governo, marcando
a lot·1çao dos carro~ •• ~H~m como o preço da:; pas~a~ens segundo as chfleeentcs classes, e bem assim
tla's eont.lue\;ües, das cargas.

H."
O non~rno, ouvindo os eoncessionarios, fnrá os
lH'ccssarios, c1eterrninnncto as horas
da partidn t1os cnrros, podc11do impur nos cnsos
re~ulamcntoi<:;

d1J

u·anss-ressüo, ou falta de reguloridnde no ~er

viço, mullas uté ti0$000, salvo r.nso de forra mniol'
derirlamrntn prOYitcln.

EXECUTlfO.

t2.•

Os agentes de correio, .as praças de policia em
diligencia de serviço publico, o engenlieiro fiscal
dó Governo, . e quaesquer empregados publi~os,
sendo o servtço com o passe dos seus respecllvos
chefes, terão passagem gratuita nos carros da empreza.
13.•

Os coní!essionarios não poderão, depois de assentadas as linhas, levantar os ealçameutos ou fazer
nelles qualquer alteração sem prévia licença da Illm.•
(;amara Municipal, salvo caso de força maior, em que
procederáõ aos concet·tos indispensaveis á regularidadade do trafego, participando immediatamente
á mesma Camara.
14.0

Os concessionarios não poderão alterar por qualquer fórma os nivelamentos das ruas sem autorisação
prévia da mesma 111m. • Camara, a qual só poderá
s~ concedida quando dessa alteração não resultar·
prejuizo ao JlUblico e ás propriedades particulares;
e, quando tenhão licença para alterar os nivelamentos
das ruas, correráõas despezas por conta dos mesmos
concessionarios.
IG.•

Igualmente serão responsaveis para com a mesma
Illrn.• Camara pelas despezas de conservação, que
se fizerem no calçamento ou rua no espaço comprehendido pelos trilhos e mais om,25 para cada
Jado exterior, sendo estas despezas indemnisadas.
mensalmente pelos mesmos preços exigidos de outras
-·
I
emprezas.
18.•

Tambem serão responsaveis pelas despe~as que
fizer a Illm.• Camara com e re~ta~~lectmipto d(),
calçamento das ru;Js no seu prtmtttvo estado, se:
por qualquer circumstancia deixar a empreza de_
existir.
.
PARTE 11.
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t'7,a

Todas as vezes que a Illm.• Camara Municipal
resolver a construcção ou reconstrucção dos calçamentos das ruas, o fará com prévio accordo dos
concessionarios, a fim de que o tt·nnsilo nflo seja
interrompido e o melhoramento se reillise, correndo
. por conta dos eoncessionarios o ~.:alçamento compt·ebendido no pel'imett·o. de qu~ tr~la a condição
H>.•, mas correndo-lhes a obngaçao de collocar
de novo os trilhos, á proporçflo que os calçamentos
progredirem.
·
i S.•

Os conccsswnarws, em concurrencia com outros
em obras municipaes e nos lugares eru que esti~
verem assentados sous trilhos, scriio preferidos em
igualdade de c i n:.u msta111;ias.
t~l.•

Os cotwessiouarios coltlinuaráti uo gozo t\as euuque usut'me a extincta empreza e_m r:•lação
a agua derivada dos encanamentos pubhco:;,.

~essões

20.•

O Governo poderá nomear pessoa habilitada, que
fiscalisc a!exccuçüo do sct•vko de~ta empt·eza, e faça
manter a sua regularidade ·e boa ordem.
21. 1

Fica permitlida aos concessionarios a importação
livre dos direitos da Alfandeg<.t dos trilhos, carros
e quaesquer outros objectos concernentes ao 5ct·viço da em preza.
~2.•

Todas as disposiçües destas clausulas relativas
aos concessionarios serão inteiramente applicaveis
á associação que pol' elles fôr organisada, ou a
quem transferirem os direitos que lhes competem
por virtude do presente a c lo.
·

H7

EXECUTIV:O.

23.•

Antes do fim de 25 annos contados desta data, o
Governo não poderá conc~der outra linha ferrea na
direcçfto da de que se trata.
24.•

Serão opport.unamente submettidas á approvação·
rio Poder tegislativo as condições da presente concessão, na parte que delle dependerem.
Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Marco de
~868.
•

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N.

4,13~

-

DE

28 DE

~rARÇO DF.

4868.

Auloris-a. o CI'C<lilo extraot•<linal'io de 22.993:717~870 para as
desp<>zas de diversas rubl'iéás Ílo ministet·io da gucrt'a no
exercício de 1867 a 1868.

Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar nos termos do § 3. • do art. 4.• datei
n.o t)89 de 9 de Setembro de 1R50, o er·edil.o extraordinario de 22.995:7178870 para as despezas de
diversas rubricas do Ministerio da GueJTa no exet·eicio de ~ 8ú7 a 1868, na fúrma da tabella que com
este baixa; devendo esta medida sm· levada em
tempo competente ao conhecimento do corpo legislativo.
João Lustoza da Cunha Paranaguú, do :Meu Conselho, l\Ji nistr·o c Secretnrio de Estado dos Negocios
da Guerra, assim o tenha entendido e faça executar.
Pnlacio do Rio de Janeiro, un vinte oito de l\larço
de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo
setimo da independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador.
Joao Lustoza da Cunha Pm>ana_quri.

ACTOS DO PODER

Tabella distributiva do credito extraordlnarlo aotorlsado por Í)eereto desta data , para o cxerclclo de
186'7-:1868,

Art. 6." da Lei n.• ·1507 de 26 de Setembro de t867,
e Lei n.• H72 de 25 do dito mez e a.nno.
§ 2.• Conselho Supremo Militar ..
36: 563S:J26
§ 4-. • Archivo Militar e Officina Lithographica ...................... .
7:otoHi33
. § 6." Arsenaes de Guerra e armazens de artigos bellicos ....•.. t3.29~:977H979
§ 7.• Corpo de saude e hospitaes.
406:3578677
~ s.• Quadro do exercito ...... .
3.9H:279S107
~ 9.• Commissões Militares .... ..
91:366$581)
§ -1 t. Gratificações diversas e ajudas de custo .................... .
48:453$867
§ H. Olll'as· militnres .......... .
229:27sna33
§ t 5. Divel'sas tlespezas e cvenluaes .......•.....................
:; . ·I H3: atillH820
Repartições de fazenda ...
71:060$142
22. 995:7·17Hsio
Palacio do Rio de Janeii·o, em 28 de Março de 4S68.
- .João Lusto:za da Cunha Paranagud.

DECRETO N. 413!i- DO L o

DE AD RlL DE

·1868.

Abre ao Ministcrio dos Ncgocios Estrangei•·os um c•·edito supplementar de 172:2í8.~529, tendo 69:488$888 de se1· applieados
ás despezas do ~ 4.• da Lei do Or«:amento em ''igor, e
102:759$6U ás do~ ã. 0 de mesmo arti~o.

Não sendo suflicientes para satisfazer lis despezás
das verbas- Ajudas de custo - e Extraordinarias
no exterior-, no corrb!nte exercício, as som mas
votadas para as mesmas despezas nos§§ 4.• e 5.• do
nrt. !•." dn lei rlo Orçnmcnlo Yi~cntc ; Tlri por hem,

'n9

EXECllTIVh.

tendo ouvido ó Meu Conselho de. hlipistroS, e de conformidade com· o que dispõe o iJrt. t 2 da Lei n. o 44'77
de 9 de Setembro de -1862, autorisar o Meu Ministrb
e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros a
abrir um credito supplementarde t72:2i8$529, ·sendb
69: i88$888 des,tinados às desp~zas d~;~, verba do § i.•.
e 102:75986U ás do§ 5. 0 do referido art. 4. 0 , observando-se· as formalidades prescripta,s por lei.
João Lusloza da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Senador do lmperio, Ministro e Secretario de
Estarlo dos Negocios da Guerra e interino dos Negocios Estrangeuos, as:.im o tenha entendido e raça
ex e cu ta r, expedindo os despachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Abril de
mil oitocentos sessenta e oito , guadragesimo seLimo da Independencia e do ImperiO.
Com a rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador.

I oão · Lustozà da Cunha Pm·mw,rJwí.

DECRETO N. 4-t 36 -DE " DE

ABRIL DE

Hl68.

Marca o primeiro e segundo uniformes para .o batalhão de
de Infantaria
11$ da Guimla Naciónal da Província êie
S. l'aulo.
.
.
.
.

n:o

.,

. Attendendo ao que Me represento1,1 o Presmente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
At't. 1. 0 O batalhão de infantaria n. o 15, da Guarda
Nacional da Província de S. Paulo, usará em primeiro
uniforme de blusas de panno azul ferrete, carcellas,
golas, e vivos escarlates, e bonets á Cavaignac; e
em segundo, de blusas de brim pardo, e bonets â
Cavaignac.
Art 2.° Fica revogada nesta parte o Decreto n. 8 957
de t8 de Abril de 1852.
Martim Francisco Ribeiro de And1·ada, do Meu
Conselho, Ministro e Recretario de Estarlo rtos Nego-

~50
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cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em o l?rimeiro de Abril de mil oitocentGJs sessenta e mto,
quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
·
Com a rubrica de Sua !rlagestade o Imperador.

Martirn Francisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 4f37- DO 1,•

DH ABRIL DE

4868.

Decl:ua d«! pl'lu1elra entranda a comarca da Baga gcm, rrcada
na Provincia do 1\linas Gcraes.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica declarada de primeira entrancia
a comarca da Bagage!", creada pela Lei n. o 1_447 _de
3f de Dezembro ultimo da Assembléa I.eg1slatna
Provincial de 1\linas Geraes; revogadas as disposições
em contrario.
Martim Francisco Ribeil'O 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 o primeiro
de Abril de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martiln Francisco Ribeiro de Andrada.

454
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DECRETO N. (.i 3i

V

-DO

DE ABRIL DE

4868.

1\larca o ordenado do Promotor Publico da comarca da Bagagem, creada nà Provindâ-iiê ~iinas Geraes.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. O Promotor Publico da Comarca da
Bagagem, na l 1 I'ovincia de Minas Geraes, terá o ordenado annual de 800$000.
l\farlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e fa~a
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Abril de mil oitocentos se~senta e oito, quadragesimo setimo d<J, Independeocia e do Imperio.
f:om a rubrica de Sua Mal{cstade o Imperador.

llfartim Francisco

DECRETO N.
Cn~a

Rib~iro de

it39-DO

•

L•

Andt·ada .

DE ABRIL DE

4868.

um batalhão-da. reserva de Guardas Nacionaes nos munidpios
de Serra Negra e Amparo, da Provhu;ia de s _raulo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
, Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. 4 .o Fica creado nos municípios da Serra Negra
e Amparo, da Província de S. Paulo, e snbordinado
ao commando superior de Guardas Nacionaes do
districto de Bragança, da mesma Província, um batalhão da reserva, com quatro companhias e a designação de setimo, o qual terá a sua parada no
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
Al't. 2. o Fica extincta a companhia avulsa da reserv'! .n:o 23, organisada no primeiro daquelles
TfllJDIClpiOS.

ACTO~
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1\Iartirn E'r,ancisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Consélho, Mii\istro e Secretario de Estado dos Nego~io{' da Justiça, ass~m o tenh~ enten.dido ~ f~ça
executar. Palacto do kto de Janeiro, em o primeirO
de Abril· de mil oitocentos se.ssenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com; a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Ji'rancisco Ribei1·o de Andrada.

DECRETO N. oi I ~0- no t."

DF. ARIIII. D&

t RfiR.

Altera a organisação do batalhão ~e iufantaria,n.• 28 da Guat·da
Nacional da l~rovincia de S. l'aulo.

Attendendo ao que l\le representou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. L" Fica reduzido de oito a quatro cempanhias o batalhão. de infantaria n.• 28 da Guarda
Nacioflal, organisado no município de s. João do Rio
Claro da Província de S. Paulo, desligando-se para
esse fim a força qualificada nas freguezias de llaquery, Bethlém e Santa Rita, da mesma Província.
Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto
n.• 3821 de 2.9 de 1\larço de 1867.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do l\feu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos· Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. PalaCio do Rip de Janeii'O, em o primeiro
de Abril de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

EXECUTIVO.

DECRETO N. '141-DO L• DE ABRIL DE 1868.
f:rêa um batalhão de infantaria 1la Guarda Nacional nas freguezias de llaquea·y, Belhlém e saula 1\ita dà l'rovincia de
S. Paulo.

Atlendcndo ao que l\fe representou o Presidente
da Provincia de s. Paulo, Hei por bem Decretar
o seguinte:
·
Artigo uni co. Fica creado nas freguczias de Haquc•·y, Beth 16m e Santa Rita da Provincia de S. Paulo,
c subordinado do commando superior de Guardas
Nacionaes dos municípios de S. João do Rio Claro
c nnncxos, da mesma Província, um bntalhão de
infantaria com quatro companhias e a numeração de
tiO do serviço activo, o qual terá a sua parada no
lugar que lhe fôr marcado pelo P•·esidcntc da Provinei:~, na r,·,,.lllél da ki .
.Mar·tim l•'rancisco Hibeiro de Andrada, do 1\feu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias d11 Justira, assim o tenha entendido c fnça
f~XCI~lllal'. Palacii'J do Hio de Jancil'o (\llf o rn·imeiro
de Ahcil de mil oitocentos sessenta c oito, quadragesirno setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador •.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada .

........
DECRETO N. 4f 42- DE 5 DE ABRIL DE f 868.
Crêa uma companhia de aprendizes marinheiros en1 Sergipe.

Hei por bem, usando da autorisação conferida pelo
art. 2." da Lei n.• H>23 de 28 de Setembro do anno
passndo, crear uma companhia de apt·endizes marinheiros na Província de Sergipe, conforme o Regulamento que baixou com o Decreto n.• 4547, de ·t.
de Janeiro de 4855,
PARTE 11,
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Affonso Celso de Assis Figucit·edo, de !\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Marinha, assim o Lenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Abril de
mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setirno
da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstade o Impera!lor.

Affonso Celso de Assis Fir;ueirfdo.

DECRETO N. H 4:1- DR :i

DE ABHJI. DE

·I R!iS..

Fa1. rxlr.nsivo á armada o llt•crcl.u, 'llW crt!Oll Hlll:l utc1lalha
dt~ JJlei'Íto para .as pea~·a~ do F.xrecito.

Querfmrlo dar urna pu blkn demonslrnt:;"ío do qu:mlo
aprecio o valor dns pnu;ns, que fazem parl!~ dn esquadra em operações contra o Governo do Paraguay,
Hei por bem autorisa1· o Vice- Almi1·nnte, risconde
de Inhaúma, Commandantc em Chefe da mesma esquadra a conceder, em Meu Imperial Nome, uma
medalha de merito aos que della se müstl·arent
dignos pela sua bravura em qualquer aeção dn
guerra, regulanrlo-se pclns lnstruet.:iies fJllP haixúrün
~~0111 o Decreto n." .u;n de 2S do mez passado.
A1l'on3o Celso de 1\ssis Figueiredo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos l\"egoeio~
da l\Iarinha, assim o tenha entendido e faea exeeul:Jr·.
Palacio do Rio de Janeiro em cinco cfe Abril de
mil oitocentos sessentn e oito, quaclmgesimo sctimo
da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua ~1!:1gestulle o Imperador.

Affonso Celso de Assis FiguciíYdo.

EXECUTIVO.

DECHETO N.
nc~ula

~·IH-DE 5 DE ABniL !>R

:l CO!)CCSsfío

d:i Qrdmu ttc

!õ;.

f868,

ll6nto tle Aviz.

Querendo regulara concessão da-ordem de S. Bento
de Aviz: Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 4.• A orc1em de S. nento de Aviz é exclusivmnente destinnda a remunerar servieos militares .
.\t'l.. 2.• No temno de ser·viço exigidÓ pelo Alvará
do 16 rlc Dezembro de 1790 e Decreto de 20 de
AlJr·il de 1861, não será levado em conta o tempo,
lftlf~ 11ÜO fôt• de SCrYÍQO efft~etiVO, e 0 rla licença,
f:uja concessão nüo tiver sido por motivo de molestia, com tanto que esse tempo níto exceda de tres
annos ~~m torlo o pr.riodo dos ~o nnnos nrecssarios
para a ohlcnt.Jío do lwhilo de AYiz. O tf'mpo ele scrYif;.o :1el.ivn t•.rn f:ampaltlta t:nnln-se pelo dobro.
Ar L :J. • O tempo que os Ofiieiacs do Excn~ito Sf~r
vir·ito Ptn campanha. antos 1le pt~r·tencet·em ao mesmo
E:-wr·cito, eonro pra~;.as de Poliein, Corpos de Voluntar·ins, nu tln Corpos da nuar·da Nacional, snril eon1ad o, par a a n!JkrH.:iio do l! aiJitu de Aviz, uas cowli.Jies
do prnsenlt~ Oeerdo.
,\ rt. t~.· l\'<io podem ohfm· a condecorn~;ão 1la Oruem
de S. llC'nlo de Avil os Ofiiciaes, que tiverem qualquer
das seguintEs notas:
1. • Sentença condemnaloria passada em julgado,
'tllt~!· de juizo militar, quér civil, ainda que tenha
lrando JHmi;io da pena.
'2.• Hciueideueia em t'altns de subordinat:ilo, uma
vez que eunslcrn ellas de informações dos respectivos clwf'~'s, e tonhiío estes em época prop1·ia dado
JHtlllieidadc ao easligo, e ao rnotiYo por· que o iuJligiriío, niío Lendo o official se justifieado competentemente.
:l." faltas que interessem á moralidade ou á dig
nidade do official, uma vez fJUe dellas não se tenha
clle iustiOcarlo.
·
l." .. FaiL;ls diseiplinarcs reproduzidAs com·rrequenf'ia. c mu épocas diversas sob o commando de difI'PrentPs t'!lf'l'es.
Art. 5." Pu ra q ne poss<'ío os Oflkiaes Gener·acs
obter· a Commenda de Aviz, é nceessario que, alliru
dns eondit::.óPs exighlas 110 presente Deereto, e 110
de n. 0 2178 de 20 de Abril de ·1861, já ten!Jãu sido
r.ond0('0l'<ldos eom o Habito du mesma Ordclll; assim

ACTOS DO PODlm

tambem

os Tenentes Generaes devem já ser Com·
mendadores de Aviz, pura que, de conformidade
com o Decreto referido, possão õhter a Grã-Cruz
da dita Ordem.
Art. G." Os Tenentes Generaes, nrigac\eiros, e Capitães, que obliver·em taes postos por ell'eilo de
reforma, e os qne forem graduados nesses mesmPs
postos, estanllO na 't. • Classe uo Exercito, não tt:m
direito aos respecli r os grúos 11a Ordem de Avtz.
Art. 7." Os ofliciaes que, sentlo jú Cnpitiies, sere:formárão nesse mesmo posto, sein tert\m completado os 20 unnos de serviço para a obtenção .do
Habito de Aviz, mas que depois, em qual(juer sernç:o
de operações activas de guPrra, o eompletarem,_ e
tiverem Sl-ltisl'eito as outt·as condições exigidas, senw
condecorados com o referido llahito, precedendo t·equerimento ~ornpelentmncntr~ documentado, e processado pr~ln Hr~parlirito do Ajndantn Ot~m~rn\, snnrlo
ouvido o Consr~l!to Snprt\lllo J\lililnL
Art. H. • Os o!Ud<H~s l!oll•ll'óll'ios, qur~ tivrm~m prt•stado serviços de emnpauha nos Cut·pos de Pulida
ou nos Corpos destacados da Guarda Kacional, ou
em postos de commissão no Exercito, tem direito
ú condccoraeão de Aviz, se provarem (jlW prcstárüo
e~eclivamen.tc taes servir:;os por todo o tempo e~i
g;tclo na legislnr;ão em vigor·, tPna vez que preencltao
as demais condições do presente Dect·eto, e que
dirijão requerinwnto devidnmente informndo pela
Repartição do Ajucla~t~ Gcnet·al, com parcel~l' llo
Conselho Supremo ~ltlttar.
Art. 9.• Os officiaes do Corpo de Saude, e os C:npellües do Exel'l~ilo tem dit·eito ú eonrleeornçüo de
Aviz, nas mesmas condietíes dos o!Ikiaes elo cxr·r-

eito.

•

Art. 1O. A concessüo da condecorncão ela Onlem
de Aviz aos ofliciaes do Exercito scrú "reita independente de re(jUeJ•irnento, obser·vando-se o seguinte:
1. • Os corpos, quét· cspoeiaes, quér nrregirncntados, á vista dos assentamentos r~os respecli\'OS
Capitães, e logo que estes conq51etarem ':20 annos
de serviço, contados da data da primeira prnr·n,
na fónna do presente Dec•·eto, enviar<iõ pelos tr·amites ordenados, ú Direetoria do Pessoal do Exercito,
n Fé de otiicio complt'la do carla um, assim l~omo,
em ext1·aclo, as notas que existirem no areltivo elo
Corpo, tanto as constantes das inf'OI'IlW\{tws St'l!H".;ll'c1es de eonduela, eon1o da:> Onkns du Din," dt~

quaesquer outros documentos: devendo o Commandante, na mesma oecasião, formular o seu juizo
sobm a aptidão, conducta, sP.rviços e mer·eeimentos
dos ditos Capitães.
2. o Depois de convenientemente processndos todos
os papeis, de que trata o parngr·apho antecedente,
seriio elles remettidos ao f:onselho Supremo l\lilitar, com informaçüo e parecer do .\jurlantc General.
3. o r.aso, por·ém, se achem em eampnnlw os corpos,
cujos Cnpitiies conc\uirern os 20 nrmos de serviço,
e não possão, por fcllta do rnspeetivo Ar·chi·,o', remetler eomp\eta a F6 de Oflicio, scr{t unieamrmte
er:viada, pelos canaes competentes, e colll as devidas infurmnrôes, uma rcla610 de altenwô~~s com
torlos os cscl:ireci[l]entos a ·respeito de êncla um
dJ.fJliClles O!Iieiues. Essa rela«,;;io, at:ornpanhatb da
:Fé de Ofiicio extnthida na lh:pat·iiçiío du AjuclanlH
l~<'neral, s•~r·ú, nos tcnrHIS do~; parag-rapl1<1S ante'~"""lil.l~s. ll'illl'-lllillidn c:ont os lllilis P"P'~i::, ao Consellro Sll[ll'•~""' ~lilitar.
L" Qu<mdo um Oflicial G1·nern\ completar o tempo
exigido pelo Dccrr'to n." 27í8 de :20 de AIH·il de 1Hf11,
serú a resreetiva Fé de Otneio J'emettida pelo Ajudante Genernl, eorn seu- pareeee, ao Conselho Supr·cmo ;,Jilitnr, aeornpanhada das inl'orrna(;Ü•JS, notas
e est:larecirncnlo::;, que constarem na DircJctoria do
Pessoa I elo Exerci to.
:).• O Consl~lho Supremo Militar, tlc'pois de minucioso exame sobre os pnrwis. que lhe /'orem remellidus, dirA em pat·ecer motivado, se o Oífieial
esli1 ou uiio no C.<~so de ohtm· a mct·ct~ lia Ordem
de Aviz.
Eslt) pai'Pcer·, com totlos os papeis, subirú logo
depois ú pn)sen~,;a do :\linistro tia GtWI'I'il.
Ar·t. 11. Fit:<lu revogadas as ·disposi\:ües ern cuntmriu.
·
João Lustoza da Cun!ta Par:m:~gnú, do 1\Ieu Conselho. ~,Jinbtr·o e Seen)Lario tlu Estado· dos Neg-ocios
da 1-!Tierra, assirn o tenlw·entcnüido c l'an exf)\:utar.
l';da~;io <lo Hiu de Janeiro ~m dnco de Abril de
1~1i I oikH'entos sessPn.!n e dto, quarlrnr.:;e::;imo selnnq da

lt~dcp(·nclen<:w

e do Irnpci'io.

Com a nrbriea de Sua ~ra:;estadt! o Impcnulor.

Joao Lusfo::a da Cwi.lw Pw·ail.rt.fJl'ri.
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DECRETO N. 4-H:J-DE ;; DE

ABl\IL DE

1868.

Concede á companhia -l"lo!anical r.:~lrlcn 1\a!l noarl Compauy- a nccrs~ari:1 autor:s:\'.::~o p:-":~ ftmcc;OI!::r !lO I:;~· .w:o.

AttPnrlPnclo no fi\W Me rentwrPlr a companhia
nntanir.nl Garrlr>n Rnil Hoad C.omnnnv. rstnhPIPeida
w1 f:iclnde de Nova Ynrk e dcvirhnlr>nln rcnrcsr~n
tndn. e rle r~on!'Mmidacle com a Minha innnrriinfa
rcsolu1•ão do 1. 0 1lo corl'!'nfe rncz, tomnda sobre
lVlfPf~P·~ dn Sr>r,,·iio dos Nco;ocios rlo Trnncrio do
f:onc;t•lllo de E.;;tado, Pxnrar!n ~~m f:nnsnlln rlo ''2
de SP!Pmlwn 1lo nnno passado, Hr.i por lwm c.nnePrkr-lltn a nPe('ssaria nulorisn1:fin j)<ll'a l'lluccionar
llO l!llJ1Pt'io sob as st~~·uinlt•s eonflir.ô1~s:
f." Fie<io s;llras ns leis ln·a~;il(•irns niío stí flll<lllln
nns nl'f.ns qut~ ;1 l~lllllff:111hia pr;lli•·:ll' nn Tnl.lll~rio,
mas nindn qtl:Jilln Ú•pH•IIt~s qnr~. snndfl pra!icadus
l'ôr<1, vrnhiío <1 ler f'';f'r'.Ul'ÜO no 1\r·nsil.
2.• Sito eomoreltPndidn~ "11a eonrliriín antm·ior os
t~tmfraetos cf'l(•lwados 110 !mpet·in, llos qnaPs di)"Prúõ lotu:a· enul!e('Í!lll'lllll "~ auturidarks l'.ollrnetentu~.
.
'

!\!:moe\ Pinto dP Souzn Danla-:, do ~TPH ConsPllio,
e St'l'.J'r>,iario dt' E-;t:Jtlll dos l\o>goeios da
Airrienllura, (:nrnmr~l'l'io o Ohl'ns Pnhlif:as, :JSSilll
o tr>nha nn!PJHliuo ,., í':lf'a t•v·t~nlal'. Pnlneio do Hio
de J:1n~iro Plll l'inen ,fp .\hl'il de !!til oilnl·.t~nto~
sP.ssPnta P oito, qn;Hlntg~:-;i!lln ~elittltl tla ltlllept'lltknria ~~ tlu lttqwrill.

~Jinisfrn

Manoel Piilto df' Smca Drmf(!s.

--

EXECUTI\"0.

DECI1ETO N. 4H.G-rm :)

DE ADIUL DF.

1RG8.

Ct·êa um hatalllão de infaaLa!'ia de Guardas Nacionaes na
frcgnc7.ia llc A!Jrc Campo, da l'J'O>incia de Jilina:; Gcracs.

Attcndendo :to que Me rcrpesentou o Presidente
da l'roviueia de Minas Geraes, Hei por

IH~lll

De-

crctm· o seguinte:
,. Mtigo unico. Fica crcado na freguczia de Abre
Campo da Província de Minas Genies, c subonUnado ao commando superiot· de Guardas Nacionaes
do município de Ponte l\'ova da llle,;ma .Provirwia,
um hntalhüo de inl'antat·ia, com seis eompanhias,
e a uutueracúo de cento e cinco do seni1;o activo
o qual terá· a sua pJrada no lugar que lhe fôr
nwt·cado pelo Presidente da Provincw, na fôrma
da lei.
l\larlim Franeisco Bibcit·o dfl Andrada, do Meu
f:onst~llto, lilillislro ~~ s~~~~~··~l.at•io de~ Estado dos N1~
go1:ios da .lusl.i~,;a, assim o lenha ~~llt,~udido e fa«;a
exeeutar. Palaew do Hio de Jaueiro em einco tle
Abril de mil oiLoJ.;eJJlos sesseuta e oilo, quadragesimo setimo da l!Hief>enllcucia e do ltnperio.
Com a rubrica de Sua i\Iagestade o Imperador.

Jlfwt'lirn J?rancisr>o Riúeií'O de AndNJ-da.

DECHEJ'O N. ft.l \.i- m: ;;

DE

Ar.HIL llE

·iH:JS.

Cn\:1 um comm:mllo sapc1·ior 1le Gnanlas ?'íacionacs no município lia Ponte :Xora, da Proriada de Iopuas l~cracs.

;\llr•nrlcndo ao que 1\Ie representoa o Pr;,sidente
da Proviucia de illinas Geraes, Hei por bem deCL'etar o scguin te:
Art. 1.° Fica desligada do commanrto supct·ior
do districto de Ma•·ianna, da Provincin de Minas
Gcraes a Guarda Nacional pertencente ao município
da I'onte Nova, da mesma Prorincia, e eom clla

HiO
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ct·eado um outro commando superior, foemado do
esqu:Hlt·ão de cavallaria n." 10, dos batalhôes n."'
IH e 6'2 e •to:; do sPrvi~o act.ivo, e do batalhào de
infnnlaria n." Hi do ser\•ico da resen·a.
At·l. 2." Jlicn revogarlo:: m~sta parte, o Decreto
n." ·1020 de 2G de Julho de 18G2.
•l\lartim l?raneiseo Hibüiro dt~ Andrada, do .Meu
Conselho, Minisii'O e Sccretal'io de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenl1a entendido c faça
executnr. Palaeio do Rio tlr~ Janeiro em cinco de
Abril
mil oitoeenlos sessenta e sete quaJ.mgesimo setimo da Inuependcncia e do Irnperio.

de

Com a rubrica de Sua ~Iageslarle o Imperador.

Mal'lim Francisco R.il.Jcir·o de Andí·ada.

DECRF:ro N. rd 'fs-n:c :J nE .\nmL nE ·tsGs.
Crêa nm

IJ:tlall~iio

da

rt~sc:·,·a

uo municipio lle Ponte Nova,

da l'ru\·incia de Miaas Geracs.

Allcnrlondo ao flUe Me representou o Presidente
da Província c}c flliuas t~cmc.-;, Jl()i por hem Decretar
o segu in to :
Artig-o unieo. Fiea crendo no rlistriclo do commando superior da Guarda Naeionnl de Ponte NtW:l
da Pl'nYincia de Minas IJer;ws, um h:1talhtío de in~
t'nntnria eo111 qn:~lrn eompanhias e a dcsigna\;.iio dr~
deznscis do sern~:o da rcsr.JTa, o qual terú n sua
parada no lugar que lhe f!lr 111nrcndo pelo Presidente da Prmincin, rw fôrma da lei.
Martim l<mncisco Hibcil'ó de Antlrada, do l\leu
Conselho, l\Iinbtro e Sccretnrio tle Estado dos Ne
gocios da Justit.:<~, <~ssirn o tenha entendido e faea
êxecutnr. Palacio do Hio do .Tnneiro em cinco de
Abril de _mil oitoccutos scsse}lln e oito, quadragesimo selHno da Inuepenúenc1a e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\1agestade o Imperador.

J\fa1'fim p;.,mci:wo Ribei1·o de A ná1·ada.

_..,.. . ._.._

F.XECI:TlVO.

DECRETO N. iU9-DE 5 DE ABRIL DK 1868.
Crêa um conunando superior de Guardas Nacionaes nos mu•
nicipios de Alagôa Gramle e Alagôa Nova da Província da
Pa1·ahyba.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província da Parahyba, Hei por bem Decretar
o seguinte:
At·t. ·I." Fica desligada do districto do cominando
superior de Arêa, da Província da l)arahyba, a
Uuarrla Nacional pertencente aos municípios da
Alagôa Grande e Alagôa Nova da mesma Província,
e com ella creado um novo commando superior,
formado dos batalhões de infantaria, Il. 12 e 1:t
,já organisad~s naquelle município.
Art. ~.o FICa revogado, ne~ta parte, Cl Decreto
n.o HO~ de 8 de Janetro de 181i:l.
1\larl.irn Fr:mcisco Hihcit·o de Anrlr·adt~, do Meu
Conselho, Ministt·o e Scct·ctat·io de Estndo dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha entendido c faça
executar. PalaCio do Rio de Janeiro em cinco de
Abril de mil oitocentos sessf'nta c oito, qnadragcsimo sel~mo da Independencia c do Impcrio.
0

'

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andt·ada.

DECRETO N. 1150 -ElE 5

DE ABRIL DE

·1SG8.

Eleva á categoria de batalhão a secção de batalhão de infantaria n. 0 2 do serviço activo, organisada no municipi9de 1\laria Pereira, da Provincia do Ceará.

Attendendo ao que Me rei>resentou o Presidente
da Província do Ceará, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo uni co. Fica elevada ã categoria de batalhão com quatro companhias, e a numeração de4,6 do serviço activo, a segunda Secção de batalhão
PARTE

11.

21

ACTOS DG l'f.llilr.tt

de int'anlaria de Guardas Naeionaes organisada no
município de Maria Pereira, da Provincia do Ceará
e revogado, nesta parte, o Decreto n.• 065 de 3·1
de Maio de 1853.
Marlim I~rancisco nibeiro de Andmda, do !\leu
Conselho, l\Jinistr<:> e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendido c faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em .cinco de
Abril de mil oitocentos sessenta e oito, qundraglilsimo 'selim o da Independencia e do llllperio.
€om a rubrica de Sua

l\lagestad~ Q

Imperador.

Nrwtirn }j'raneisco Ribeiro de Andí'U-da.

DECHETO N. 41!i! -

llh: !j llE AIIHII. DE

18(18.

llesliga uo com mando supet·ior do uistricto de S.•João uo Prindpe c anuexos da l'rovinria do Ccat·á, a Guarda Nacional per·
leuccnlc aos municípios de Quixcramobim c Jaguaribc-iílh·im
lia mesma l'rovincia, e crca com c lia um novo commaudo superior.

Attendendo ao que 1\le representou o !>residente
da ProYincia do Ceará, Hei por bem Dect·etar o seguinte:
Art. 1. o Fica desligada do commando superior
do districto de S. João do Príncipe e a nnexos da
J>rovincb do Ceará, a Guarda NaciOnal pertencente
nos municipios de Quixeramobirn e Jaguaribe-mirim
da mesma Pt•ovincin, e com ella cn~ado um 110\'0
commando superior, formado dos batalhões de infantaria, numei'Os quatorze e f!Uinze do serviço acliYC, da eompanhia numero um, e secç·'les de eompanhia numero tres e quatro do serviço da resena, já
organisÇtdas naquelles municípios.
Art. 2. o Fica revogado nesta parte o Decreto numero mil noventa e q1,1atro de quinze de D«!:zemhre
de mil 4Jito centos rincoenta ~ flons.

'!l:.Et: t:'f 1' G

l\larlirn Et·ancisco Ribeiro de Andrada, do Mell
Conselho, :Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, assim o tenha entendido e faça execulat'. Palacio do Bio de Janeiro, em einco de Abril
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo selimo da ltulependencia e do Irn pcrio
l:om a rubrica de Sua Mageslado o Imperador

;.1tJrwtiln F1·ancisco Ribeú·o de Andrada.

I>ECIIETO~.

H:i:2-ug

;j JHJ: ADJUI.

u"

ll~liB.

Crôa m:~is hm batalhão lle infantaria lle Guardas C{acionats ll(t
rnuuicipio da Cidade da Granja, da Provineia úo Ccarit.

:\ ttendcnrlo ao que :Me representou o Presidente
da Província do Ceará, Hei por bem Deeretar o seguinte:
Arligo unico. Fiea crendo no município da Cidade
da Granja da. Pl'ovincia. do Cenrú mais um batalhão
1le infantaria, com oito companhias, e a. munel'ação
de qum·enta. e cinco do smviço acli·;o, o qual terá a
sua. pnrada no lugae, que lhe fôe marcado pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
' Martim Francisco Ribeiro d,; Andradn, do l\leu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em cinco de Abril
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio

Com. a rubrica de Sua Magestade o Imperador
ltlm·tim F1·ancisco Ribet1·o de Andmda•

DECRETO N. 'I ~)3- DE G DE

ADlliL. DE

1868.

Reorganisa o)~hesouro :-iacional e Thesourarias, e cstabelcoo
algumas regras suhrc Em!lregados de Fazenda..

Usando da tacuhlade concedida no art. 36 § 3. 0
da Lei n.• 4507 de 21i de Setembro ultimo, Hei por
l.Jem Deel'etar o seguinte:
C:\ I' I1'r LO ! .
110

Tlll~SOUIW

1\ \CIO:\.\L.

.\rL 1." o ~Iinblro da Fazor11l<i nomcar11 um dos
quatro Din·cl.lll'l~s l:<~l'<li'S pnr<t, na s11a ansmwia, prü~
siclir o T1·ilmrwl, e r<~s,JIVel' os negoeios lln n.e•·o
expediente do Tlwsuuro, que Hão t'ormn da competencia das Diredorias, lia fúl'lna do art. 11 do
Decreto n. • 73!i de 20 · de Novembro de 181>0.
Art. 2.• Aos Dit·eelore~ Gcraes, al{m das attrilmições conferidas pela legi~I:Jçào em Yigor, com pet.e:
§ 1. • Corresponder-se dtreclamenle com os Chefes
das repartições e quaesquer autoridades, exceptua·
dos os :Ministros de Estado, Camaras Legislallvas,
Camara Municipal da Côrte, Bispos e Presiàentes dtl
Provincia e de Tribunaes, sobre assumptos de simples expediente ou pedido tle informações c documentos pam instrue~.üo dos ne~ocios.
~ 2.• Pl'Oi'erir despacho final sobre tt·ansferencia
de pagamento de vencimentos de Empregados aclivos e mactivos, e pensionistas de urnas para outras
estações de Fazenda, assignatura do Diario Official,
venda de collecções de leis e decisões do Governo,
indemnisações de despezas por meio de jogo de
contas, demonstracücs das sommas adiantadas aos
Pagadores dil Guerra e Marinha e outros objectos
de mero expediente de suas respectivas Direcíorias.
§ 3.• Ass1gnar as apoliees da divida publica interna, e rubncar os talões de bilhetes do Thesouro.
conforme a designaçào do Ministro da Fazenda, nos
casos extraordinarios em que só o da Contabilidade
não puder, po~ atnuencia de trabalhos, desempcl.lbar esse dever.

Elt:C(jTl \'U.

Art. 3.• As Directorius ministmráõ umas ás outras
as informações, livros e documentos Je que carecerem para o bom desempenho de suns incur;!bcncias, independentemente de rcqubições por meio
de officitJ.
Art. 4.• A Secretaria de Estado dos i\pgocios da
Fazenda será dividida em tres Secçúes ímmPtliatamente regidas pelos L•• Otnciae::-, e nella han~rá
o numel'o de Ofliciaes, Amanuenses e Prati<:nntes
marcado no quadro /1 nnnexo a estt~ D<'Creto. iicundo-lhe subordinado o Cartorio do Tltesouro.
Art. 5. 0 A' Direetoria Ge1·al dns Rendas incumbe,
além das attribuições que actlH\Imenie lite competem, examinnr o syst.cma de impostos creados, e
propor seu melhoramento.
_
~ i .• Terá sórnente um Sub-Direct.or, e será dividida em duas Secçoes.
§ 2.• Ficão supprirnidos nesta Dircctoria os seguiu tos trabalhos:
i." Exame dos li\To.s (la e:.;el'ipl :~·;n::• 'd;~-; r•slaçiJcs
de anecadaçào da Cíirt(: e l'rov:ru:ia d , !:i,, de .Janeiro antes de serem remPl.tldos, nu Jiw th t•x,~n:ido,
para a tomada de contns.
2. o Conferencia das guias de entrada das rendas
arrecadadas pelas mesmas estat~ões com os respectivos balancetes.
·
a. • Contas correntes das estações que arrecallão
rendas lançadas.
·
4.• M~tricula dos Empregados das estaçü!'s ·!e arrecadaçao do Impet·io.
5.• Escripturação de toda:' as r·~o<h·. :J•'l''' ·s arrecadadas.
6.• Orçamento da receita ~er:d. ·:•'•' . :··l 1··lh 1tda
Directoria Geral da Contabitida·k.
7. o Assentamento das pennas d ;~:-" · ; n · '.:da:;
no Municipio a particulares e estaltelu:itL ·J;j,;,;
8. • Relações dos concessionnrios de p•'fliJa:-. .i'agua para serem remettidas á Becebedorw
Art. 6. • Na Uirectoria Geral da Contabilidade serão
supprimidos os seguintes serviços:
4. o A verificação prévia dos calculos arit.hmeticos
de todos os documentos dos outros Ministerios. e dos
das Collectorias e Mesas de Rendas por occasião da
entrega da renda mensal ou trimensal.
2. • A escripturação a limpo dos livros de receita
e despeza classificadas.
3. • A escripturação dos livros de eo nt~s correnteg

Hlli
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coru •Js Admiuistradores das Mesas da Rendas ~

Collectores da Provineia do Hio de Janeiro.
'•· ·• A escriptmaçüo centml do Imperio.
;s.• O assentamento da divida activ:t.
G. • As conta;; col'!'entes Jus devedores da Fazenda
Nacional pelos impostos lan~;ados.
§ unieu. A escriplltt'a\;ii.o da divida activa de impostos lnn\:<ulos pela Hecebecloria, !.\lesas de Rendas
e Collecturias uu Hio de Janeiro serú feita á vista de
certidões extrahidas por e~sas t·epnrti~,;ôes find_o o
pt·nzo para a co1Jran1:a ú bo~a do cofre, e recolhtdas
ao Thesout·o ICJgo que termtuc o da cobraw;a no domicilio dos contrihuinles, sendo nurnet·adas e relar:ionadas as mesmas r;crtidõcs para se r~mellcrem
ao Juizo dos Feitos .
.\rt. 7.• Fica encnrregado a uma só o servi•.~o
desernpPnhado pclm; duns ar;tuaes Pagadorins.
~ I." Os rwg;~rru~nlos Sf~I"ÚO I'Pilos por· l.t1l'lllaS 011
Sf~t:•,/if':-i, eottljlflSla •·.ada lltlla de ·1 J!id conto Pagador e 1k ·I Eseripturariu.
~ '2. 0 O Pagndor· e o Eserivüo ser·ão especialmente
inenmbidos dos pag-amentos que se realisarem no
reduto da Pagadoria.
,\rt. 8." A' L" Contadoria da Directoria Geral da
Tornada de Contas pertence o exame das contas
de todos os responsaveis encarregados de pagar
no i\Iunicipio dn Corte e Pr·ovincfa do Rio de Janeiro as despezns do Estado e de realisar os rnovirnentos de fundos; e iÍ 2.a o das contas de todas
as repartiç;ôes de arrecuda~;ão do mesmo Municipio
e l'roviuda.
§ 1." Além dos encat·gos que cabem á Dit·ectoria
pela legislnc,:iio em vigor·, compctii·-lhe-ha a confercneia das guias de receita e exame dos documentos
de despeza apresentndos pelos Administradores do
Mesas de Rendas e Collectot·es da Província do
Rio de Jnnr.iro por oceasião da entrega da renda;
e escripturação das respectivas folhas de averbamento.
§ 2.° Fica supprimida nesta Directoria a expedi~ão das quitações dos responsaveis , as quaes
serão passadas na Secretaria e subscriptas pelo
Otficial 1\laior.
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C.APITULO 11.
1H.S NIHIEAÇÕE!l, LICENÇAS E APOSF..NTADOIUA~ DOII
F..MPUEGADOS DE FAZENDA.

Art. 9." Ninguem poderá ser nomeado para o
lugar de J>raticante do Thesouro, Thesourat·ias e
outras Heparti~.:.ões de Fazenda sem provar que tem
bom pt·oceêirnento e a idade pelo menos de 18
annos, mostrando em concurso bon letra e conhecimento perfeito da grammalica e lingua uacional,
assim corno da arithmetica até a lheoria das proporções inclusivamente.
Art. 1o. Nenhum Jlraticnnte do Thesouro, Thesourarias e outras Repartições de Fazenda poderá
::;er promovido a emprego immetliatumcnle superior
das mesnws Hcpm·ti~iws sen.• . qnc, aló111 de ter·
pelo menos um armo de exet·ctcw eomo Praticante,
mostre em concurso que conhece não só as materias de que trata o art. L• § 2.• do Decreto n. • iH H
de 27 de Junho de 18ô3, mas tambem as applicações da aeithmetica ao commercio, com especialidade á reducção de moedas, pesos e medidas,
calculo de deaconto, juros simples e compostos,
theoria de eambios e suas applicações.
§· Unico. Os Praticantes não poderão ser promovidos a Amanucnscs Lia Secretaria de Fazenda sem
provar em concurso, depois de um anno de exet·cicio: L• que redigem com acet·to e facilidade qualquer peça offici11l; 2." que conhecem os prineipios
geraes de geogmphia e h isto ria do Brasil; 3. • que
fallão ou ao menos traduzem as linguas ingleza e
franceza.
Art. i 1. Dos concursos de que tratão os artigos
antecedentes serão isentos unicamente os indivíduos que occuparem em outras Repartições empregos de igual categoria pam que tenhào sido nomeados em virtude de approvaçào, tarnbem obtida
em concurso, nas mate das exigidas.
Art. 12. O Praticante que no prazo de dous annos
não mostrar aptidão, será demittido.
Art. 13. Os lu~ares de -t .•• e 2.•• Officiaes da Secretaria ~;fio <k •::~c~sso, preferindo-se os Empre~~do~.
.c;;tc::_;·o.ria imme.~!atamente inferior mais
uahe1s f~ z< .osos pela scn1ço.

d:

f li R

Art. -14-. São lambem de accesso os lugares de
Contadores do Thesouro, Sull- Director das Rendas
e Ajurlante do Procurador Fiscal, observadas as disrosieões dos nrts. 4-9 e 50 do Decreto n. • 736 de 20
de N·ovetnbro de 1850.
Art ~ 5. As pessoas nomeadas, pela primeira vez,
em virl'.tde de concut·so mandado abrir na Cúrte
o•J em qual<Jucr Provincia para preenchimento de
vngas existentes n' outras, terào direito a ajuda de
custo.
Art. 16 Fica revog-nda a primrira parte do art.
4.7 do Decreto de 20 dr; Novcmlwo de 1851); não podendo o Governo nomenr pnra os lugares de Inspec·
tnt'PS das Thesnurarias tanlo de 1. a como de 2. a
orrlPm snnão Empregados de Fazenda por accesso
on eommissiio.
Art. 17. i\i~·~nh11m Ernpl't\r~ado jnhilado, reformado
ou "!l''S''Piadll p11<l:,rú SPI' no11wado pnra emprego
ou t·nmmi..;,;iio do ~lini:;terio tla FazPnda.
\r!. 1:... Sfw :1hlOYiW'b tll-i:1s os empregos de Fa·
zendn

\!'L ,19. O IPmpo •las licenças reformadas ou
de novo eonet'didas IH•s Empregados de Fazenda
ctentro de um amH•, contar!>) do dw em que houver
tct·minado a primcirn, scrú junto ao das antece.dcntes para o fim de fazer-se nos ordenados o desconto de que tratão os Decr·etos de 20 de Novembro
de ~850 e 29 de Janeiro de 1859.
Art. 20. Aos Empregados licenciados não se abona~
ráõ as gratificações e porcentagens devidas pelo
eiTeclivo exercício.
Art. 2L A licenc_:a, ninda em cnso de rnolestia,
tJoderá ser concedida com o ordeuado cot·responôente ao tempo respectivo ou sem elle, a juizo do
Ministro.
Art. 22. As faltns provenientes de licença não se
contaráõ em caso algum para a aposentadoria.
Art. 23. As licenças que os Presidentes das Províncias estão autorisados a conceder nos termos
do Decreto n.o 24-7 de 45 de Novembro de 184-2, não
poderão ser conferidas aos Empregados de Fazenda
para serem gozadas fóra da Província em que servirem.
·
Art. 2&.. Serão considerados como serviços uteis
para a aposrmtauoria os que o Empregado hou• er em
qualquer tempo prestado:
1. o No exerci no de Pmpregog puhUcos de nomea-
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çãC) do Governo, o estipendiados pelo Thesouro Na-

cional.
2." Na Camara Municipal da Corte, e Reparti.;ões de
Fazenda Provinciaes, em lugares retribuídos, contando-se porém unicamente até um terço do serviço'
geral.
3.• No exercito ou na marinha na qualidade de
official ou praça de pret, se não tiver sido já incluído
o respectivo tempo em reforma militar.
4. o Como addido a qualquer Repartição.
Art. 25. Na liquida!:.ão do tempo de serviço se
observará o seguinte:
1 •• Quanto ao serviço prestado em Repartições
Geraes, não se descontará o tempo de interrupções
pelo exercício de quaesquer outras funcções publicas em virtude de· nomeação do Governo, de eleição
popular, ou de preceito de lei; será, porém, descontado o tempo de faltas por molestia excedentes a 60
dias em cada a1mo, o de Jiccur.as c o de faltas não
justificadas.
2. • Quanto aos serviços pt·estados em Repartições provinciaes e na Camara l\lunicipal, se contará
sómente o tempo de exercício no emprego, excluída
completamente o de interrupções por qualquer motivo, bem como o de licenças ou faltas.
3. • Quanto aos serviços prestados no exercito ou
na marinha, a liquidação será feita segundo as
disposições da legislação militar concernentes á reforma.
4. o Quanto ao effectivo exercício no ultimo lugar
que o Empregado exercer, será excluído todo otempo
de interrupções por motiv.o de licenças ou faltas,
ainda que em consequencia de molestia.
Art. 26. As disposições do art. 51 do Decret&
n. o 736 de 20 de Novembro de ~850 comprehendem
os Empregados que servião antes de sua publicação,
e em caso algum, tendo o aposentado direito aos
ordenados actuaes, será tomado para base da liquida~ão do vencimento de inactividade o tempo maximo de 25 annos estabelecido na legislação anterior.
Art. 27. Perderá a aposentadoria o Empregado que
fôr convencido em qualquer tempo, por sentença
passada em julgado, de ter, emquanto se achava no
exercício do seu emprego, commettido os crimes de
peita ou suborno, ou praticado acto de revelação
i:te segredo, de traição ou de abuso de confianç~.
4
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CAPITtlLO III.
J!OS VENCIMENTO~, DESCONTOS POR FALTAS, SUSPENSÕES 11:
SUBSTITUIÇÕES DOS EliPREGADOS DO TJH:SOURO E TJIESOU. RARIAS DE F'AZE:\"D,\,

Art. 28. O numero e vencimentos dos Empregados
do Thesouro Nacional e Thesoural'ias de FazP.nda
serão regulados pelos quadros annexos A e B, continuando a ser ns gratificações devidas sómente pelo
effectivo exercício, na fórma da legisla\íão viger.te.
. Art. 29. O Empregado que faltar ao se~vtço, soffrerá
perda total ou desconto em seus venCimentos conforme as regras seguintes :
~ L
O que fallar S(~lll e•nisa justitleada perdcmí
todo o vencimento.
·
§ 2. o Soffrerá o desconte da gratiticação aquelle
qne faltar por motivo justificado.
São motivos_.iustiticados :-1. o moles tia do empregado; 2. noJO; 3.• gala de casamento.
Serão provados co1Íl attestado de mndico as faltas
por molestia, quando excederem a 3 ein cada mez.
Não serão consideradas justificadas as faltas provenientes do exercício de cargos de policia, vereador,
juiz municipal e de paz, e de prisào por motivo da
guarda naciOnal.
·
. § 3. o Ao Empregado que eomparecer depois de
encerrado o ponto e dentro da hol'a que so seguir
á fixada para o principio dos trabalhos, justificando
a demora, ou retirar-se ·com permissão dos Chefes
,urna hora antes de findo o expediente, se descontará sómente metade da g~atiticação.
o que comparecer depo1s das ·lO horas, embora
. justifique a demora, ou retirar-se nntes das duas,
'ainda que seja por motivo aLtcndivcl, perderá tocla
a gratificação.
.
. O comparecimento depois de encerrado o ponto,
sem motivo justificado, importará igual perda, e a
sabida, sem permissão, antes de findar o expediente,
a de todo o vencimento.
0
~ 4. O desconto por faltas interpoladas será relativo sómente aos dias em que se derem; mas, se
forem successivas, se estenderá tambem aos dias
que: não sendo de serviço, se comprPhenrlerem no
'ppriodo dns l'a IIns.
0

0
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AI'!. 30. Os Chefes superiores das diversas estações do Thesouro e os Inspectores das Thesou·
rarias poderão suspender os Empregados seus su-:.
bordinaclos, por tempo que não exceda a 45 dias,
·
nos seguintes casos:
1. o De negligencia, desobediencia ou falta no
cumprimento de deveres.
2." De falta de comparecimento, sem causa justificada, por 8 dias consecutivos, ou por 45 interpolados dumnte o mesmo mez, ou em dous seguidos.
Art. 3·1. A suspensão, nos casos de prisão por
qualquer motivo, ou de cumprimento de pena que
ohste ao desempenho das funcç.ões do emprego;
de exereicio de qualquer cargo, industria ou occupação que prive o Empregado do exacto cumprimento
de seus deveres ; de pronuncia sustentada em crime
commum ou ele responsabilidade, ou o Empregado
se livre solto ou preso; P finalmente quando se
toruc 11ccessaria ê'b!IIO medida preventiva ou de
seguran~~a, poderá ser determinada pelos Presidentes nas Províncias e pelo Ministro da l<'azenda
em todo o Imperio.
Mt. 32. O effeito da suspensiío é a perda de
todos os veneirncntos, ext~cpto f!Uando se tratar de
pronuncia em cl'irne de responsabilidade ou de
medida preYentiva. ·
Nessas h:ypotheses, o Empregado perderá a gra,tificação, e' na de pronuncia ficará privado, além
disso, de metade do ordenado até ser a final condemnado ou absolvido, nos termos dos arts. ~ 65 § 4-. •
e 4n do Codigo do Processo Criminal; restituindo-se
a outra metade, dada a absolvicão.
Art. 33. Nas suhstitui1;ões deis EmpregadoS'- do
Thesouro e Thesourarias de Fazenda se observaráõ
as se~uintes regras:
§ 1. • Os Directores Geraes da Contabilidade e Tomada de Contas serão substituídos nas suas faltas
ou impedimentos pelos respectivos Contadores, e o
Oillcial l\iaior da Secretaria de Fazenda pelos ~. ••
Officiaes, segundo a designação que fizer o !tlinistro
da Fazenda; o Director Geral das Rendas pelo SubDirector, e o do Contencioso pelo Ajudante do Procurador Fiscal.
§ 2.• A substituição do Sub-Director das Rendas,
'do Ajudante do Procurador Fiscal, dos Contadores,
dos Chefes de Secçãc e dos 4. 05 Officiaes da Se·crctaria será regulada pela antiguidade tlc seu~
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immediatos IJ:l clar,se a que pertencerem: havewJG
igualdade, será prel'erirlo o mais antigo uo serviço
do Thesouro, e em ultimo caso o mais antigo no
serviço publico.
§ 3. • A do Cartorario terá lugnr por desigm.lção
do Ministro, nomeando o Offieial l\laior da Secretaria \llll Empregado que o substitua nas :;uas faltas
ou impedimentos repentinos.
·
§ r.: Nas Thesourarias de l~azenda o principio
regulador da substituição sel'á o da antiguidade, não
havendo designação do Ministro da l''azenda.
CAPITULO I r.

Art. 34. As commmlieati1es qut·. aetualmenle se
fazem de nomeações, remoções, demissões, aposentadorias e licenças serão substituídas d'ora em
diante pelas publicações feitas no Diario Official ;
c as de posse ou exercício pelas verbas ou declarações escriptas nos respectiYos títulos ou attestados de exercício, quando não conste do mesmo
Diario.
Art. 35. Fica dispensado o registro:
4. • Dos originaes das teis, Decretos, Resoluções
de ConStJlta, Regulamentos, Instrucções e Circuhtres
expedidos pelo 1\linisterio da }'azenda, excepto os
Decreto:> de nomeação ou demissão, e os que concedem aposentadorias e vencimentos.
2. • Dos avisos , ordens, oflicios e portarias do
mesmo Ministerio ; e das informações , representações, pareceres, ofiicios e ordens das diversas
estações do Thesouro, cujas minutas serão classificadas e encadernadas annualmente.
Art. 36. A providencia estabelecida pelo art. 4.8
do Decreto n.• 23i3 de 29 de Janeiro de ~859 é applicavel aos trabalhos do Thesouro e Thesourarias
ôe Fazenda, que se acharem actualmente em atrazo~
e não puderem ser postos em dia pelos meios ordinarios ; e de futuro só nos casos em que fôr absolutamente indispensavel.
:§ 4.• Os tr.a:balh6s em atraw não poderão ser desempenhados pelo modo permittido neste artigo sem
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autorisacão csvccial do l\Jioistro da J<azendn, approvada previamente a tabella das gratificações que ie
tiver·em de abonar.
§ 2. o Na tabella de que trata o pararrrnpho antecedente se prescreveráõ regras para o bom desempenho do serviço, regulando-se a distribuição de modo
i.JUe nenhum Empregado receba annualmente uma
som ma de taes g·rat.ifieações, que exceda a dous terços
do vencimento flUe lhe compelir pelo seu emprego.
§ 3. Nas propostas de orçamento o Ministro da
Fazenda induirá em verba distincta, que não admitlirá credit.o supplementar nem transporte de sobras.
a qu~mtia que julgar precisa para occorrer a este
0
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Ar·r.:· ;J7. Logo fJU<' se tornnr elf~ctim a economia
resultante de IO!las as suppressoes de empregos
feitas nos quadros de que trata o artigo 28, o·
(;ovemo poderú applicar ao nugmento das gratifica~.ões dos lugar·es que siio conservados. nté dons terços
da reducçüo t.otnl rla despeza, cessando no lodo ou
-em parte a pl'Ovidencia do ar·tigo anteeedcnte.
Art. 38. O direito de a!lvertir e reprehender os
Empregarlos particular ou publicamente, no caso
de que trata o art. 6:3 do Decreto n.o 736 de 20 de Novembt·o de ~850, é extensivo aos Chefe:; immediatos
das diversas estações do Thesouro Nacional, tendo
porém lugar, só na ausencia dos Chefes da repartição, a advertencia e reprehensão publica; e a disposição da 2.• parte do mesmo artigo é applicavel
ao caso em que as partes perturbem o expediente.
das Repartições. depois de advertidas pelos Chefes.
Art. 39. Continuaráõ a ser feitos pelas respectivas
Secções os trabalhos que se organisão annualmente
para o relatorio, orçamento e balanço; e as Directorias apresentaráõ até o dia 31 de l\larço de
cada anno, ao Ministro da Fazenda, a expüsição
do estado dos diversos ramos do serviço a seu
cargo e do que houver occorrido a respmto delles
depois das datas mencionadas no ultimo relatorío.
Art. 40. O trabalho de abrir. rubricar e encerrar
os lhTos, folhas e talões para cobrança de impostos
continuará a ser feito nas Directorias competentes;
devendo, porém, ser igualmente dividido pelas Contadorias ou Secções da respectiva Directoria.
·
Art. it . Fica abolida a concessão da gratificação
por mais de 30 annos de serviço, de que truta o
art. ·'í-2 do Decreto de ~9 de Janeiro de ~85~.
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Art. ~-3. Não poderão ser nomeados para officiacs
dl'> gabinete do Ministerio da Fazenda senõo Empregados do mesmo l\linistcrio, aos quaes abonar-se-ha uma ~ralilicnt,:ão especial, que não ex.ccderú de 2: .i00$000.
Art. lJ-3. As disposiç\lcs deste Decreto relativas á
suppressf10 de serviços silo extensivas ús Thesourarias de Fnzeuua no que lhes rôr n.pplicave1.
Art. q,4-. Os Empregn.dos que ni'io forem incluídos
nos quadros a que se rcrere o art. 28, poderão ser
uomeados parn empregos de comrnisstio ou fienrái.i
addidos a qualquer reparli~;fw de Fnzcnda, até que
haja vagas ern que sejiio admillidos.
Art. 45. l<icáo em vigor os ])~eretos n. • 736 de
20 de l\'ovembro de 18ii0. n." 2:Jt3 de 29 de Janeiro
de ~ 859 e n. • 2:i49 de 1 i de Mnr~..:o de 1860, na parte
em que não siio pelo presente alterados.
Ziocarias ele l~c'H~s e Yasl~orll:nl!os, elo l\Ir-u Conselho,
Senadot· do lmperio, Presidnnlc~ elo Conselho de Minbtt·os, 1\lini,..;tt·o e Secretario do Estudo dos Negocios
da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar.
Falado do Hio de Janeiro em seis de Àbril de mil
oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo
da.lndependencia c do lm perio.
Com a rubrica de Sua J\Iagestade o Imperador.

Zacarias de Gúcs e Yasconcellos.
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A.
Tabella do numero e vencimentos dos Empregados do
Tbesouro Nacional , a que se relere o Decreto
n. 41ãl desta data.
,Q

VENCUIF.NTO
CAIJA tTM.

~

"'
:::t
1>1
li'l

EMPREGOS.

~

o

'"'""

o

-e
c::

g.;.

'"'-'
3
à'"

'"

.."'
o

wO

:~~:i
..,..,
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DE

"Z

c;
õ

"""

SECUE'rAillA..
f

3
3
4

2
1
1
1

9
4

Official llfaior .....................
1. 0 • Officiaes ......................
2.•• ditos .........................
Amanucnses • . • • • • • • . • • . . . • . • . • • . •
Praticantes ........ ~........ .. . . . . . .
Cartorario ..•..••••••••... ·• .•••..
l'orteiro . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . . .
Ajudante............... . • . . . . • . . . .
Contínuos . • • • . • . • • • . • • • . . • • . . . . • .
Correios a cavallo ................

3:600$ 1:400$

2:4008

8008

1:6008
800$
360S

4008
2008
f.iOS

1:6008

4005

8008

2008

1: 200~
6008

1:0008

3008

2008

1008

lS:0008
3:2008

2:0008
1:0008
lS008
2:0008
1:1S008
1:0008
8008

LiOOS

DIRECTORL\S.
4
1

1
IS

8
2
2IS
2.'1
2.'1
2.'1

12
1

2
1
4

Directores Geraes .................
Sub-Dil·ecLOI" ......................
Ajudante do Pmcur:ulor Fiscal •.•.
Contadores ......................
Chefes de Secção .................
Ofliciaes do Contencioso ..........
1.•• Escripturarios ..•.•...•.......
2.•• llitos .. . . . . • . .. . . .. .. . • .. . . . . .
3.•• ditos .........................
4.o• ditos.................... • .. ..
Praticantes . • . • . . . • • . . .. .. . . . . .. . .
Thesourciro Geral ................
Para quebras . . • . .
Fieis • . . . • .. . . . . . • . . .. . .. . . . . • . . . ..
Pagador ..........................
Quebras • • . . .
Fieis ..............................

4:8008 1:7008
3:6008 1:4008
3:600~ 1:i00s
3:6008 1:4008

2:4008
2:4008
2:0008
I :6008

6008

1:2008

8008

3008
200$

t:OOOb

4008

1 :fiOOS
2:4008

4008
4008

3fJO~

. .•. •.

.. . . ..
1:0008

Rio de Janeiro em 6 de Abril de 1R6S. -

e Vasconpelfo.<.

··

8008
8008

4008
1408

6:lSOOS

ll:ooos
õ:ooos

11:0008

3:200/J
3:2008

2:6008
2:0008
1:11001
1:0008
11008

8008 } 5:2008

. 2:0008

6008 }3:4008
300$ 1:3008

Zararias de t;tJe~
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B.
Tabella do numero e ,·enchnentos dos Empregados
dus TbesoUl'itrius de Fazend~ a que se rel'cl'e u
Decreto u. 4f5:i desta data.

i.a Ordem.
t.a

Classe.

JJalaia e Pernaaubueo.
YENCIHE:-ITO DK
C~D~

UJII.

EIIPREGO!I,

1
1
1
4
6
8

10
8
1

~

~

t
2
t
t
t
t
2

lnspector ........................... :l:OOOS 1:0008 \:0008
Çontador .. . .. . .. .. .. • . . . . . . .. .. .. . ktoos 6 ,O$ 3:0ti()JI
Procurador Fiscal. ................. l:SOOS ...... 1:8008
Chefes de Secção .................. 1:8:>08 4008 2:2008
t.•• Escripturarios .................. l :4008 3308 t:7.'SO#
2. 01 ditos ............................ t:200S 3001J 1:11008
3.•• ditos............................
8008 200$ t:OOOIJ
Praticantes......................... 300$ :IOOS 4008
Official Maior da Seeretaria......... l:6001J 4008 2:000$
Officiaes da Secretaria ............. 1:2008 3008 t:ISOOS
Amanuenses.... ................ .... 8008 2008 t:OOOS
Tbesoureh·o ......................... Z:ooos 4008
Para quebras . . .
8008 3:2008
Fieis................................ 8008 2008 l:000/1
Pagado.r ............................ 1!2008
Para quebras-.. .. .. ..

FieJ.. .... • .. • .... .. .. .. .. .... .. . .. . ..
Cartorario.......... ... ... . .. .. .... .
Porléiro . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . ..
Coutiuuos............... ............

8001J
7008
7008
4008

300~

4008 1:9008
2008 1:0008
2008 0008
20011 0001
1008 ISOO~

EIEC.\ITIVO.

8. Pedro.
I

I>:
1:1

VI!NCIMI!NT(} DK
CADA. Ulllo

Do

=
"'
"'o~

EMPREGOS.

o·

c="'
"'o
="\~

o
""=
"'
O.l

...

'O

~<.:

o

1

Inspector . .....•.•.••••..••......•••.
Contador ••••••••••••••••••••••.•.•••
l't·ocuradot• I•iscal •••••••••••••••••••
Chef••s df' ~ccção ....................
6
1."• E_sCJ'Íiltllrarios .•.•••••.•.••••••••
10 2.•• Hllos ............................
12 3. 08 Ditos ....•.•.....••••.•.••....•..
8
Praticantes ..........................
1 Official-~laior da Secretaria ••••••••••
3 Officlae& da Secretaria .••••••••••••..
3 Arnanueuses .........................
1 Thesoureiro..........................
Para quebt·as ..........
1
Fiel •..•....••......•••......•....•..
1 Pagador .............................
Pal'a quebt·as .••...••.•
1 I•icl ..................................
1 Pagador da Pa!!adoria Central ..•.••.
rara quebras ..........
1 Fiel. ................................
1 l'agadot· da Pagarlot·ia do nio Grande.
Para quebras ..........
1 ~Fiel. ..................................
1 Cartot·m·to .•••...•..••••...•..•......
1
Pot·teit·o .............................
2 Contínuos ...........................
1

1
4

I'Al\U:

U,

o
..,.
..,
:::;"'
1<':1

-

.

-.;

(.!)

-..,
_..
o

E-<

3:000$ l:OOOB i:OOO~
2:400$ 6008 3:0001J
L:SOOS
1:8001J

1:800$
1:100~

I :200/1

!!001!
300H

1:6001!

l:200g
800$

·~:0008

......
8008

1:2001!

······
80011
l:600b
.......
8008
t:200s

······
600$
700~

íOOB

4008

......
400$ 2:20011

1:711011
3001! 1:110011
200/1 1:00011
100$ 40011
400$ 2:00011
3008 \:110011
200S 1:00011
400$
800$ 3:20011
2008 l:OOOJ
3008
400$ 1:9001J
20óg 1:0001J
4008
soos 2:8001J
2008 1:0001$
3508

3008
8001! 2:300/J
2008 8008
2008 900*
200$ OOOB
100$
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2.a Classe.
:Jiaa•anhão e Pará.
I

111
r:l

VENCIMENTO
CADA UH.

"'
::!1

111

o
"'
j:;j

EMPREGOS.

õ

o •
r::"'
!!lo

"::I

];;;>~

!?

-~
:.:"
1

1
1
4

:s!)

IS

ã

i

2
2
1

1

:t

1
2

InsJwctor ............................
Cout:ulo1· ............................
l'•·ocm·adol' l~iscal ..............•.•..
Clu•l'es de Secção ....................
i."• E~criptnrarios ....................
2.•• Ditos ............................
3.•• Ditos ............................
Praticantes ..........................
Official-l\laior da Secretaria ..•...••.•
Ofticíaes da Secretaria .....••••.•.•••
Amanuenses .........................
Thesoureiro ................ , .........
Para quebras •...•.
Fiel. .................................
Cartorario ...........................
Po1·teiro ..•..•....•.....•.••.•.•.••••
Contínuos ............................

o
'<:.>"..sc:>"

""
=
~

!3

o

~

2:6008
2:01KIH

l :liOOS

1:600H
1:2008
1:0308
7008
300$

1:4008
1:0008
7008
1:6008

6008
6008
6008
3608

."'

soos

DE

.

so

E-<

3:40011

ÕOOH 2:!;0011

t:li()(Jfl
······
400P 2:0008

3008
2lS08
200s
1oos
3ãOS
2508
2008
4008
8008
2008
2008
2008
1208

1:1100S
1:2508
9008
4008
1:7508
1:2508
9008
2:8008
8008
8008
8008
4808

479

l:l'f:CUTI'iO,

3.a Classe.
•· Paulo e lllnas.

"'

VENCIMENTO
CADA UM.

f

:;:
lll
lll

ElllPII.F.GOS,

1:1

c,.;

8~

I!;

1
1

1
3
4
4
4
3
1

2
2
1

1
1
1
2

ô

ó

'".,"'c::"
'o"..."

1110

Inspector ••.•.•.....•.......•.•.•.•..
Contador ..••...........•............
I'rocurador Fiscal •••.•.........••.•.
Chefes de Secção ...................
1.•• Escriplurarios ...................
2. 08 ditos .......•...•..•.•.•..... , ...

3.•• ditos ............................
Pralicanlcs ..........................
Otncial-1\laior da Secretaria .••••••••
Otnclaes da Secretaria ••.••....•••••
Amanuenses . .•••.. ~ .....................
'fhesoureiro ..........................
Para quebras •••.•..
Fiel ..................................

Carlorario .. ,, •.. ,, ..•........ .......
Porteiro .......• , ...•... '" •. "' .........

Coittinnos .....•..............•.•.. ....

PE

2:!100/1

.,.
"'
0::::
·.::::
"'

IC:U

~

..

"

c;

õ

E-<

700/1 3:1.00#

!1008 2:0008
... 1:-toos
..
1:400$ 350/1 1:7008
t :fiOOH
t:!iOOH

1:0008

8008
6008
3008
1:2008
800/1
6008
1:2008

......
líOOS

líOO$

5008
3608

2508 1:2008

1:000/J
2008 800/J
1008 4008
3008 1!11008
200/1 1:000/J
200/1 800/J
3008
8008 2:3008
100/1 6508
2008 7008
2008 7008
~008

120S

4808
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2.a Ordem.

1.:' Classe.

"VENCIMENTO DE

CADA Ulll.
KIIPIIJ!!I:Oft.

:l
1
3
3
3

2
i

2
i
1
i

Inspcctor •.•...•.••....••.•.••.••.•.
Procurad{)r Fiscal •••••..••.••.••••.
Chefes de Secção .................. .
1.•• Escripturarios .................. .
2.•• ditos ........................... .
Praticantes ........................ .
Official da Secretaria ............... .
Amanuenses ........................ .
Thcsoureiro ....................... ..
l'ara quebras ...... .
Porteiro e Cartorario .•.•••.•...•.•.
Continuo ........................... .

2:0008

lSOOS 2:5008

t:toos ...... 1:1008

1:0008

2008 1:2508

8008
7008
3008
8008
7008
1:2008

2008 1:0008

6008

3008

2008

!1008

1008 4008
2008 1:0008

2008 !lOOS
3008
4008 t:OOOB
2008 80011
120~
4808

484

EXEC.PTl \'0.

Ser,;ipe, A.lageas, Parahyha, Ceará,
Geyaz e I•aranã.

VENCIMENTO DE
UDA Ulll.

IUIPRitGOi,

i
1

2
2
3

2

1

2
1

1
i

lnspector ........................... .
Procurador FiscaL ................. .
Chefes de Secção .•.••...••.......••
1. 01 E-;cripturarios .................. .
'.!.•• rlitns ........................... .
I' r a Li c a utes. • . . • . . • ..•.•....•.•..•..
Ollicial da Sec1·etaria ••...•.•.••.....
Am:umenses ........................ .
Thesoureiro ....................... ..
Par·a quebras ••....
Porteiro e Cartorario •....•....••...
ContiiJuo ........................... .

2:0008
1:1008

1:0008
8008
71111.~

:lflllfl

8008

7008
1:200S

líOOS 2:!!008
1:1008

21>08 1:250/J
200$ 1:000/J
211flH
\100/J

JflfiH .W011
21108 1:00011
2008 9008
3008

4008 1:11008.
filiO'

3608

2008
1:!08

8008

48011
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2.a Classe.
Santa Uatlaaa•ina, Espirlto Santo, Rio·
_Ga•ande do ~oa•tc, Piauhy e Aauazonai!iJ.

'
""=

DE

VE:SCIMENTO

1.:

CAD.~

UM.

;:!!

"'""1=1

EMPREGOS.

ó

ó

o"'
o:; O

-:::l

~;;~"
;.;

""o

"'
"':...
Q

~~

:1

1
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Inspedtlr ...........................

l'I'OCUI":HJOJ' Fiscal ......•..........•.
Chefes de Secção ....................
t_os Escripturarios ..................
2.•• ditos ............................
Praticantes ..........................
Official da Secretaria .......•.•......
Amanuense ..........................
Thesoureiro .........................
J'ara quebras .•...•.
Porteiro e Cartorario ...............
Continuo ............................

l:liOO~

1 :OUO~

'"'._,""
"'

~
"'....

(,!)

g

o
E:-<

400H 2:0008

i:IJIJHIJ

700$
600.'
2i08
7008

3008 1;2008
9008
200S
200H 800/t
1608 4008
2008 900/J

soos

2008

!IOOS

600$ '200$

······
líOO.~
3008

800/J

4008 1:4008
2008 700/!
:1008 4008

1\io de Janeiro em G de Abril de 186!P.- Za~arias de Gúes o

r asconceUo1.

......._.-

.

f83

EXECUTIVO.

DECRETO N. 4HH-

DE

13

DE ABRIL DE 4868.

Reorganisa a Secretat•ia de Estado dos Ncgocios do Imperio.

Usando da faculdade concedida no art. 36 § 3. •
da Lei n.• 4507 de 26 de Setembro ultimo, Hei por
bem Decr~tar o seguinte:
CAPITULO I.
DA ORGANISAÇÃO DA SECRETARIA.

Art. 1. • A Secretaria será dividida em cinco sec-.
çõ§es:
- Immc
·
d'1a tamcn te d'trtgl
· 'd a pe l o
i . o A 1. • secçao,
Dircctor Geral, terá a seu cargo:
1. o O registro da entrada e do movimento de todos
os papeis, e a direcção do expediente.
2. o A expedição d.a correspondencia; a pub~icação
dos despachos no llvro da porta; e as pubhcaljies
pela imprensa.
3. o O expediente relativo aos negocios reservados.
4. • O livro do ponto dos empregados.
5. o As despezas da Secretaria .
. 6.• O archivo da Secretaria, no qual: L• serão
classificados, escripturados, e guardados todos os
livros e papeis sobre negocios findos que não deverem ser recolhidos no Archivo Publico; 2.• se passaráõ por ordem do Director Geral certidões do que
delles constar; 3. 0 se guardará a bibliotheca da Secretaria.
§ 2. • A 2.a secção terá a seu cargo os serviços
concernentes:
1. o A todos os negocios relativos á Casa Imperial
que são expedidos por acto ministerial ; os actos
'da Côrte e seu ceremonial; as festas nacionaes; a
nomeação dos Officiaes-móres e menores, e dos
criados de honra da mesma Caiia.
2. o A's mercês honorificas e pecuniarias.
3. o Aos a c tos e correspondencta relativos á Assembléa Geral, e a cada uma das Camaras Legislativas,
e que não versarem sobre assumptos especialmente
distribuídos a cada uma das outras secçõe,;.
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.5.. 0 A' nomeacão dos Senadores.
5. • Ao Conselho de Estado , excepto quando se

tratar de assumptos especialmente distribuídos á
cada uma das outras secções.
6.• A's tcis das Assembléas J.egislativas Provinciaes e aos negocios pertencentes ús mesmas Assembléas e ás Camaras Municipaes.
7 .• A' mate ria dt'! eleições.
8. 0 A' nomeação, licenças e demissão dos Presidentes, Vice-Presidentes das Provincia's , c seus
Secreta rios.
9.• A' correspondencia com o"s diversos Ministerios,
Presidentes das Províncias , e outt·as auloJ·idades
sobre assumptos que não estcjão especialmente
distribuidos a cada uma das outras secções.
1o. Aos conflictos de jurisdicção entre autoridades
sobre assumptos distt·ibuidos a diversas secções.
H. A's naturalisações.
12. A's dcsnpl·opl'inç:ltcs.
13. Ao Al'ehivo Publico.
1 i. A' norn~a\;ão, posse, licencas e demissão dos
empregndos da Secretaria, e á formaçào do respectivo quadro com as notas relativas ao seu exerc1cio,
comportamento, e commissões de que forem extraordinariamente incumbidos.
15. A' divisão administrativa do Imperio e á estatística de sua população.
§ 3. o A 3. • secção terá a seu cargo os serviços
concernentes:
1 . • A' instrucção superior e média, á primuria e
secundaria do município da CÕl'tc, e aos estabelecimentos de instrucção publica que o Governo fundar
nns Províncias.
2. • Ao Imperial Instituto dos meninos cegos, c ao
Instituto dos Surdos-mudos.
3.• Aos Institutos, Academias, Estabelecimentos e
Sociedades que se dediquem a sciencias , letras
e artes.
4. • Aos negocios relativos á saude publica ~ policia sanitaria.
!>.a Aos estubelecimentos e autoridades, aos quaes
pertencer o exercício deste ultimo ramo do administração.
6. o Aos cemiterios, hospitacs, hospícios, casas
de expostos, e recolbirilentos.
§ .s..• A L• Secçi\o terá a seu cargo os servi~os
concernentes:

EH~CI;TJYO.
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1. • A' divisão ccclesiasticn.
2. o A' apr·esentação, permuta e remoção dos bellcticios ecclesiasticos, e ás dispensas e a quaesquer·
outros actos relativos a estes assurnptos.
·
3. • Ao nencplacito Imperial e as licenças para
impetração de graças espirituaes á Santa Sé ou a
seus Delegados.
L• Aos Seminarios, Conventos, Capella Imperial,
Cathedracs , Pnrochias, Ordens Ten:eiras, Irmand<ldcs e Confrarias.
5. 0 Aos Cultos não Catholicos.
6. • Aos Estabelecimentos e Sociedades de beneficencia cut geral.
§ 5. o A 5. • secção terú a seu enrgo os servir~os
concernentes:
1 •• Ao orcamento e aos creditos do l\linisterio.
2. • A' csúipturação, ao exame, e á fiscalisação de
todas as despezas do Ministerio.
:1.• Ao or·r·.amcnto c ás eontns da Illuslrissima
Carnara Muri'icipal.
L• A' tornada de contas cujo conhecimento pertencer ao l\1inisterio.
5.• A' or·ganisação do quadro gera~ 9os vencimentos de todos os empregados do Mrmsterio.
6. • Ao assentamento dos proprios nacionaes occu pados em serviço do Ministerw.
7 .• Aos soecorros publicas.
Art. 2. o E' com murn ás secções:
1 . • A redacçào dos a c tos. e correspondencia do
1\linisterio, pertencendo a cada urna dns secções a
fHH'le concemcntc aos assurnptos que lhes são distribuídos.
2 .o A guarda de todos os seus livros, e dos papeis
relativos aos negocios pendentes, devendo rernettcl-os para o archivo da Secretaria logo que se
aeharern findos.
.
:L• Passar, por ordem do Director Geral, ccr·ticlões
do que constar dos mesmos livros c papeis cm'Ptanto se acharem soh sua guarda.
i o A formação dos quadros dos empregados das
rliversas Hepartições pertencentes ao Ministerio com
as notas r.elativa.s ao seu exercício e comportnmento.
a. • O preparo dos aetos concernentes á sancçã.o
c promulgação das leis, segundo a distribuieüo, feita
entre ns sceções, dos assurnptos sobro ~i!UE' ·aquellas
versarem • e o expedinrHe necessario para sua exer~ur;üo.

P.lllTF TI.
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ti.• O prepat·o tlos tmbalhn~ par·a a puhlieaçüo 1\;~,.;
mesmas leis, c dos despachos c dedsões do !11tnislel'io.
· 7. G A. ot·ganisn~;ão de synopses c intlices 1\a,;
~~onsultas do Conselho de Estado. ·
8. 0 A. col\eecão organisada das minutns de lotla
a correspondei1cia expedida.
9. o O registt:o dos ~ecr~tos ex.ceptuados no a_rL 39.
1O. A. e~cnptumçno tH\ entrada dos pape1s n~s
seer.ões, e tia remessa para o archivo da Scrrdtll'la
<los·' que ~~stiverem Hndos.
11. O lin·o do tombo, que conter;'• PITI I'Psumo r~
por ordem chronologica a lngisltH;àu que I'Pgulc cada
•J m dos t·amos do serviço.

t:wrruu'
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Arl. :1." ,\ Sect·ctaria \crú 11s
g-ados:
o Di rPI:to r I ;eral.
h· Chefes de secção.
li Primeiros Officiaes.
6 Segundos Officiaes.
H Amanuenscs.
li Pmticantes.
t Porteiro.
I Ajudante.
:-1 Coulinuos.

sPguiult~s Ptnpr~"-

11 Correio~.

Art. 4.." O Director Geral 'é o Chefe da Secrctari;l
e são-lhe subordinados todos os mais empregados.
deixando rle ser inherenlc ao r;~spcctivo mnpL'ego o
titulo de Conselho.
São suas funcr-ões:
I. o l.)irigir e ir1specdonm· lodos os tl'ahn\hos da
Secretaria.
2. o Manter o cumpt·imcnto das disposições dest~
Regulamento pelos meios que lhe são facult.arlos.
a. o Abril· e dar •lireceão a toda a correspomlcncin
onicinl.
"
4.. • Assignar todo o expediente r•~latiro ao I''J(~e
klimenlo e rPmessa llP- papri~.

EXEn:nvo.
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:)." ltet.Jubitat·, em nome do 1\linislro, a qualquer
autoridade, com cxcepção dos Ministros de Estado,
Conselheiros de Estado, Secretarias das Camaras tegislativas, Bispos, Presidentes de Província c de Tribunaes, e Illm.• Cam~ra Muni~ipal, as _informações
e pareceres necessarws para mstrucçao e dectsão
tios neo·oeios.
6.• D~r posse e deferir jurs.mento aos empregados
da Secretaria.
7." Exercer as attribuições que lhe são conferidas nos arts. G.• § 3.•, 12 § 2.•, n § 6.•,

ao e 3'1.
8." Mandar passar certidões e authentical-as.
9.• Organisat· c submctter á consideraçiío do Ministro até o dia 3,1 de 1\lar~:o o relatorio qtH: est~
~9.

dev(~

apresentar annualmente á Assembléa Geral.

I o. Ot·ganism· e sujeitar á approvação •lo Minisll'o 11s Jnstruc«iiOs de rluc trata o art. :n.
ArL ti.Q Ao~; Chefes <c Secção incumbe:
1.• Executar, thzer executar, e inspecciouar os tra-

balhos que pertencem ás respectivas secções.
2." Coadju\'arem-se. prestando as informar;ões e
fazcnclo ns requisicões c communicaeões necessat·ias
para 0 dcscmpeni1o dos serviços ··das diflei·entes
secçôt~s.

3." Fazer qualquer trabalho de que os encarregar
o Director Geral, ainda que não seja dos que especialmente pertenção ás respectivas Secções.
4." Organisar e apresentar ao Director Geral áté o
fim do mez ele l'evereiro o relatorio elos negocios
<.ltW tin~rcm coerido pelas respectivas sect;.ões
l\urantc o ultimo anno.
5.• Advertir e rcpl'ehcndcr os empregados de suas
Secções que falt:n·em ao cumprimento de seus deven~s. ou nüo executare!ll suas ordens, e representar
ao Dircctor Geral quando o caso exigit· a applieação
de outras penas disciplinares.
Art. 6. 0 Ao Porteiro incumbe:
1." Abrir c Teehnr a Secr·etaria.
:l. • Cuidar da segurança e asseio da casa.
3. o Fechar e dar destino á correspondeneia otlicial.
4-. • Escrever os despachos no livro da porta, c te l-o
sob seu cuidado.
5.• Inspeccionar o serviço dos Contínuos e Correios
I' apontar as suas faltas.
6.~ Comp~·ar os objectos ncccssarios p;u·a o serü~o
d<1 ~e ereta I' la.

·188

ACl'OS DO l'ODEH

Art. 7.• Ao Ajudante do Porteiro incumue coadjuvai-o em seu~ trabalhos, e substituil-o em seus
impedimentos ou faltas.

CAPITULO III.
D,\S NmlEAÇÕF.S , DE~IISSÕES, SUBSTITUIÇÕES E ElEIICICIO
INTERINO DOS E~IPIIEGADOS.

Art. 8.• Serão n0meados por Decreto Imperial o
Director Geral, os Chefes de seccão, e os ·t.•• e 2.••
Ofiiciaes ; por portaria do Ministro todos os outros
empregados.
§ 1. o A nomeação do Director Geral e dos Chefes
de seccão será de liVI'c escolha do Governo.
§ 2. o A dos Oilici'hcs tení lugar por accesso, prcl'erin•lo-sc os empregados dr~ categoria immediatautente
inferior mais babeis, e zelosos pelo serviço.
,
§ 3. L A' dos Amanuenses e Praticantes precedera
exame de habilitarão.
Art. 9.• NinguerÍ1 poderá ser nomeado Praticante
sem provar que tem bom procedimento e a idade
de 18 annos completos, e IIJOslmr em concurso boa
letra e conhecimento perfeito, não só da grammatica
e lii1gua naeional, mas ainda da arithmetica até a
theoria das propor~:ões inclusivamente.
O Praticante não poderá ser lwomovido a AmanuensL~ sem fJUO, al1\111 de ter pe o lllL'nos um armo
de exercício, mostre em concurso:
1.• Que redige com faeilidade f)nalquer peça oflieial;
2." Que tem conhecimento dos princípios geraes
de geographia e histoda do Brasil.
3.• Que falia ou ao menos tmduz as linguas inglcza
e fl·anceza.
Unico. Serão dispensados destes exames sórnente
os individuos que oceuparem em outras Repartições
empregos de igual categol'in, para que tenhão sido
nomeados em Yirtude de approvação, obtida em
concurso, nas ma terias de que se trata.
Art. 10. O Director· Geral c os Chefes de Secção
podem ser livrpmente demittidos pelo Governo; os
1.•• e 2. Ofliciaes, os Amanuenses e os Praticantes
serão conservados emquanto bem servirem, devendo

s
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porém os Pl'3licantes ser demittidos no prazo de
dous annos se não mostrarem aptidão.
Art. 1t. Nenhum empregado jubilado, reformado,
ou aposentado podérá ser nomeado para empregos da
Secretaria do Imperio.
.
Art. 12. Serão substituídos em seus impedimentos
c faltus:
L• Q Director Geral pelo Chefe de secção que o
l\Jini3tro tiver designado, ou, em falta deste, pelo
mais antigo que se achm· presente.
~.· Os Chefes de secção pelos 1."', on, pa falla
dcs tes, pelos ~. "• Officiaes da mesma secçao, por
design;H;ão do Director Geral.
:3.• O Porteiro pelo seu Ajudante, e este pelo Continuo que o Dir·ector Geral designar.
Art. 13. Competirá ao substituto todo o vencimento
do emprPgo, se o substituído nada perceber por elle,
e no caso contrario a respectiva gratificação, que
necumularú ao vencimento integral do emprego
proprio ntó a importancia total do vencimento do
subslituidu.
Art. 1 ~- O emprc~gado que exercer interinamente
lugar vago perceberú todo o vencimento deste.
CAPITULO IV.
DOS VENGDIENTOS E DOS

DESCONTOS

POU FALTAS.

Al't. ·1!). Compelem aos ompt·egados os wmcimcntos tixndus rw labella anuexa ao Decreto n.· 2368
de 5 de l\lareo l.le 1859.
Art. 1G. O êrnpregado que deixar o exereicio do
seu lugar na Secretaria pelo de qualquer commissão
alheia uo Minbtcrio do Imperio, ainda que com autorisaçüo deste, pet·dcrá todo o seu vencimento.
Art. 17. O empregado, que faltar ao serviço,
soffrerá perda total ou desconto em seus vencimentos, conforme as regras seguintes:
L • O que faltar sem causa justificada perderá
todo o voncimPnto.
§ ~.· Perderá sómenle a gratificação aquclle que
faltar por motivo justificado.
São motivos_ justificados:- L" rnolestia do empregado: '2." noJO; 3.• gula de casamento.

s

190

Acro,; UO POlll\H

Sr-.rão pro•·adas com altestado de medico as faltas
por molestia, quando excederem a 3 em cada mez.
§ 3. Ao empregado flUe comparecer depois de
encerrado o ponto e dentro da hora que se seguir á
fixada parn o principio dos trabalhos. justificando
a demora, se descontnrá sómentc mr;tade da gratificacão.
·
Ao "que se retirar com pem1issüo do Direetor Geral
uma hora antes de findo o expediente se descontará
Lambem metad~ da grntiflcnção.
O que comparecer depois Jas ~o horas em bom
juslifiqut: a demora, ou retirar-s:; ante:.; dns duns, ainda
lJ\11' seja por motivo attcndivel, perdc6 toda a gratilieaeão.
O· comparecimento denois de encerrado o ponto.
sem motivo justificado, i'mportaní igualmente n perdn
de toda n grat.ifiear;ão, t: a sahirln antes tlt: findar o
t'..\'pedienlr!, sem pPt'lltissão do lliret:Lor (:t~ral, a de
I•Jdn o veneimetJto.
~ 4-.• O desconto por faltas inteJ·polnrlns scr:í relatl\~O sómenle aos dias em que se derem; mas,
se f(n·em SUJ3cessivas, se eslenderú lambem aos dia,.;
qut·, nào sendo de servieo se eomprehenderem uu
período das mesmas faltás:
5.• As faltas se contarúõ á vista do que constai'
do livro do ponto, no qual assignarúõ todos os empregados durante o primeiro quarto de hora que se
seguir á marcada para o começo do expediente, e
quando se retirarem findos os trabalhos.
No mesmo lino lacr·arú o Director Geral as competentes notas.
··
~ 6. o Pertence ao Direetor Geral o julgamento
sobre a justificação das falta~•.
·
At·t. 18. Não solft·erá dt:seonlo algum o empregado que faltar na Secretaria:
1 . " l'or se achat· enem'!"t~gatlo pdo .Ministro de
quai'Jllcr trabalho ou eommissão:
. 2." Tur mo~ivo de serviço da Secretaria com antons;:~t_:ao do Dtrector Geral:
3. • Por estar servindo algum ear~o gralui to e
obrigatorio em virtude de preceito de lei.
0
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CAPITUtO V.
llAS LICENÇAS.

Arl. ·I 9. Podem ser concedidas licenças por rnolivo de molestia com ordenado intoiro até 6 nJezes,
e com a metade de então em diante até um anno.
Nos demais casos descontar-se-ha a 5.• parte do
ordenado até :J mezes, a 3.a parte por mais de ;~
até 6, e a metade por mais de 6 até um anno.
Em todo o caso porém não seeá abonada a gratificação de exercício.
§ único. O tempo das licenças refoemadas ou dn
novo concedidas aos empregados da Secretaria do
Irnperio dculro de um anno, contado do dia em qu1·
houver tenniilado a prinwir·a, sc•·á juuto ao dns <HIIeenüentes par·a o li111 de fazer·-se nos ordenados
o desconto de que trata este artió'o.
Art. 20. A licença, ainda em caso de molestia,
poder·á ser concedida com o ordenado correspoudente ao tempo respectivo, ou sem ellc, a juizo du
Ministro.
Art. 21. Não terá lugar a concessão de licenca
ào empregado que :linda não houver entrado
eflectivo exercicw do seu lugar.
Art. 22. Ficaráõ sem effeitQ as licenças em cujo
gozo se não entrar no prazo de um mez eont<«.do
da data de sua coneessüo.

no

C.WlTULO \'1.
D.\S AI'OSE:'\TAUORIAS.

:\rt. 23. Os empregados da Secretaria do Imperio
só poderão ser aposentados nos seguintes casos:
1.• Quando estiver·em inhabilitados para desempenhar suas funccões por motivo de molestia, ou
d•1 avançada idade.
2. • Quando o serviço da Repartição o exigir. ·
Mt. 2.\. Será aposentado com o ordenado por
int,~it·o o empre~arlo que contar :10 ou mais nnnos.

AC'I'US !)O PODI<:!l

de serviço, e com ordenado pt·oporciona1 aos anno~
o que tiver menos de 30 e mais de 1O.
§ L• Nenhum empregado será aposentado tenrlo
menos dr. 10 nnnos de servieo.
~ 2.• O empregado será ari.osentado com o orllcnarlo do ultimo lugar que servir com llmto f{UC
tenha 3 annos de ~tfeclivo exereicio ne\le, exc\uido
todo o tempo de intermpções por motivo de licenças
ou faltas ainda rpe em consequeneia de molestia,
e cmquanto não os completar só o podPrá ser com
o ordenndo do lugar flUe houver anteriormente oceupado.
Art. 25. Serão contemplados como serviços utei:'l
para a aposentadoria, e addicionados aos que forem
l"eitos na Secretaria, os que o empregado houver,
em qualquer tempo, prestado:
1. • No exercício de empregos puhlicos de nomea.r;ão tio Govcmo, c eslip1~niliatlos pelo Thr~:;ouro
:'{3ewnal;
2.• Em Reparlições administrath·as pr·wincines c
na Camara ~lunicipal da Côrte, exet·corHlo empl'egos
retribuídos; mas o tempo dos scrviç•Js etfr~etuados
nestas l\epartições será contemplado sómente até
um terço do que se contar rdatirameute aos que
forem prestados na Seeretaria:
3. No exercito ou na marinha como offieial on
praça de pret, se não tiver sido jú incluido o respectivo tempo de serviço em reforma militar;
Como addido á Secretaria até o tempo ria promulgação do Decreto Regulamentar n." 2Jli8 de;; de
Março de 185\l, segundo a •lisposic:iío do art: U. do
mesmo Decreto.
Art. 26. Na liquidaçilo do tempo de serviço s1~
observará o seguinte:
1. • Quanto ao seniço pt·estado na Secretaria, não
se dcscontaní. o tempo de- interrupc;ões pelo exercício de quaesquer outras funcções publicas em virtude:de nomeação do Governo, de eleieii,o populnr,
ou de prescripção de lei; será, porém: descontado
o tempo de faltas por molestia excedentes a 60 dias
em cuda anno, o de licctH'ilS c o defallas nüo justi•
·
ficadas.
2. ". Q~anto aos servi,ços, prestados em llepartir~ões
provmctaes se contm·a somente o tempo de exercício no emprego, excluído completamente o rl~
Í!"Jlerrupções por qnalqnn nwtim, lwrn eomo o~~~~
heenr.;ns on l'nlta~.
0
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:1. • Quanto aos serviços prestados li o exercito ou

na marinha, a liquidação será feita segundo as disposições da lcgi:ilaijão militai' eonccrnentc,; á reforma.
Art. 27. As dispo::ü~_;ões dos artigos untecedentes
comprehendem ni\.o só os empregados nomeados
para a Secretaria do Impe1·io depois da promulgação
do Deereto n.• 2368 de 5 de l\larço de 181>9, como os
que já servião antes,' e em caso algum, tendo o
empregado direito aos ordenados marcados na ta-·
bella que baixou com o mesmo Decreto, será tomado pam base da liquidação elo n~ncimento de inactividade o tempo maximo de 25 anuos estabelecido
na legisla1;üo anterior.
Art. 28. Perderá a aposentadoria o empregado
que fôr convencido em qualquer tempo, por sentença passada em jugado, de Ler, emquanlo se achava
no exereicio do seu emprego, cõmmeltido os ci"imes
de peita ou suborno, ou praticado aclo de revelação
de segredo, tlc lr-aic;fw nu dn abuso de eonfiança.
CAPTTt'LO YH.
I'JO TE'dPO F. :-.rODO DE SEitY!ÇO, E DAS I'ENAS DISCIPUNAilES.

Art. 29. O senit;o começará ás H horas nos !.ermos do art. 17 § 5. • e findará ás 3 horas ein todos
. os dias que não forem de guarda ou feriados.
Poderá porém o Dirccior Geral, quant.lo fôr indispensavel, proroga1· as horns do expedit>nle, ou fazer
executar, em lwras ou dias cxceptua<los, na Secretaria ou fóra della, por qn:JCsquer empregados, trab:.llhos que ll!es compilão.
Art. 30. Os empregados servi1·óõ nas seeeõcs que
o Director Geral lhes designar, podendo ser mudados d~ umas para outms segundo as conveniencias
do serVIço.
Art. 31. Os cmpl'eg-ados da Secretaria 1lo Imperio
são sujeitos ús seguintes penas disciplinares nos
casos de negligencia, . desobediencia, falta-de cum}'rimento de devet·es,. e falta ri e.. comparecimento s~m
causa justificada por 8 dias. co~e~ulivos, ou porJii
in~erpolados- d\lrante o. mef>,HW· nwz: ou om. 2.~::tmrlos:
·
r.• Simpks arl\'l~t'1f'TH'ltl.
l".\llrF: ll.
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i. • Reprehensão.

3. • Suspensão até 15 dias com a perda de todo o
,·encimento ..
Estas penas serão impostas pelo Direclor Geral,
podendo as duas primeiras ser tambem applicadas
pelos Chefes de secção.
. _
Art. 32. A suspensão, nos casos de pr1sao por
qualquer motivo, ou de cumprimento de pena que
obste ao desempenho das funcções do emprego; de
exercício de qualquer car~o, industria ou occupação
que prive o em{>regado ao exacto cumprimento de
seus deveres; de pronuncia sustentada em crime
commum ou de responsabilidade, ou o. empr~gado
se livre solto ou preso; e finalmente quando se
torne necessaria como medida preventiva ou do
segurança, só poderá ser determinada pelo Ministro
do Imperio.
Art. 33. O effeito da suspensão é a perda de todos
os vencimentos, excepto quan,Jo se tratar de pronuncia em crime de responsaLilidadc ou de medida
preventiva.
Nessas hypotheses o empregado perderá a gratificação, e na de pronuncia ficará privado, além disso,
de metade do ordenado até ser a 11na1 condemnado
ou absolvido :nos termos dos arts. 465 § t.. o e 17 t. do
Codigo do Processo Criminal; restituindo-se a outra
metade, dada a absolvição.
Art. 3i-. Em Instrucções especiaes se regulará
tudo quanto é concernente ao processo dos negocios
e á direcção, ordem e economia dos serviços da Secretaria.
CAPITULO VIII.

DO GABINETE DO JIINISTl\0.

Art. 35. Não poderão ser nomeados para servirem no Gabinete ~Q Ministerio do Imperio senão
empregados do mumo Ministerio, concedendo-selhes uma gratificação que não excederã a 2: i-008000
annuaes, e que accumularáõ aos vencimentos dos
seus empregos.
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CAPITULO IX.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 36. Fica extincto o lugar de Consultor.
Art. 37. Nilo se concederão mais as gratificações
auto risadas pelo § 7. • do art. U do Decreto n. • 2368
de 5 de l\Iarço de 4859 aos em pregados que continuarem a servir depois de 30 annos.
Serão porém conservadas e contempladas nas respectivas aposentadorias, segundo a disposição do
citado artigo e paragrapho, as quejáforão concedidas.
Art. 38. As communicações que actualmente se
fazem de nomeações, remoções, demissões, aposentadorias e licenças serão substituídas d'ora em
diante pelas publicações feitas no Diario Otficial; e
as de posse ou exercício pelas verbas ou deClarações
escríptas nos respectivos tilulos ou attestados de
exercício, quando não constem do mesmo Diario.
Art. 39. Fica dispensado o registro:
1. o Dos originaes das Leis, Decretos, Resoluções
de Consulta, Regulamentos, Instrucções e Circulares
· expedidos pelo .Ministerio do Imeerio, excepto os
Decretos de nomeação ou demissao, e os que con-·
cedem vencimentos e aposentadorias;
2. o Dos avisos, ordfns, officios e portarias do
mesmo l\linisterio; e elas informações, representações
e pareceres, cujas minuras serão classificadas e
encadernadas annualmente.
Al't. 4-0. Continúa ern vigor, quanto aos actuaes
empregados, o art. H do Decreto n." 2368 de 5 de
Março i:ie 1859.
Art. 41. Ficão revogadas a~ disposições do Decreto n." 2368 de 5 de .Março de 1859 c quaesquer
outras em contrario.
José Joaquim Fernandes Torres, do 1\feu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negodos do Imperio, assim o tenha entendido e
faça exP.cutar. Palacio do Rio de Janeiro em treze.
de Abril de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesirno setimo da Independem~ia e do Imperio.
"
.
Com a rubrica· de Sua Mages.LD:de o Imperador.
José Joaquim Fernandes Tm·1•es.

---
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DECRETO N.

.(.13i.i-DE

1:.i

DE AIHIIL o~:

1868.

Altera as i taxas da' cunhagem e outros serviços da(Casa
da 'l\Ioéda.

Attendericlo á necessidade •ln allcmr as taxas da
cunlwgem, fundição e a alinnçlio do ouro, e do
toque e ensaio do ouro c prata na Casa dn MoedPt ;
He1 por bem, revogando o Decreto n.• H22 ~e ~G
rte Ag-osto de 18i.i:l, oi·denar· que de ora em dwnle
as referidas taxas se regukm pela tabella que com
este baixa, assignarla por Zacarias de fJóes e V~j
concellos, do !\leu Conselho, Senndor do Imperw,
Presidente elo Conselho de l\linistros, Ministro e
Secretario de Est.ado dos i\" e gocios da J<azenda e
Presidente do Tribunal do Thcsouro Nncional, que
assim O tenha cntondid11 e faça CXCCI~tar·. Palacio
do Hio de Janeiro em quinze de Abril de mil oito<'.Pntos sr~ssnnta e oito, qt1ndr:1gr~simo sdimo do.
Independcnciu e Jo lmperi11.

C::om a rubrica de Sua l\Iagcstaue o Imperador.

Zacarias de Gôes e Yasconcellos.

Tab~lla

a

qu~

se a·efere " Dt~t·t•eto n.• ·H :;r. de t;;; deAiwil ~~~ i ~U~~.

Afinar, quando só et>nliYer cobre e prata ••
Dit:1, quando eontiYcr em liga outros metaes
l;undir .......•.....................•..•.
t:unhar ....••...............•......••..•
Ensaio cada um •.................•...•..
1'oque

~

>> ••••••••••••••••••••••• • • •

1 1/2 .,.

2 ))
1./2 ))

1 »
4$500
$500

PRATA.

Afinar ................................... .
Fundir .•..••.........•..................
Ensaio cada um ......•...................
Toque »
>> •••••••••••••••••••••••• , ••

6. "!.
1/2 ))
1$200

~\oo

EXECUTIVO.

Advertencias.
L• Ouro de titulo superior a 0,98ü não pagará. a
taxa de o afinar.
·
2.• Além das taxas de afinar e fundir pagar-sehão dous ensaios de cada barra.
3.• Na taxa de cunhat· está incluída a de fundir.
4.• Não se receberá para afinar, fundir ou cunhar
porção menor de 4.59 grammas (I libra) de ouro,
e de dous kilogrammas de prata.
5." Quando as partes exigirem que o ouro que se
tiver de afinar toque mais de 0,994 pagaráõ 2 1/2,
e se o exigirem no estarlo de pureza 5 "/•.
6.• Toda a quantidade de ouro, ou prata que fôr
apresentado para ser ensaiado pagará dous ensaios.
7.• Se o ouro de 0,9·17, que as partes apt;esen- ,t·· r::~
tarem para amocrlar, c~ontivnt· coh1·n 011 c:obn~ e fH"ala
nüo exc:edendo esta de O,Oil, pa:~ar{l ~~·llllf'lll(: a taxa
de cttulwt·.
8.• O valor da prata que as partes aprcsentnrem
para se afinar ou reduzir á hDrras, serú fixado. se~
gundo a base de 80 réis por gramma de 0,83!>.
Rio de Jane.iro em Hi de Abril de 4868.

Zacarias de Góes e Vàsconcellos. ·

DECRETO N. H üG- DE 17

DE ABniL DE

1868.

'

Approva o Regulamento para a/secretaria de Estado dos Ncgocios
da Guel"l"a e répariiçocs annexás.

Usando da autorisação concedida pelo art. 36 § 3.•
da lei n. • 4507 d,e 26 de Setembro ultimo: Hei por

bem approvar o regulamento reorganisando a Secretaria de Estado do5 Negocios da Guet-ra e rcpm·tições
annexas, que com este baixa, assignado pnt· Jo~o
Lllstoza da Cunha l'aratJaguá, do 1\leu Conselho, M1-

1!18
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.nisll'O e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra.
que o tenha assim entendido c faç.a executar com
os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Abril
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da independencia e do Impcrw.
Com a. rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

João Lustoza da Cunha Paranaguá.
Re~rulamento para

a Seeretarla .te Estado do!l NC'llroelos da
Guerra e repar&l~ões aone~as, a que se refere o Deerete
desta data.

TITULO

I.

CAPITULO I.

Da organisação da Secretm·ia de Estado dos
Ne,qocios da Gue1·ra.
Art. 4. 0 A directoria denominada central da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra constituirá
a Secretaria do mesmo 1\linisterio ; ficando-lhe annexas as seguintes reparlições:
4. • Repartição de Ajudante General.
2.• Repartição de QuartPl-Mestre General.
3." Repartição Fiscal.
Art. 2.° Ficão extinctas as directorias do Pessoal~
do Material e a Fiscal.
Art. 3. • ASecretaria. além do gabinetP do· ?tlinistro,
compôr-se-ha de tres secções:
4.• Secção. de exame e informações.
2.• Se-cção de· expediente e puhlicações.
3.• Secção de registro e arclüvo ..
Art. 4. 0 Para o gabinete poderá o ministro clramar
sómente empregados do l\linisterio da G-uerra, além
de dous njudantes de ordens.
Art. 5." Aos empregados do gabinete incumbe:
1.• A recepção, abet·tura e direcção de toda a
correspondencta dirigida ao l\linisterio da Guerra.

B.JEC'UTIY9.

·2.• A exP.edição da corrcspondencia urgente.
3. • Auxtliar o 1\linistro nos trabalhos, que este
para si reservar.
4-.• Transmittir as ordens, que não possão ser
communicadas immediatamente pelo l\linistro.
5.• Apresentar ao despacho do Ministro os papeis
devidamente informados, e acompanhados das observações, que forem precisas.
6. o Apresentar á assignatura do Ministro o expediente, que receber da Secretaria, depois de o examinar.
7. o Remetter á Secretaria os papeis despachados
e assignados pelo Ministro, com uma nota declaratoria dos que porventura ficarem no gabinete~
· § t .0 Um empregado do gabinete ficará especialmente encarregado do archivo, e protocollo i:la entrada e destino dos. papeis recebidos no mesmo
gabinete.
§ 2. Quando o Ministro nito organisar gabinete,
as att1·iuuições desi"nadas neste al'tigo passão a ser
exercidas pela Secr~taria de Estado.
Art. 6. 0 A' secção de exame e informações compete:
§ 4.o Examinar, preparar e instruir os papeis, que
tiverem de subir á presença do l\linistro, relativos
ao pessoal do exercito, e não tenhão, de conformidade com o presente regulamento, de ser processados pela repartição de ajudante-general, e os
concernentes aos estabelecimentos de instrucção a
cargo do Ministerio da Guerra.
§ 2. • Informar sobre todos os papeis, que forem
enviados á Secretaria pelo gabinete.
~ 3. • Examimtr os que pelo mesmfJ gabinete tenhão
sido remettidos ás repartições annexas para informarem; instruil-os, antes de os fazer subir á presença do Ministro, com outros papeis relativos ao
mesmo assumpto, existentes nos archivos da Secretaria, e por onde se conheça o andamento, as
informações e despachos, que tenhão tido os que
fazem objecto do exame ; prestar finalmente todos
os esclarecimentos, e completar as informações precisas, para que o Ministro possa resolver sobre a ·
ma teria.
Art. 7. o Salvo o caso de urgeneia, nenhum papel
informado pelas repartições annexas á Secretaria
subirá á ·presença do 1tlmistro sem transitar por
eRta. secção, a fim de proceder aos exames, d~ que
0
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tt·ata o § 3. • do artigo antecedente; e quando nada
conste a mesma secção declarai-o-ba em nota, in-formando, pot·órn, sobt·e a mar·cha seguida, solução
dada ou despacho profel'ido sobre assumpto idenlico,
ou caso analogo.
Art. 8:" A' secção de expediente e publicações
compete preparar:
1.• Todos os papeis, que houverem de subir á
assignatum Impennl.
2" Os papeis relativos ás nomeações e demissões
dos empt·ega(~O~ da~ diiferentes repartições subordinadas ao mm1steno da guerra.
3. • Os que forem relativos ús consultas do Conselho ue Estado, c ás que forem remcttidas pelo
Conselho Supr·emo Militar.
~-· Toda a eor·respondencia, que houver de ser
<lssigna~Ja pelo :Ministro .. ú exccpção da reservada,
qun sPra cset·ipta pdo dl!·e<:tor, e Lia urgt;nlc, expedida pelo gabillete.
5." O expediente c pnpeis que Jev-ito, conforme as ordens do Ministro, ser publicado!' pela
impt·cnsa.
ü.• O resumo das rcsolucôcs de consulta das secções do Conselho de Estadó, e do Conselho Supremo
~lilitar, com a exposir;ão dos motivos, em que se
fundár·ão.
Art. 9.• A' secção de registro e archivo competQ:
1. • O registro de to rios os trabalhos confeccionados
e expedidos pr~la Secretaria.
2.• A esct·iptura~;ão, em protocollos, da entrada
de totlos os papeis recebidos na Secretaria, notando
o destino, que tirerem.
3.• tavrar e r·egistmr os conlractos, que se fizerem pela Secretm·ia.
4.• • Archivar os livros e papeis recolhidos á Seeretaria, os quaes serão classificados e archivados conforme as secções, repartições e autoridades, cl'onch~ proeederem, e o anno a que pertencerem.
5.• Um ou mais empregados ser1ie, conforme o
Hirector julgar necessario, incumbidos especial':"
mente do archivo.

EXÉCUTlVO.

CAPITULO li.

Do numero e das funcções dos .empregados da
Secretaria.
Art. ~o. A Secretaria da Guerra terá os seguintes
empregados:
Um uirector.
Tres Chefes de secção.
Quati'O ~.os. Officiaes.
Sete 2. •• ditos.
Quatro Amanuenses.
Ouatro Praticantes.
Üm Porteiro.
Trcs Contínuos.
Art. H. O Director é o chefe da Secretaria, e a
elle estão sub0rdinados todos os seus empregados.
Art. 12. E' da attribuição do Director:
1. o Dirigir e inspeccionar o trabalho, manter a
ordem e regularidade do serviço, advertindo e suspendendo os empregados, nos casos e pela forma
estabelecida no presente regulamento.
2.• Organisar e submetter á consideração do Mini5tro, até o dia 31 de Março, o relatorio que deve
ser apresentado ao corpo legislativo.
3.• Executar os trabalhos e prestar quaesquer inf'ormaeões e pareceres, que o Ministro exigir.
4. 0 A"ccusar o recebimento de quaesquer documentos ou informações, remettidas pelos presidentes
das Províncias e outras autoridades ou tribunaes,
assoCiações e particulares.
5.• Solicitar de todas as autoridades, exceptuando
as Camaras Legislativas, Ministros e Conselheiros de
Estado, Bispos, Presidentes de Províncias e de tribunaes, e Camara Municipal da Côrte, e sempre
em nome do Ministro, a·s informações, esclarecimentos e pareceres necessarios para a solução dos
negoeios. .
6.• Distribuir o trabalho pelas respectivas secções.
1.• Examinar os Avisos, que têm de subir á assignatura do Ministro, não só a resReito de sua redacção,
mas tambem se estão elles âe accordo com o respectivo despacho.
l'.\1\'JB li•
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s.• Remetter diariamente ao gn!Jinete do }Iinistro
os avisos, que tem de ser por ellc assignados, e os
p<lpeis informados pelas secções e repartit,:õcs an!lexas,. acompanhados de uma relaçüo llos IJUC sito
1. emetttdos.
9." Conservar debaixo da sua guanla a bi!Jliotheca, o inventario dt~ toda a mobilia existente na
casa, e ter sob sua inspecção os dinl~eiros, que se
receberem para as despezas da Secretana, fazendo-os
escripturar convenientemente.
1o. Inspeccionar o ponto dos empregados.
H. Assignar as folhas das despzas , annuncios
ofliciaes e certidões, e nuthenticar os papeis, que
se expedirem pela Secretaria, e exigirem esta formalidade.
H. Fallar ás partes, e communicilr ao Ministro
o que estas livl!retn de diwr ou requen~r verhnlmente, quando o Ministro n;ío pud1~r· dar· alldielll:Ía.
1:J. l\luudar passal' eerlid,·H~s dt~ quaesquer tl()cumentos ostensivos existentes na Soe reta ria, quando
sejão relativos ás partes, que requererem.
"4 L Deferir juramento e dar posse aos empt'cgados da Secretaria.
~5. Transferir os empregados de uma para outra
secção, menos os cheres, conforme a u:·gencia do
serviço, dando porém parte ao Ministro, para seu
conheP-imento e approvação.
16. Organisar, e sujeitar á approvação do Ministro,
instrucções especiaes, que regulem tudo quanto é
concernente ao processo dos uegocios, c ú 1lir·ec6tG,
ordem e economia dos servicos da Secretaria:
Art. ~3. Em suas fnllas c iÍnpedimcntos scrú o
Director sus!Jstituido pelo Chefe de sect;iío mais
antigo, salva dcsignaçüo do Ministro.
Art. H-. Aos Chefes de sccçtta compete em geral:
1.• Apresentar ao Direetor, até o tim do mez de
Fevereiro, o relatorio dos negocias, que tiverem
corrido pelas respectivas secções, durante o ultimo
anno.
2. • Dirigir, na conformidade do prasente regulamento e ordens do Director, o serviço a cargo da
secçiío.
3. • Aclivar o expediente incumbido ú sccç;io, e
velar sobre a boa marcha e ordem do serviço.
6-.• Distribuir o scrviç.o pelos empregados da
secção, e vigiar que estes não se distraião de sGus
trabalhos, c os dcsr,mpcnhem com perfeiç:\o,
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:). " Propô r e representar o que fôr conveniente
para o bom andamento do serviço da secção.
6. 0 Desempenhar, ·conjunctamente com os L••
officiaes, os trabalhos, flUe lhes forem commottidos.
7. • Examinar e inspeccionar todos os trabalhos a
cm·go dos empregados da secção, e corrigir os defeitos on erros, que encontrarem.
8. o Prestar e requisitar dos demais Chefes de
sec~.:üo todns as inl"ormnções, que forem necessarias para a perl'eiçüo dos trabalhos a- sen cargo.
9. 0 Dar sua opinião solwe os negocias que, pertencendo ú respectiva secção, tiverem llc suhir ao
Director, ou ao 1\linistro, ou sobre os <JUC forem
commettidos ao seu exame.
1o. Representnr ao Dircctor, quando entenda que
os empregndos de sua scccii.o tenhão incorrido em
qualrp1r~r falta.
•
A ri. 1:;. Os chel'üs de sr!q~üo serão su bstilu idos
pelos L"' Ollidaes, e na falta dt.:slcs pelos '2."', (lOI'
designação especial do Director.
Arl. I ú. Os OJiiciaes, Amanuenses e Praticantes
farüo o serviço, que lhes ftn· dislri\Juido pelo ehcfe
da respectiva secr;ilo.
Art. n. Ao Porteiro incumbe:
1." Abrir e fechar· a Secretaria.
2.° Cuiclnr da segurrmça e asseio da casa, e na
eonserva~;üo dos moveis, c mais objectos perten...
centos ú Secrctnria.
3." nnr destino ú co[·n~spondeneia ofiicial cxped~dn pela Secretnl'ia.
!~." L:mçnr os despachos no livro tia port(l, c têl-o
soh seu cuidado.
li. • Selim· os diplomas ou títulos, segundo as leis
c ordens em "igor.
ü." Distribuir e vigiar o serviço dos Contínuos,
pnt·tieipnndo em .tempo opportuno ao Director as
faltas ou abusos, que qualquer dos ditos empregados cornmeltel'.
7.• Comprar os objcctos neccssarios para o scr"ÍÇO" da Secretnria, e lhe forem indicados pelo Dircclor.
·
8." Satisfazer o que lhe !"õr ordenado pelo Director.
Art. H~. Tanto o Porteiro, eomo os Contínuos elevem
lff_Ompa{·ccet· na Secretaria rneia hora antes da dest~nada para o começo de seus trabalhos.
,\ rt. '1 U. Os conlinuos curnprirúõ todas as ordens
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do Director, e as do Porteiro, como seu superior
immediato, em negocio de serviço.
Art. 20. Nos seus impedimentos será o Porteiro
substituido pelo Continuo designado pelo Director.
CAPITULO lU,

lJas nom,ar-ões e demissões dos mnpregados.
Art. 21. Serão nomeados por Decreto Imperial o
Director, os Chefes de secção, e os L•" e 2. •• Otficiaes;
por portaria do Ministro todos os outros empregados.
Art. 22. As nomeações do Director e dos Chefes
de secção são de livre escolha do governo.
Art. 23. As nomeações dos L•• e 2.•• Officiaes são
sujeitas ao accesso, mas não á antiguidade, excepto
em caso de igualdade de merecimento.
Art. 24.. Ninguem po,lerú s<w nomeado Pratieanltl
sem provar que tem hom procedimento e a idade de
dezoito annos completos, mostrando em concut·so
boa letra e conhecimento pP.rfeito não só da grarnmatica e lingua nacional, mas ainda de arithmetica
até a theoria das proporções inclusivmnente.
O Prnticante não podera ser promovido a Amanuense sem que, além de ter pelo menos um anno
de exercício, mostre em concurso:
L• Que redige com facilidade qualquer peça official.
2.• Que tem conhecimento dos princípios geraes
de geographia e historia do Brasil.
3. • Que falia ou ao menos traduz as linguas ingleza e franceza.
§ uni co. Serão dispensados destes exames sómente os indivíduos, que occuparem em outras reparticões empregos pelo menos de igual categ-oria,
para que tenhão sido nomeados em virtude de approvação obtida em concurso, nas materias de que se
trata.
•
Art. 25. Os lugares da secção de exame e informações, até dous, L"" ou 2."" officiaes, poderão ser
exercidos dentro do quadt·o da Secretaria de Estado,
por offidaes rto exerctlo, que não pertençiio n corpo~
arregimentados, e tenhã0 as necessarias habilitações,
amoviveis a ariJitrio do Ministro.
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Art. 26. O Director e os Chefes de secção podem
ser livremente demittidos pelo governo; os 1."', os
2.•• Officiaes, Amanuenses e Praticantes serão conservados emquanto bem servirem ; devendo, porém,
os p~atkantes ser demi~tislos no prazo de dous annos,
se nao mostrarem apttdao. Quanto aos actuaes empregados continúa em vigor o arl. 27 e §~ 1.• e 2.•
do Decreto n. • 2677 de 27 de Outubro de 1860.
Art. 27. Nenhum empregado jubilado, ou aposentado, poderá ser nomeado para empregos da
Secretaria da Guerra.
CAP1TUW IL

Dos vencimentos e dos descontos por f'altas.
Al't. 28. Competem aos empregados da Secretaria
os vencimentos dusi~nados na tal<lll!la annPxa ao l'egulamento, que baixou eom o Decreto n.• 2617 de 27
de Outubro de 1860.
~ 1. • Os officiaes do exercito, que servire'm por
com missão na secção de exame e expediente, terão,
além do soldo, a gratiticaçiio, que fôr marcada pelo
Ministro' de modo que seus vencimentos flllllCU
excedão aos da tnbella acima referida.
§ 2." Os Officiaes de gabinete perceberáõ uma
gratificação, que mio excederá a 2: 400H annuaes,
e que accumularáõ aos vencimentos dos seus empregos.
~ 3.• Os Praticantes pcrcebe1·áõ anuualmente a
gratilicação de \JG0$000. .
Art. 29. O qu3 deixar o exerdcio do seu lugnr
na Secretaria pelo de qualquer commissão alheia
do .Ministerio da Guerra. ainda que com autorisação
deste, perderá todo o seu veneimento.
Art. 30. O empregado, que faltar ao servico, soffrerá pet·da total, ou desconto em seus vencimentos,
conforme as regras seguintes:
§ 1. 0 O que faltar· sem causa justificada per·derá
todo o vencimento.
·
§ 2." Perderá sómente a gratificação aquclle, que
faltar po1· motivo ju.;tificado.
~ão motivos justilic:~dos: 1.", molestia do empregado ; '2. o, nojo ; 3. , gala de casa~t~cn [o.
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So1·ão provadas eom attrstados de medico ns faltas
por mnlestia, qmmrlo cxcerierP-m a tres em cada mcz.
§ 3. o Ao emprPgaclo, que comparecer depois de
encerrnrlo o ponto, e rlcntro rl<l hora flUe se seguil·
á fixada para o principio dos trabalhos, justificando
a demora, sc deseontarú sómcnte metade da gratiflent'iío.
AÔ que se rntil·ar, eom permissão do Director,
uma hora nntes c]p, findo o expcrliente, se desconta I'Ú tamhem mctatle da gr::~tificariio.
0 QUO comparecer depois dns c\cz horas, embora
justifique a demora, ou n~tirnr-sc nntes rlns duns,
uinda .rtne ~cja por motivo altcnclivel, pcrderú toda
a grnllfieaçao.
O eornpareeimento rkpois dt\ encerrado o ponto,
sem motivo jnstificarlo, importnní ig11al mente a perda
de torln a gratitk<lf•,iío, fi n snhirln, nnt~s rle finrlnr·
o nxpndir1nl.•~ sn1n y'wrmissiío do llir1~dnr, a dn todo
o Vfillf',i rnt•n to.
~ ~.. " O rlcseont.o nnr faltas intcrpoladns serú rel:~
tivo StJtnPtlte aos din:-, em que se cl<~t·rm; mns, se
forem snccessivas. sr estPntlerú lamhem nos dias
que, ni'to scnr\o rlc servi(;o, se comprehcnrlcrcm
no periollo rins mcsrnns fall::~s.
~ :1." As fn ltns se, conlarúõ ú vistn cl o que constar
do livro rio ponto, no qn<~l se nssignan'11-l todos os
empt·er:-ndns dur:tn!ro o pt·imeit·o qunrto de hora, qtw
SIJ st~gllil' ú TIPlt'enda ~1:u·a o en,nrr:o do t'Xpedi\Hlle,
e quando se rPtinn·ent, fitulos os tr:liJ<:llhos.
No mesmo lin·o·l:mr,;ani o Diredor as eonlpr:f.entf~S
IlOf:IS.
0
~ G.

l'Prtenee ilfl nirediH' o julganwnto solJl'l' LI
justilicnç,i"w dns fn ll.ns.
;\ t·t. :lt. ~ ii.o sol\h• ,.,·, t1 e:.; r·on to algum o c tu ]H'egnrlo, que faltar ;'• Secret;tt·ia:
·! ." l'or se l'lf'lwr ellc<n'I'C'0.'<Hlo pelo Ministro r](~
qnalrpwr trahalho ou e~mn;issüo, sun \'Cncinwnto,
fürn dn repat·tir;f\0.
<:!." Por motivo <le sct·viro tla Secretaria com autorisnf',fio
Dit·ec!or.
,.
:J:' Por estnr set'Yindo ;1l~u'n ea1·go ~:mluilo c ohrig:Itnl'io em virtude dr~ pn~seript.:.iin rk lei.
Art. 32. !'\as subsl.itui<:ô:•s prpvisorins rle uns umpeeg:adus por outr:os, na t'•ínna 1\r) pl'esento rcgu\nm:mtD, eompetit·ú no suh.~tilntn tu·lo o vencimento
do emprego, sr. o substitHiüo narla percr:ber por el\e,
P lll) e<l3rl 1:oütrHl'ÍO a t'('"P~~r>li\n r:;mtilicl1•.:flo, 'l'lll

uo
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accumulnt·ú ao vencimento integral do empl'cgo pl·oprio ate a importancia total do vencimento do substituído.
Art. 33. O empregado, que exercer interinamente
lugar vago, perceberá todo o vencimento deste.
CWlTlli.O Y.

Das liceuPas.
Art. 34.. l)odom so1· concedidas licencas por motivo de molestiacom ordenado inteit·o alé~seis mezes,
e com a metade de então em diante até um ;um o.
Nos dolllais casos descontal'-se-ha a quinta parte
do ordenado alé 3 mezcs, a terça par·te ror mais de
3 até ü, e a metade por mais lle ü até ,I anno; em
todo o caso, po1ém, niw serú abonada a gratitieaçào
dt! exen:ieiu.
~ uuieo. U telltpo das Jieenças rcfonttadas, ou
de novo coucelliüas aos etll[ll'egados du r.Jinisterio
da Guerra dentro de 1 anno; cunlallo uu Llia, em que
houver terrniua1lo a primeirJ, ~;crú juuto ao Jus
auteceuentes para o Hm lle fazer-se nos ol'llenados
o desconto de que tl'ata este arligo.
Art. :.!5. A licença, ainda em caso de molestia,
I}OJerú ser concedida com o ordenado correspondente ao tempo respectivo, ou sem elle, a juizo do
Ministro.
Art. 3G. Náo terá lt~gar a _conccssüo de licença
ao Cillpl'cgado, que amda nao houver cHLmdo no
ell'ectivo exrm.:iciu do seu lugar.
Art. 37. Ficarúõ sem elfeito as lieenças, em cujo
gozo se não entt·m· no prazo de um mez contado da
data da s.ua concessão.
CAPITULO YI.

Das aposentadorias.
Art. 38. Os empregados da Secretaria da Guerra
poderií.o ser aposentados 110:> seguintes casos:
1. o l.>e iuhab1litação para descmpenhat· suas funcções por motivo de moleslia, ou de avançada idade.
2." A bem do serviço da repartição.
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Art. 39. Será aposentado com o ordenado por inteiro o empregado, que contar 30 ou mais annos de
serviço, e com ordenado proporcional aos annos o
que tiver menos de 30 e mais de 10.
§ 1. • Nenhum empregado será aposentado tendo
menos de 4O annos de serviço.
§ 2. o O empregado será aposentado com o ordenado ào ultimo lugar que servir, com tanto que tenha
3 annos de effecttvo exercício nelle, excluído todo
o tempo de interrupções por motivo de licenças ou
faltas, ainda que em consequencia tle molestia, e,
emquanto não os completar, só o poderá ser com
o ordenado do lugar·, que houver anteriormente
occupado.
Art. iO. Serão contcmpla~los como serviços uteis
para a aposentadoria, e addicionados aos que forem
feitos na Secr·etaria, os que o empregado houver em
qualquer tempo prestado:
f .• No ext~rcicio de emp1·eg-os 011 cargos puhlicos
de qualquer· natureza, por· nomP<H.:;Io do governo, c
sendo retribuídos pelo Thesouro Naciobal.
2. • Em repartições administrativas pl'OvinciaP.s, e
na Carnara l\Iunicipal da Côrtc, exet·cendo empregos
retribuidos; mlls o tempo dos serviços elfectuados
nestas repartições será contemplado sómente até um
terço do que se contar relativamente aos que forem
prestados na Sect·etaria.
3.• No exercito ou na marinha como praça de pret,
ou oflicial, se não tiver sido já incluído o r·espectivo
tempo de serviço em reforma militar com vencimentos.
L • Como adtlitlo a qualquer reparlidío.
Art. 41. Na liquidaçno do tempo dÔ senh~o se
observaráõ ps rcgms seguintes:
"
·I • o Quanto ao serviço prestado na Secrelarill, não
se descontará o tempo de interrupções pelo exercício de quaesquer outras funcções publicas ern
virtude de norneaaçHo do gove. ruo, de eleição popular, ou de prescripçfto de lei; será, porém descontado o tempo de faltas por molestias excedentes
a GO dias em cada armo , o de licenras e o de
fvltas não justificadns.
"
2. o Quanto aos seniços prestados em repartições·
provinciaes, e na· Camam Municipal da Côrte,, se
contará sómente o tempo de exercício no empr~go,
excluído completamente o de interrupções por qualquer motivo, bem como o de licenças ou faltas.
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3. o Quanto aos serviços prestados no exercito ou
na marinha, a liquidação .do .respectivo tempo será
feita segundo as disposiçõés da legislação militar
conoernentes á re(orma.
.
·
Art. 42 .. As disposições dos artigos antecedentes
comprehendem não só os empregados nomeados
para a repartição da guerra depois.da promulgação
do Decreto n .• 2677 de. ~7 de Outubroóe 4860, como
os. que já serviõo antes, e em caso algum, tendo
o empregado dirP.ito. aos ordenados marcados na
tabella, que baixou com o mesmo decreto, será
tomado para hase da liquidação do vencimento de
inaclividade o tempo maximo de 25 annos estabelecido na legislaeão anterior.
Art. 4.3. Perder5 a aposentadoria o empregado,
que fôr couvencido em qualquer tempo, pnr sentenç.a
pas~nda em julgndo, de ter, emquanto se ncl1ava
llll exereido de seu emprego, cornmettido os crimes
d1~ peita ou df) subomo, ou praticado neto tlc rcve!al.;<io de scgrt~dr;, de tmiçüo ou de ubuso de conHanç.a.
CAPITULO VIl.

Do tempo e modo do serviço, e das penas
disciplinares.
Art. H. O serviço começará ás nove horas da
maul!ã, e findará ás tres horas da tarde em todos os
dias, que não forem de guarda ou feriados.
Poderá, porém, o Director, quando urgencias do
serviço o exigirem, prorogar este prazo, ou fazer
exceutar em horas e dias, àinda mesmo de guarda
ou feriados, na Secretaria ou fóra della, por quaesquer empmgados, trabalhos que lhes compjtão.
Art. 4·5. São sujeitos ás seguintes pepas i:liscipli·
nares os empregados nos ·casos de negligencia,
desobedienciá,. f~11ta rle cumprimento de deveres,
e falta de comparecimento, sem causa justificada,
por oito dias consecutivos, ou por quinze dias interpolados durante o mesmo mez, ou em dous seguidos:
.
.
·
1. • Simples advertencia.
2. • Reprehensão.
PARTE

11.

27
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3. • Suspensão até 15 dias, com a perda de todo
o vencimento.
·
Estas penas serão impostas pelo director, podendo
as duns primeiras s~r lambem applicadas tielos
Chefes de secção.
Art. i6. A suspensão, nos casos de prisão pol"
qualquer motivo, ou de cumprimento de pena, que
obste ao desemf>enho das funcções do cmpr·ego; de
exerc.icio de qua quer cargo, industria ou oceupação,
que prive o empregado do exacto cumprimento de
seus deveres; de pronuncia sustentada em crime
commum, ou de responsabilidade, ou o <'mprcgado
se livre solto ou preso ; e finalmente, quando se
torne necessaria como medida preventiva ou de segurança, só poderá ser determinada pelo Ministro
da Guerra.
Art. 47. O effcilo da suspensão é a perda de todos
os vencimentos, exeepto quando se trntm· •le pr·onuncia em crime de rcsponsabilitladc ou de medida
preventiva.
Nestas hypotheses, o empregado perderá a gratificação, e na de pronuncia ficará privado, além
disso, de metade do ordenado, até ser a final coudemnado ou absolvido, nos termos do art. 165 § .}. •,
c 474 do Codigo do Processo Cr·iminal; restituindo-se a outra metade, dada a ahsolvi'.;ãO.
TITULO II.
CAl'lTUl.O UNICO

Repartirão de Ajudante Genc1·al.
Art. HL A reparti1;,ão de Ajudante General scr·ú
annexa á Secretaria da Guerra. Além do Ajudante
General, terá os seguintes empregados:
Um Secretario, Oflicial superwr do exercito.
Dou.s Chefes de sec~;ão, Officiaes superiores do
exerc1to.
Um ajudante de pessoa e um ajudnnte do onlens.
Seis Escriplurnrios, Officiaes stibaltemos do corpo
de estado-maior de 1 .• c 2.• classe, ou refomwdos.
U1p ajudnnte de Porteiro, Oflidal subalterno ou
inferior reformado.
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Art. 4-9. Os Escripturarios serão distribuídos pela
Secretaria da repartição, e pelas duas secções.
Al't. 50. A' repartição de Ajudante General com·
pete, além das attriouições designadas no Decreto
n. • 293 de 8 de Maio de 18.\3 para os commandos
de armas:
~ ·1." As informações sobre recrutamentos, subslitmções, baixas, isenções, remissões, ou escusa do
serviço militar, reformas, transferencias e passagens.
§ 2. o A liquidação de serviços e de antiguidade
dos Officiaes e praças dos differentes corpos do
ext~ r·cito .
§ :.J. o O conhecimento da idofleidade o identidade
das pl'aças, que pr·etenderem ser 4. •• e 2. •• cadetes
e soldados particulares.
§ 4-.• A ot·ganisação do almanak militar.
~ 5. • A organisacão das ordens do dia com os
actos do Ministerio "da Guerra, sua publicação, impresstio c distribuiçüo.
~ 6. • A ot·ganisaçào do quadro das vagas existeutes 110 exereito, e a tlas rela~ões por antiguidade e por merrcimento tlos Oilicuws em circumstancias de ser·em promovidos .
. .A~t. 51._ As ,attribuições ?os~~ .•• e
per~ence.~ftõ
,\I. secçao, e as dos~~ 3. , 4. , 5. e6. a 2. secçao.
§ unico. Um Escripturario será especialmente inc.umbido da guarda, classificação e conservação dos
llVI·os e papeis pentencentes á repartição.
Art. 52. O~ empregos da repartição de Ajudante
General são considerados com missões pu l'amente
militat·es, e os titulares delles poderão ser dispensados, ou removidos para outr·o exercício, sempre
que o governo julgar conv0niente; per.ceberáü os
empregados as mesmas vantagens des1gnadas no
Decreto n. • 2677 de 27 de Ou tti!Jro de 18li0, pat·a os
empregos da mesma categoria da extincta repartição
do Ajudante General do exercito.
Art. 53. A nomeação de Ajudante General, Sect·e~
tario e Chefes de secção será feita por decreto, e
todas as mais por portaria do Ministro.
Art. 51.. A marcha do serviço da repartição, e as
altt·ibuições dos empregados serão reguladas em
instrucções organisadas pelo chel'e da repartição,
t\ approvadas pelo Ministro.
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'fiTUI.O 111.
CAPITUI.O UNICO.

Da repartirão de Qum·tel Mest1·e General.
Art. 55. A repartição de Quartel Mestre General
será composta: '
De um Quartel Mestre General, Official general ou
Coronel.
D~ _dous Chefes de secção, Officiaes superiores ou
Capltaes.
.
.
De seis Escripturarios; Capitães, ou subalternos,
podendo ser lambem paisanos ou praças de pret re·
formadas.
De um Oflicial ás ordens do Quartel "Mestre General.
De um ajudante de Porteiro, paisano ou official
subalterno ou inferior reformado.
.
' Art. 56. A' repartição de Quartel Mestm General,
dividida em duas secções, incumbe:
Fiscalisar pelo seu chefe todo o material do exercito, quér o existente nos arsenaes, depositas, corpos
do exercito, fortificações, fabricas, officinas, hospitaes, aquartelamentos, prisões, corpos de guarda,
como em todas as outras repartições militares de
qualquer denominação; e o rornecu:nento do mesmo
material de' guerra preciso ao serviço do exercito.
Art. 57. A' primeu·a secção compete:
·
Tudo quanto fôr rel::ltivo ao rrgimen, administração, fisealisação e fornecimento dos arsenaes,
fabricas, laborat'orios, depositas de artigos bellicos,
estabelecimentos c dcpositos de instl'Ucção, usylos,
hospitaes, enfermarias, amhulancias e boticas; colonias, terrenos, servidões, prct.lios e obras pertencentes ao Ministerio dn Guerra.
Art. 58. A' 2.• secçiio compele:
O fornecimento, distribuiçào, conservação e fiscaJisaçào do trem hellico, mnterial das furtalezns,
quarteis, prisões, nbarnwamenlos e acampamentos,
embarque, desembarque, mm·cha, transpor·te e conducção do pessoal e material do exercito; munições
de boca e de guerra, armamento, equipamento,
fardamento e arreiamento.
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Art. 59. Na repartição de Quartell\Iestre Gêrieral
haverá um livro de assentamento de .todos os p.roprios nacionaes, f~r.talez.as, terreq9!8: .. e. :serviaõ~.s
pertencentes ao Mtmsterto d<\ . G.u~rra, ou que e&tivere!ll a cargo de~te poi• qualq~Ji 11titüh:u a;,,s;ua
escr1pturação ficara a cargo .es.p~cmlmente d~ um
escripturario, que sera igualmente inctimbido da
classtficação .e guardá 9é .todos ós. papeis recel:}jdos
na repartição, e dos. livros a ella pertencentes.
Art. 60. Os empregos da repartição d.e Qn&rtel
Mestre General; sãQ con~iderados commissões pura:.:
mente militares, e estão sujeitos aos regulamentos·
militares.
Os t}tulares dell~~> poderão .. ~~r dispensados .ou
rcmovtdos para outros exerctclOs, sempre .que o ·
governo julgar conveniente; é perceberáõ as van-.
tagens concedidas pelo Decreto. n.e ~677 de. 21 de
Outubro de ~860 aos de igual categoria da extincta
3.• IJir·cctO!'ia da Secreta da da Guerra.
. 1
Al't. G~. o Quartel Mestre Ueneral c Chefes de
secçiio serão nomeados por decreto; e todos os
demais empregados por portaria do l\Iinistro.
Art. 62. O Quartel Mestre General em seus impedimentos seni substituído pelo Chefe de. secção
mais graduado, e em igualdaôe de graduação, pelQ
mais antigo, quundo o Ministro não tenha designado
o substituto : o Chefe de secção o,será pelo Escripturario da repartição mais graduàdo.
Art. 63. As attl'ibuições dos empregados darepartição. assim como a marcha do serviço serão
reguladas em instruc~ões organisadas pelo Chefe da
repartição, e subm etttdas á ailprovação do Ministro.
'

'

.

TITUtô iV.
CAPITULO I.

Da 1·epartição

/úcal.

Art. 64. A rPpa1·lição fiscal tera os seguintes em:.
pregados:
.
·
Um Direetor.
Tr·es Chefes de secção.
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t.•• Escripturarios.
2.•• ditos.
3. •• ditos.
Praticantes.
Um ajudante de Porteiro.
Dous Contínuos.
Divide-se em tres secções.
Art. 6:>. A' ·1. • secção compete:
§ t .0 O exame de ,toda a despeza l'eita por conta do
ministerio da guer1·a, excepto da que fur em~cluada
pelo Tbesouro Nacional, devendo no\ar-se qualq~m·
Irt·egularidade, que l'ôr no exame encontrada, emdicar-se o meio de sanal-n, e de evitar sua repr·oducção.
§ 2." O averbamento dos vencimentos, que !'orem
pagos a todos os officiaes do exercito, da guarda nacional, honorarios, de milícias, e quaesq11er outros,
que o perceberem pP-lo Ministerio da Guerra.
§ 3.• A tomada definitiva c ajuste rle contas dos
re~\10nsaveis, de qualquer ordem ou classe, por·
din1eir·os e mais valores perteneentllS ao Mini~ler·io
da Guerra, que não tiver·em prestado Hant~a no Thesouro Nacional.
•
A tomada e ajuste de eontas terá lugar ordinariamente em cada anno, ou mez, ou no fim de cada
exercício, segundo a sua natureza, e extraordinariamente sempre que cessarem por qualquer motivo
as t'uncções dos responsaveis, ou havendo suspeita
de desvio, ou em virtude de qualquer accidente
semelhante.
§ 4. • Abrir assentamento dos responsaveis, de que
trata o paragrapho antecedente, e verificar se estes
apresentão os livros e documentos relativos á sua
gestão, nos prazos marcados pelas disposicões ou
ordens em vigor, solicitando desde logo as' providencias necessarias contra os negligentes ou remissos.
§ 5. • Informar não só s.obre as pretenções, que por
sua natureza lhe competirem, como sobre as duvidas propostas pelas Thesou 1'3rias de fazenda e outras
repartições fiscaes a respeito de vencimentos, e em
geral &obre quaesquer a~sumptos ou negocios, c11jo
exame lhe fôt· commetttdo, ou ordenado pelo respectiYo Min!stro.
_
.
Art. 66. A ,2.n secçao compete:
~ 1. • A escripturaçáo da despeza cffectunda não
só na Ci'lrte, ('orno em torlo o lmpel'io, nu f<\r'n rlt>lle
Tres
Seis
Seis
Seis
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pelas legações, agencias, ou repartições, que para
qualquer fim forem creadas.
§ 2." A organisação dos orçamentos.
§ 3." A escripturação e d.istrtbuição dos creditas.
~ •· • A demonstração da necessidad~ dos creditas
supplementares e extraordinarios, e do transporte
das sobras de umas para outras verbas, a qual ser.á
acompanhada das competentes tabellas explicativas
ou justificativas.
Art. 67. A' 3.• secção compete:
§ i .• A matricula de todos os empregados do
Ministerio da Guerra.
~ 2. • O exame moral
arithmetico de toda a
despeza, que houver de ser paga por ordem do
Minis te rio da Guerra.
§ 3. u A liquidaç.ão das dividas passivas pertencentes a exercícios findos, sua escrtpturação ou a-ssentarneoto.
§ ~.· A \iquidaç<io das indemnisações 1lo Minisleria da GnetTa aos outt·os Ministerios c vicc-vm·su.
§ 5.• A liquidação do tempo de serviço, ou de
antiguidade dos empregados civis do :Ministerio da
Guerra.

e

CAPITL'LO 11.

Das attribnições, ?'e,qalias, nomeação, dem.issão e
. vencimentos dos empregados darepa·rtição fiscal.
.

Art. 68. Fica extincto o conselho administrativo
do arsenal de guerra da Côrte, ·e suas attribuições
serão desempenhadas por um conselho composto
do Director da repartição fiscal, de Ajudante General
c do Quartel Mestre General. O processo relativo
a compras corrrerá pela repartição fiscal, sendo
um dos empregados incumbido especialmente da
rcspecli va esc ri pluraçãg·.
·
Art. 69. Ao Director e mais empregados da repartição fiscal compete exercer as allribuições, e
desempenhar os deveres, que são conferidos pelo
presente regulamento aos empregados de igual categoria da ~ecretaria da Guerra, e forem compatíveis com a natureza do serviço, tlistrihuido á mesma
reparti~;ão, a cujo Director incumbe mais:
.
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§ Lo Rubricar os livros, não só da repartição,
como todos os de contabilidade das repartições pertencentes ao Ministerio da Guetta: r :! ; · ·
·
§ .2. • Orden:ar que os responsaveis, cujas contas
se examimitem, :prestem, por escripto ou v~rbal
inente, as informações e esclarecimentos necessal'Íos.
§ 3. • A'presentar · semanahnente ao Ministro utn
quadro demonstrativo do estado do credito de cada
um dos differentes serviços.
·
§ 4-." Propôr as medidas, quejulgar conveniente:'>
ao melhoramento da fiscalisação, escriptun:r.ão c
contabilidade pertencente ao Ministerio da GÜerra,
e ao melhor andamento dos serviços a seu cargo.
· § 5." Or~anisar e submetter á approvação do Ministro, instrucções especiaes, que regulem não só
tudo quanto é concernente ao processo dos negocios, e direcção, ordem, e economia do serviço da
repartição, mas ainda o processo da compra pela
repartição, c recepção no nr:-;,~nal de guerra da C01·te,
de artigos para o furnedmenlo do exct·cito, e repartições militares.
·
Art .. 70. As disposições dos artigos do presente regulamento, relativas ás nomeações, accessos, tempo
de trabalho, ordem de serviço, licença, aposentadoria, demissão, e penas dos empregados da Secretaria, ficão extensivas aos empregados da repartição
fiscal.
§ unico. Nenhum Praticante poderá ser promovido
a 3. • Escripturario sem que, além de ter pelo menos
um anno de exercício como praticante, mostm em
· eoricurso que conhece, não só a theoria da escripturacão mercantil por partidas simples e dobradas,
e suas applicações ao commercio e á fazenda publica,
traducção correcta das Jinguas ing1eza c fmncezn,
princípios de geographia e historiado Rrasil, algebra
'até equações do segundo gráo, e pratica do serviço
da' repartição ; mas lambem as applicações de arithmetlca ao commercio, com especialidade á reducçãb de moedas, pesos e medidas, calculo de
desconto, juro~ simples e compostos, theoria de
cambios ~ suas applica~ões.
·
Art, 7-1. O Director da repartição será nos seus impedimentos substituído pelo chefe de ser.ção mais
antigo, e este o será pelos 4.•• ou na falta destes
pelos 2.•• escripturarios tamb'em mais antigos, salvo
quando, para o primeiro caso, tenha o Ministro designado o substituto.
·
··
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Art. 72. O Director, Chefes de secção, 4.•• e 2.••
Escriplurarios, serão nomeados por decreto; todos
os demais empregados serão nomeados por portaria.
Art. 73. Os empregados da repartição fiscal receberúú os vencimentos designados no Decreto
n." 2G71 de 27 de Outubro de"1S60 para os de igual
categoria da extincta i..• Directoria da Secretaria

da Cuena.

TíTULO V.
CAPITULO UNICO.

Disposirões gerraes.
Art. 7.\.. Deixa de ser inherente ao emprego de
Direct.or o titulo de conselho.
Art. 7:>. A Secretaria da Guerra, e repartições
annexas silo independentes entre si, irnmediatamente
subordinadas ao Ministro e Secretario de Estado
dos Ncgucios da Guefl'a. A Secretaria é a unica repartição, que lavra c expede Avisos ; as outras annexa5, preparão, e infonnão os papeis concernentes
ás mesmas repartições.
Art. íG. ~as províncias, em que não houver commando de armas, as attrihnições, que a estes perlenceriüo, serüo exercidas pelos respectivos Presidentes,
que terão um ajudante âe ordens, c estes um ou dous
Amanucnses, ofliciaes inferiores, para os coadjuvarem.
Art. 77. As transferencias de praças de pret da
Côrte para as Provincias, e de umas para outras
Provindas, e para a Côrte só serão verificadas, precedendo ordem do Ministro. De um para outro corpo,
porém, na mesma guarnição pod~rão ter lugar pot
determinação dos Com mandantes das Armas, e, onde
{JS não houver, dos Presidentes das Provincias.
Art. 78. Os Presidentes poderão fazer seguir para
a Corte a qualqul:'r Official ou vraça de pret, cuja
existencia na Provincia se tornar prejudicial ao ser~
viço, dando circumstanciadamente ao governo as
razões deste acto,
l'Al\TE

ll~
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Art. 79. Só em casos mui urgentes, e quando não
fOr possível providenciar de outro modo sem grave
prejuízo do serviço publico, . ale-um oflieial. poderá ser destacado para comrmssuo estnmha a sua
arma ou corpo, sem preceder nutorisaçüo do 1\linistro.
Art. 80. A esc.ripturação relativa aos Oflidnes dos
corpos de engenheiros, de csltHlo 111aior de ·1." n
2.• classe, estado-maior de artilharia, eqrpo de saudn
serú feita nas respectivas Secretarias, a do estado
maior general, e da rcparti~<üo ccclesiastica ser·ú
feita na rcpartiç_üo de Ajudante General.
Art. 81. As communicaç.ões que aclualmente se
fazem de nomeações, punições, remoções, demissões, aposentadorias· e licenças serão snbstituidas
d'ora. em diante pelas publicações .r.;itas no Dim·io
Officwl, quanto aos empreg-ados e1v1:>; o na nnlt~rn
do dia da rep;u'l.i«,;i"IO de njud<~III.P ;..\'c:rlc•rnl do c:xc:rciL11,
f]Uaudo ful'l!lll rniliLal'Ps os erlllll'l:~ados; u as de
posse ou exerdcio pelas ,-crbas ou declanH;ões l's;rcyiptas nos respe_ctivos títulos, ou attestados de ex:.
ClCIO, quando na o constem daquelles documentos
officiaes.
Art. 82. Fica dispensado o rcgistm:
1. 0 Dos originaes das leis, deerelos, r<•soluçõcs
de consulta, regulamentos, instrucc~ões c circulares,
expedidos pelo Minislerio da Guerra, excepto os
decretos de nomeaçüo ou demissfw, e os que concederem aposentadorias e vencimentos.
2. o Dos avisos, ordens, oflicios e portat·ias elo
mesmo Ministerio ; c das inrormaçües, representações c pareceres, cujas minutas serüo classificadas
c encadernadas unnualmellte.
Art. 83. E' prohibido aos empregados da Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, e das repartições annexas, receberem dns partes requerimeutos
ou quaesqner outros papeis que tenhão de ser pl·ocessados por essas repartiçüe;;.
Art. 84,. Os requerimentos dos rnilitm·es e empregados civi_s, que n?o chegarem. á prPsença dn
governo por mtermedto dos respectivos chefes, não
serão tomados em consideração. Não é licito a esses
chefes demorar os requerimentos de seus subordinados, e antes os deveráõ enviar ao governo infor·mados com clareza e precisão. Quanrlo aconle<:a que
algum requerimento seja demorado por mais 'iempo
do que o preciso para se darem as neçessarias in~
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2J!)

forma~ões, podet·á o interessado fazer disso sabeorp

o \I!nistro, preterindo as regras acima estabelecidas,
dilndn porém parte ao respectivo chefe .
.\ri. ;n O dG~.pacho dos negocios, que conerem
p ·h Secr·etaria e t't·par·Lic;ô(1S annexas, sei·á feito pelo
tll·nistr·o nos dias que elle designat·, reunidos os
J';'sw~etivos clw!'es; quando porém assim não possa
suecerlnr , o expediente que houver de ser apresentndo ao ~linistro, set·á remeti ido diariamente por
intermedio do Dieector da Secretaria ao gabinete do
1\linistr·o.
·
Arl. Rü. Será feito . por praças de pret de cavalltria o serviço de correio ela Secretaria; assim como
o:-; lugares de Contínuos das repat·tições militares
annPxns seri"to exercidos por praças de pret reformarias.
,\rt. f:7. Haver;í no gabinete da Secrctal'ia urna
hiblilltln~r.a (:nnll~rl!lo olíras. lllP.Illorias n jonwes de
rr~e<)tilwt·.ida utilidade ú adruinislraçüo da g-twr·r·a.
-\1'1. 88. Nilo se eoneederúõ mais as g-ralilleações
r
.1sarlas pelo§ 6." do art. 28 do regulamento, que
!J,.T\'ou c.;om o Deereto n.• 2677 de 27 de Outubro
de 18GO, aos empreg-ados. que eontinuarem a servir
depois de trinta annos. Serüo, porém, conservadas
e eünlernplndns nas respectivas aposeutadorins, segundo a disposiçüo do citado artigo e paragrapho,
<b que jú fol·;,o eoneerlidns.
.
Art. 89. Os empregados da Secretaria da Guerra,
e lla r·epm·ti(_;ão fiseal, que não forem incluídos nos
quadr·os do pr·esente regulamento, ficarúõ addidos
até qul' tenl1ão comeniente destino.
,\ rl. 90. Ficiío revogados os regulamentos, que
haixúf'iío eom o Decreto n.• 2677 de 27 de Outubro
de 18!W e n.• 3621 de 28 de Fevereiro de ,1866, e
Lo das as tl isposit,;õcs em contrario.
Palaeio do Hio de Janeiro, em n de Abl'il de 1868.Joâo Lusto:;a da Cunha Par-ana,r;uá.
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DECRETO N. M57-

DE

i7

DE ADRIL DE

1868.

Autorisa a incorporaçno da Companhia Flm·ial Parnense c' approva
os respectivos estatutos.
'

Attendendo ao que 1\Ie requereu a Companhia Fluvial Paraense, devidamente representada , e de conformidade com
a :Minha immediuta resolução de 22 de Janeiro ultimo, tomada sobre parecer da secção dos negocias do Im per io do
Conselho de Estado, exarado em ~onsnlta de 9 de Dezembro
do anuo passado, Hei por bem Conceder·lhe a necessaria auto·
risação para fnnccionat' e apprt.Jvar os respeetivos estatutos quo
com este baixão, redigidos de accordo com as rnudiliea~.:õcs
constantes da referida consulta.
Munoel Pinto de Souza Dantns, do :Meu Conselho, Ministro
e Sr.lcretario tle

E~r.arlo

dos

Ntl~ot:ios

da

A~ricaltnrn,

Corn11111reio

e Ohras Pnhlieas, assim o tenha nnl<'ndido c f;ct;a exnt:ntar.

Palacio do lHo dtl Janeiro, em dezas•~tn tle Abril de mil
Oitoeentos St'S~enta c oito, t)uatlragcsimo setimo da Int!epen·
denctà e do lm perio.
Com a rubrica de Sua !llag-estado o It11 porauot·.
Manoel Pi11to de Sou:m Dantas.

Estatutos da Companhia de 1mvegaçào ~~ ,.a1mr dellontinada Fhnial l'at•aense.

TITULO L
IJA COMI'A:"'IIL\.

Art. i.'· O emprezario Jo5o Augusto Corrêa eede á companhia, que será denominada- Companhia Fluvial Paraeuse
-que inr.oqJorou em virtude do eontraeto celebrado com o
governo da província ern h rle Fevereim de 1867 e auto·
ri~:ulo pela lei provinci:JI n. Ml9 de 17 de Novembro de i8liG,
todas as vantagens e onus do mesmo contrncto.
Art._ 2. 0 O objecto B fim da enmpanhia é )r>var a elfrito
a navpgação a vapor nos rios da Provinda Mojú, Ac:u:í e
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Guamá, na fôrma do contracto, e outros que o!Terecerem
vantagens á c0111panhia.
Art. 3." O fllfldo dll companhia será de MO conto~ de réis,
divididos em acções lle toonooo cl1da uma. Este fundo poderá
ser ang-mentado com approva~1ío da assomhlé:J ger~l, c pn.",via
autorisa~ão do Governo.
Art. ~." O capit~ 1 llas arções que e~tivercm subsrripta~ até
a ineorpor~~fío da cou1panhin, sení rcalisatlo rrn prestações
arrr,cadadas pelo re>pcctivo diree!or, s"wlo :1 prirnrira de
2ü "/o á Yi~tfl e ns outras a ~·, 8 e 12 meze;;. As r]Pmais ac(:urs
serão distribuídas dl:'ntro do prazo d11 ü nnn•Js, sr.rla sna
emiss:ío scnlir a eomjlauhia urcessi·larlo, SPIHio is,o detPrrninado J.Wia assemhléa geral.
Art. 5." O accionista que depois de veriflenr alr:uma enlrafla
dch:r.r rln fnPr ns suiJ,;3ryuJ•ntPs dentro 1lo ~1rnzo mnrcndo,
pcrrlcr:í a hmwlkio dar:omnanhin as qnnntias r:nrn flllll hnuvr.r
entrado t' ;1-.; at:r:.i)f•s lir::Jr:í(i :í rli.'fi'ISÍ•_:~.1 da rcnnrp:•nhia. E•;tPJltniio·Sll us c:1~os rx tr·aor·•linario' t!<l for•7:1 m:ti••r, I'Virl••ntemente prov:Jdos perant•1 o consr>ltJO lh;e·d, d•:n!r:J ,1,, ~ m zc~,
nos qnnrs este deddir:í o que t'úr rl•1 justi~:a n ~'quidarlt~.
Art. !i.• A cornpanhi~ só prinri~Ji~rá a fJ;nt:!'i·•nar ~·-'tlfln
entrado lltlla I]Uarta !Jf!l'lP do eapital; tr·rú :J ''~~'' ,-rjrl" na
capit:Jl de:.;ta provinda e durar;í n prnzo de lO ::nnus rlo cou·
tracto, podenrlo st•r prnrO;'!:ado, llndo Pste prazo, p:>r •lctt·rmin.1~ão da nsst>mblóa geral dos necionbtas e !'ll!via auto·

risação rlo G"verno.
Art. 7.• A r:Oillp~nhia po;l<:rú ~et• dissoh·ir!a, t•.·a•~n l"'l'flidu
utn ten. ~n do S·.~U capiutl (•rr~~c.ti rn, pjJr tlt·l i~!~·r;t~·:·ttJ de sua
~l~~t~tnbléit :~~T~d unl~·~ de !Lt,lo n rn·.,zo d·~ l~t•'l~~'i.H'tn, ~l' ~·H
cunh··e<'r r·~·[deuti•Jiwn!t~ qlt'~ :1 sua ~~,mtinu;l(::j,, ,·~ prl'j•.Hli•~ia l
e no:; eas••s r:le q<te <r:·t'i•J O> pal·;•p:J'c'[•!IOs do art. ;;;; do lh-rcreto
n. ~711 de 1\l de Dez em fn o tJ.,~ i8t:IJ.
TITI"LO i!.

Art. 8." SPI":Í con"irlrra·lo nr~cioni~t"~, o po<!'!1i•l••r ,lo 11m3
ou mais acções, ~Pjd e••mn IJ''Ífll"iru prnprict-•rin, St jc1 eomo
CP~~ion.;,r·io, com tanto qr~t• n .. ~t·· ulti:!lO •·a~" E"!t'.iiio ;,s arr.:u~'S
(;Ompd~Ut€'mente <~ver!Htdas nu livro do regist.rü rh cr•:11 pnnhia.

O :~verLamento, para ter iJJgar a trausfcrc·ncia, scrú feito á
vista das rderidas acr;ões, presentr>s as partes contractante~,
por si ou por seH.s procur:-ttlOJ'f'S, sem qm· haj:-~ enc!o:;~o 11:1,;
apolir:es, u qual fica prohibido.
Art. !J.o SómPn!•l podPriin votar o 8<'1' Yoíadns os at~ein
nist1s de lO on mni:< a•·ç:ics. Os fJU" possuírem !O :;er·õr~ t•~rão
um voto, e ela h i p,r;~ eim~ um valo por earh rlez n••t;lí:ls; 1111;;
nrnhnrn nerir;ni~ra norl•'r:Í l•'r m~:~ dLJ lO vntos qn,~r por ;.i,
qnér nor

f1l'<1CHn~liio

•lrl on!rn

n nkn. Po lrr ü '"f procnPdnr de accion j,tao,
pnra vnt:Jr. quPrn tivPr qualqnrr nnnHwn do :Jr('Õt'R. ~alva
a rlisposit,:'ío pn•hihitiva rlo ~I::! do art. ::.o da lri n. IOS:J, t·le
2:.! 1le A!!'nsto rlc i 8fi0
A ri.. 10. Os :wrinn ist:1s ~,·, srrão rPsrrnn<nv,>iq pPlo v~ lo r
n'lm in ai d~ ~un.< lll'f'Õi'~ Tlll'·' l••nnns •lo n. o :: ilo ~ 17 do nrt.
fi." '''~ tlt•t'fllln n 271 I tln I !J tlr· ll ··~··n1 h r o tl•• I ~CO t> P>tas
pn•l··r~·• ~··r ·l·•vh~. v••n•li·la<, hvp,!h•,•·:~t]a,, ,, por <;nalqn~r
fórma t.ran.;f~>ri•lnf-, na r,·,rma r] o art. ~.o
Ar' t l H~vt>n•l•) a•~é,innhta~ eom flnn:Js ~nci;wq, pnderiio
to.rn~ os snci•)5, que a r•q:>r•·~··nt:ln. a<.·d,;tir o tli<entir nas I'en •
niu"s da :•~sellllJióil gr·r~l, m~' sú um !lelles pouer:í votar e
P:~ra~ra ph'l

'ser votado .
•\rt. 12. :Xenhnm aer:ionista terú tl ir•>ito de votar rm virturle
dn acri•es IJUC nfio trnhiio sitio uverbatlas, pelo menos dons
meu•s 2:1tes !la rt:tmião d:! :J:'·''·'ml.l!i\a :::-era!, salvo o cuso de
h::raut<J.
TIHLO 111.

Art. t:J. A tot:lli belo dus ;H·•·ioni,t:ls St':'J reprNentatla
pela assemhléa geral.
_1\rt. llL Formará a a:;sctuhléa g"d~l, a n•uuiâo, t.:unvoeada c
\'·t'rilieatl<t nos lll'!llo~ t..!t.•stes c~tatul•JS, dos ~ecionistas quo tüm
rlireiln tLl vnlar. t),; Pllll'•Yi <w•·i"~Ji·:t.l.• r•nler.it) cSSistir ás deli]ll'l' :u;\):~s. prupÓr e r1i:~eulir.
"\rt. L'L A convocaçf•u tia él:i'<1rnhlr•a ~nral terá lugar por
ro:tvit:~ tiO e•Hl8f'lho tisral, ai'i1X:t>10 <Í portn do e~tabe]ecimeuto
na pr~•~a <lo Cumrnereio, e pnblieat.!o nos jornaos muís lidos
da capital.

1!\ECI.:TIHI.

Art. 1G. Xo •li;l e hora l!lareauos para a reunião da as,t:m •
bléa g1:ral, rsta se jul~ará eoustituiJa, e:;tarlln (Jf<'S<'ntes
Wutos a!'l'.ioai,;I.IS, l[ll:t 11lvs rP[H'C,:<~ntem Ulll !L'J'~'O dt• \'11!•"';
n:io co>uparc\i:,•Jdo, pJrúm, Illt:uero sulli~in,Jt"' llarc~rá uova
con vo~aç:ío, declarauJ.o-se o nwti vo de! la e nesta reuttiào
a asscmblúa gl)ral poJerá delillf;rar eom quah]uer numero ue'
votos represcntallus por eiueo aeeiouistas pelo mc;tos. Exccp·
tuiio·se a~ rctmiues etn que se tenha de tratar da reforma
d<JS estntutos, do augm·~nto Jo capital da companhia e da
dissoluçúo, prorogação e litiUidação de;; ta, de meJidas novas e
e\:traorilinarius, porque nt·stcs easos devem estar pn·sentes,
pdo nwn"s, rlou~ ter~·os do:; voto~; ainda assim, nfio porlerá
spr tomrrda dech:io al;wma d·~flnHiva na mrsma reunião, em
fJtW furnm prupo;t:h ta r)~ 1111\<lidils, licartrlo a rr~s:Jlur:.iu li na!
Jlal'a outr;z, qun sn t·li',~etu;•r;í Ú\'lltto rln oito dhs.
Art. 17. To.i rs as JdiiJ:Jrar;uns da asstJm!Jlé;t gnral srJrão tO·
ma das por plural idade de votos, menos no c:tso da Pl<'ição do

director, do c<;nselho 11scal, que sm·á regulada ua fórllld do
art. 2í.
Art. i8. A asscmlJiéa geral se reunirá orJionriamente du~s
vezes cada a uno, nos mt•zes de Janeiro.\1, Julho, e nestas reu·
niues, o dircetor, o conselho fiscnl e a r:omrnissão rle contas
apresentarúõ o relatorio do estado da companhia e os respec·
tivos babnços feelwdos em 30 1e Junho e 31 de Dezembro,
os IJtiaes s~rào puiJiicatlos pela imprensa oito dias ant"'·
Art. i\): A assem!Jiéa geral tcrú um l'resiuente e dons
s~eretarios, todus elr.)itos :lllrlllalmente por maioria rdativa
de vutu>, em ·~scr.ttLtiu s·~t:c.Jto, scudo a tlo Pre,;ident•J sepa·
ra:la e a dos s~erctariosem uma lista, dos tfUaos o mais votado
será o priawiro, e o immer:liato o segundo.
Art. ~0. i\o impr~tlimtmlo do Presidente, o sub~'tituirá o
i. • Secretario, e na falta deste o s~_·gundo, S<'udo estt•s sub·
stituidos nos seus lugares pelo- immetltat·•~ em votvs.
Art. 21. Na reuuüio da assJmb!éJ g·Tal du nwz de Janeiro,
terá lug-ar a eleição do dir.·c.tor e do cuuselho fiscal, porescrutínio secreto e maioria absoluta do votos, potlentlu ser
rceleit<JS os llltJI11bros anterivrmeute notlleaúos, e em e~so
nenhutn dsix1ráõ de o ser ao menos dous rnem1JrÍ1s rJo
consdbo fiscal. 83 nnnhum accionista ou ~t) algum , o!Jti\'er

M'.Hl:-i lll.l POilEll

maioria absoluta de voto~, entraráõ em scgunuo escruli.uio os
ma1s votauus, eru numero duplo tlus mem!Jros tjue nelle
qeverem ser elettu;, e quauuo nu ~egundo escrulinio se não
p Jssa ultt.~r maioria absoluta, iJcdr:.íu eleitos os mais votados.
Em SL~;;uida S'J !'kgerá a mt'sa da as~mnbltia geral e commis~:lo U\'. cortta,;, euuJp·Jsta de tn·s membros tfUC deverúií
seJ,vir um aunu. ·
1\•t'<l~t·ap:tJ u.tit:·J. O t'mprczHio Jof\o Ang-ustQ CClrrf·a é
reconlt-:ciJo t.lir.~dor por C:'p:u:o tlt~ !r,•s :11:nos. e sú depois deste
te,npo é qne terá la~;lf a eiei!,;~tll d•} r1ue trata este artigo.
Art.. ~:L Cumpew a<J l'N:>i,!.Jnte : a!Jrir e fl!char as sessõc~.
rQJH\Hier a palavra, llhlllt•:r a ordem c a rL·gnlaridadc nas
di~cussões, e cummunicar ns Jl'li:k'!'at;ões da 11SSL·mhlt\3 geral
no tlin~cttJr e arJ ro:ts,;iho lio;ral, para e,;tps as fazc•rern
n•u•cuíar na parti} rpw l:l, s f!1r rel~tir<~. A nenhum áccioJJista s•:r·ú p:>r:nitti.io. llH'Sill!l J1'lrn cxplic:H;ões, fall;;r mais
IJ U·~ d u.•s

V<~z··s

so:m: o nu:,:ni•J acSlllll pto, ;'1 t'XCP.pt;:io dn

uir~:t:tur ü llli;!llliros

du

l'l!llSI·iiiU

li,:t:a I,

qllt:

poder;lu

~ellljii'IJ

n~,;puuucr {~:; argui~·l':%

tttw llte' foreu; diri:.:i.Jas.
Art. :2:3. Coiilp:;t~ No i." ~tJcretariu: ler e redigir ns act.as;

fazer n corr·~spoa•Ieucia e o CX!Jieiliente, r1ue será tambem
a.;sigaado pelo Pr<Jsiclentc .: e n pura r conj unctamente com o
2. 0 Secretario os votos elas eleit,;í)es a quo se proceder.
,\rt. :!~. Durante a apur<Jção dos votos, tornaráõ assento
na mesa, a par de eadil st;cretario, UOllS accionistas de maior
numero do ,,rçlíe,, que corn elles faruo a apura~.ão.
Tl'frLO TY.

Art. 2:i. As renniuú3 c·,trorainarias terão lugar quanuo o
rlirer:tor e o euns•:lho ll~·~al as con\'Ot~ar, on quando lhes fúr
i~:'O rcquerhl<) em re(Jr';snnt:•ção iuilividualrucnle assignatla
jlOl' t:~ntoS aeo~Í•tllbl.'.1!', ljll'tat:JS rt'prcsenlem Uill quinto U3S
:H'!;Uc~s

lla eon1 ,.:1 n h ia.

At't. ::!li. E:n \'irtn:l•J rl•~ tal rcvre~:mtnçiío, devcr:í o dirr.etor e r, elln~:.'lll•) ilse;i( •·m·.·;oenr n :Js~emblt;a gr·r:d, dentro
do prno ue oito tlias, e quando o nio f3('a, os nccionistas
o potlr-r:ío rner por :nin~mcios publieos nos quaes se asRi~·,ll'lll eom desi~na~ão üo numero de uc~,;ues' de cada um, e
Jp,·.l:~rvn,lo o motivo da convoca~ão.

EXE€UTIVO.
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'l'ITULO V.
DA ADMINISTRAÇÃO.

Art. ~7. A administração da companhia compete [ao
l'onselho liscal, e ao director.
TITULO VI.
DO DIRECTOR.

Art. 28. Comp~te ao director:
~ 1.• Convocar extraordinariamente com o conselho fiscal,
a assembléa geral nos termos do art. 25.
§ 2.• Executar as determinações da assemhléa geral.
~ :J. • Assignar com o c·mselho fiscal as aeções da com·
panhia.
.
§ %. • Fazer executar os trabalhos necessarios, como :
pontes, trapiches, trilhos de ferro, guindastes e outros que
o!Tereção vantagens á companhia. Tanto os membros do
conselho fiscal como o director, não poderão contractar estes
trabalhos, nem ter parte nelles ou lucros como emprezarios.
§ 5. o Escolher substitutos d'entre os membros do conselho
fiscal.,
Esta faculdade só é concedida ao direetor reconhecido
pelo paragrapho unico do art. 21.
§ 6.• Contractar com terceiros a construcção de dous
vapores que satisfação as condições du contracto.
Os mais que forem necessarios não poderão ser construidos
senão por deliberação da assembléa geral.
§ 7.• Nomear e demittir livremente os empregados assalariados; marcar-lhes vencimentos fixo e proporcional, ouvido
o conselho fiscal.
§ 8.• Escolher e arrendar casa para o escriptorio e ar·
mazens da companhia.
§ 9.• Dar outras direcçües aos vapores que não fizerem
falta ao andam~nto do serviço contractado, ouvindo para
isso o conselho fiscal ou a assembléa geral quando reunida.
§ tO. Representar com o conselho fiscal e solicitar dos
poderes do Estado tudo quanto fôr de interesse para a com·
panhia.
1'A1\TE J1,
29
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TITULO YII.
DO COXSELIIO F!SC.\ L.

Art. 29. Ao comelho fiscal compete:
§ L• Aconselhar o director em tudo quanto fôr mi:ter
para o bom andamento da companhia.
§ 2.• Convocar ordinaria e extraordinariamente a assem·
bléa geral ; arts. 15 e 25.
§ 3.• Fazer imprimir e assignar com o dircctor as acç!oes
e distribuil·as.
§·~.·Dar direcção e emprego ao fundo de reserva, ou
empregando em elfeitos do Governo, ou rccolhcndo·o nos
bancos, c caixas liliacs do lwneo do Brasil, em 1:onta f'Or·
rente.
§ 5.• l\Iarcar o dividendo que dever ser distribuído,
separando o fundo d!l reserva á vista das contas presta.Jas
pelo director e consll!ho fiscal, na parte que lhes fôr relativa,
as quaes lhe serão commuuicadas antPs de ser prt~'ente á
commissãP de contas, guardadas as disposições do § 8. 0 do
art. :!..• da lei de 2:! de Agosto de 18GO, c n. 2 do~ 17 do art.
5.• do Decreto n. 27ft..

TITULO YTll.

n.\

r:omuss.\o DE r:o"<T.\S.

Art. 30. Compete á commissão de contas:
Examinar o estado da escripturnção da .companhia, logo
que o director e o conselho fiscal lhe aoresentarem o balanço semestral, o que será concluído 15 dias antes do
designado para a reunião da assemi.J!éa geral, na qual a
commissão apresental'á o seu relatorio por escripto, que será
então lido e discutido.
O relatorio da commissão de contas será transcripto no
livro das actas da assembléa geral, e impresso com o ha·
lanço para ser distribuido pelos accionistas.

EXECUTl\'Q,
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TITULO I X.
DO DIVIOEl'iDO.

Art. 3l. O dividendo, emquanto o fundo de reserva não
perllzcr uma somma que seja igual a 50 •;. do capital
riTeetivo, não será maior de t2 •;•. O fundo de reserva
nunca será menor de 10 •;. do beneficio liquido.
TITt;LO X
DO FUXOO

IH~

1\ESEUVA.

Art. 32. Comporá o fundo de reserva: 10 •;. do beneficio
liquido (art. 31), o será destinado a fazer face aos prejuízos
do capital ou a suhstituil-o.
TITlTLO XL
JllSI'OSJÇÕES GEIL\ES.

Art. :n. Todas as votações em que houver emvatc serão
dt>cididas pela sorte.
Art. :JT~. A escripturação da companhia será franqUl13da aos
accionistas, desde que a couuuissão de contas tiver ultimado
o seu exame, até 3 dias depois da reunião da assembléa geral.
A esta companhia poderão incorporar-se outras por
deliherarflo da asticmlJléa geral, c prévia autorisa~ã.o do
(;overno.
Paragrapho unico. O con~elho fiscal se comporá de ::;
membros eleitos na fórma tio art. 21.
Art. 35. Lt)go que estiverem suiJscriptas 2.000 acções,
a companhia se considerará constituída para o elfeito de
rett uerer a approvat;;.lo elos seus estatutos, come~~ando a
funct;ionar logo lfUe forem approvados.
Art. 3!i. Fica entendido que os favores concedidos á companhia pelo Presidente do P11rá, no contracto de H de Fe·
vereiro de Hl67, e que dependem da autorisação da Assembléa
Geral e da Camara 1\lunici,wl, ficão dependendo de concessões
especiaes, quando forem exigidas.
(Seguem as assigna turas.)

--
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DECRETO N.

.

4-158-DE

.

2l

DE ABRlL DE

1868.

f'az extensiva aos Ofticiaes e praças da flotilha de ~fato Grosso
a medalha concedida á guarnição do Forte de Coimbra.

Attendendo ao valor e denodo, de que 1lerão provas
os officiaes e praças da flotilha da Província de Mato
Grosso na resistencia, que oppuzeriío ao ataque dos
paraguayos nos dias vinte seis, vinte sete e vinte oito
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e quatro; Hei
por bem Fazer-lhes extensivo o uso da merlalhn, coneedida pelo Decreto n.o :3492, de 8 de Julho de 18G!i,
á guarniçno do Forte de Coimhra.
Affonso Celso 1ln Assis FignPit·crlo, do Men r.onselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Marinha, assim o tenha entendirlo e fa<_;a executar.
Palacio do Rio de Janeit·o em vinte um de Abril de
mil oitoeentos sessenta e oito, quadragcsimo setimo
da Independenci~ e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadm·.

Affonso Celso de Assis Fiyúeiredv.
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DECRETO N.

4.·159-DE

22

DE ABRIL DE

1868.

Reforma a Secretal'ia de Estado dos Negocios da Justiça.

Usando da autorisação corie.edida ao Governo pela
Lei n. • ·1501 de 26 de Setembro do anno passado,
art. 36
3. 0 Hei por bem Decretar o seguinte:

*

Ci\PlTULO l.
'Da organlsaçào da Se(lretarla.

HECÇÃO

Dos

1.•

cmp1'l'fJtUlos.

Art. 1.'' A Secretaria de Estado dos NBgocius da
Justiça será composta de:
t Director Geral.
3 Dit·ectores de Secçiío.
7 Prime i ros Officiaes.
I) Segundos Officiaes.
8 Amanuenses.
8 Praticantes.
I Porteiro.
1 Ajudante.
'2 Continuos.
li Corl'eios.
SECÇÃO

Da dinisüu da See1·etaria.
Art. 2." A Seeretaria de Estudo dos l\egocios da
Justiça será dividida em quatro Secções .
.Art. 3." A L" Secção, immediatamente dirigida
pelo Director Geral, lerá a seu cargo:
~ t ." A Chaneellaria ~lór do Impel·io.

.\!:To~;

llU PODEH

~~ ':.l." O registr·o r;:~ f'lt!t'tH.l:t e destiuu de Lodos os
papeiS quu Yien~m ú :ict.:t'd::rin.
ti :J." A. clistri!mi:J;•J, :Jirec\;üo e remcss11 Llo expediente.
~ !1. o O livre da pnel<'.
~ ;i o O pt·or~t'sso, ott pt·epn:·o pnrn a s:HH:I_:iw das
leis c prnposlns lr!.dsbtiv;t:;.
R n.• A pnil\it·:t .::w d<~s lt+:.
.
.
~ 7." .\ ent·;·espuudt'III:Ía co!tt o l'o~:l<.'r Ll';~·tslalt\O.
,:;

~~-

0

<) J'(~latorio

tUlnnnL qu~~ dt~\l'. ~.; . ~1· pre~ente

ú Assetubléa l}ct·ul Lrgi~;lalivn.
~ 9." O pt·epam do despacllo Impel'ial.
~ ·10. O assm1li1lllt~nlo dns empt·cgadus da Seeretari<t, eom as nol:!s rcspeetivas.
~ I f. Os ~~~t·uws d:~ j:: r;uu:)ttlo dus e! H pregados,
CJIII~ 0 d1~n~rn pt·t~:>lnr ttil ~\enelari<1.
~ U. A sytwp.;e e Íitdit:·~ niph:~h:·li•·n dus twg·q:~ios
soht·e os qll:lf?S ~·~ ('on•:nl!nda " ~:,,.,.!:;'':' dP .lll:;lll.:il.

:; U . . \

~'YIIItp:-:t~

di! lllt'SIIIll

. ~ 11. A ~;ynop~;~~

tJYas aos

,. indi, . ,. :dp!,:tltf'li,:o d•~;; p;ll'l'':'~'·"s
1:orll ;1s H1•solw:o1~c. r•~spt:CII\'iiS •

s,.,.,_;<liJ,

e

lll~g-oelo:;

ind:t:P il_lp!i!dH·lit.:ú. d;ts leis nda·
da .f !I si''.:<'.

~ i:i . .\ l'f~\'ÍSÜO da l'f•t\ar···:ju dus m:los, ljll:~ ~;~~
devem expNiic.
..
~ 1~ ..\ fl~;,:n_lisíl(:.iío d~.s _dP.spPzns ria Secrclaria.
~ l1. O an·I:I\'O u a lmt!:olt;:•:::•.
~ .Jg .. \ n·:~!It:;H_:~-~o. d~~~1d . .~:~~-t 1 ), t1pu:;.PnhHlut·ia e li . .

f,i:lu.~;t:;
~:: ·i\).

dus ·~~!!Pi'(l;!·ndíl:' t:a ~-:l~~~!·:.:!;tr1a:
Os ll!'!.';uci•1::> n·:·:·•n;Hlu~. c•.itlllllcltitlos pdo
:\lilri:.;tr·o ao Dir,•t·l>Jr· t;LT;d.
~ 2Ll. O liHo do Jllllllil d1i:i t:t:l]ll'l')~ndns .
.\l'!. 1. 0 t\ sc•·.;u:1da Sw·do t'UJI!pl'eltendc:
'; 1. 0 .\ nl·:~'ii!IÍ;o;;H·;'!It !qt!'ft'tili'Íil.
~~ '2." .\ l'Ullt't~,···:-it·; ,. "n·i·'l!'!llil dos eutli[~·us e legblnt_:;':o CUlll::•l'i1:;,Jte dU ~.:i:ihkriu da Ju~ilÍI~il.
~ :J." A adtilÍUÍ:~!t'il!'iltJ da iu:;li,·a c i\ il, cuttJtllel't:ial e erilnin<d.
··
·•
··
l:i í." ,\~; queslu:~s suiJ'"U a Íi!LI:ili:;·,~tJt:i<J .I~ illlt:rprc!a~:<'í<J

t!us leis t~ t·c:.(ulal:~;:u!us. ,
0,; cnn!lietos de jurhdiet;f'IJ.
O l''Ct~qnalPt' <i<ls H'tlil'il<.:ns ~~ pn~cnlorias 1ie
jtu·isdie\:<\o e:;t~·tul~;eil':l, qn'~ d;..•\:'tll tc·r exet.:w.:üu no
~ :;."
~ ti. o

llli!WI'Í<).

~· 7." :\ colleccüo ;mmnl delrJd.ls ;1~-; ~··Jhreditas
questões.
..
§R.·' .b qlll'ixns e l'l'JW<::wn!a'.:úe::; coulra tnagisll'auo~ e e•npregados dt• .Tt!:::tir;a.

EXECCTirO.

·~li

§ !l. • O pl'O(>'sso dos cml~:u·gos opposlos ú Ch ;meellaria.
§ 10. O quad1·o da divisão civil e judiciaria.
~ H. A nomea~,;;1o, remoçilo, recoudue~:üo, PP;I'muta, susp1:usúo, demissüo e liccnt,;as dus magtstmdos e empl·egmlo::; d c Justica.
~ 12. O assüntiunelllo dos Juiú~s d1~ Direito, Juizc)S
r.Iunieipaes, l'r·olnollli'es c en1p1·egados de .Jusli~a •
.~ LL .\ mat;-icula <Ull!Ual dos Baeltarcis 1'ormadus,
com ns nulas pl'i~slnda:_:, pelos Din~e.~ur,·s das Fn-·
enldades de Din·ilo .

.~ H. :\ Jllal.rieula dos Juizes I\lunicipnr>c; c PromoLon•s Publie:Js, lw!Jiliiaclos para .Juizes• tk Di1·cito.
§ ·lii. O liHo Cfll que ~.e deve1n l<tnr:ar as notns
J'()latinls Do exerl'.icio dos .Jniz.l's rk Direito, r;in;li·
cipnr-s

t\

l'mnlolur·ps.

·

· ~ •I li. A r,:-;lalislir·.a poli,;ial f'. j11diriari;l.
~. •17. IJs llliljljt:IS :-;1~111:111<1\'S.

Ar!. G." A l!:r·r·.eira S:~e1;;to culll[H'I~hr:rliJI::
~ ·1. o A J.wliüia e scgur·,\l~ça pulllica.
~ 2. o A divisào polieial.
~ :3." O a~;:o\'lllam·.:ltlo· do~ Clllprt:gatlus das Secrutnrias dü l'otieia.
L" O assenli'.lll~~nlo tio:~ lkleg-ados n Snhdelegados tl:l Ctlrll~.
~ ü." A n:Hllearüo, dcn1issüo e li!;curas dos Chefes
e elli!JI'l'gados d ~~ Pol it~ia.
..
~ (i. o As qncslôes sobre africanos.
~7. 0 As pr·isücs.
~X." A ..,; eulonins pewws.

s

~

9. o A Dtnnislia, JWI'dilo n eomnmla1:iío tln penas.

~

10. ,\ nl'.'-~aaisn6tn da t:uar·da I\:wwllal do ]tllpcrio ~~ Cln·[lO l'oii'cial' da Côt·te .
.~ 1 ·I. A Jtl)llte:u_;iio, susprnsi'to, remoçüo, passngcm, r·cforrwt e demissüo dos Oaiciacs da Guarda

Nneional do I1nper·io e COl'(lO Poli1:ial da CürLc.
LL ,\ matl'ieula de: todos os Oflieiae:> Ja Uua~·da
Kadoual tlo lntper·io e Corpo Policial da Côrte.
§ I:J. O::; quadr·os da força qualiiir:ada para o serYko a c li r o e de resPI'\·a.
·* 14. Os qundnb do Corpo Policial da C\)rle, c dos
Corpos Polir;incs dns P rovincias.

s

s

15. Tudo qa(~ dissPr t'P~'peilo no s0n·i~;o. m·nwmento e diseipli11a da Guarda \;~eio;Jal du 1ntperio e
Cl)J'pu J1olieial da Côrle.
1~rt. G.o A qua_rtu _Scc~;Jo comprellenrlc:
~ 1." A orgamsuçao do or\:;mwuto.
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§ ~. • A distribuição dos credilos.
§ 3. 0 A creação de creditos supplementares e extraordinarios.
§ 4-. A expedição das ordens sobre as despezns
doo 1\Iinisterio, c a fiscalisac;;ão dPIIas.
§ 5. • O balanço provisorio.
~ 6. • Os quauros semanaes e mensaes das despezas e estado dos creditos.
~ 7. o Os conlractos.
~ 8. o· As indemnisações.
~ 9. o A organisação do quadro dos vencimentos
de todos os empregados subordinados ao Minislerio da Ju~liça.
§ 1o. O inventario dos moveis da Sec1·etaria.
Art. 7 .• E' commum a todas as Secções:
~ 1. o A guarda dos papr:is pendentes, até srwem
linclos ou prejudicados.
~ 2." As certidões,
~ 3. o A expedição dos tilulos de nomeação qu1~
nellas se passarem.
§ 4.0 A aposentadoria dos empregados, cuja nomeação lhes incumbe.
~ 5. 0 Os regulamentos, instt"Ucções, deci~ões ~~
quaesquer acto~ que versarem sobre negocws de
sua corr.petencia.
§ 6. o A synopse e índice de todos os nego cios
que correrem por cllas, com indicação da mareha
que tiverem, e sua solução.
§ 7. • A synopse e indiee das lds, regulamentos
e decisões do Governo, na parte que disser respeito
i\s especialidades de cada uma das mesmas Secções.
0

CAPITULO 11.
Jlos

J~mpregado!lil.

SECÇÃO

'1.•

Das nomeaçües c substituiçucs.
Art. .s.• O Director Geral, os Directores de Secção, os primeiros e os segundos Officiaes serão nomeados por Decr·eto Imperial; os outros empregarlos por Portaria do Ministro.

EXECUTIVO.

Art. 9.• Serão da livre escolha do f.Joverno 'as no.o
meações do Director Geral, Directores de Secção.
Porteiro, Ajudante, Contínuos e Correios.
Arl. 1o. Dependem de accesso as nomeações dos
primeiros e segundos officiaes, prefftrindo-se os empregados de categoria immediatamente inferior.
mais habeis e zeloso:; pelo serviço.
Art. 11 . Ninguem poderá ser nomeado Praticante
!lem provar quo tem boin procedimento e a idadB
de ,18 annos completos, mostrando em concurso
hoa letra e conhecimento perfeito não só da gram.
matiea e lingua nacional, mas ainda da arithmetica
até a theoria das p1·oporções inclusivnmente.
O Pratic<l n te niio poderá ser nomeado Amanuense
!'em que, além de te•· pelo menos um anno de exereieio, mostre em concm·so; L•, que redige com
f'adlidadn qualquer pe~;a oíliciat; 2.•, que tem conlll;eim~nto dos pt·iucipios 17nraes t!c gcowaphia.
tl Justo na tio Br~tsll; :.1." que falia as lwgum. mgleza
c franceza ou ao menos as tr-aduz.
Para17•·aplw unico. Serão dispensados destes exames somente os indivíduos lJUC occuparem em
outras I'e(Jartições empregos de igual categoria,.
para que tenhào sido nomeados em virtude de appro..
vacão obtida em concurso nas materias exigidas.
,\l't. ,12. Nenhum empregado reformado, juoilado.
ou aposentado poderá ser nomeado para emprego.
da Secretaria de Estado dos Negocios ela Justiça.
Art. 13. O Dircctor Geral será substituído em seus
impedimentos pelo Director de Secção que fôr designado pelo Ministro. A designação póde ser revogada discricionariamente. Na falla do designado
servirá o Director de Secção mais antigo que estiver presente.
Art. i 4. Os Dircctores de Seccão serão substituídos
em seus impedimentos pelos primeiros ou na falta:
destes pelos segundos OHiciaes da Secção , por,
designação do Dlfector Geral.
SECÇÃO

2.•

Das licenças.
Art. H>. As licenças por molestia conservaráõ ~os;
empregados do. Secretaria a sua antiguidade por
P.Un: TI.
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inteiro até seis mezes, c por metade desse pram
até um anno, não se levando em conta todo o tempo
que decorrer de então em diante .
. Art. 16. Os empt·egados que \ivcrP.m licença por
motivo de molestia, poderão perceber o ot·denadn
inteiro até seis mezes, e a metade de então em diante
até um anno.
Nos demais casos descontar-se-1m a 5.• parlt~ do
ordenado até 3 mezes, a :J.• parte, por mais de 3 al~
ti, e a metade por mais de 6 até um anno.
Em todo o caso não será abonada a gratiHca~:;:il.o
devida pelo effcctivo exercício.
§ Unico. O tempo das licenças reformadas, ou de
novo concedidas dentro de um armo, contadt) dn
dia em que houver tcrminauo a ~rimeira~ serit junto
ao das antccctlentes, para o fim de t:w.Pr-s!' 1w
ol'lll'lt:Hlo n dcsconln, de rpw trata P.'"ilt~ artigo.
J\J't. 17. A lit:t~llr:a, ainda e111 t:aso clt~ llllltustia,

poderá SPr ellllCI'dida COill O ol't!l~llado CUITl'S(IOIIdente ao tempo re..;peclivo, ou st>m ellt!, a juizo do
Ministro.
Art. IR. N<lo terft lugar a conccssfto tlc liecnça ao
emoregado l[lle ainda não houver entrado no ellúdivo
exe't·eicio do seu lu~ar.
Art. 19. Fieiio sem efft~ilo as licenças, de tpte so
não usar um mei dPpois de concetlit\(ls.
SECÇÃO ~.•.

Da azwscntarl(wia.

Art. 20. Os empr,~gados da Sccr<'tm·ia só poderuo
aposentados qnantlo Hearcrn inhahilitatlos para
P.Xercer os seus cmp1·egos, por motivo de molcstia
ou de avançada idade, ou a hem do serviço.
Art. 21. Será aposentado com o ordenado por
inteiro o empregado que contar trinta ou mais annos
de serviço ; e com o ot·denado proporcional o que
tiver menos de trinta e mais de dez.
§ ·1. o Nenhum empt·egado será aposentado tendo
menos de dez annos de serviço.
§ )!.o O empregado serú aposentado com o ordenado do ultimo lugar que servir, eom tanto que
tenha nelle tres annos de etrcctivo exercido, exclmdo
~er

Ex~ccnro.

todo o tempo de inletTupções por motivo de licenças
uu !"altas ainda que em c~onsequencia de molestta;
c emquanto os não completar, só o poderá ser com
o ordenado do lugar que anteriormente occupllva.
Art. 2í!. Serão contemplados como serviços uteis
Jnu·a a aposentadoria, e addicionados aos que forem
feitos na Secretaria, os fJUC o empregado houver
em qualquer tempo prestado:
L" No excrdcio de empregos publicos de no-"
mear;ão do governo, e estipendiados pelo Thesourd
!'iar.ional;
2 • Em repartições administrativas provinciaes e
iln Carnara Municipal da Côrte, exercendo empregos
retribuidos ; mns o tempo dos serviços efl'ectuados
nestas repartir-ões será contemplado sómente até um
lnr~;o do que
contnr relativamente aos que forem
Jli'Psta!los na St~cTclaria;
:J.• iú1 ex.H·~_;ito ou 11a nHit'inha como ollicial ou
praça tle pret, se uiio tiver sitio já incluído o rm;·
pectivo tempo de servico em refcirma militar;
4-.• Como addido á Secrelal'ia e outras Repartições.
A t·t. 23. Na liquidaeão do tempo de serviço se
ob,erv:Jrá o seguinte:
·
4.• Quanto ao serviço prestado na Secretaria, não
se descontará o tempo de interrupções pelo exerdeio de quaesquet· outras funcções publicas em
virtude de nomeação do Governo, de eleição popular, ou de prescripção de lei; será, porém, descontado o tempo de f'altas por molestia excedentes
<l 60 dias em cada anno, o de licenças e o de faltas
wio justificadas.
2. • Quanto aos serviços prestados em repartições
pmvinciacs, e na Canwra Municipal da Corte, se
eontará sómente o tempo de exercício no emprego,
exeluido completamente o de interrupcõcs por
qualquer moti\'O, IJem eomo o de licenças oi.t faltas.
3.• Quanto aos set·viços prestados no exercito ou
na marinha, a liquidação serú feita Sl~gundo as
di~tJOsições da legislação militar concernentes á
reforma.
,
Al't. 2L As disposições dos a.l'tigos antecedentes
comprchendcm nüo só os empregados nomeados
para a Sect·etaria da Justiça depois da promulgaçãG
do Decreto n.• 2350 de 5 de Fevereiro de 4859, como
os que jú servião antes, e em caso algum, tendo
o empregado direito aos ordenados marcados na
tahclla qué biliou com o mesmo Decreto, ser~

se

~36

ACTOS DO fODEH

tomado por base da liquidação do vencimento de
inactividade o tempo maximo de 25 annos estabelecido na legislação antel'ior.
Art. 25. Perderá a aposentadoria o empregado
que fôr convencido em qualquer tempo, por seutença passada em julgado, de tet·, emquanto su
.achava no exercicio do seu 8mprego, commellido
os crimes de peita ou suborno, ou praticado acto
de revelação de segredo, de trairão ou de abuso
de confiança.
•
SECÇÃO

4.•

])as demissües e 1iWclidas d-isciplinares.
Art. 2G. O Director Geral c os Dircctores rk Sr:cci'ío
podem ser liHcmeute dcmitti1los pc~lo novr~rnn·:
Os pt·irnr~ir·os e os ~'~~g11nrlos Ollif:i;H~s. os Antanuenses e os l'raticantp:; scri'ío conscrnulos emquanto bem servirem; <],~,·endo, porém, l~stes ser
demittidos no tirn de dous aunos, se nfto mostrarem aptidão.
Art. 27. Os empregados da Secretnria da Justi\;a
serão sujeitos üs seguiutes penns discip!innr:~s nos
ca~os de negligencia, d<~~o!Jcdicpcia, falta d~~ eurnprtmento de dc,·ct·es, e falta do cornpnrccunenlrl
sem cat~sa justificaJa por 8 dias consccuti\'OS, ou
por 15 mterpolados durante o mesmo mez ou em
!2 seguidos:
1.• Simples afhertencia;
2.• Reprehensão;
3. • Suspt~nsií.o ató 11) dias com a perda de todo
o vencimento;
Estas penas seriío impostas pelo Director Geral,
podendo as duas primeiras ser applicadas pclo·s
Directores de Scccão.
Art. 2R. A suspe'nsi'ío, nos casos de prisão por
(Jnalquer motivo, ou de cumprimento de pena quo
obste ao desempenho das func\;ões do emprego ;
de exercicio de qualquer cargo, induslria ou occupação que prive o cmpregaao do exact_o cmnprunento de seus deveres ; de pro11uncta sustentada em crime commum ou de rcsponsahilid:Hle,
ou o empregado se livre solto ou pt·eso, c, finalmente, quando se tome uccessaria. como medida
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pl·evenliva ou de scguran~.:a, só poder{! ser determinada pelo Ministro da Ju~tiça.
Art. 29. O elfeito ·da suspensão é a perda de todos
os vencimentos, excepto quanflo se tratar de pronuncia em crime de responsabilidade ou de medida
preventiva.
Nessas hypotheses, o empregado perderá a grat.ilicat:iio, e' na fie pronuncta 1icará privaflo, além
disso~ de metadr} do ordenado até ser afinal eondemnndo ou absolvido nos termos dos m·ts. 465
§ L o e 1H do Codigo do Processo Cri mina I ; restituindo-se a outra metade, dada a alJsolvit,:[\0.
SECÇÃO

G.•

Dos rcncimcntos.
Art. ao. Os veudmcnlos dos crnpre~ndns fias~~
erelaria rk Est<Hfo rios Ncgncios da Justi~:a 1;onsliio
~~~~ orcl1mafiO e ~ral.iJíen!Jto; c s<lo os lixados 11a labeiJa n.• ·~, annnxa ao Decreto 11." 23~;o de ü de

fevereiro de Hi59.
Art. 31. O empregado, que substituir no Direelor
Gerul, oli a algum dos Director·.es de Sccçào, per·
ceberá, além dos seus vendmentos, a gratifkat,:ão
do substituído, não excedendo po1·ém o total em caso
algum aos ''encimentos que a este competirem ; e
todo o Yencimento do substituído, se este nada
perceber.
Art. 32. O empregado que ex~rcer interinamente
lugar rago, pereebcrú o respeeti\·o vencimento.
At·t. 33. O empregado commissionarlo em servieo
estmnho ao Ministerio da Justiça, ainda fJUC coin
autorlsação deste, não terá direito aos vendrnentos
do emprego, emquanto dumr a commissào.
CAPITULO III.
Das attrlbulções dos empregn•les.
SECÇÃO

4 .•

Do Dircctm· Ge1·al.
Art. 31.. O Director Geral é o chefe da Secretaria
de Estado üo3 Negodps da Justiça, c a clle estão
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suhol't\iruu.los lodos os empregados; deixando t.ln sP-r
inherente ao respectivo emprego o titulo de Conselho.
At·t. 35. Incumbe-lhe:
0
~ 1. Dirigir, pi'Omovcr e inspeccionar lodos os
trabalhos da Secretaria, especial e immediatameute
os que cstfw a cargo da primeira Secção.
~ 2.• Manter a ordem e regularidade do serviço.
~ :i. • Ot·ganisar até o dia 31 de 1\Iarço, e submetter
ú considerado cto Ministt·o, o relalorio que deve ser
i:lunualmentê apresentado á J\ssembléa licral Lerri!li•
\afira.
l":J
~ .\.. • Executar os trabalhos que lhe forem comlllellidos pelo :Vlinistro, e prc,:;tat·-lhc as informa~ões
e pare~:eres que exigir.
~ ti u l'repal'ill' OU fazer prepnl'ar, C instruir· com Oii
IWI:!~SS<II'ÍLJS do!:IJIIII'lllOS e Ínfoi'IIHI!'ÜCS lor!OS OS JIC~OCÍOS, quo dt!\'<lo subir ao couhednwulu c llecisiio
uo Ministro.
G." Corrcspontler-sc directamcntc, de ordem do
~lil!istro, eo111 quaesquer aulol'irladcs do lmperio,
(exeeptuados os ~Jinistros de Estado, Camaras Leg.islatiYas, Bispos, Pmsitlcntes de Província c Camarn
1\lunieipal da Corte) sobre assu mptos de simples expediente ou pedido de inform<u.;ões e documentos
para instrueçúo dos nPgoeios.
~ 7." Proferi1· despacho final soht·c hahilitaçiío
de Juiz,~s l\lunieipa<~s e Promotores ao cargo de Juiz
de Dit·nito; ~~ nsstgtwt· os I't!spectivos diplomas.
~ ~. n l'ruferit• desp;lcho sohre os pedidos de cer-

*

lidi\o.
~ !l. • Assignat· os tlespachos nos requerimentos
prejutliendos.
~lO. Hcccbcrc nhrir· todaacorrcspondcncia official,
remettel-a oo empregado Cllcm·rcgado do registro
da entrada elos papeis, para dar-lhe direcção c levar
1mrnediatamente ao conhecimento do Ministro aquella
que por sua iluportancia o merc~a.
3 11. Dar licença aos empregadÔs, até trinta dias,
por motivo justo.
~ ~2. Designar os emprpgados que deve ter cada
. Secção, e chamar extraordinariamente ao serviço de
I(Ualquer das Secções os empregados das outJ·3s,
quartdo a Rffiucncia dos trabalhos e sua urgeucia
assim o exijão.

i.XECl!TlVO •

SECÇÃO ~.·

Dos Di1·ectm·es de &criio.
Art. 3G. Os Directores de Secção rr.spondcm por
todos os trabalhos que nus suas Sccçües se llzen~m,
• de\'em em tudo auxiliar ao Direetor G•~ral;
Art. 37. Aos Directores de Sec~ão incumbe:
§ t. • Dirigir, examinar, tisca\isar e promover todo i>
08 trabalhos, que competirem ús suas Secçües;
§ 2. Distribuir o servil.;o pdlos emprPg<Hius da
Secção, mandando prefel'ir o que fôr urgente;
§ 3. • Mandar !'Cuigit·, independente de despacho,
os avis"Os e offidos solm~ assurnptos uc simpiPs
expediente ou pedido de infonna~,;oes ·~ doeutnenl~l:-t
tweessarios pat·a iustt·ucção dos neg-o~:ius;
~ 4.• Remeltcr ao Oirector IJeml, utdt~pendenle
de extracto, os requerimentos pl'Cjudicados, para
tm·em o competeute despacho;
§ 5. o Uemelt(~r para o Archivo os papeis, cujos
2ssumptos estejã.o findos;
·
~ 6. o Redigir os actos, fllle tiverem ue ser exprdidos pelas suas Secções;
§ 7. • Prestar e requisitar dos outros Dtrectores 11s
informações necessarias pam que os trabalhos da
Secção sejão perfeitos.
§ 8.• Communicar aos outros Directore~. o que se
houver feito, e tenha•dependencin com os negocios
•}H e lhe estilO incumbidos.
§ 9." Legalisar as certidões c documentos expedidos pelas suas Secções.
§ 40. Ter debaixo de sua guarda os negocios -reservados, que lhes for~m commettidos pelo Direclor
Geral.
§ H. Crear os livros necessarios para o bom e
regular andamento do serviço de suas Secções.
5 42. Organisar e apresentar ao Director Geral, no·
dia t.• de 1\larço, o relatorio do~~t negocios que correrem por suas Secções, com os repectivos annexos
para se fazer o relato rio geral da repat·tição.
§ t 3. ReQresentar ao Director Geral, q '.iando os empregados forem insufficientes para o serviço, 011
quando não cumprirem seus dcvet·es e deixarem de
rtxecutar suas ordens.
0
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~ 14,. Colher todas as informações, documentos e
pm·eceres necessarios para esclarecimento dos ucgoeios que devilo sul> h· à dcc.isào do Ministro.
~ 1ii. l't·opõr as refol'lnas e medidas, que reclamarem os ncgocios de suas respectivas Secções, e
'tue rorem aconselhadas pela pratica e exper1encia.

SECÇlO

3.•

Dos p1·imeh·os e seqnnrlns Officiacs, A manuen~es c
P1·aticanttJs.
Art. 38. Aos prim,~i1·os c seg-undos Officiaes, Amanuenses e Praticantes i nc.u ru hc e~e,~utm· com zelo
todos os Ll·ahallws qtlt~ lhes l'or«:rn t:omllll'ltitlos pelos
flil'l~dores tias respt~!:lirm; s,~,·t,;úes, ou pelo llil'ectot·
lil'l'ill.

Art. 39. Siio t·usponsaveis pela t·cgularidauc do
sm·"iço dP f1Ut~ estiverem incumhibos, e pcln exactidáo Jas int'uruwt.~ties que prestarem.
SECÇ.\o

La

Do Porlei;·o e seus subordinados.
Art. 40. Ao Porteiro são suhordinados o seu ajudnnte, os Continuo:; c os Correios.
Art. 4-1. Ao rorteim incumlile:
§ ,, . • Tomar o ponto dos mencionados empregados, seus subordinados.
· ~ 2. • DistriLnir e fiscalisar o serviço do seu ajudante, dos Conlinuos c dos Condos.
§ :1.• Repr·esentnl' ao Director Geral sobre as faltas
e abusos, que qualttuer· dos ditos empregados comrnettm·.
§ 4-.• Cuidar da conservnção dos moveis e mai:s
oh.ieclos pertencentes á Secretaria, e do asseio desta.
~ 5. • l\lanter a ordem na ante-sala, para que as
partes não perturbem os trabalhos; re\)resentando
ao Dit·ector Geral qu&ndo não fôr uttem ido.
Neste caso (~ applicavcl a disposiçüo 1la segun1la
parte Llo art. G3 do Dcct·elo de 20 de Novembro de 4850.
At·t. 42. Os Correios são responsaveis pela prompta
e Hel entrega dos papeis, de que forem incumbidos..

2H
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CAPITULO IV.
Da ordem, tewn1•o e processo do serd._o.

Art. t3. O serviço começará ás 9 horas e findará
l1s :3 em todos os dias que não forem de guarda ou
feriados.
l)oderá porém o Director Geral, quando for indispensavel, prorogar as homs do expediente, ou fazer
executar, em horas ou dias exceptuados, na Secretaria ou fóra della, por quaesquer empregados, trabalhos que lhes compitão.
Art. H. O Porteiro encerrará o ponto dos seus
subordinados, meia hora antes da hora marcada
para· os empregados.
Art. ~!1. N<i.o estão sujeitos ao ponto o Director
f}crnl, os empregados do Gabinete e os Correios ·
que nüo csti verem ·de servi!{O.
Art. 4-6. O empregado que faltar ao serviço,
soffrerá perda total ou desconto em seus vencimentos, conforme as regras seguintes.
§ 1.• O que faltar sem eausa justificada psrderá
todo o vencimento.
§ 2. o Perderá sómente a gratificação aquelle que
faltar por motivo justificado.
São motivos justificados: 1 . • molestia do empregado; 2:o nojo; 3. • gala de casamento.
Serão provadas com attestado de medico as faltas
pot· molestia, quando excederem a 3 em cada mez.
§ 3. o Ao empregado que comparecer depois de
encerrado o ponto e dentro da hora que se seguir
á fix!lda para o principio dos trabalhos, justificando
a demora, se descontará sómcnte a metade da. gratificação.
Ao que se retirar com permissão do Director
Geral uma hora antes de findo o expediente, se
descontará Lambem metade da gratificação.
O que comparecer depois das ~o horas, embora
justifiq•Je a demora, ou retirar-se antes das duas,
ainda que seja por motivo attendivel, perderá toda
a gratificação.
O comparecimento depois de encerrado o ponto,
sem motivo justifieac:lo, importará igualmente a
perda de toda a gratificação, e a sabida antes de
findar o expediente sêm permissão do Direclül'
Geral, a de todo o vencimento.
·
P~llTJ.:

11.
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~ 4. o O des0onto por faltas interpoladas será n~
lativo sómente aos uias em que se derem; mn.<-,
se forem successivns, se estenderá iam bem r os dias
que, não sendo ele serviço, se eomprehenclerem
no pet·iodo das mesmas faltas.
§ 5. 0 As falt:Js se conl:miô <.\ vista do que constar
do li\To do ponto, no qual 0ssignarftõ todos os
mnpregados durnnte o primeiro quarto de hora
que se seguit· ú marcada ·para o começo elo expediente, e quando se retiriJrem, iindos os trabalhos.
No mesmo lino brwará o Direetoe Geral as competentes notas.
·'
§ 6. Pertenct~ ao Direetor Gt~ral o jnlg·amento
sobre a justifica('n !h; !'altas.
Art • .1:7. Nilo soll'i't:rú deseonto <">lgum o empregado que iiJltar na S<X'I'elarin:
1." Por Sl~ ae!tar Pncnnw:ado Tlelo l\Iinistt·o rir~
0

qnnlquer trahai!Jo 011 !:omHti-;s;ío.
2. o Por motivo d(: sr~n·il·.o da Sl~eretari<l eom ali-·
torisação uo Director 1; crill.

a.• Por estar sen·indo algum eargo r:rn.tuilo e
obrigalorio em virtude de preceito lle Llei.
Art. 48. No fim do mez será o livro do ponto rerncttido á L" Secdí.o para liquiflur as faltas de r.ada
um empregado e p"assar nllesl.allo de frequencia, flUe
deve ser n~signaclo pe;o Dit·cctor Geral, c remettidu
a.o Thcsouro.
Art. 4!l. Em geral n flírma do proeesso é a seguinte:
- ~ L" O papel, com a nota do registro lla entrad.'l,
é distrihuido ú Secç.ão compdente.
§ 2. • Depois de eolhidns torlas as informações t~
documentos que o llirPetor l\n Sret;ilO julgm· necessarios para esclarecimcuto do neg•)cio, será o pnpPI
extrnctado c informado.
§ 3. • No extmclo, o empregado a quem o papd
fôr distribuído, referirfl os precedentes havidos, o
estylo da reparti<_;.ão, e ajuntará os papeis Íf!ll?Ol'lantes, convenientes e ana.logos para a dectsao.
§ 4. o O Director da Secção adoptm·á, corrig~rá ou
reformará completamente o cxlt'.'lclo e a inforrnal;.ão, autorisando-os com a sua assignalura.
§ 5. 0 Todos os papeis serito visados pelo Director
Geral, que podera aüdkionar sua opinião, concordando ou discordando <los Directores de Secção.
Art. !)(). Para o pt·neesso dos m~gor.ios, <'m gr.rl\L
t>XigC-SP:

1\XE\.:UTlYU.

s

1." Inl'o1·nweuo do PresidentQ da l'rovincia, ou
qtwlquer outra ãutoridade, por quem deva o negocio
ser remetlido ú Secretru·ia.
~ 2:' Hesposla, ou nudiencia do empregado, a
quem ~e r·eferi1· o negocio, se iôr queixo, accusação
on repn~~cntnçâo.
,\J·t. :;1. E111 gemi depende de consulta da Seceão
'le .Tusliea do Conselho de Estado a decbüo dos "seguintes Íwgocios:
§ 1. • Peti•;;iies de graça.
~ 2. • ·Quei~o.s contra magistrados e empregados.
>i 3." Suspensão de magistrndos e enqn·<~gallos.
~ .\.." H.em•H~iio de Juizés de Direito.
~ :;.• Conflietos.
~ 6. • IJuvidas suscitadas a respeito da c:cccuçilo de
leis c reg•tlamcntos.
,

Art. !)2. N5o poderão !',et· nomeados para o Ga..
hirwtc do Ministro da Justiça senão empregados
do mesmo l\Iinisterio, os quaes lerii.o, nlém dos seus
vencimentos, uma gratiilcação annual que não excederú do 2: 400$000.
Art. 53. Fica exlinclo o lugar de Consultor dos
Ne,!!oeios
.Justi1:.n.
Art. i\.\.. As eumrmmicaçõcs qne netualmente se
fazem de nomeações, remoções, demissões, aposentadorias e lieencas serão substituidns cl'oril em diante
pelas publicaçó'es feitas no Diario Ofticial; e as de
posse ou exercício pelas verbas ou declnrações escriptas nos respectivos titulas ou attestados de exercicw, quando não conste do mesmo Dia;·io.
Art. 5ii. As cartas ·dos Mngistrndos, Chefes de Policia .e Serventuarios ele Olficios de Ju;;tiça, ficão
substltuidas pelo Decreto, que será entregue ao no-·
meado, para ser\'ir-lhe de titulo.
Art. 5G. Os direilos, se \lo, emolumentos e transito, que até agora se pngavão pelos Cartas e Apostillas, serão devidos pelos respectivos Decretos.
Art. 57. Os Dec•·etos serão (como se pratica com
as Patentes da Guarda Nacional) conservados na Secretaria durante 30 dias depois de feita a publicação,

ua
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a fim de serem entregues aos interessauos, logo que
tenhão pago o que t'ôr devido á Fazenda Nacional.
Findo esse prazo, serüo rcmettidos ao Presidente
da Província, onde estiver situado o lugar a que se
referirem; e entregues aos interessados, depois tlc
satisfeito o que fôr devido ú l<azcnda Nacionn .
Art. 58. Fica de rogado o Decreto n. o H32 de ~7 de
Agosto de H149, na parte em que incumbe á Sccn~
taria de Estado rlos Ncgocios da Justir.a a remessa
das notas dos direitos, sello e emolurricntos, a t{UC
seja sujeita a expedição de tilulos.
Art. 59. Os requerimentos despachados pelo Ministro serão remellidos, sem nviso ou offieio, {I~
autoridades a quem compelir o cumprimento do
despacho.
Art. 60. Fica dispensado o registro:
1. o Dos originacs das leis, decretos, resoluç.ücs
de consulta, rP~IIlamctllos, instt·lw~:i"í<~s n eir·eulat·t!S
expedidos pr:lo 1\linisll'rio da .1:\slit;n, r~xcnplo os
decretos tl.e nomeação ou demissüo, c os que eoneedem vencimentos e aposentadorias.
2. • Dos avisos, ordens, officios e portarias do
mesmo Ministerio; e das informações, rcpl·escntações e pareceres, cujas minutas serão classificadas e encadernadns nnnuulmente.
Art. l:lt. Fit:a abolida a concessiio da gratificnção
por mais de trinta annos de serviço, de que traÚl o
art. 18 do Decreto n." 23:so de iJ de Fevereiro de 18!)9.
Art. H2. E' prohibido aos empregados encarregarse de requerimentos de partes. Estas os lanr;urúõ
na caixa, que para este Hm existe na Scct·etaria.
. Art. 63. Conlinúa em vigot·, quanto aos actuaes empr~gados, o art. 22 do Heg. 11. • 2350 de 5 de Fe,eI'ciro de 1859.
.
Art. 6-i. Ficão revogadas as disposições em contrario.
1\'lartim Francisco Ribeiro de Andrada, tlo Meu
Conselho, :Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte dous
de Abril de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua

l\lage~tade

....

o Imperador.

Mm·tim, R'rancisco Ribeü·o de

Antl~·ada ..

DECRETO N. 4.160- DE 22 n& ABI\11, DE 1868.
Elt~Ya á categoria de corpo, o scguÍulo CS<JUa(lrão de cavallaria rla l}narrla Nacional da l'rovincia de S. l'e!lro tio Hio
Grande do Sul.

Altendendo ao que l\fe representou o Presidente
da Província de S. Pedro· rio lHo Granue do Sul,
Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica ele,'ado á categoria de corpo,
com quntro companhias e a num~rnçüo de qunrenta e
no,·e. o segundo esquarlrüo de cava\laria da Guarda
Nacional da Provinew de S. Pedro do Hio Grando
dó Sul ; e nwogado nesta pnrte o Decreto numero
dous mil cento ses:>enta e sete, d., primcit·o de Maio
de mil oitoeentos ~inr.:or.nta c oito
!\l;u·tim Frnneis<~o HibPii·o dn .\nd1·ada, do 1\tt•nt
Cousdlto, Ministro P Se<:rdario d<~ Estado do~ Negodos tia .1 nsti<ca, assim o t<~nha entendido e faça executar. Palucio t.lo Rio de Janeiro, em vinte dous
de Abril de mil oitoeentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da IndepenJencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mngestade o Imperador.

Mal'tim Francisco Ribei1·o de Andrada.

DECRETO N. 4161 -

DE

22 DE ABRIL DE 1868.

Marca o segundo uniforme para· o batalhão de infantaria n.o M
da Gual'da Nacional da l'rovincia de Pamambuco.

Altendendo ao que Me representou o Presidente
da Pro!incia de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o segumte:
Artigo ..Y.nico. O batalhão de infantaria n. o 5i- dâ
Guar<;la Nà"cional da Província di Pernambuco usará
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em segundo unil'urme de soln·eeasae;Js (\e pt~nno
nzul .wiYarlas de escarlate, eom meias golas e caree11as da mesma ei)r; bonets ú Cavaignac c currctunu
branco, cont'ul'lne o lig-urino junto.
:\larti1n Fn11w.bcu \:iheiro 1k Awlrada, do Meu
Conselho, Ministro e Seeretario de Estado elos Negocios da .lust.iça, assi111 o t~nha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de .lancit·o, em vin!.e dous
(le Abril de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo sctimo da Indepondeucia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua

l\Iag~statk

o Imperador.

J.llal"li;n F;·w1.ciscg Hirn·iJ·o tlc ;\.Julrada.

DECHETO

~.

H (j~

-

DE ~2 DE AlllllL DE

·1868.

lilarca o segtmrl" uniforme para o batalhao de infantaria n.o i:li)
da Guarda Nacional lia Provincia llc l'emambuc!J.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem DeCr'0!:~: o s~:s-:1i!·;~f~:

Artigo unico. O batalhão de infantaria n." ;):) da
Ouarda Nacional da Província de Pernambuco usará
em segundo uniror·me <le sour·eensacas de panno nzul
com meias golas venles, carcellas escarlates, bonets á
Cavaignac e coLTeame preto conforme o figurino junto.
l\Inrtim Fr·ancisco Ribeir·o de Andrada, do Meu
Conselho, Mini.,;tro c S:•cretario de Estudo dos Negocies da Justiça, asslrn o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vin(e dous
de Abril de mil oitocentos ~:essenta e oito qnadragesímo selimo da Independencía e do Imperio.
Com a rubrica de Sua M.agestude o Imperador.

Mw·tim Fmcisco Ribeiro de Andrada.
___.

....___

DECRETO N. HG3-

DE

21

DE ABBI!. llE

48G8.

Crêa nm Cmnmanrlo Superior de Gnardns Narionars no !lfunkipio de !li:nanguapc 1la Pro\'iucia do Ceará.

Altenrlcndo ao flUe 1\Te representou o Pn'sit!r.nte da
Provinciu do Ceara, Hei por bem Decr·etar o seguinte:
Art. 4." Fica :~~sligadn do Com mando Superior
do districto da capital da Província do r.cnrá. a
Guarda Kaeional perten0ente ao ~lunici~io de ~Ia
ranguape da mesma Pt·ovirJeia, e com clla creado
um ontm Comn1ilndo Superior·, formado do E~>qua
dr·{ío de Cavallaria n. o l e dos Batalhões de Infant::\rian. o• 3. e 4·1 do scrvit;o aclivo já organisados no
rcfer·iuo Município.
Art. 2._" Ficão revogndus, rwsta parlP, os Decretos
n. o 908 de 30 de J anciro de 1852, e 40lG de 27 de
Novl~llt:lô·li dr~ 1Hii7.
~·[arlim Ft'<llwis<~O Hihr~iro <Ir An<lra<ht, do Mru Conselho, Ministro e Se~;r·clar·io d<} Esta1lo dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palaeio do Bio de Janeiro, em vinte dous de Abril
de mil oitocentos sessenta e oito, •JUadrngesimo seti mo da Independencia e do Imperio. Com a rubri<:a. de Sua Mageslade o Imperador.

jl{artim Prancisco Ribeiro de Andrada.

DECHETO N. 416&, -

DE

22

DE ABRIL DE

1868.

Eleva á categoria 1lc Corpo o Esquadrão de Ca\'allaria numero
cinco, orgauisado no l\lunicipio do Bananal da Provineia de /
S. Pau1o.

Attendendo ao que Me representou o Presidentfl
da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo Unico. Fica elevado it categoi'Ía de Corpo
r;om f1Uatro cmnpanhias, e a designa~ão rlrl f!Uinto,

;
1

.~nos

no
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o Esquadrão de Cavnllaria da Guarda Nacional OJ'ganisatlo no l\Iunieipio do Bananal da Província dt~
S. Jlaulo, e revogado, nesta parte, o Decreto n.• 131)0
de 27 de ~lat·t.:o de 1s;a.
.
Martim Fmncisco Ribeiro de Andrada, do l\leu
conselho Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e dous
de Abril do mil oitoeentos sessenta e oito, f)Uadragesimo selimo da Intlependenciu e do Imperio.
Com a

rub~ica

de Sua l\Iagestade o Imperador •

.Marfim Francisco Ribeii'O de Anrlmda.

DECRETO :'\. 41 G5- DE 22 DE AnRIL DE lRGR.
1\:f:lrca os uniformes para o f. o batalhão da reserva da Guarda
Nacional da Provincia de S. J'aulo.

Attendendo ao que l\le representou o Presidente da
Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. O 4. o batalhão dn reserva da Guarda
Nacional da Província de S. Paulo usm·á em segundo
uniforme de blusas de brim paruo c bonets ú Cavaignac, com vivos brancos, passando a ser o primeiro o actualmentefhado pelo Decreto n. o 869 de 19
de Novembro de 1851.
Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro c Secretario tle Estado dos Nego. cios da Justi~.a. assim o tenha assim entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte
dous de Abril de mil oitocentos sessenta e oito, f)Uadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
r.om a rubrica de Sua l\Iagesta.de o Imperador.

Marfim Fra11cisco Ribeiro de .4..ndrada.

2i9

EXECU11VO.

DECRETO N.

4t66-DE

25

DE ABRIL DE ~868.

II;tbilita a !\lesa de ;t\!!_I!!I.as q~ ,Itaj!l~Y díl Pr!)vincia de ~a~ta
Catha•·iua pm'a~ 15'.ííespacho de .Ímport~ção e expo~tação de
gcm•ros nacionacs e estrangeiros.

Usando da autol'isação concedida no art.. 3t 9 do
HPgulnmento das AlfandP-gas do t 9 de Setembro
de 1800, Hei por Lem Determinar que scjão extensivns <i !\lesa de Hendas de Itajahy da Província de
Sauln Cathnr·ina as disposições do De1~rcto n." 1922
rk 11 de Abr·il de IH57 relativo á de S. Francisco,
lluje elevada a Alfantlega, para o despacho de i:nporlação e exportação de generos nacionaes e estrangeiros.
Z;war·i;~s dc~ t:úc~s e Vascorwellos, do 1\Jcu Consellw, Senador do Irnpel'io, Presidente do Consellw de Ministros, l\1inistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do
Tribunal do T!Jesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro,
em vinte cinco de Abril de mil oitocentos sessenta
e oito, quadragesimo setimo da Independencia e
do Irnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacarias do ·Góes e Vasconcellos.

PARTK 11.
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DECRETO N. 4-i 67 -DE 29

DE ABRU, DE ~ 868.

Reforma a Secrctari:l de Estado dos Ncgocios da Agricultura,
Commercio c Obras Publicas.

Usando da faculdade concedida pelo art. 36 ~ 3. •
da Lei n.• 1507 de 26 de Setembro ullimo Hei por
bem Decretar o seguinte.
CAPITULO I.
DA ORGANlSAt,1ÃO DA SECRETARIA.

Art. 1." A Secretaria {~ dividida cru seis Seeçóes:
1• A 4.• Sceçiio, immcdialamcnte dirigida pelo

~

Director Geral ter{t a seu cargo:
1.• O registro da entrada e do movimento de todos
os papeis, e n direcção do expediente.
2. • A expedição da correspondencia, n publicação
dos despachos no livro da porta, e as publicações
pela imprensa.
3." O expediente relativo aos negocios reservados.
t..• O livro do ponto dos empregados.
a.• As despezas da Secretaria.
6." O arcluvo da Secretaria no qual: 1.• serão classificados, escripturados e rruardados todos os livros
e papeis sobm negocios nnâos que niw deve1·em ser
recolhidos ao arc'hivo publico ; 2. • se passaráõ por
ordem do Dircctor Geral certidões do que constar
dos mesmos papeis; 3.• se guardará a bibliotheca
dn Secretaria.
•
§ 2. • A 2. • Secçi'w terá a seu cargo os serviços
concernentes :
1. • A' todos os negocios relativos ao commercio
com excepção dos que estão actualmente a cargo
dos Ministerios da Justiça e da Fazenda.
2. • Ao Inslituto Commercial.
3. • Ao desenvolvimento dos diversos ramos de
industria, e ao seu ensino profissional, comprehendendo : os estabelecimentos industriaes e agrícolas;
a introducção e melhoramento das raças de animaes uteis á lavoura e á industria; as escolas veterinarias ; a acquisição e distribuição de plantas e

EXE.CUTlVO.

:;ementes; a collecção e exposição dos productos
agrícolas e industriaes ; os jardins botanicos e passeios publicos; as escolas de agricultura, e escolas
industriaes ; os Institutos agrícolas, a Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional, e quaesquer outras
que se proponhilo aos mesmos fins.
4-. • Ao Musêo Nacional.
5.• A' mineração.
li. A' autorisação para a incorporação de eompanhias e sociedades anonymas, commerciaes ou industriaes, e a approvação dos respectivos estatutos,
7. A' concessão de patentes de invenção, ou de
melhoramento de industria util, e a de premios e introducção de industria estrangeira.
8. Ao Correio, e os contractos concedendo sub:venções, favores, privilegias ás companhias ou empregos de navegação por vapor, nacionaes ou esl.rangei ros.
~ :1." A 3. • Secção terá a seu cargo os serviços
concernentes:
·
Lo A's estradas de ferro e de rodagem, e quaesquer
outras.
2. 0 Aos canaes, exploração e desobstrucção dos·
rios e quaesfJuer obras hydraulicas necessartas para.
os tomar navegaveis, e aos cáes.
3. o Aos Telegrapbos.
·
~ 4-.• A 4-.a Secção terá a seu cargo os serviços
concernentes :
1.0 A' quaesquer outras obras publicas geraes
no Município da Côrte e nas Províncias, feitas por
conta do Estado ou por elle auxiliadas, e ás napartições ou Commissões encarregadas da sua execução e inspecção_. Exceptuã~-se as obras militares e
as relativas a serviços especmes pertencentes a cada
um dos l\'linisterios, que forem executadas por administração directa dos mesmos l\linistet·ios.
2. Os negocios concernentes ao registro das terras
pussuidas, á legitimação ou revalidação das posses,
sesmarias ou outras concessões do Governo geral
ou dos Pr·ovinciaes, á concessão, medição,· demarcação, descripçüo, distribuição e venda das terras
pertencentes ao Estado o á sua separação das que
pertencem ao domínio particular, nos termos da
Lei n.o 60,1 de 48 de Setembt•o de 18tl0 e do Decreto
n." 1318 de 30 de Janeiro de 1854-.
~
:1. A' illuminaç.ão publica.
4.. • o serviço da extincção dos incendios.
0

0

0

0

0
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~ 5. • A 5. • Secção terâ a seu carga os negocias
concernentes ;
L• A' emigração.
2.• A' colonisação.
3.• A's colonias, menos as militares, á cargo do
Ministerio da Guerm, e as penaes que são da competencia do da Ju~tiça.
.
.
i. o Catechese e civilisação dos Indios, e as missões
e aldeamentos dos indígenas.
§ 6. o A sexta Secção terá a seu c;argo os serviços
concernentes :
4.• A' nomeação, aposentadoria ou exoneração dos
empregados de todo o Ministerio.
2. o Ao assentamento de todos os empregados do
Ministerio, com a declaràção de seus vencimentos,
e as notas do seu exercicib, procedimento e serviços anteriores.
3. • Ao assentamento dos proprios nacionaes ao
serviço do Ministerio, c o inventario dos moveis
pertencentes á Secretaria.
4.• A' escripturação dos termos dos contractos que
forem celebrados nas outras Secções.
5. • A' distribuição dos creditas do Ministerio, á
vista dos trabalhos feitos nas outras Secções.
6. o A' cscripturação e fiscalisação de todas as
despezas ordenadas pelo Ministro, e á expecliçáo
das ordens relativas ás mesma3 despezas.
7. • A' informação prévia de todos os paoeis ou
negocias que envolverem ou pudcr(;nt envolver dispendio.
8. o A' demonstração semanal do estado das verbas
do Ministerio, e ú proposta e nhcrlma dos creditas
supplementares c extraordinarios, e ú cxpedi1;iio dos
Decretos autoris::mdo a passag:~m das sobras de u~nns
verbas para outras deficientes, na fónoa da Lei.
9. o A' organisação do Or·çamento gcr·a! do ~Iinis
terio á vista das inforrnaçües prcstaut~s Jl•]las outt·as
Secçõt·s.
Ai·t. '2. 0 E' commum ús Secções:
L• A t·cdacr~ilo. dos a c tos e eon·csromlcuein do
Ministcrio, pcr·tenecntlo n cnda 11111a das Sce1;ücs a
parte eoncemente aos assnrnptos que l!tes siio distribuídos.
2:' A guarda de lodos os seus livros, e dos papeis
relativos aos nt'gocios pcnclcntes, deyendo I'Cm·,ttel-os para o r.rchivo da Secretaria Jogo que :.c aelwrem findos.

Ri:RCUTIVO',

3. 0 Passar, par àPdem da l>ireetor· Gerol,.cettidões
do que constar' dos mesmos liYros e papeis emquanto
se acharemsob sua guarda.,
_
~.· o preparo dos actos toncernentes á sanct;aa eJ
promulgação das lers, segundo R distribuição, feita;
entre as Secções; dos ~ssumptos sob're que RqueUas
versarem; e o expediente neeessario para sua el!ecução.
5. o O preparo dos trabalhos para a publicação dasmesmas leis, e dos despachos e decisões do Minis..:
te rio.
6.• A organisação de synopses e índices das consultas do Conselho de Estado.
7. o A collecção organisada das minutas de toda a
correspondencia expedida.
8. 0 O registro dos Decretos exceptuados no art~ 4f.
9. o A escripturação da enttada dos papeis nas
Secções, o da remessa para o archivo da Secretar·ia
dos que estiverem findos.
.
10. O livro do tombo, que conterá em resumo e
por ordem chronologica a legislação que regule
cada um dos ramos do serviço.
CAPITUI.O li.
DA ORDEM, TEMPO E PROCESSO DO SERVIÇO.

Art. 3. o O trabalho na Secretaria começará ás 9
horas da manhã, e findará ás 3 da tarde em
todos os dias u teis.
Havendo urgencia ou affiuencia de negocios ou
all·azo de serviço, á hora do encerramento poderá
ser espaçada, ou os empregados serão obrigados,
ainda .rw~smo nos dias de guarda ou fet·iados, ou
·nos dias utds fóra das horas do trabalho ordinario,
n comparece!' na Seeretaria, quando para este flm
forem avisados pr~lo Director geral.
Art. L o A l'«'n·mu do processo dos negocios será
em gernl n seguiule:
Nenhum papel suhir·ú ú prescn~:.a do 1\Iinistro:
·I. o Sem no la ou sigoal do registro de entmda.
2. o S(•m infonunçflo do Presidente da Provincia,
ou qualqnet· outm autor·idade, ou Empregado, por
qu~m o n_egocio tenha sido, ou de,·a ser remeU~do
1Í Secretana.

ACTOS DO PODER

3. o Sem o extrncto e informação d~Secção a que
pertencer o negocio, com o parecer da mesma,
guando fôr necessario, referindo os precedentes
navidos, os estylos da repartição, e juntando os
papeis que forem convenientes para esclarecimento
e âecisao do negocio de que se tratar.
4. 0 Sem o -v1sto- do Director Geral, o qual,
tendo em consideração a informação e parecer da
Secção, escreverá o que mais convier, mterpondo
ao mesmo tempo -seu parecer.
CAPITULO lU.
DO NUMERO l!: DA.S FIJNCÇÓES DOS

EMPREGADOS.

Art. 5. 0 A Secretaria terá os seguintes empregados:
O Director geral.
5 Chefes de Secção.
5 Primeiros O.fficiaes.
6 Segundos O.fficiaes.
5 Amanuenses.
6 Praticantes.
O Porteiro.
O Ajudante do Porteiro. ·
3 Contínuos.
3 Correios.
Art. 6. • O Director geral é o chefe da Secretar·ia,
e sáo-lhe subordinados todos os mais empregados.
A este cargo não será d'ora em diante inher·ento
o titulo de Conselho.
Suas funcções consistem em:
f. • Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos da
Secretario.
2. • Manter a ordem e regularidade do serviço, em
cumprimento das disposições deste Regulamento,
pelos meios Q11e nelle lhe são facultados.
3. o Designar os empregados que deverá ter cada
Secção, segundo a affiuencia e importancia de seus
trabalhos, podendo removei-os de umas para outras
Secções quando o exigir o bem do servico, ou encarregai-os de quaesquer trabalhos, nindá que em
Secção diíferente daquella a que pertencerem .
.\.~ Abrir e dar dit·ec~ão a toda a eorrespondenf'ra
official.
·'

EXECUTIVO.

5. o Assignar todo o expediente relativo ao recebimento e remessa dos papeis.
6. 0 Requisitar, em nomP. do Ministro, de qualquer
autoridade, com excepção dos Ministros de Estado,
Conselheiros de Estado, Secretarias das Camaras Legislalivas , Bispos, Presidentes de Províncias e de
Tribunaes , e Illma. Camara Municipal, as informações e pareceres necessarios para a instrucção e
decisão dos negocios.
7. • Dar posse e deferir juramento aos empregados
da Sceretaria.
8. • Confeccionar os projectos de Regulamento e
Instrucções que forem relativos aos negocios da Se·
ereta ria.
9. • Executar os trabalhos de que pelo Ministro
fôr encarregado.
10. Orgamsar e submBtter á consideração do Ministro nté o dia 34 de Março o relatorio dos negocio~ do Ministcrio que deve ser apresentado an·
nualmente á Assembléa Geral.
14. Exercer todas as attribuições que, além destas,
lhes forem expressamente conferidas por este RO·
gularncnto.
"
Art. 7. • Aos Chefes de Secção incumbe:
L o Executar, fazer executar; e inspeccionar ostrabalhos pertencentes ás respectivas Secções.
2. • Coadjuvarem-se, prestando as informações e
fazendo as requisições e communicações necessasarias para o desempenho do serviço das differentes
Secções.
3. 6 Fazer qualquer trabalho de que os encarregar
o Director geral, ainda que niío seja dos que especialmente pertenção ás respectivas Secções.
ti. • Organisar e apresentar ao Director geral até o
fim do mez de Fevereiro o relatorio dos negocios
que tiverem corrido pelas respectivas Secções durante o ultimo anno.
5. • Advertir e reprehender os empregados de suas
Secções que faltarem ao cumprimento de seus deveres, ou não executarem suas ordens, e representar
ao Direetor geral quando o caso exigir apphcação de
outras penas disciplinares.
6. Informar e dar seu parecer sobre os negocios
pertencentes á sua Secção, que tiverem de subir ao
conhecimento do Ministro.
Art. 8. • Ao Porteiro incumbe:
1. • Abrir c fechar a Secretaria.
0
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2. • Cuidar da segurança e asseio da casa.
3. 0 :Fechar e dar destino á correspondencia offieial.
4.• Escrevtwros despachos no livro da porta, etêl-o
sob seu cuidado.
5. o ln:speccionar o sen1iço dos Contínuos c Cot·reios, e apontar as suas faltas.
6. • Sellar os diplomas e titulus expedidos pela Secretaria, segundo as leis e ontens em vigor.
7.° Comprar os ohjectos necessnrios para o serviço da Secretaria, c ter sob sua guarda e responsabilidade os ohjeetos do expediente, e fonwed-os ús
Secções, mediante peclido dos respot;lin)s Chefes.
Art. 9. o Ao Ajudante do Por-teiro incumbe coadjuvai-o em seus trabalhos c ~ubstituil-o em seus
impedimentos ou fa!Las.
CAPITULO IV.
DAS NOMEA\;ÔES, DEMISSÕES, SUDSTITUH./Õ~:s K EXEllCIUO
INTERINO DOS EliiPREf:AUOS.

Art. f O. Serão nomeados por Decreto Imperial o
Director geral, os Chefes de Secção, e os 4. e 2·••
Officiaes; e por portaria do Ministro todos· os outros
empregados.
§ 1. o A nomeação do Director Geral e dos Chefes
de Secção será de livre escolha do Governo.
§ 2. 0 A dos Officiaes trmí lugar por accesso, preferindo-se os empregados de categoria immediatamente inferior, mais babeis e zelosos pelo servir,;o.
§ 3;• A' dos Amanuenses e Praticantes pr.eeederá
concurso, ou exame de habilitação.
Art. H. Ningnem poderá ser nomeado Praticante
sem provar que tem bom procedimento e a idade
de 48 annos completos, mostrando em concurso boa
letra e· conhecimento perfeito não só da grammatica
e lingua nacional, mas ainda da m·ithmelica ató u
theoria das proporções inclusivamente.
O Praticante não poderá ser promovido a Amanuense sem que, além de ter pelo menos um anno
de exercício, mostre em concurso:
4. • Que redige com facilidade qualquer peça official;
2. o Que tem eonhecimento dos princípios geraes de
geogmphia e historia do ·Brasil;
0
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3. o Que falla ou ao menos traduz as línguas ingleza
:
Será preferido aquelle que, ás habilitações
mencionadas, reunir a de traduzir a lingua allemã.
§ Unico. Serão dispensados destes exames sómente
os individuas que occuparem em outras Repartições
empregos rle Igual categoria, para que tenhão sido
nomeados em virtude de approvação, obtida em
concurso, nas materias de que se trata.
Art. -12. O Directt•r Geral e os Chefes de Secção
podem ser livremente demittidos pelo Governó Im~
perial; os Primeiros e Segundos Officiaes, Amanuenses e Praticantes serão conservados emquanto bem
servii·ern; os Praticuntes, porém, serão demiltidos se
d<mtro do prazo de dous annos não mostrarem
aptidão.
Art. 13. S~tão substituídos em seus impedimento~
e faltas.
·
1 ." O llil'l~etor g-eral pelo Chefe dn Seeçiio que tl
1\fit~istt·o tiver desir;uatlo, ou 1~111 falta Lh~ste, polo
mais antigo que se achat· presente.
2. o Os Chefes de Secção pelos 1 . os ou 2. o• Ofilciaes
da mesma Secção, por designação do Director geral.
3. o O Porteir·o pelo seu Ajudante, c este pelo Continuo que o Director geral designar.
Art. U. Compelirá ao substituto todo o vencimento do emprego, se o substituido nada flL~rcehel' ·
por elle, e no caso contrario a respectiva gratificação,
que aecurnulm·ú ao venc:irnento integral do empr(~go
proprio até a importancia total uo vencimeulo do
substituído.
. Art. ~ 5. O empregado que exercer interinarnenlu ·
lugar vago perc~berá todo o vencimento deste,

e franceza.

'·o

CAPITULO V.
DOS

\'ENCIMENTO~

E DOS DESCONTOS POR FAI.TA::L

Art. 46. Competem aos Empregados os vencimentos fixados na tabella annexa a este Decreta.
Art. ·n. Nenhum empregado jubilado, reformado
ou aposentado poderá set· nomeado para os t:lllpregos desta Secretaria,
l'!lri'J': IL
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Art. 18. O empregado que deixar o exercicio do
seu lugar na Secretaria pelo de qualquer com missão
alheia ao l\linisterio da A~ricultura, ainda que com
autorisação deste, perdera todo o seu vencimento.
Art. ~9. O empregado que faltar ao serviço ,
soffrerá perda total ou desconto em seus vencimentos, conforme as regras seguintes:
~ 1. o O que faltar sem causa justificada perderá
todo o vencimento.
~ 2. • Perderá só mente a gratificação aquellc que
fartar por motivo justificado.
São motivos justitlcados:-·1. moleslia do empregado; 2.• nojo ; 3. 0 gala de c~asamento.
Serão provadas com attestado de medico as faltas por molestia, quando excederem a 3 em cada
mez.
§ 3.• Ao empregado que comparecer depois de
encerrado o ponto e J.entro ela hora que se seguir á
fixada para o principio dos trabalhos, justificando
a demora, se dcscoulariÍ sc·,llleute metade da grutiJicaeão.
Ao que se retirar com pern1iss<io du Director geral
uma hora antes de Jlndo o e\pedicnte se descontará
lambem metade da gratificnção.
O que comparecer depois das 111 horas, embora justifique a demora, ou retirar-se antes das duas, ainda
~ue seja por motivo attendhel, perderá toda a gratlficaçao.
O comparecimento depois de· encerrado o ponlo,
sem motivo justificado, importaril igualmente a per·da
de toda a grati11cação, e a sabida untes de Jlndar o
expediente sem permissão dn Dircclor geral a de todo
o vencimento.
§ 4.• O desconto por faltas iltlerpoladas será relativo sómente aos dias eru que sa derem ; mas,
no caso de faltas successivas, se estenderá lambem
aos dias que, não !'lendo de serviço, se comprehenderem nesse pei'iodo.
§ 5.0 As faltas se contarár1 á vista do que constar
do livro do {lOnto, no qual se assignaráõ todos os
empregados durante o prinll'iro quarto de hora que
se seguir á marcada para o começo do expediente,
e quando se retirarem finjos os trabalhos.
No mesmo livro lançará •, Director Geral as competentes notas.
§ 6. o Pertence ao Director Geral o julgamento sobre
a justifirn~il.o das faltas.
0
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Art. 20. Não soll't·crá desconto algum o empregado que faltar na Secretaria:
1. o Por se achar encarregado pelo Ministro de qualquer trabalho ou cornmissão;
2. 0 Por motivo dP serviço da Secretaria com autorisação do Director t:eral.
3.0 Por estar ser,'indo algum cargo gratuito e
obrigatorio em vit·tutle de preceito de lei.

CAPITULO YI.
11.\S

,LICE~ÇAS.

Art. 21. Podem ~Pr concedidas licenças por mo·
tivo de molestia com ordenado inteiro até 6 mezes
e com a metade de então em dian1e até um anno.
Nos demais casos dcscontar-sl•-ha a !). • parte do
ordenado até a mczt!s, a :J.• pm·te por mais de 3 até
6, tl a metade pot· wais de 6 até um ermo.
Em todo o caso porém não será abonada a gratificação de exercic10.
§ Unico. O tempo das licenças reformadas ou de
novo concedidas aus empregados desta Secretaria
dentro de um anno. contado do dia em que houver
terminado a primeirn, será junto ao das antecedentes
para o fim de fazer-se nos ordenados o desconto de
que trata este artigo.
Art. 22. A licent4a ainda em caso de molestia, po·
derá ser concedida t:om o ordenado correspondente
ao tempo reseectivo, ou sem elle, a juizo do Ministro.
Art. 23. Nao terú lugar a concessão de licença
ao empregado que ainâa não houver entrado no
etfectivo ex:ercicto do seu lugar.
Art. 2j,. FicaráQ sem etfeito as licenças em cujo
gozo se não entrar no prazo de um mez contado
da data de sua co11cessão.

CAPITULO VII.
DAS APOSENTADORIAS.

Art. 25. Os empregados da Secretaria da Agricultura só poderão ser aposentados nos seguintes casos:
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1." De inhabilitaçiío pnra desempenhar suas ftlllc ...
ções por motivo de molestin, ou de avnnçada idade;
2.• A bem do serviço da Rep11rtição.
Art. 26. Será apose..ntado com o ordenndo por
inteiro o empregado qnc contar ao ou mais annos
r! e serviço, e com ordCJlado proporcional aos a unos
o que tiver menos de :w e mnis de 1o.
~ 1." Nenhum empregndo .serú aposentado tendo
monos de 1O nnnos de scrvtço.
~ 2." O cmprr::;ado st~ní aposentndo com o orde·
nado elo ultimo lug:n· quo servir· com tanto que tenha
:3 anno~; lle etrectivo exercício nelle, excluido todo o
tempo de interrupções por motivo de licenças ou
faltas, ninda que em consequencia de molestia, e
emqnanto não os f'ompletnr só o podení ser eom
o ordenado do lnga1· t!'le houYet· anteriormente oc-

C!ipado.
Art. 27. Snri10 contcmplndos corno

~erviços uteis
para ;1 :tposcnradoria. ~~ addicionados aos que for·em
f1!itns na SPerel.ariói, os que o e111pregmlo houYer,
~~rn qnalquct· ·ternpo, ]JJ'eslado:
1." No cxcrcicio de empregos publicos de notneaçiio do Uovcmo, c estipendiados pelo Thesouro
Nacional;
2. o Em Hcpnrtir:ôcs administrntiras provinciacs c
na Camara l\ltmicipnl da Cür·to, exercendo empreg-os
rctt·ibuidos; llHlS o tempo dos serviços clfeetuados
nestas Jleparliçüos serii contemplado sómentc até
11111 terço do flUe se contar relati,·amcntc aos que
forem prestndos nn Secretnria ;
3." No exercito ou na marinha como pra~a de
pret, se nüo tiver sido já incluído o respt~ctivo tempo
de scrvif'o em rdorma militar:
L" CoÚ1o nddido ú Secretaria do Imperio até o
tempo da promulgação do Deerero Regulamentar
n.• 2368 de t> de ~Jarço de 18;j9, segundo a disposição
do art. H do mesmo Decreto, e ú Secretaria da
Agricultura.
Art. 28. Na liquidação do tempo de senif'o se
obsen·arà o seguinte:
·•
1." Quanto ao servif;o prestado na Secretaria, não
se descontará o tempo de interrupções pelo exerci cio
de quaesquer outras funcções JlUblicns em Yirtudc
de nomeação do Governo, de eleição popular, ou de
prescrip!;ão de lei; será, porém, descontado o tempo
de faltas por molestias excedentes a 60 dias em cada
enno, o de lieenças e o dl' faltas não justificadas.

li.XEt:Unro.

261

2." Quanto aos serviços prestados em Reparti
çôes provinciaes, se contará sómente o tempo d!l
exerciCio no emprego, excluido completamente o
de interrupções por qualquer motivo, bem como
o de licenças ou faltas.
3. • Quanto aos serviços prestados no exercito ou
nn marinha, ã liquidação será feita segundo as disposições da legislação militar concernentes á reforma.
Art. 20. As disposir;ôes dos nrligos antecedent.es
comprehendem não só os· emprPgados nomeados
parn a Secretaria da Agriculturn, Corn111en~io e Ohras
l 1 ublicas rl•~pois dn promulga~ào uo Dt~(~reto n.• 2:"lli8
de 5 de ~larço de 1859, cumo os qne,;á SPrviúo nntes,
o em caso alg-um, tendo o emprt~gn.!o dir·~ito aos orrknado" marcados rw tabella que baixou com o mesmo Decreto, ser·á LJ•rudo p:•ra base da liquirlação
do veneimento de irraetividade o kmpo maximo do
25 nnnos estabelt>eido na lt•gislar,;no ;Jnlnrior·.
Art. ::111. l'er·dprà a apo-;!•ntadol'ia o enlpr·<~gado
que fôr eonv<~ncitJo ern quitlquer tempo, por sentença passada em julgaqo, de ter. e1nqunnto se
nchava no exercício do seu emprego, commettido
os crimes de peita ou suborno, ou pmtieado aeto
do revelação de segredo, de traição ou de abuso
de confiança.
CAPITULO YIII.
DAS

PE~AS

DISCIPLINARES.

Art. 3i. Os empregados da Secretaria da Agri·
cultura, são sujeitos ás seguintes penas disciplinares
nos casos de negligencia, desobediencia, falta de
cumprimento de deveres, e falta rle comparecimento
sem ca'-!sa justificada por 8 dias consecutivos, ou
flOr 45 mterpo!ados durante o mesmo mez ou em
dous seguidos:
L 0 Simples advertencia.
2.• Reprehensüo.
3. 0 Suspensão até 15 dias com a perda de todo
o vencimento.
Estas penas serão impostas pelo Director Geral,
podendo as duas pl'imeiras ser lambem applicadas
pelos Chefes de Sec~ão.
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Art. 32. A suspensão, nos casos de prisão por
qualquet· motivo, ou de cumprimento de pena que
obste ao desempenho das funcçôcs do emprP.go, de
exercic~o de qualquer cargo, industria ou occ':lpação
que pr1ve o empregado do exacto cumprimento
de seus deveres, ~e pi'Onnncia sustentada em crime
commum ou de responsabilidade, ou o empregado
se li \Te solto ou preso; e, finalmente, quando se
torne neccssaria como medi,la preventiva ou de
segurança, só poderá ser determinada pelo Ministro.
Art. aa. O eifeito da suspcnsiio é a perda de todos
os vencimentos, excepto quando se tmtar de prouunci.1 em crime de responsabilidade ou de medida preventiva.
Nessas hypotheses o empregado perderá a gratificação, e na de pronuncia ticará privado, além
disso, de metade do ordenado, até ser atinai condcmnado ou ahsolvi1lo nos lermos dos arts. Hi5
~ ~-. c t7~ do C1Hiigo do l'roeesso Criminal; restituindo-se a outl'a metade, dada a t~bsolviçüo.
0

CAPITULO IX..
DO G.\BINETE DO Ml:'IISTRO.

Art. 3L Não poderão ser nomeados para sevirem
no Gabinete do l\linisterio da Agricultura se não
empregados do mesmo l\linisterio, concedendo-selhes urna gratificaçào que não excederá a 2:4-00S
annuaes, e que accumularáõ aos vencimentos dos
seus empregos.
CAPITULO X..
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 35. Os vencimentos dos lugares supprimidos
na Secretaria da Agricultura, serão distribuidos de
conformidade com o disposto no art. 20 da Lei n. o
4177 de 9 de Setembro de 4862, pelos empregados
contemplados no quadro respecli\'o.
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Art. 36. Os emp1·egados actuaes, que não forem
incluídos no quadro, continuaróõ addidos á Secretaria.
Art. 37. Emquanto os vencimentos dos empregados
do quadro deste RegulamenLo não forem igualados
aos dos empregados de categoria igual na Secretaria
do Imperio, e pela definitiva suppressão dos vencimentos que os empregados addidos continuão a percebt>r, não houver na verba competente a somma
necessaria para o pagamento dos Praticantes, não
serão preenchidos os lugares desta classe.
Al't. 38. Não se concederáõ mais as gt·atificações
autorisadas pela regra 7.• do art. 28 do Decreto n.u
2748 de ·16 de l<'ever·eiro de 1861 aos empregados
flUe, depois de trinta annos de serviço publico, contmuarem no exercício de seus lugares.
Serão porém.conservadas e contempladas nas respectivas aposentadorias a~ grati11caçõcs já conceuidas de conformidade com a mesma regra.
Art. :J9. Poderá sct· despendida :muua I mente até
a quantia de 1: G00$000 com as traducçõcs necessarias ao expediente da Secretaria.
Art. 40. As communicações que actualmente se
fazem sobre nomeações, remoções, demissões, aposentadorias e licenças serão substituídas d'ora em
diante pelas publicações feitas no Diario Otficial,
e as de posse ou exercício pelas verbas ou declarações escriptas nos respectivos titulos ou aUestados de exercício, quando não constem do mesmo
Dim·io.
Art. H . Fica dispensado o registro:
4. o Das leis, Decretos, 1\esoluções de Consulta,
Regulamentos, instrucções e Circulares expedidos
pefo :Ministerio da Agncultura, Commercio e Obras
Publicas, excepto os Decretos de nomeação ou demissão, e os que concederem vencimentos e aposentadorias.
2. o Dos Avisos, ordens, officios e Portarias do
mesmo l\linisterio, e das informações, representações c pareceres, cujas minutas serão classificadas
e encadernadas.
Art. 42. Continúa em vigor, quanto aos actuaes empregados,a disposição do art. 27 do Decreto n.o 27l8
de 46 de Fevereiro de 486L
Art. ,3, Ficão revogadas as disposições do Decreto
n.o 2748 de 46 de Fevereiro de 4861, e quaesquer
outr11s em contrario.

ACTOS llO POilER

Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commereio e Obras Publicus, assim o tenba
entendido e fuça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte nove de Abr·il de mil oitocentos sessenta
e oito, quadragcsimo sefimo da Independencia e
do Impel'io.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperatli.lr.

11fanoel Pinto de Souza Dantas.
Tabella dos vencimento,; que competem aos empregad«ls
da Sect•etaria de Estado dos Negocius da Agricultura,
Cmnnaereio e Obras Publicas. a que se refere o art. t.8
du Decreto n.• 4t.67 de 29 de Abril de t.SOS.

1.

\'mliCUIENTOS.

I·~

I~

l=
~~

E~IPREGA.DOS.

;.-;

1

Oirector ...........

c Chefes de Secção ..

Orde-1
nadu. Gratt:{i-1
cação. Somma.
1):000$ 2:192$422 7:192$422

TOT..t..L.

7:1928422

i:000/1

991S736 4:99.f$73t

2~:9i3S680

ii Primeiros Officiaes 3:000H

!191)$790 3:99:SS7!JC

1\1:978S9ao

Segundos ditos .... 2:600$

796$-i21 3:3!J(i$42i

20:37881126

1í Amauueuses ...... 1:500/1

497$891 1:9<17$8!14

9:989$470

ü

ü

Praticantes ........

······

960$000

900$01!(

!í:760SOOO

1

[>orteÍI'O,., .. , ..... 1:600$

797H-ii4

2:397M7-~

2:3978174

1 Ajudante •.•••..••. 1:000/1

IS98/1316 t:!í\J8S31t

1:398$316

3 Conliouos •..•.••.. 1:000$

398SIS2i

1:3\JS,~li27

lí:19a:1S81

3 Correios .......... 1:0008

3988327 l:398SS2;

Jll

-

4:195Slí81

-----100:6608000

Os Col'l'eios terão mais 1i!OSOO!l por auno para cavalgadura e
arreios, e os que estiverem de seniço 1$000 por dia.-Aianocl
Pinto de Sou:a Dantas.

.....
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DECRETO N.

~t 67

A- DE 29

DE ABRIL DE

'186S.

Eleva á categoria de secção de balalbão a 6.• ser.{ão rie comJianbia do sc1·viço de reserva da Guarda l'iaciona! da Pro,·incia
do Ceará.

Altendendo ao que Me re{_lresentou o Presidente
da Provincia do Ceará, Um por hem Decretar n
seguinte :
Artigo uni co. rica elevada á c alegoria do sce(iín
1le bDtalhão, com tres companhias, e a dcsigrwçüo
de treze do serviço da reserva, a sexta seeÇflo de
. companhia da Guarda Nacional da Província elo
Ceará, e revogado, nesta parte, o Dect·eto n ." 90R de
30 deJaneiro de lR5'2.
Martim Fmncisco Ribeiro de Andrndn, cln Meu
Conselho, 1\linisll'O c Secretario rle Estndo dns NPg-oeios da Just.içu, nssim o tenha entendido e f;~ça
ex.ecutar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte novP de
Abril de mil oitocentos sessenta e oito, I]Uauragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .

. DECRETO N". 4168- DE

~9

nr:

AllR!f. DE

186R.

Eleva á categoria de batalhão a 1.• secção de batalhão tle
infantaria do serviço actiro da Guarda )~acionai tla Provincia
do Ceará.

Attendendo ao que Me representou o Prcsidt•n!P ·
da Província do Ceará, Hei por bem Decretar o
.'\egumte:
Artigo unico. Fica elevada à caleg01·ia de halalhiio, com oito companhias, e a numeração de quarenta c sete do sPrvir;o ar:linl, a 1. Sf~r·~~o dP hatnlh:io
0
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de infantaria da Guarda Nacional da Província do
Ceará, e revogado, nesta parte, o Decreto n." 908 de
30 de Janeiro de 1832.
'Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacw do Rio de Janeiro em vinte nove de
Abril de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Impemdor.
Martim F1·ancisco RibeiJ·o de A 11dmda.

DECRETO N . .1169-DE 29 DE

ABRIL nE

1868.

Eleva á categoria tlc batalhão a secção do batalhão da reserva
n.o 1:1 da Guanla Nacional da Provincia «lc s. Paulo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da
Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo uni co. Fica elevada ú categoria de batalhão,
com quatro companhias e a dcsigna~;ão tle oitavo do
serviço da reserva, a secção de batalhüo n.o 5 da
Guarda Nacional da Proviucia de S. Paulo, e revogado, nesta parte, o Decreto n. o 123'1 de 2K de Setembro de 4853.
l\1artim Francisco Ribeiro de Audmda , do !\leu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assil!l o tenha ~ntendid~) e faça exeeutar. Falacw do Rw de Janeuo em vmte nove de
Abril de mil oitocentos sessenta e oito, qundragesimo
setirno da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Madim Fmncisco Ribeiro de Aiulroda.
'111111
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llECBETO N. 4:170-

DE

29

DE ABRIL DE

1868.

1\larca o t•rimciro uniforme pat·a o esquadrão de ca\"allaria n.o 11
1la Guarda Nacional da Província de Pernambuco.

Atteudendo ao que 1\le representou o Presidente
da Proyincia de Jlernarnbuco, Hei por bem Decretar
o segumte:
Artigo unico. O esquadrão de cavallaria n.• H
da Guarda Nacional da Província de Pernambuco
usará em primeiro uniforme de sobrecasacas e
calças de panno :azul, com vistas, gola e canhões
escarlales, kepis e pennacho preto, tudo conforme
o figuri11o junto.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do l\Ieu
Conselho, 1\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios da .Justiça, assim o tenha entendido e faça executnr. l'alacio do Rio de Janeiro em vint~ nove de
Abril dt! rnil oiloeonlos scss1~nta c oito, quadragesimo
selim o da Independencia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

\IEi:ítETO N.

~Di- DE

2

DE MAlU DE

1868.

Í\cerj.!auisa a Secretaria de Estado dos :'legoeios lC:strangcit·os.

s

l:sm~tlo da faculdade concedida no nrt. 36
3.• da
l.ei n.·• -1507 de 26 de Setembro ullimo, Hei por bem
Decn:lnr o seguinte:

CAPITULO I.
DA

OllGA:-IISAÇÃO

DA SECRETARIA,
ATTRIBUIÇÕÉS.

SEU

l'ESSOAL

E

Do pessoal .

ue

.\rl. ~ .• A Secretaria
Estado uos Negocio::;
tru1Jg1~iros tcrú os seguintes empregados:

Es·

2GS

ACTU:S IJO I'UlJEil

~ f .• Um Director Geral.
;:;~ 2." Quatro Directores de secção.
~ 3. • Seis primeiros Ofliciaes.
~ 4. • Seis segundos Ofliciaes.
~ :l.• Quatro Am;muenses.
~ 6.° Cinco Praticantes.
~ 7." lTrn Porteiro.
~ s.• Doll~ Contínuos, dos qunes um servi1·á de
-~jl!llanle do Porteiro.
~ ~~-" Tn·~Corn·io~.

CA:PITCLO U.

At"l. ~~-" A Se<.:retaria de Estado dos Negocios Esll'angeiros cornprehenderá as seguintes secções:
§ 1.• Secção central, immediatamente dirigida pelo
Direclor Geral.
§ V Primeira sceção, dos Negocios Políticos e do
Contencioso.
§ 3. • Segunda secção, dos Negocios Commerciaes
e Consulares.
§ .v Terceira secçào, daChancellaria e Archivo.
~ 5.• Quarta secção, de Contabilidade.

CAPITULO III.

Do gabinete do IJlinislrv .
.\ri. :L• ~ào poclerüo ser chamados para os traúaIIIDs do gabinete do Ministerio dos Negocios Estraug·eiros senão empreg,ldos do respectivo Ministerio,
de qualquer categoria, os quaes perceberáõ uma
gratificação que não exceda de 2:,.00$000.
Arl. .\,." Incumbe aos empregados do gabinete:
~ 1. • A rncepção e abertura da correspondencia
que fôr recebida no gabinete.
§ 2. o o protocollo ôa entrada e destino dos papeis
que forem presentes ao .Ministro.
~ a.• A expecti~;ão da correspondencia urgente.
§ 'í." Os fH'tiidos de t;onfcrcncia.

EXECUTL\'0.

~ :i." Auxiliar o l\Iiuh;tro tws trabalhos que &sle
rcsen ar para si.
~ li." A transmissão das ordens que não possão
sm· communicadas clirectamente pelo l\lin1stro ao
])irector Geral.

CAPITULO IV.

Da sccrão cer!ií·al.
:\1'1. :).• :\. secção central comprehende :
~ ·1. • As pi'Op'?stas le~i~lativas.
~-" A saneçao das léts.

s

~ :J."

As t·atilica•·ü•!s.

~ L" As em· tas de gabinete.

~ G. • As condecoracões a soberanos ou chefes de
:Estado, llrincipes, e quaesquer estrangeiros de distineçi1o.
~ 6.• As credenciaes, cartas revocatorias e plenos
poderes.
§ 7. • A correspondencia com o Poder Legislativo.
~ 8." As instrucções aos Agentes diplomaticos.
~ 9.• Os ncgocios e actos re~ervados commettidos
pelo Ministro ao Director Geral.
1 o. ~ distribuição do expediente• pelas dífferentes seceocs.
~ 11: A revisão dos tJ·ahalhos feitos, antes de subit·em ú presença do Ministro ou de serem expedidos.
~ 12. A remessa do expediente ao 1\linistro.
~ 13. O protocollo de todos os papeis entrados e
snhidos da Secretaria.
·
~ 1 L Os termos de juramento dos empregados
lJUC o devão prestar na Secretaria.
§ 15. O relatorio annual que deve ser presente á
Assembléa Geral.
~ 16. A synopse e índice alphabetico dos negocios
sobre que fôr ouvida a secção de estrangeiros do
Conselho de Estado.
§ 17. A synopse e indice alphahetieo dos par.ece- ..
res da mesma secção, com as resoluções respectivas.
~ t8. A synopse e indice alphabetico das deCisões
do Governo Imperial, que estabeleção principio ou
precedente.
~ 1\J. O ceréruonial c priYilcgios diplomaticos.

,*
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CAPITULO V.

Da primeira scc:·iio.
Art. 6.G A secção t.los Negecios Políticos e t.lo Contencioso, comprehende :
§ -1 .• A correspondencia de caracter politico (exceptuada a que compete ú secção central) com os
agentt>s brasileiros no exterior, e com as missões
estrangeiras na côrtc.
§ 2. As negociações dP. trBtados, convenções aceôrdos, declarações e outros ajustes internacionaes
que não versarem especialmente sobre negocios
commerciaes e consulares.
§ :J.• A intellig•'ncia e cxccuf'iío tios sobreditos
a c tos i 11 ternaeionaes.
•
§ 4.• As questões de limites, c as relativas á repressão do trafico de africanos.
·
~ 5. o As reclamações de extradição.
§ 6. o As reclamações de governo a goyerno.
§ 7.• As reclamações em geral, de mteresse particular, tanto de subditos do lmperio contra governos
estrangeiros como de subditos estrangeiros contra
o Governo Imperial. •
§ 8.• As cartut~ roga to rias.
0

CAPITULO YI.

Da se,qunda secção.
Art. 7. 0 A secção dos Ncgocios Commereiaes c
Consulares comprehende :
§.Lo A corresponQ.encia com os Agentes dipl~
maticos e consulares sobre assumptos, que digao
respeito aos interesses commcrciaes e marilimos do
Imperio.
§ 2, 0 A negociação de tratados, convenções, e
quaesquer outros ajustes concernentes aos sobreditos assumptos, inclusivamente os de correios •
. § 3. .~ intelligencia c cxecuçfw dos mesmos aclos
Jnternacwuac~. ·
0
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§ i. o A protecção da navegação e commercio brasileiro em paizes estrangeiros, e o exame das reclamações do commercio estran11=eiro no Imperio.
§ 5. o As attribuições, isenções e privilegios dos'
Agentes consulares· brasileiros, e dos estrangeiros
no Imp~rio.
§ 6. o A expedição das cartas patentes, exequatur e
beneplacitos consulares.
§ 7. o A arrecadação das heranças de nacionaes em
paizes estrangeiros, e de estrangeiros no lmperio.
§ 8. o Toda a correspondencia que correr pelo Ministerio de Estrangeiros ácerca da colomsação e
emigração.
CAPITUI.O VII.

Da terceira secrão.

Art. 8. o A secção da Chancellaria e Archivo comprehende:
§ L o A promulgação das leis , tratados e convenções.
§ 2. o A synopse e índice alphabetico das leis e
regulamentos peculiares ao l\linisterio dos Negocios
Estrangeiros, e das disposições que lhe sejão rel~tivas,
e se contenhão nas leis e regulamentos de outros
Ministerios.
§ 3. o A collec1;ão e índice dos tratados, convenções
e quaesquer accôrdos celebrados entre o Imperio e
as demats naçôcs.
§ 4. • O registro da correspondencia finda que não
fôr especialmente reservado para as outras secções.
§ 5. • A expedição e vistos de passaportes, os quaes •
serão assignados pelo Ministro, e, no seu impedimento, pelo Director Geral, ou quem suas vezes fizer.
§ 6. • As certidões extrahidas dos registros e documentos existentes na Secretaria.
§ 7. 0 T8da a correspondencia não comprehendida
nos trabalhos das outras secções.
§ 8. o o fechamento e expedição da correspohdencia avulsa e das malas.
§ 9. 0 A remessa das gazetas e impressos ás Legações e f:onsulados do Imperio.
.
~ 4o. Aguarda, classificação,, arranjo e consPrvação
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rla correspondencia, do.:umontos e mappas rp1c com-

puzerem o ardüvo da Secretaria.
§ 11. A guarda, arranjo n conservação ria hibliotheca.
§ ·12. A procura e entrega dos papeis c livros
precisos para os trabalhos das secções.
§ t3. A formação do índice gm·al do archivo, do
catalogo da bibliothecn, e do espeeial relnti,·o aos
mappas, memorias e documentos sobt·e os limites do
Imperio.
CAPITULO YITJ.

Drr, quartn scq:iio.
Arl. 9." A secção de contabilidade comprehend<':
~ 1. • O exp~diente relath·o ú ct·eação e suppressão
de empmgos, as nome~ções, licen~:.as, vencimentos,
retiradas, remoções e disponibilidade dos empregados do 1\linisterio dos Negocios Estmogeiros.
§ 2.• A matt·icula dos mesmos empregados, feita
sob as vistas irnmcdiatas do Oirector Geral.
§ 3. o· O balanço e orcamenlo da despeza c crcditos do Ministerio dos N(~gocios Estrangeiros.
§ 4." A distribuiçfw dos cr·editos rolados, e a ct·<~a
çl:w dos supplemen'tares c extraordinarins.
§ 5. o Os balancetes do estndo dos ct·edilos no fim
<le.cada quartel, e sempre que o 1\linistro o exigir.
§ __?.o A fisealisação das despezas i'l'ilas pelas Lega<:oP-s e Consulados.
§ 7. o A correspondencia com a Lcgn«::iío mn T.ondres, e com todas as outras tegaçiíes e l~onsulados,
não só sobt·e a despeza e sua fiscalisnção, mas lambem no que fôr relativo aos demais assumptos da
sua competencia.
§ 8. • A correspondencia do mrsmo ~aracter eom
os demais Ministerios, PresidentPs rlas Províncias e
quaesquer outros empregnrlos.

EXECUTIVO.
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CAPITULO IX.

Dispos'Íftjes communs.
Art. 1o. E' commum a todas as secções:
~ 1 . o A guarda dos papeis pendentes até serem
findos ou prejudicados.
§ 2. o Os regulamentos, instrucções, decisões e
quaesquer netos que Yersarem sobre os negocias da
sua c.om petencia.
~ 3. • A synopse de todos os negocios que correrctn por ellas, com indicação da marcha que tiverem e sua solucão.
~ L" O halar'içu annual dos papeis respectivos.
~ !i." O inLlil:e ~llral elos rnesr'rws assumptos, sendo estes subdivididos do modo mais !acil para a sua
pi'Ocura.
~ li.• A synopse das leis, regulamentos e decisões
do Governo na parte que disser respeito ás especialidndes de cada uma das mesma'S sec~ões.
CAPITULO X.

Do Director Geral.
Art. i ·I. O Direclor Geral é o Chefe da Secretaria
de Estado dos Negocias Estrangeiros, e a elle estão
subordinados todos os empregados.
Deixa de ser inhet·ente ao respectivo emprego o
titulo de Conselho.
Art. 42. Incumbe ao Director Geral:
~ 4. o Dirigir, promover e inspeccionar todos os
trabalhos d.a Secretaria, especial e immcdiatamente
os que estão á cargo da Secciio Central.
§ 2. o Manter a ordem e regularidade do serviço.
~ 3. o Organisar até ao dia 3·1 ue Março, e submetter á consideração do Ministro, o relatorio que deve
ser apresentado annualmente á Assembléa Geral.
§ 4. o Executar os trabalhos que lhe forem commettidos pelo Ministro, e prestar-lhe as informações
o pareceres que elle exigir.
l'lRTI

11,
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§ G. o Preparar ou fazer prcpnrar, e instruir com
os necessanos documentos e informações, todos os
negocios que dcvão subir ao conhecimento e decisão do Ministro.
·
§ 6. • Corresponder-se directamcnte, de ordem do
Ministro, com as Autoridades do Imperio ( exceptuados,os Ministros, Secretarias dns Camaras legislativas, Conselheiros de Estado, Bispos e Presidentes das Províncias, de Tribunaes e da Ill."" Camara
l\lunicipal da Côrte) sobre objecto,; de mero expediente, ou infortn<H_;ões temleutes ú instmcçiio dos
negocias.
§ 7. o Receber c abrir toda a col-responclencia olUcia I, dar-lhe directJlO, e levar immediatamente ao
conhcci~nente do Ministro aqnella que por sua importancw o mereçn.
§ 8. o Gnar(lnr, snh sun I"esponsnhilidndc, ns cifrns
tl a eorr·espoiHieneia r·t~servada que por sua nalun:za
uão tenha de passar ás Secções.
§ ().o Fazer ptotocollisar a entrada e snhida de loda a correspondeneia, que fôr expedidn ou t•ceebida
pelo Ministcrio dos !'I cgocios Estrangeiros.
·
§ ~O. par licençà até ;!O dias aos etnpt·egados, por
mOtiVO JUS(O.

§ 11. Propíir ao l\linistro, pnra exeeução eomplementar deste regulamento, as inst.rucções adefJuadas á direcção, distribuiçflo e economia do seviço.
§ 12. Crear os livros necessarios para o registro
da Secretaria.
~ 13. Chamar extraonlinariamente ao servico de
qualquer das Secções os empregados das oütras,
quando a ntlluencia dos trabnlhos e sua urgencia
assim o exijão.
~

CAPITllLO Xf.
Dos Di,·ecfm•f!s de S eerão.

Art. 13. Aos Directores de Secçfw incumbe:
§ ·1. o Executar com zelo e pontualidade os LrJbalhos de que trata o art. 1O.
§ 2. o Ter em dia os registi'os de suas Secções.
§ 3.• DiriO'ir e examinat·, fiscalisar e promover to~IQs QS trabalhos ![UC competirem ús suas Secções,

E.\ECUT1\'ó,
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e enlregal~os ao Director Geral com a exposição e
documentos necessarioo;;.
~ L o Pr~star e req11isitar aos outros Directores as
inl"onnnçõns necessarias para llUe os trabalhos da
Secção sejão perfeitos§ l).• Apresentar ao Director Geral, no L" de Março, o relntorio dos negoc!os que correrem por ~>uas
~eeçôes, com os respecllvos annexos. para se fazer
o relato rio geral da Repartição.
§ 6. • Com municar aos outt·os Directores o que se
houver feito e tenha dcpendencia com os negocios
que lhe c,stiio incumbidos.
~ 7." Suhmetter á approvnção do Director Geral
antes de as mandar passat· a limpo, as minutas dos
despachos que tiverem de ser expedidos.
~ R." Pt·omnvet· o Hlf~lltor andamento dos negocias
perlfmel~nlc~ cí I'<~srwcti\'a seeçfio, propondo ao Direc~
lor t:,~r;ll ;ts prnvitklleias de que haja tnist\'!r, assim
so brc a ontem c mcthodo dos trahall:os, e o mo sobre
a insufficiencia do pessoal, ou falta de execução no
t~umprimento de seus devet·es.
~ n." Legalisnr os documentos expedidos pelas suas
secções, q uantlo nüo pus são :;c r pelo Dircctor Geral.
~ i O Tet· convenientemente dassificados, e sob a
suct gnard<', <US papei:; pertencentes aos negocios das
sua~ S0et.;ücs, entregando aquelles cujos assumptos
estcjüo findos, on prt.>judicados, ao Direcl.ordo Archivo e Chancellarin, que lhes dará o devido destino
~~om as notas necessarias para esclareeimenlo do
.\t't>.hivi:;ta, ficando na sect;ão o rcgistt·o dessa entrega
CAPITULO XII.

Das IWmeaçütJs, demissões, substihtições e exercicio inte1·ino dos entjwegarlos.
Ar·t. 11-. Seri1!1 11omeados por Dcerdo imperial o
Dirednr neral, os Directot·es de secção, c os 4. •• e
2. os Oiliciaes; put· L' orlaria uo Ministi'O todos os ou~
tt·os empregados .
.\rt. 15. A uoltleaç5o do Director Geral e dos Di~
r:.Jdorcs de secção será de livre escolha do Governo .
.\dos Ofliciaes terá lugar por accesso, preferindo-se
os empregados de categoria immediatamente inferinr, mais habeis c zelosos pelo set·Yiço.
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A dos Amanuenses e Praticantes precederá exame
de habilitação.
Art. 46. Ninguem poderá ser nomeado Prllticante
sem provar que tem bom procedimento e a idade de
48 annos completos, mostrando em concurso boa
letra e conhecimento perfeito não só da grammatica
e lingua nacional, mns ainda da at·ithmelica até a
theorm das proporções inelusivamente.
O Praticante não podet·á set• promovido a Ama·
nuense sem que, além de ter pelo menos um auno
de exercicio, mostre em concurso:
~.o Que redige com facilidade;
2 o Que tem conhecimento dos princípios geraes
de Geographia, e Historia do Rrasil;
3. 0 Que tmuuz as linguas ingleza e fl'anccza e falia
esta pelo menos.
Art. ~7. Nenhum CI!Jpregado .iuhilado, reformndo
ou aposentado po1lera Sf'l' nomeado para ~~IIJ(li'f'g"os
da Seerela1·ia fins Neg-oeios Estr:111~niros.
Art. 18. O Direetor Geral c os lJiredores tle see1'ilo
podem ser liHementc demittidos pelo GoYenw: ·os
L os e 2. o• OfficiaP.s, Amanuouses c PrJLictmles seriío
eonservados emquanto bem servirem, devendo estes
ullimos ser demittidos no prazo de do.us annos, se.
não mostrarem aptidão. Os actuaes empregados,
porém, só poderão ser rlemillidos pelas cnusns
constantes do art. 56 do Decreto n. 2358 de 19 de
FeveJ'eiro de 1859.
Art. t9. Serão substituídos em seus impcuimeulos

c faltas:
~.o

.

O Director Geral pelo Dircctor de secção que o
Ministt·o tiver designado, ou em falta deste, pelo mais
antigo que se achar p1·csente.
2.o Os Directores de ~ecção pelos ·l o• ou, !1a falta
destes, pelos 2 o. Otficwes da mesma secc·ao, pot·
designa~_;iío do Director Geral.
•
3. 0 O Porteiro pelo seu Ajuclanle. c este pelo Continuo que o Di1·ectot· Get·al dcsi~nar.
At·t. 20. Competirú ao suhstitul.o lo1lo o vonc:i'mento do emprego, se o substituído nada pere•·lwr
.por elle, e no caso coutmrio a respectiva gratiti:~a1;ão, que accumu\.uá ao vencimento integnd do
t'mprego pt·oprio até a impurtancia total do Yellcimento do substiluido.
Art. 21 . O empregado que exereer interinamente
lugar vsgo, perceberá todo o veneimeulo deste.

!77
r.APlTL'LO XIU.

Dos ?;encimentos e dos desaontvs pm· faltas.
Art. 22. Compelem aos empregados os ,·oncimentos fixados na tabella annexa ao Decreto n. 2358 de
19 de Fevereiro da H<1)9, percebendo os P mticantus
uma gratificação de 960$000 por anno.
Art. 2:3. O empregado, que deixnr· o excrcicio do
seu lugar na Secretaria pelo de qunlqlJcr eomrnissilo
alheia ao Minisrerio dos Nugocios .Eslnmgeir·os, ainda
q~e com autorisaçào deste, perderá todo o seu venCimento .
.\r·t. :1.4. O crnpr,~g'1HJo, que faltar· ao Sl~J·viço sofft•pr;'t JH~r·da total ou doseoulo em Sl~tb n·rrdmenlu::..
r.onl'omre as r·ugr·as seguintes :
~ f." O que faltar :.em cam;n jusliHcnda perderá
todo o veneimenl.o.
~ 2." l'erdet·ú Sl)mentl·l a gralificnf.Üo aquel11~ que
faltar por motivo justi'licado.
Süo motivos justilicados: -1.e molestia do empreg'<Hlo: 2." nojo; :J." gala de casamellto. .
Scrüo pr·ovadns com attcstndo de met.!teo as faltas
por· rnolestia, quando exccderP.m a tr·es em cada rner..
~ 3." .\o empregado, que comparecer depois de
nnc~rracto o ponto e dentro du hnr·a que se seguir· {t
lixada par·a o priueipio dos tmbalhos, justitkando a
dernor·a, se ile:;contaní sórnente metade d;t gratifica•;ão .
.\o CJUe se retit·ar com per·missão do Dit·ector Geral
uma !tora antes de findo o expediente s0 ,Jescoularú
tnrnbe111 metade da gratifie<!•~iío.
0 (jllC C0111parecer depOIS das~ 0 horas, ClllOOl'a
justifique a demora, ou retirar-se antes das duas
horas, ainda qtw seja por· motivo attcndirel, perdet·á
toda a gTnliticaeito.

0

.

1iepois de CIWeiTUUO U jlOJJIO,
s~'m moli\'0 jusritleado, irnpot·lará igualmenfl' a perda
de toda a :~r·a!iJle<ll;hn: e a salrida anfL'S rl•~ t1ntlar· o
expedit.~ute, Sl.'lli [WI'misshu do Director G1~ral, a de
COIII!Jill't'CÍiilCII!U

t.ndo o ve!lcin;.:•JJto.
§ .i--" O rlescol!lo por fnllas intrrpolndas

S('l'Ú

ri'la-

tlvo sómente aos dins em que S" der·em; mas no caso
d1• faltas successhaf;, se e..;tenderá tanthem 11m; dia!{

'!iR
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servi~;o, se comprehenderetn
nesse periodo.
§ 5. 0 As faltas se contarúõ á vistn do que constar
do liYro do ponto, no qual se assignaníõ todos os
em[H'egarl."ls dtll'anto o pl'imPÍI't> quarto de h~>ra qun
se seguir á Illar·ea:la para n comer,o do expetlteute.
No mesmo liHo lanr~arú o Dil'ector Ueral as competentes notns.
~ G." Pet·Lenee ao Dit·ectot· Gemt o julgamento soht·e a jnstilka~;iío das f:lU!s.
Art. ~:.>. .'iãn ~;o!l'rerú dr~seontu algum o empreg<H.lu
que faltat· na St-cretnria:

que, uãu sendo de

I. o Por se 1\(:hat· encat·rng:,do pelo ~Iini::;tt·u rle

qunlquer tt·ahallw ou enn1rnissi"l0;
2." l'or motivo de scni('O da Secretat·ia eom autur·is<H,;üo do Oirf'et,~r Geral;
::." 1'o1· cslat· s·~rvinrlo al·.~·l!tll •:at·~o ~ralnil.n ,. obt·igatorio

Pllt

virl11de dl'

p:·c·t:r~ilo

d!: l··i.

C.\PlTULO \IY .

.\r·t. 2!i. Poderu srr eonePdidas licen~;ns put· motin1
de rnntpstia com ordenado inlPit·o até ~;ei~ mt~zes ~~
co111 a mí.'ladc de entüo em diante nté um auno.
l'íus demais casos de~eontnr-se-ha a quintn parte
do ordenado nt.(~ tt·es nlL'ZPS, a ten~a par!'~ por mais
de ln's alú seis, c a BWinde por nwis lk ~<·is atr::

um anno.
Em todo o caso, por,·~m, Itfto ser:i nbunada '' ;;r:1ti·
ficnçiio de exercício.
§ unico. O ternpo das HcerH.:as rel'onnarla,;, ou de
novo conr~.f~didas aos empregados da Seerélaria dos
Negocios Estrangeiros dentr·o de Uttl anuo, co11tndo
do dia em que houver· terminado a pr:meil'n, set·ú
jnnlo aos rlns nnt:'c'f'r!enf•)s para o fim"" razer-sc nos
Ol'dl'li'l· l·•s o d''·"C'lritO ,1 .. 1!\'1'

tr"•t:l ""lf' ''\''Írvn

.\t:t.· ':2~. A li;~~,;,:·:,, nlt~da:~ "~;;·~.;~o· ~ie'·,,J;oÍeslia,
pode!';) ser concf'dida eoi!J ordenado eotTcsponrlente
ao felllj)O t·espedivo, ou sem ellt~, n juizo do l\linistl'u .
.\rt. :2R. Não lei'Ü lugar a concc;süo d(~ licençn <lO

elllpl'egadn que ainda não houver· entrado no efroc.tiro exereieio tlo seu lugat·.

EXECUTIVO.

Art. 29. Ficaráõ sem effeilo as licenç.as em cujo
gozo se não entrar no prazo de um mez contado dn
ata de sua concessno.

a

CAPITliLO XV.

Das aposentrulor·irts.
Art. :30. Os empregar\os da Secretaria dos Negocios E~:trangdros séi poderão ser aposentados iws

segu iutes eãsos :
1." Quando estiverem inhabilitados para desemprnhar sw1s fttne~in.~s por motivo ele molPstia, ou de
araJw;lti;l id:1ck.

·t . .. ·· Quantlo o sel'Yit_.:o o exigir .
.\rt-. 31. ~;~r:·t aposentado com o orclennclo po1·
inteiro o empregado qne contar trinta ou nwis
nu nos de sel'viço·; e com ordenado proporeional aos
;mnos o qnr tivet' menos de trinta c mais de der..
~ 1." Nenhum emp1·egad~) scrú aposentado tendo
munos de '1 O annos de serVIc.o.
~ 2. o O empregado scdt ··aposentado com o ordenado do ultimo \ugnr que servir com tanto que
tenha ITes armos de effectivo exercido nelle, exduiuo toJo o tempo úe interrupções por. motivo
de liccn~~as ou fnltas ainda que em eonsequencia.
de molcstia, c emquanto nfw os completar só o
poderá ser com o ot·dcnado do lugar que houver
anterio1·mente occupado.
Art. 3il. Serão comtemplados como serviços uteis
pam a aposentadoria, e addicionados aos que forem
feitos na Secretaria, os que o empregado houver,
em qunlquer tempo, prestado:
·
,1. o No exercício de ernpt·egos puh\icos de nomenções do governo, c estipendimlos pelo Thcaouro
Nacionnl.
2." Em repartições ndministrath·as provinciaes e.
na Camara ~lunicipal da.Côrle, exerc,liHto cmpre~os
retribuídos; mas o tempo dos sen·iços elTeetuauos
nestas R<~partiç.ões será contemp\a1lo sómente até
um terço do que se contar relativamPntc ai)S qu~
l'orew prest~,tdos na Secreturia;
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il. o No exercito ou na mnrinha como official ou
praça de prct, se não tiver sido já incluído o respectivo tempo de serviço ern reforma militar;
L • Como addidos á Secretaria até á promulgação
do presente regulamento.
Art. 33. Na liq~Iidaçào do tempo de serviço se
ohser·vara o Sf\g'UlllLl':
·1. • Quanto ao sel'rieo prcslaco na Secrelaria, não
se dt~sconlará o tempo tio inter-rupção pelo exerdcio de quaesquor outras funcçõ0s publicas ern
virtnde de nornea~;ão do Go\·cr·no, de olcii;{IO populnr, ou de prcserip~i'IO de lei; "iorú, porém, deseontado o Lem po de fal Lns por molestia excedentes
a sessenta dias ern cada armo, o de licenras e o
de raltas não justificadas.
•
2.• Quanlo aos serviços prestados em Ht~partições
provindaes c na Camara Municipal da Ct}r!e se contal'á sómrntr~ o tf)mpo de Pxercieio no emprego, PXeluido entnplelarnPnf,~ o dn irlf:~rTIIJl'.:i'tt•s por· qualqut~r·
lllllfiro I11~1Jl t:omo u de !i~~~~~~~~as "" !'altas.
:1. • (Juanto aos set·viços presr.ados no exercito ou
na mar·inlla, a lirplidaçüo será feita segundo as disposições da legislnçáo militar concernentes á reforma.
Art. 3L As rlisposiç:ões dos artigos antecedentes
cornprehendcrn não só os empregados nomeados
pam a Secrf'laria dos ~ogocios Estr:rngeiros depois
da prornulgaçfio do De ereto u." 2:1:>8 de t 9 de Fevereiro de t 8iJ9 como os que jú servião antes, e
em caso algum tendo o ern pregar! o dimilo aos ordenados marcados na tabE-IIa que baixou com o
mesmo Decreto, será tomado para a base da liquidaç.ão do vencimento de :.1posentadoria o tempo maximo de vinte cinco annos estabelecido na lcgislaç:üo
iln!erior.
Art. ;.m. Pet·dcr:i a aposentadoria o empregado
que fi)r convencido em qualquer tempo, por sentença passada e.m julgado,' tlc let·, emquanto se
acbava no cxercteio do seu empt·ego, c~mmettido
os crimes de peita ou subomo, ou praticado acto
de revelação de segredo, de traiçüo ou de abuso
de confiança.

RXF.CIJTIVO.

CAPITULO XVI.
/Jn fc1npo e

modo de servit:o, e das penas disciplinar·es.

Art. 36. O serviço começará ás 9 horas nos termos
do ar't. 26 ~ 5. • e findará ás 3 horas em todos os

dias que não forem de guarda ou feriados.
Poderá porém o Director Geral, quando fôr inllispensavel, prorogar as horas. do expediente, ou
fazer executar, em horas ou dias exceptuados, na
Secretaria ou fór'il della, po1· quaesquer empregados
trabalhos que lhes compitão.
Art. 37. Os empregados serviráõ nas secções que
o Dir·cctor Geral lhes designar, podendo ser mudados de uuws para as outras segundo as cuuveuieudas do servko.
Art. 38. Os empregados da Secretaria de Estado
dos Negocios Estrangeiro::; são sujeitos ás seguintes
penas disciplinares nos casos de negligencia, desobediencia, falta de cumprimento de deveres,
e falla de comparecim~to sem causa justificada
por oito dias consecutivos, ou por quinze interpolados durante o mesmo mez ou em dous seguidos:,
1. o Simples advertencia.
2. • Reprehensão.
3. o Suspensão até quinze dias com a perda de
todo o vencimento.
Estas r>enas serão impostas pelo Director Geral.
Art. 39. A suspensão nos casos de prisão por
qualquei' motivo, ou de cumprimento de pena que
obste ao desempenho das funcções do emprego;
de exercício de qualquer cargo, industria ou occupação que prive o empregado do exacto cumpnmento de seus deveres, de pronuncia sustentada
em crime commum ou responsabilidade, ou o empregado se livre solto ou preso; e finalmente quando
se torne necessaria como medida preventiva ou
de segurança, só poderá ser determinada pelo Mi~
nistro.
Art. 40. O effeito da suspensão é a perda de todos
os vencimentos, excepto quando se tratar de pronuncia em crime de responsabilidade ou de medida preventiva.
l'A.II.TE U.

.\1: fioS ll(i I'IJIIJ:l!

~essas hYpothcses, o cmpregadó perderá a gratiticacão, ev na de pronurwia ficará privado, além
disso·; de metade do ordenado até ser a tina! condemoadu ou nbsulvido nos ILmnos dos arts. 165
§ 4.•e nt do Codigu do Processo Cl'iminal, restituindo-se a outm metatle, dada a ubsolvil'ão.
Art. 4-t. Em Instnwções cspeciaes s(~ regulará
tudo quanto ó concernente ao proeesso dos negocios e ú dircet;ão, ot·dcm e economia dos servi~íOS
da Seeretaria.

CAPITULO XHI.

J)isjinsiriics r;crrrcs.
Art. t,2. Fic<Jo exlinetos

dc~,cle

jú o lugar

dt~

Con-

sultor, quatro ti•~ 1."' Ullkiao•s, u d1! Twdudor-Colll-

pilador e 1lous lugnres d1~ cutTeio.
Art. 4-3. Não se conceLierúõ mais as gratificaçües
autorisadas pelo art. 3\J do Dect·eto n.• 2:158 de '1\)
de I<evereiro dfl 18;)!) aos empi·Pgados que conti..c
nuat·em a servir depois d• :lO anno,;.
Ser·iio porém conscrntdas e contcmplauus nas respectinls 3pm;eutadorias, seguudo a uisposição d.o
citado ortig-11, as que jú farão concedidas.
Art. H. As eommunica1~ücs que aelualmentc se
fazem de nomea~{Ões, remoções, demissões, aposentadorias e licenças serão substituídas d' ora em diante
IJelas publica~;ões feitas no Dia rio O!ficial; e as
de posse em Pxercicio pelas verbas escriptas nos
respectivos títulos ou attesladvs de exercício, quando
não conste do mesmo Dim·io.
Art. 45. Fica dispensado o registro:
1. • Dos. ot·iginaes das Leis, Decretos, Hesoluções
de Consultas, Regulamentos, Instrucções e Circulares
.expedidas pelo l\linisterio , excepto os necr·etos de
nomeat~ão ou demissão, e os que com~edcm aposentadÔrias e vencimentos.
2. u Dos Avisos , Ordens, officios c Portadas do
mesmo Ministcrio, c das informações, representações
e parecet·es, cujas minutas scrJ.o classificadas e cttcadernadas annualrnente.
Art. i6. A expedição dos passaportes, que compete á Secretaria de Estado dos ~t>godos Estran-

geit·os, será regulada, emquanto onlt'<J t~ou;-;u se
não dispuzer, pelas instrucções actualweute em
vigor.
Art. 4.7. Ficão revogadas ns disposições do Regulamento n.• 23:;s de 19 de l;evcr'eiro de 1859, e
quaesquer outras em contrario.
João Sih·eirn lle Souza, do !\leu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros,
nssim o teuha entendido e faça executar. Palacio
do Hio de Jnnein• em dous de Maio de mil oitocentos sessenta e oito. quadragesimo se!imo da Independencia e do Imperio.
f.om n rubrica de Sua l\IngestJde o ImperauoJ' .

.foão Silr:ei?·a de Sou:lL

lJJ.:;CHETO :.\.
1\:~organisa

4-1'1:2-DE

G

DE ~l.\lll DE 1t-;u~(

o .i.• hatalhão de inf:m:aria 11:.· Guarda
munie'Jlio da Corte.

~acionai

do

lld por hem, de conformit~nde com a segunda
parte elo ai'L 4-." ua tei n.• 602 de 19 de Setembro de '18[)0, decretar o seguinte:
Artigo uni co. I<ic:1 reorganisado nas freguezias
dt\ Sauta Hila, Paquetá c ilha do Govcmnrlor do
município da Côr te, com o nurrw1·o de oito companhias, o 4. • batalhüo de infanl<ll'ia, dissolvido
fl~H' lJcer·cro 11." :J8Hl de 29 de Março do anno proXJmo passado.
1\Iarlilll }'rancisco Ribeit·o de Andrada, do Meu
ConseliJO, :Ministro e Secretario de Estado dos txegocios da Justiça, assim o lenha entendido e faça
t~xccul<ll'. Palac.10 do Rio de Jaueim em seis de
1\Jnio de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo setüno da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua lllagestade o Imperador.

Jim·tim Francisco Ribeiro de :t ncl!·ada.

!Si
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DECRETO N. H73!

Reorgani~i\

DE

6

DE 1\lAIO DE

1800.

o Corpo d.! Fazend:J da Armada.

Usando da autorisação conferida pelo art. 5. 0 da Lei

n. o 1250, de 8 de Julho dJ 1855, Hei por bem

rt•-

organisar o Corpo de Fazenda da Armada pela fôrma
prescripta no Regulamento da presente data, que rom
este baixa, assignado pot· AITonso Celso de Assif; Figueiredo, do Mr,u Conselho, Ministro c Scet·etario llt~
Estado !los Negoeios da Marinha, que assim o tenha
entendido ~ faça executar. Palaci.o do Rio de Janeiro
em seis de Maio de mil oitocentos sessenta e oito,
quadragesimo sctimo da lndependencia c do lmpcrio.
Com a rubrica ele Sua
AfTon~o

l\lagt~sl;Hlr,

o llllper;Hll>l'.

Celso ri e Assis Figwiredo.

Reorganisação <lo corpo elo~ oflieiaes •le f•u:mula da armada, de conformidade eum a antorisação eonferid"
no art. G. 0 •la lei n.o f2:";0 de S de .Jimha •lc tSGã.

CA PI'lTLO I.
T.tO

r,onro

DE OFFICL\ES

n::

F.\ZE'íil.\ Ih .\nR\Il.\.

Art. L" O corpo ele offidat•s de fazenda da ;mn:,,t;.
constará do seguinte pessoal:
i chefe com a :uaduação ele Capitão de l\far c Guerra,
que será escolhido pelo governo entre os crripregadoo
da repartição da marinha.
5 otnciaes de fazenda d~ i. • classe, com a graduação
de Capitães Tenentes.
i5 de 2. • classe com a graduação de Primeiros Tenentes.
30 de 3. • classe com a graduação de Segundos Tenen lei'.
tj() de~.· classe com a graduação de Guarda :Marinha.

EXLCU1HO.

CAPITULO li.
DO CHEFE DO CORPO DE FAZEND,\.

Art. 2." Ao chefe do corpo de fazenda compete:
§ L o Inspcccionar a escripturação dos navios do es-

tado e dos corpos de marinha; na Côrte mensalmente,
e nas Províncias quando o governo assim o determinar,
communicando á Secretat·ia de Estado o resultado do
exame guc fizu, c pedindo as providencias <rue julgar
con Yemcn tos.
§ 2." Yela r pela re::rularidadc c bom desempenho do
serviço <le fazenda á bor<lo, a fim de que, achando-se
a escriptura~ão em dia, sempre se possa. por meio
flclla, cxeret•r a fisealisação exigida neste regulamento,
c n:~s ordr~ns em vig-or.
~ :1." Em vista rle rerptisiçiio ria autoridade eompclea Le, nomear olliCI:J e:- de fazewla par a as commissõcs de
embarque e para as de terra.
0
~ 4. Executar as ordens que lhe forem expedidas
pela Secretaria de Estado, ou communicadas por autoridade competente.
~ 5." Informar á Secretaria de Estado de seis em seis
mezes, extraordinariamente quando lhe fôr exigido,
sobre a conducfa mil i ta r c civil de seus sll'bordinados,
dc~Jar:mdo as falt3s que houverem por ventura commcttido c bem assim o modo pelo qual desempenhão
as commissões de que se achão encarregados, a fim de
11uc !'rjão recompemallos os que l>rm merecerem, c
JIUnido!' os culpados.
~ 6.• Enviar ao :Ministro da repartição, no mez de
Janeiro, um rclatorio circumstanciado sobre o serviço
de fazenda da armada, durante o anno preteriLo,
declarando os nomes dos officiaes alcançados, a im})Ortancia dos a lcanccs, causas que os motivárão, iudemnisações feitas ao Thesouro, c propondo finalmente
todos os melhoramentos que lhe parecerem ncccssarios
para a cohibição dos abusos c boa marcha do serviço.
~ 7.'' Fazer escripturar. com ordem c regularidade,
o livro de assentamentos dos officiaes de fazenda, do qual
constem os esclarecimentos exigidos no paragraph()
antecedente.
§ 8. 0 Propôr pessoa idonea, na fórma do art. 48 deste
regulamento, para exercer o lugar de Amanuense, e
sob suas vistas fazer o ·expediente e a cscripturação.
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§ 9. • Presidir aos exames de que trata o at·t. G.•
deste regulamento.
Art. 3." Nos seus impedimentos o chefe do corpo de
fazenda serã substituído pela pessoa que o governo
designar, dentro das condições do art. L o deste regulamento.

CAPITULO lll.
ADlliSSÃO

AO SEI)'YIÇO.

Art. 4. o Os officiac::; de fazenda das tn•s primriras
dasscs serão nomeados por decreto, e os da tJitarta por
poria ria da Seerctaria dt~ Est;ulo, clnvcntlo uns e outros,
JHll' si nu por snus pror.nradnrt•s, Jll't~slar juranll:nto
11as rnãos do rhdt: do c·.orpo.
A1·t. !')." Ning-ucm poder :i ~e r aclmi ttido na L" d:1sse do
corpo de fazenda sem previamrn te provar :
~ L • Que ú eidadão brasileiro, maior de 21 annos ;
co~ aptidão physica para a vida do mar c bom proce(hmcnto.
~ 2." Que tem conhccimcn to elas srguin tcs ma terias.
Arithmet.ica com applicação ás tlivorsas qw·~tües tlc
c:ontabilidade. ao uso dos svstcmas monctarios, ao de
pesos c mt'dÚias, c espceia linen te ao sys lema metrico.
-Geometria pratica c noções de stercomctria.
-Escripla correcta c analyse grammatical.
-Pratica da cscripturnc:ão rle h:ll'<lo. r, t'lll g,'ral rlo
~erviço de fazt•nda, nclquiritla na~ J'eparlic;õt•s de rontallilidadc c cln arrccadaçiio do marinha.
-Traducc.:ão (pelo menos:l da lingua franceza.
Art. IL" As t:onlli<;õl'~ do~ l." do artig-o antecedente
serão satisfeitas por prova docunH'n ta I, sujei ta á informaç.ão do chefe do eorpo de fazenda.
Os exames das ma terias especificadas no ~ 2. • do
mesmo artigo serão f<'ito;; perante uma eommissão.
composta do chefe do corpo <lo fncnda, de um professor
de mathema ticas, um ela língua nacional, c outro de
francez, nomeados pela secretaria de estado.
Art. 7. o Estes exames só poderão ter lugar por autorisação do governo, quando reconheça necessidade de
preencher o numero de vagas rxistcn te::: na ·L • classe
rlos ofliciacs de fazenda.

RXECUTirO.

:!87

Art. 8. • Serão annualmente admittidos à praticar nas
repartições de contabilidade e arrecadação da marinha
os candidatos que assim o requererem á secretaria de
estado, sendo o seu numero lixado segundo as conveniencias do serviço, c a existcncia de vagas na 4. • classe
tios olliciaes tle fazenda.
O conhecimento do systcma de escripturação de
bordo e da legislação respectiva constituem a prova
de hahilit:lção requerida quanto á pratica de contaJJilidade.
Saber a nomenclatura dos objectos que figurão nos
inventarias, sua classificação e collocação a bordo, é a
condição exigida quanto á pratica tlo serviço tle arrecada<,;ão.
Art. U. • As provas de hahili tação prescri ptas no artigo
an teeetlenle serão prestadas perante o chefe do corpo
de fazenda.
Os eaJHlidalos approvatlos serão inseriplos para o exalltn t.heoriro Jta fúrwa dos artigos suhseqwmlcs.
Art. HJ. 0..; W\:tlllPS para admissão á ~-a elaSSI~ serão
JlJ.lhlicos e aHUUJH.:iatlos com anlecetlencia de um mcz
pelo chefe do corpo, a quem serão apresentatlos os rcquerimen tos ins truitlos na fórma dos arts. 6. o e 9. o.
Art. 11. A lista de inscripção dos candidatos será
encerrada pelo chefe do corpo de fazenda na vespera
do dia do exame.
Art. !2. Serão esc ri ptas em separado, e lançadas em
uma urna, as questões que a commissão de exame, a
que se refere o art. 6. ", organisar sobre as n:.aterias
mencionadas no § 2. o do art. 5. o.
Art. !3. Os exames serão oraese por escripto.
No exame oral cada um dos candidatos será arguido,
suceessi va meu te, sobre os pontos que tirar por sorte,
dando-se-lhe trinta minutos para rellectir, e igual tempo
para responder.
No exame escripto responderáõ todos os candidatos
simultaneamente as mesmas questões, concedendo-se-lhes
duas horas para a apresentação da prova.
Art. !4. O julgamento das provas será feito, acto
continuo, no mesmo dia do exame, dividindo-se por
turmas os candidatos, quando nã"O seja possível examinar
á Lodos de uma só vez.
,
Art. !5. As deliberações serão tomadas por maioria
de votos, e a decisão, que dellas resultar, será consignada
na relação dos examinandos que o Presidente da commissão
remetterá á Secretaria de Estado com as provas escriptai,
e os demais papeis r ela ti vos ao aelo.

ACTOS DO POllF.R

CAPITULO IV .

l'l\OMOÇÕES E fiF.MUXERAÇÕES OE SERVIÇOS.

Art. 16. Nas promoções do corpo de fazenda serão
obsrn·adas as seguintes regras:
As vagas da 3.• classe serão preenchidas unicamente
por merecimento.
As da 2.a classe meta,lc por merecimento e metade por
antiguidade. Sendo ímpar o numero de- vagas, as
fracções, consideradas unidade, serão att!"ihnitlas á parln
do mt~l·eeimcnto.
As tia L" (~lassc tlxdusivam!'nte poraul.i~uitl:llltl.
Ar L. 17. Nenhum ollidal tlc rawlltla llOtlPr;i St'r promovido, sem tfUC tenha pelo menos tlous annos tle set·viço
de embarque, na classe a que pertencer, e a intlispcnsavel
disposição physica para a vitla do mar.
· Art. 18. São contlições de mct"ecimcn lo:
l. • Embarques em navios tle guerra.
2. • O desempenho irreprehensivel tios devilres da profissão, quér na escripturação dos livros, quér na pt"c:;tacão de contas.
3.• Boa conducta civil e militar.
Estas condições só poderão ser consideradas satisfeitas
á vista das informa~ões IJUC prestar o chet'e do corpo dtl
fazenda na fórma do art. 2. deste regulamento.
Art. 19. As vagas na 1.\ 2.a e 3! classe elo corpo
de fazenda serão preenchidas á medida que se derem,
ouvido o chefe respectivo.
Art. 20. O official de fazenda que eontar, pelo menos,
6 annos de servic_;o elfectivo <lc embarque na l.a classe,
havendo prostado sempre boas contas, e achando-se
quite com a Fazenda Nacional, potlcrá ser promovido a
capitão de fraga ta.
Art. 2!. O monte-pio, a reforma, a condecoração de
Aviz, e em geral todas as concessões feitas aos officiaes da armada, íkão extensivas aos officiaes de Fazenda
das tres primeiras classes.
Tem direitf) a ignaes vantagens. o chefe do corpo
Fazenda, :n:M. pmdc.md(l>, porém, ser pr0movido,. senão em
virtud.e de ref-orma, nas ccmdiçiles da lei qut rege esta
matena.
0

de

CAPITl:LO Y·. ·
lUIS ~'IIWÍ.

organisaeiio :ll'lllal ,f:t
·
l)'ora em diante os !leis serão tia r:mfianca do oHkial
dr, fazenda !'Olll o I{Ual tiverem de set'Vir, };ropo~fos por
elle e nomeados pelo chefe do roq10 debaixo 1las Sl'g'll in lt~s
eondições.
1.• Ser cidadão hrasileiro, maior til' l~ annns.
~! Saher ler, escrever e contai·.
:1.• Apre~enlar folha eorrida.
Art. ';!:L Ni'llll!ltll oiTit·ial d1' fazl'lllla po,l!·r:·l IPI' tua i,;
"'~ lllil lil'l.
Art. :!1. Coutinuar;'"l l'lltharradns os li1~is 'ill'' uwl'I'.!'CI'I~m a confia111'a do ol!icial dn f'azt•Jida. na fúrma
do art. 22.
·
Art. 'iW. Os fieis lkão ;;ujeit.os ao furo ci,·il.
Nas faltas de disciplina, porém, serão pnnitlo;; eom
prisão, priv:u;ão tk lit:cnça c desconto da grat.ifil:a1;ão,
não excctlcndo :"t um quinto em cada mez.
Estas penas sú poderão ser· impostas pelo commantlante, e tlcvcráõ ser notadas no livro competente.
Poderão igualmente .ser suspensos, ú requisição escripla c justificada do official de fazenda, c dcsembart'cHlos no porto que o commandantc julgar conveniente.
Art. 26. O fiel suspenso terá sómente a ração, e será
substituído, sob proposta tlo oílicial de fazenda, por
uma praça de bordo, a IJUal perceberá uma gratificação
de 2ii,)OOO rs. mensaeg, além dos seus vencimentos.
Art. 27. n o!Iit:inl 110 fazenda Será obrigatlo a fazer.
definitivamente a snhsliluição do fiel dentro do pl'azo
fixado pelo ~~ommandantn, tlcvcndo, porüm, ser satis~
feitas, perante o otficial dc delalhn, as condições do
art. 22.
Art. 28. Todas as occurrencias sobrn a demissão· e
substituição do fiel, devidamente documentadas, serão
levadas ao conhecimento do Ministro da Marinha pelo
commanclante ·do navio, e communicadas ao chefe do
corpo pelo official de fazenda:
Art. 29. Os fieis que se invalidarem em serviço de
guerra terão direito a uma pensão correspondente á
metade da gratificação annnal qtw pcrrrbercm.
P.IRTF. 11.
:r:
Art. 2:2.

Dei~a

tlc existir

:l

da:>~e de fkis do 1'0rpo de fazc.mia.

:!.!lO

Art. :JO. Os fieis tio quadro actual poderão ser admittidos ao serviço da armada na qualidade de ofliciaes
marinheiros, inferiores dos corpos de marinha, e de
mestre d'armas , se assim o requererem, provando
as habilitações neeessarias para taes emprp~·og.
Art. 31. Para a l'xccução do art. fl9 não serão considerados como pertencentes ao artual corpo de fazenda os fieis fJIH' Pxrrrrrem por commissão os lugares
tle commi;;~ario.
C.\ PIT ri.U \'1.
llll~

\

E:'íCD!El'iTO~.

Art. :1'!. Os nfliriae,; dn fawud:t Jll'l'l'dH~I':iõ o,; .~oldo.;
e gratiliear,;ões nwrearlas ua lalwlla annexa a esk rr~

gulamento.
Art. 33. Os offieiaes de fazr.nda da te" ela~~e, quando
rlesembarcados, não perceberáõ soldo, nem 'encimcnto algum.
Aquelles porl~m, que contarem cinco annos de embarque, achando-se quites com a fazenda nacional, prrcrbcráõ o soldo correspondente a sua graduação, durante
o tempo da prestação de contas.
Art. 3~. Perderáõ o meio soldo os officiacs de fazenda
que se recolherem doentes ao hospital.
Os da 4. • classe, soiTreráõ igual desconto, que será
deduzido dos seus vencimentos futuros, se estiverem
desembarcados.
·
Art. 35. Os officiaes de fazenda continuaráõ a deixar
metade do soldo como caução para o Thesouro Nacional,
cmquanto durar a commissão em que se acharem.
Art. 36. O chefe e os officiacs de fazenda d.as lres
primeiras classes contribuir:iô mensalmente com um
dia de soldo para o monte pio.
Art. 37. As disposições da legislação vigente, relativas ao modo pratico de fazer effectivo o abono de
vencimentos c vantagens aos officiaes da armada, e
tambem aquellas que disserem respeito ao adiantamento de dinheiros, ás licenças, ao tratamento nos hospitaes, e em geral á todos os casos não previstos no
presente regulamento, e que possão ser analogamente
resolvidos, são extensivas aos officiaes do corpo de fazenda.

CAPITliLO Yll.
ll!SPOSIÇÕES l'ENAES.

Art. :38. Os offidaes de fazenda poderão ser tlemiltidos pelo governo imperial, emquanto uão contarem
dez annos de serviço devendo sempre ser ouvido o
ehcfc do corpo de fazenda, c quando o governo o julgar conveniente, um conselho de inquirição.
Vencido aquelle prazo de dez annos de ser v iço sú
poderão ser demittidos em virtude de sentença.
Art. 3!). Os officiacs de fazenda fi cão sujei Los a legislação penal da marinha, de conformidade com o di~
posto na resolução de 22 tlo Dczemhro tle ·18:-m.
CA PITLT LO V111.
Jl!.q•osiÇÕES DIYEHS.\S.

Art. 'lO. Nenhum oHicial de fazenda polierit ser empregado em terra, ou em navio desarmatlo, sem IJ ue
tenha servido, pelo menos, cinco auuos em 11aviu armado.
Art. 41. O exercício de qualquer commissão em terra não poderá exceder de tres annos para os officiacs
de fazenda das tres ultima~ classes. Findo este prazo
será substituído o official de fazenda, a Jim de não ser
prejudicado nos seus direitos á promoção.
Art. 42. A commissão de embarque durará o tempo
do armamento do navio, salvo molestia ou erro de officio que exija o desembarque.
Art. 43. Os officiaes de fazenda P- o~ fieis serão
obrigados a usar em serviço dos uniformes que lhes
competem, na fórma da lei.
Art. 4í. Poderão ser empregados nas companhias
de aprendizes marinheiros, ou nos corpos de marinha, os officiaes de fazenda que forem reformados por
r,nfermidades que inhabilitem para o embarque; na
hypothese t.• do § 2. 0 do art. 49.
Art.. 4:J. As repartições de contabilidade, na Córte
"' na~ rrnvinriar,;, inrumhida,: de tornai' I"(IJ'Jf.a aos of-

-\CTUS llll I'OllER

llr iae:,; elt: fazeada, ele\ eu1 rc!!ulanneule eommuuicar
an respeetiYo chefe, o rcsultài.Jo desta operação, com
o.~ r·sclarceimcn tos exigidos nos § ~ ri. • c (), • do ar I .
'!..' elo pre~sen te regulamento.

"~ri. ~ti. Os commandantes dos corpos de marinha
farão ;qm~sentar ao ehC'fc do corpo de fazenda, no lim
ele• eacla ml'z, todos os li no~> de cscripluração, para serem
n:1 minarlos na fúnua dos ~ § i." e 2." do art. 2."
l~ na l proccdimenlo terão os comma!Hlaules dos na1 i os llo estado, mensalmente os que se aeharem no porto,
e~ '2'• horas depois de fundeados o~ que regressarem clr·
'! nalrpH'r com missão.
Art. ~7. O c~xame a (jllC ~~~ refen•. o artigo anleeednnte poderã ler lugar, extraordinariamente, e pelo
mudo inrlicado no mesmo artigo, todas as vezes que
parcn'r COIH<'niente ao chefe clo corpo de fazenda.
Art. -í8. O amanncnsc a que se refere o ~ 8." do
;n·t. 2.", deve ser riclaclão lJrasileiro, rle llons costumes,
~~

hahilitar:ilr~s Jlf'f"l•;;,.;arias para o f'IIIJII'c~go.
lllllllr~arlo r• dPmill.ido
por portaria da sel'rc:-

rom as
Sr~r:"1

laria dr: nslado, !'ohrc• proposta do chefe do roqJO.

T(•J"[t clireilu a avoscmtacloria e a lieew:a:' nas eondir;ões estabelecidas para os empregados ela contadoria
da marinha.
P;1 ra 0 emprego de amanueu~~c deve ser preferido
11111 ollicial ele fazenda rd0rmado, nas c:oudic:i'ies supralllt'llc·inuadas.

Art. ·~9. Na rcorgauisação do corpo de faz.euda, que
r·om prehcnderú ta miJem os olliciaes ex trauumcrario~
ohsPnar-se~ l1ãn as seguintes rlisposições:
~ L" Serão demittidos se contarem nwuos rle dez.

:limos ele serviço os oiiiciaes do aelual eorpo ele fazeuda que forem administraüv:mwnte reconhecidos iur·apazcs de satisfazer aos rleveres da prolissão por falta
de hahilitaçõei', á Yista dos seus assentamentos, das

illfonnações rescnaclas, c de quaesquer outras forrtl'cirlas pelas reparlir;ões competentes .
.~ 2;, 0 Serão refonn:ulos, segundo as pre:>r:ripçiies da
lt'I u. 6~6 cic 3! de .lullw de~ 18(}2, os qwo, !'llJli:Jilflo ma i~
dr· de·z :lllllo" dr. ~i('T\Í(oó':

EH:t.:UTl\"0.

2Y3

l." Se se acharem in habilitados, por velhice, lesões
ou molestias incuraveis.
2. o Os que reconhecidamente tiverem irregularidade
de conducta, ou falta de aptidão para o e~ercicio do
emprego nas condições exigidas pelo presente regulamcn lo.
Feita :i eliminação no aclual corpo de fazenda de
harmonia com o disposto no artigo antecedente, os esn-ivães e commissarios de numero que restare~ serão
admittiflos nas classes do novo quadro de fazenilit, cor~
respowlen lcs ás suas graduações actuaes.
Art.. til. Os eserivães c commissarios de numero que;
depois da ela~silicação, excederem ao quadro, ficaráõ
ag-grcgados ás classes respectivas com a denominação
d1~ ofiiciaes 1le fazenda .
.Estes oficiaes preeucheráõ, por ordem de antigLlidat!e, a~ vagas que se forem dando nas classes a que
estiverem aggregados.
Art. fi2. No rasodo niiosnr suflicionte o numero do
oHic:iaPs de fawwJa l~fw.olllidos para prc~c~ueherem as
classes do HO\'O qu:Hlro, serão as "agas da ~." elasse
jJrt'tmehidas pelos oflieiae~ de fazenda cxtranumerarios
provenientes da reorganisação, dando-se accessos nas
classes superiores, nas quaes assim como no preenchimento das vagas da !1." classe, será motivo de preferenria o maior numero de embarques, e em identidade
tlr circumstaneias a antiguidade.
Art. 53. O systema de escripturação estabelecido pelo
Alvará de 7 de Janeiro de 1797 será alterado, de acc·ordo rom as disposições do presente regulamento.

Palacio do lHo de Janeiro, 6 de Maio de 1868.Affonso Celso de Assis Figueiredo.
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POD~:Il

TabeUa dcts ,·enehnentcts dos officlaf's olo m,rtm dl"
Fazenda.

(;RAHl'IC.\Ç:iO.

..---

POSTOS.

SOLDO·

:li
-

--~

~o

/',--------.

Em paiz
Impr.rio. estrangeiro.

-------------

--·- -------- ------------·--~

Chefe do corpo (capitão de mar c guerra).
1.• Classe (capitão de

-------··-

120$000

:!HO;;uoo

460$000

oosooo

1\H$000

2sSHOOO

J.a Idem ( ca)titão tenente )......•.•....

H~~ClOO

t:ili~l!On

2:J~~()!Ml

2.• Idem (primeiro tencntc) ...••...•..•.•

60$000

!lG,~OOO

1;.iliHOOO

3.• Idem (segundo tenente) .........•....

42$000

81~000

i32$COO

4.• Idem (guarda marinha) ...•...••....•

36$000

4~S000

80So00

608000

\10$000

fragata) •.•••..••.•.

Fieis .................
OBSERVAÇÕES.

1.• Além dos vencimentos da pt·esenlc tahclla os olficiacs de
fazenda, com cxccpção do chefe, tem dh·cito, quando emharr.ados, ás rações do porf\0, c mais vantagens concedidas aos
otliciacs da armada.
2.• Nas commissõcs que Livcr de dcscmpenha1· f1ha da eôrlt!,
por ordem do governo! o chéfe dn corpo lle fazenda perceberá a gratificação adl icional de 100$000.
·
3.• O amanuensc pet·cebera 1668666 mensaes. srndo dons tcrros
desta quantia considerados eomo ordenado e o resto como úatilicação. Quanto aos descontos por licença c falta de cotuparecimcnto fica sujeito ás disposições que l'C!(Clll a matt>ri~
em relação aos empregados de fazenda.
4. • O official de fazenda reformado que desempenhar o lugar
de amanuensc vencerá, além do soldo, a gratificação de Hi6S006.
Palaeio do Uio deJ~niiro, 6 tlc Maio 1\e Hlf•!:I.--Affonso Cc/s(l rlf
A.~.si.~

Fiflllt'Írcdu.

RH:CUTI\'0.

DECHEl'O N. 404- DE 6
r Reorganis:1 a Secretaria de

l~staüo

DE

MAIO

DE

1868.

dus Negocios da l\larinha.

Usando da autorisação concedida pelo art. 36
§ 3.• da lei n. Hi07, de 26 de Setembro do anno
proximo passacll), n~i púr hem flccrctar o seguinte:
CAJll'flTLO I.

n,.

•n·g:ulis:u:ãn d:a secret:sria.

SEC\;ÃO I.

/Jo JICS:>oal.

Art. 1." A secectaria de estado dos ncgocios da
marinha será eomposta do seguinte pessoal :
1 Dircctor geral.
4 Direetores de secção.
4 Primeiros Offieiaes.
ft. Segundos Officiáes.
4 Amanuenses .
.t Praticantes.
·1 Oflídal Archivista.
1 Ajudante do Archivista.
1 Porteiro.
1 Aju dantc <ln Porteiro.
1 Continuo.
4 Corr·eios a cavallo.
SECÇÃO II.

Da divisão da sem·etaria.
Art. 2. o A secretaria e dividirá em quatro secções,
além do gabinete do ministro.
Art. 3." Compete á 1.• ou secção central:
§ 1. o A matricula e lançamento da correspondencia
e mais papeis recebidos, e sua distribuição pelas
sect;ões, segundo a matct·ia dn que tratnrt>m.

I

* 2." O pt·eparo r•

impt·e~siw

do rdaluriu auurwf

apr~settlados ú
asscmbléa gera .
§ 3. • A impressão c publicação das leis, dccr·ef.os
e mais actos lcgislath·os promulgados pelo ~Iinis
lcrio tia l\lariuha.
4.• A revisão e coul'ol'Cncia tlo cxpedieute, uo
que diz respeito tanto á sua redac~ão, eomo ú cxaeta
remessa dos documentos c cópias tiUC o de\·ão acoatpanhar.
§ 5.• O fechamento, dircc;)o, numcra._:ão c r.,_
messa da correspondencia.
§ 6.• O ponto dos emprt~g<lilo~.
§ 7.• A transcripção das dceisi'ícs c dcsparhos qnt•
clcvào ser publicados uo lh'l'o dn \'or·1a.
8.• O assentamento e maft·ictlta geral do~ t•tnprcgados dvis ela rPparlição da marinha. com a~
notns rolaíivas á sua n<:Jntn<H:üo. pnssr• ~~ P':cr·<~i('itl .
.§ !l.o O registro das iul'onn<u:tiPs qtw sohn~ <t
aptidão, zelo e mor·alidade dos nwsrnos Clll[H'eg-atlos
devem semestralmente prestm· os respectivos cltdos.
§ 1O. A escriplurDr~üo c tiscalisa~ão da dcspeza da
Secretaria.
~ H. O inventario do material a cargo do porteiro, e D fiscalisação do seu emr.rcgo e t~onset·vM;fto.
§ ·12. O expediente da sN;<~iio de ~nPrm e marinha
do conselho de estado.
~ 13. A synopsc e inrlice, por ordem tk mal.eria~.
das consultas proferirias pelo eonsr•llw tlf\ estnrl.o e
suas secções, e pelo conscllto supr<•mn tnilitar, sobt'l'
assumptos concernentes ú n~par·tir.:iw da nnH·int~<l.
§ 1 L A synopsc c índice, por onleru rk rnatrria~.
das leis, dect·etos, c outros actos lcgi~dativos qtw sr~
publicarem sobr·ê os tliversos ramos rla arlministt·ação da marinha .
. § i!i. As questiles r•spcci<H'S da Scceelaria dn 1larmha.
·
~ 16. A direceão dos trabalhos tio archivo ..
§ n. As guias para pagamento de emolumentos
no Thesouro.
§ f 8. Os trabalhos não classificados nas outms
secções.
Art. 4.• E' da competcncia da 2.• secçüo turlo
quanto disser respeito:
§ L • Ao consellio supremo r.1ilitar.
~ 2.• Ao conselho naval.
§ :1.0 .\o qunrtd gorwrnl rla IIHll'inhH.

e docnmentos rlue tcnhüo de ser

*

*

~91

RXECUTIVO.
~

4.• A' auditoria e justiça militares.

· · .

§ 5.• Ao movimento, organisação, economia, dis-·
ciplina e emprego.:
4 .• Da força nav.al e navios de transporte.
2. • lJo corpo dos officiaes da armada.
3. • Do corpo de saude .
.1..• Do corpo ecclesiastico.
5. 0 Do corpo de officiaes de fazenda.
6. • Dos officiaes de nautica.
7.• Do corpo de machinistas.
8." Do corpo de olficiaes marinheiros.
9.0 Do corpo de imperiaes e companhias de aprendizes marinheiros.
·I O. Do batalhão naval.
§ s.• A' organisàção, adrHinistração e movimento
do·s hospil.nes e enfermarias de marinha.
§ 7. • Ao asylo e companhia de invalidos.
§ 8. • A' pensões e condecorações.
~ 9." A' comrnissiio de exame das derrotas.
~ tO. A' explorações e trabalhos h~drographicos.
§ f 1. A's escolas praticas e de apphc~ção, estabelecidas, ou que se estabelecerem, para mstrucção do
pessoal militar.
12. Ao recrutamento e engajamento.
.
Al't. 5.• Compete i•'3.a secção, quanto fôr relativo:
§ f .• A' organisação, economia, administração e
trabalhos dos arsenaes, fabricas, officinas e córtes
rie madeiras, mantidos pelo Ministerio da Marinha.
§ 2.• A' construcções e obras militares, civis, ou
hydraulieas, emprehendidas pelo mesmo ministerio.
§ 3.• Aos naviOs desarmados.
§ L" Ao melhoramento dos portos.
~ 5.• A' conservação e administração dos diques
r pharóes.
§ 6. • A' praticagem das costas e barras.
,
§ 7.• A's companhias de artífices e aprendizes artifices.
§ 8. 0 A' escola de machinistas.
~ 9.• A' escola de marinha.
~ 10. A' bibliotheca de marinha e musêu naval.
~ tL A's capitanias de portos.
~ ·12.. Ao pessoal marítimo empregado na nave ...
gação mercante, na parte em que está sujeito á admi·
nistração da marinha.
Art. 6. • E' da competencia da 4. • secção o que
fôr relativo:
,.
§ t .• A' organisação da c~mtadoria, intendencia,

*
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almoxarifados, conselhos de compras e outras repartições fis.caes ou de arrecadação.
§ 2. • Af! orçamento das despezas e flistribuição
dos cred1tos.
§ 3.• J\o p'rocesso e pagamento das dividas de
exercícios findos.
§ 4. • Ao exame e fiscalisação da de~peza feita
po·r conta do Ministerio da Marinha, quér nas províncias, quér no estrangeiro.
§ 5." Aos contractos, encommcndas ou compraH
de material, tanto para o expediente das diversas
repartições, corri o para o abastecimento e consumo
dos almoxarifados, navios de guerra, oflicinas dos
arsenaes, companhias de aprendizes, hospitaes e
enfermarias de m2rinha ...
§ 6.• A' acquisição de navios, predios ou estabrJecimentos.
§ 7 .• Aos serviços estabelecidos para mais prompla
H facil expedição dos supprirnentos de matcrwl c sua
eonveniente arrecadação.
§ s.• ~\ contas e alcances dos responsavcis da fazenda.0
§ 9. A' redamaçôes sobre pagamentos ou abonos
·
·
de vencimentos.
§ 40. Ao processo e distrihuiçiío rle presas.
SEC(;ÃO III.

Da.~: ob;·igaçi'Jes eom1imns ós sef'rues.

Art. 7. 0 E' commum a todas as secções:
§ 4.• A matricula dos papeis que correrem por
ellas, com indicação, por extracto, das materias de
que tratarem, processo qu~ seguirem e decisões que
ttverem.
§ 2. • A guarda dos papeis pendentes.
§ 3. • A~ certidões que destes se devão passm·.
§ 4.• O balanço annual dos papeis e índice dos
que, por tratarem de ne~ocios findos ou prejudicados,
tenhão de ser remettiaos ao archivo.
§ 5.• A redacção dos regulamentos, instrucções,
de~isões e quaesquer outros actos relativos aos
negocios de sua competencia.
5 6. • A syuopse das leis, regulamentos, resoluções

EXECUTIVO.

de 'consultas, decisões do governo e· outros actos
legislativos, na parte relativa ás especialidades de
cada uma das mesmas secções.
.
§ 7. • Os livros do tombo especial de cada urn dos
ramos de serviço, contendo em resumo e por orden:a
chronologica as leis, decretos, avisos ou quaesquer
outros actos de .sua instituição; e as reformas e alterações por que tenhão passado até o estado em que
se achão.
8. o O historico dos divet·sos trabalhos e obras emprehendidas pelo ministerio da marinha, com declaração das somrnas despendidas, planos propostos ou
adaptados, ete..

*

SECÇÃO IV.

Do gabinete do minist;·o.
Art. s.• Não poderão ser nomeados para servir
no gabinete do rniuistro da rnat·inha, senão empregados do mesmo ministerio, concedendo-se-lhes
uma gratificação que não excederá a 2:i008000 annuaes, e que accumularáõ aos vencimentos de seus
8mpr1'gos.
Art. 9. • Incumbe aos empregados do gabinete:
§ 1. • A recepção e abertura da correspondencia,
que fór levada ao gabinete.
·
~ 2. ~ O protocollo da entrada e destino dos papeis reeehidos no gabinete.
·
~ 3. • :\ exr.edição da correspondencia urgente. ·
~ i. o AuXIliar o f!Hnistró nos tt·ubalhos que est~
rP~ervnr

pm·;,1 si.

CAPITULO li.
P.as attrib•aic;ões dos dh'ersos einprepdes da •~cretàrJà.

SECÇÃO

I.

Do Director· gei'al.
Art. 10. O Director geral é o chefe da Secrétál'ià,
e eorno tal lhe estão subordinados todos os em:.
pregados desta.
·

;JOO

ACTOS DO l'ODKR

Art. H. Incumb·e ao Director geral:
§ t. o Dirigir, promover e inspeccionar todos os
trabalhos da secretaria.
§ 2. o Manter a ordem e regularidade do serviço,
admoestando, advertindo e suspendendo os empregados, na fórma estabelecida neste regulamento.
§ 3. o Organisar até o dia 31 de 1\farço, e submetter á consideração do :1\'Iinistro, o ·relatorio que
por este deve ser apt·eseutado annualmente á Assemhléa Geral Legislativa.
~ &.. o Executar os trabalhos que lhe forem commettidos pelo Ministro, e prestar-lhe as informações
e pareceres que elle exigir.
.
.
§ 5.• Preparar ou fazer preparar c msu·mt• com os
necessarios documentos e informações todos os
negocws que tenhão de subir aõ exame c decisão
do Ministro.
~ 6.'' Fazer as ~ommunieações de todas ns uumeações, licctH·.as, demissões, despachos c decisões.
§ 7. o Fazer a êorrespondencia resct'\'<ula e guard[H'
os papeis a ella relahvos.
§ 8. 0 Accusar o recebimento de relatorios, leis e
(luaesquer int'ormar.ões que remetterem os Presit entes das Províncias e outras autóridadcs ou tribunaes, associações e partic:ulares.
~ 9.• Corresponder-se directamente, de ot•dern do
Ministro, com as diversas repm·tições e autoridades,
exceptuados os Secretarios das Camaras Legislativas,
Ministros, Conselheiro'õ de Estado, Bispos;, Presidentes de Província, tribunaes e illustrissima Camara Municipal sobre objectos de mero expediente
ou informações tendentes á instrucefw c melhor
esclarecimento dos nego cios.
·'
§ 10. Requisitar e aulorisar, em nome e de ordem
do Ministro, passagem; a bordo dos paquetes subvencionados para os officiaes e praças da armada,
que tenhão direito a semelhante concessão, em
virtude d~ leis ou reg-ulamentos.
§ H. Remetter ás thesou r a rias de far.enda os parflceres proferidos pela contadoria sobre o exame
de despezas feitas por aquellns repartkões, quando
de taes exames não resulte a necessirfa!ie de providPncias, •1ue devão ser tomad11s pelo .Ministro.
§ t 2. Remelter a quem convier, para seu conhecimento e execução, copia das decisões do governo.
e dos regulamentos expedidos para a hna execuçiío
das leis.
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~ ~ 3. Dar li tenças aos empregados, por motivo
jllsto, até 30 dias em cada anno.
§ 14. Propôr ao Ministro, em execução e corno
complemento deste regulamento, as in~trucções necessarias á boa direcção, distribuit;.ão e economia
do se1·viço da Secretaria.
§ ·15. Crear os livros que forem precisos para o
bom andamento dos trabalhos, e regular e inspec··
cionar a sua escriptmação.
§ t~. Ter debaixo de sua guarda e fiscíllüwç<io os
dinh(~Iros que se receberem para as despezas da
Secretaria, fazendo-os escripturar convenientemente.
~ '17. Inspeccionar o ponto dos empregados, conferi l-o e encerr·al-o diarinmente.
~ 18. Hubricar os pedidos, folhas de despezas e
annuncios officiaes da Secretari;t.
§ 19. Aulhenticar os papt>is íjUP. se expedirem pela
SeerPtaria e exigirem esla fonna lida de.
§ 20 Manda•· pa~sar certidôes dos documentos
ostensivos existentes 11a Secretai'Ía ou ;u·chivo, quaudo
nisso não haja inconveniente, e sejão relativos a
negocios do· interesse das partes 'que os raquererem.
~ 21 . Verificar se as ordens expedidas pela Secretaria tem tido a devida execução; e, no caso de falta,
ou demora no cumprimento das mesmas, dirigirse, em nome do l\linistro, ás autoriciades, a este subordinadas, chamando-lhes em termos convenientes
a attenção para a execução do que tivet· sido or..
deníldo·.
§ 22. Hepresentar ao ~Iinistro sobre a falta de exeeu~:iio das lnis e re~ulameot.os, ou incgularidades
que notar na nuu·cha de qu\llqucr dos ramos rlo
serviço da mílrinha, c propôr as medidas que lhe
pareção convenientes para o seu mclhor~nneuto.
§ 23. Tomar nota do que as partes llvel'em de
expôr ou requerer verbalmentP. ao Ministro, quando
este não c~rnpareça ás íludiencias, levando tudo ao
seu conhemmenro.
~ 2L nar os neces.sarios modelo:; pm·a a escriptura\ão dos livros e actos que deYiio seguir uma.
formula geral.
§ 25. Designar os ernpregnf~os que deverá Ler
cada secÇão, podendo removei-os de umns para
outr<ts set~ções, quanrlo o Pxig-ir o bem tio serviço, ou Pnt'.Ht'l'l'gal-ns rlP quar.-qil''l' t.rnl•a!hos, aiuda
mesmo estmnhos á secção a quP. pertencerem.

ao2
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§ 26. Recebet· e abrir toda a correspondencia
official, dar~lhe direcção, e levar immEidiatamente
fiO conhec~mento do Ministro aquella, que pela ::,ua
Iffillortancta o merecer.
SECÇlO lJ.

Dos Dh·cctcwcs qc secrào.
Art. 42. Aos Directores de secção incumbe:
. § 1. 0 Executar eom zelo e pontualidade os trabalhos de que trata este regulamento, ou lhe forem
confiados pelo Direclor geral.
§ 2.• Conservar em dia'"'o serviço da sua SP.cção.
§ 3. • Advertir e reprehendP.r os empregados de
suas secçõP.s, que fallarem ao cumprimento de seus
d·weres, ou não executarem suas ordens, e t·epresentar ao Direclor geral, quando o caso .exigir n
applicação de outras penas disciolinares.
§ t-.• Diri~ir examinar, fiscalisar t' promover todos
os traball)os, que se fizerem ern suas secções, e
entregai-os ao Director gernl.
·
~ 5.• Prestar e rr!quisital' dos outros Directores
todas as informações, que l'orcru necessarias, pat·a
que os trabalhos das sPcções sejiío completos.
6. • Apresentar ao Directur gemi, no L" de Março,
os rf~latot·ius dos negocios, que correrem por suas
secções, e que devem set·vir de base ao de que
trata o § a• do art. H.
§ 7. • Comrnunicat· aos outros Di•·ectores o que
se houver feito, e tenha relação com os negocios.
que lhes Pstão ·incumbidos.
§ 8 • Examinnr os negocios, que estejfio lindos,
ou prejudicarlos, e remetter os papeis ao director
geral, com as notas respectivas, para providencio.•·
sobre o seu destino.
~ 9 • Conferir e assignm· as eertidões passada!-l R
requerinre?to de partes.

s

SECÇÃO 111.

Vus o{ficiaes, amanuenses e praticantes.
Art 13. Os Officiaes, Amatmenses e Praticantes
desempenharáõ o serviço que lhes fór distribuirlo
pelo Dit·ector geral ou Dit·ector da respectiva secf,;iio.
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SECÇÃO 'lV.

Do m·chivista e .seu a;judante.

t.rt. 4t. o· 1;1rch:vista da, secr~.tarill fará parte da
·1.• secção , a cujo Director fica immediatameu\e
sujeito.
·
Art. t5. Ao official archivista incumbe:
§ ·I .• Manter na melhor or·dem e as;'ieiO todo o
archivo, classificando e guardando, pela maneira
mais conveniente, todos os livros e papeis findos .
da repartiçao.
~ 2.• Organisar um catalago geral e completo dos
papeis, livros, cartas, planos, mappas e documentos
existentes no archivo, classificando-os methodicamente e de modo a facilitar as buscas.
§ a.• Organisar um eat.alago especial dos planos
de melhoramentos ou coustrucção de obt·as importantes, memorias, plantas, car·tas e mappas.
§ t.• .Ministrar os documentos, livros ou mappas.
que forem exig1dos pelo Directur geral e dir·eelores
de se,~ção, unicos que po:Jem solicitai-os, para o
serviço dentro da secretaria, uão fazendo· a entrega
sem responsabilidade escripta, que deverá fiear em
seu poder.
.
.
Pelas faltas que se derem em tal assumpto, por
culpa ou negligencia do archivista, será este responsavel.
Art. 16. O ajudante do archivista é o substituto
deste em suas faltas ou im pediment.os, e o auxiliará em todo o serviço do archivo.
SECÇÃO

Do Porteii·o e seus

v.
subordinado.~.

Art. 17. Ao Porteiro da Secretaria incumbe:
§ t •• Sellar as patentes, diplomas <lU títulos.
~ 2. • Satisfazer ao que lhe fôr ol'ddnado pelo Di'rector geral e pelos Directores de secção, para
objectos de serviço.
·
·
§ 3. • Distribuir e fiscali;;ar o serviço do seu aju..:
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dnnte, do continuo e dos correios, participando em
tempo opportuno ao Director geral as l'altas ou
abusos que qualquer dos ditos empregados commetler.
§ 4. o Cuidar na conservação e boa guarda dos
moveis e mais objectos pertencentes á Secretaria, e
responder pela sua imporlanciu no caso de extravio.·
§ 5. 0 Dirigir o ~erviço ~~ limpeza, a~seio e arrumação da easa, sua mobtha e accessorws.
~ 6. o Heceber da 1.• secçilo o expediente diarlo
e distribuil-o pelos correios, ordenanças e continuo
encarregado da respectiva entrega.
§ 7. o Velar na policia e ordem das ante-salas,
fazendo que as pessoas estranhas á repartição,
allí reunidas , se conservem com a conveniente
decencia e comedimento.
.
§ 8. o Tomar o. ponto dos correios e apresentai-o
semanalmente na 1. • secr,ão.
.
Art. tH. O ajudante do "porlniro, o continuo e os
correios são subordinados ao porteiro, no que respeita ao serviço da repartição.
Art. 19. O ajudante do porteiro é o substituto
deste nas suas faltas e impedimentos, c o auxiliará
no desempenho das obrigações a seu cargo.
Art. 20. Tanto o porteiro, como seu ajudante, o
continuo e os correios devem comparecer na secretaria meia hora antes da designada para o começo dos trabalhos.
CAPITULO lii.
Do tempo e motlo do servi,.o, e da• penaN dlselplloarM.
SECÇÃO I.

Art. 2·1. Os trabalhos da Secretaria corueçaráiJ
tortos os dias, que não forem de guarda ou fariados,
ás 9 horas da manhã e findnníõ ás 3 da tarde.
Porle•·á, r.orém, o Director geral, quando fôr indispensare , prorogar as horas do expediente ou
fazer executar em horas e dias exceptuados, na secretaria ou fóra della, por quaesquer empregadoR
trabalhos que lhes competiiio.
Art. 22. Os emp1·egados da Secretaria de marinha
são sujeitos ás seguintes penas diseiplinares nos
easos de negligencia, desobediencia, falta de com~
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parcciment1J, sem causa justificada, por 8 dias eon~eeutivos ou por 45 interpolados, durante o nwsmo
wez ou em dous seguidos:
1.• Simples aclvertencia.
~-· Heprehensão.
:1.• Suspensüo uté Hi dias com a per·da dt~ lodo o

n·neilllento.
Estas penas serão impostas pelo director 1;ér·a1,
podendo as duas pr·imeims ser lambem applir·adas
pelos Dircdores de secção.
·
ArL 2:L A suspensüo, nos casos de prisão por·
•JUalquet· motivo, ou de cumpl'imento de pena que
obste ao desempenho das funcções do emprego, de
exercício de qualquer cargo, industria· ou oceu pue.üo
que pr·ive o empr·egado do. exacto cumpr·irnento ·de
seus deveres, rle pronur.cra sustentada eru cr·ime
1:ommum ou de responsabilidade, ou o emjlregatlo se
livre solto ou (H'êso, e, linalrnentc, quar11 o sn lol'llo
rweessar·ia eomo nwdida preventiva ou de segurant,;a, stÍ poder·ú ser determinada p:~lo :\Jiuistro .
.A.i't. 24. O efl'eito lia suspensão é a perda de todos
os veneimcnl.os, excepto quanrlo se tratar de prounnci:i ern crime de responsabilidade ou ue uwuida
pr·cvenlinl.
Nessas hypotheses, o empregado perder·á a gmtiticução, e na pronuncia ticará privado, além disso
.te metade do ordenado até ser a Hnal condernnad~
ou absolvido nos termos dos arts. 165 § 4. o c i74 do
eodigo do processo criminal; restituindo-se a outra
lllelade, durla a absolvição.
Art. 21). Ilavet·á na Secretaria, em lugar aceessh·ol
aos pmtcndentes, uma cnixa pam nélla lançar·em
os requel'imentos, representações, memorias n quaesqner papeis que quizerem, por c.ste meio, dir·igir ao
l\linistr·o.
Esta eaixa abrir-sc-ha todos os dias em presença do
Direelcll' ger·al, em cujo poder deverá cstm· a chave.
Art. ::2ü. Em geral, a fôrma do pt·occsso dus uegoeios ó a seguinle:. . .
'
N<~nhurn papel sul!u·a a presença do l\Iinislro:
·I. o Sem nota ou s1gnal do registro de cntt·ada.
2." Sem inl'ormaeão do Pr·ésidente da Provinda
on qualquer outra 'imtoridade, por quem Júr o negocio remeltido ú Secretaria.
:1." Sem resposta ou audicncia do PIIIJH·egadil
a <pwrn so rcl'i'rir· o rwgo<~io, se fôr quPÍ\a, au·11·
~';lf~:'IO lltl
1• .u~ n:

I'C[H'!'SPillat)ÍO.
11

'
:)t)l).

\t:l

i;:-;

0.0
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L" Sem cxtraelo, inl'orma~ião e parecer; da s~:cção
a que pet·tencer, referindo os pret;edeutes havidos,
o e~tylo ela rcpartiçf~o. as disposições legisla.tivas,
e aJuntando os papets respecttvos, ou que forem
importantes, conn~lüentes e analo~os (t questão.
5.• Sem o 'isto do Directot· geral, que, á margem
do extmcto e infot·ma~:.ão da secção, dirá 'o que
mais convier, dando tambem o seu parecer.
CAP[Tl 1 LO IY.
llOS

/)tt Jlti;Ji''rr:-(70,

t:Jtl'IIEGADOS.

rle;nis.wlo, subsf duir;ilo

llili!?'iiW

r{ns

r:

r>:rcrdcio

Cill-jíl"('(jctdOS.

nomeados por Dcl:l'cto rmp1~rial o
de sc1:1)'ío, primeir·os e
segundos O!Iiciaes e oflieial archi vista: por· pot·taria
do illinistro todos os onteos empregados.
Mt. 28. !\ s nome:H;üPs do Di rcctor gemi, Direcfores
tle secçào, Pot·teil'O e ajudautes deste e do arcltivista sr\rão da livre escolha do gorerno.
Art. 29. As nomeaçiies dos primeiros e segundos
Ofliciacs c olficial nrchivista são sujeitas a aécesso,
mas niin a antiguidade, excepto eÚ1 caso de igualAt·t. ':!.7. Sel'i"1o

llir·ner.or

~1wal, Dirr~dores

dade dll !liCI'CCilliClllO.
A est~olha parn o pt·orimcnto do lügar de official
<)rdlivista rnrú lugat· t'itlrc o ajud;mte deste e os
st~gundos'

Offieiacs.

Art. 30. Ü3 luga I'CS dn ,\lllaillWihe SCI'tlO providos
pot· cotH'tn·sn, que n~t·sarú sobre as seg-uintes malerias:
L" Leitura e analyso gmmmnfical esiTipla de
f rechos em portngHez.
2." Ortographia.
:~.· Versiw das ling:1as ingleza ,, l'raneeza.
4. 0 f.onllcei:IH'u!o d;t gt•ographi:l e historia do

I> r a si!,

;j.'' Exnn;idns de
•\<lf'f:<-:O " t·st.\'lu ri;:

enlltpll:'il;/1(1 ern rortu~:lli'Z: 1'0<11''''~ ,_,flitia,:·'·
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Serão preferidos m1 nscolha, c em iguald;Hil' de
habilitações,_ os t:andidatos (Jlle melhore:,; e JllcÜs
longos st::rv1ços tiverem presLUdos á repartição u<~
marinha.
§ uhico. Podem ser nomeados, independente de
concurso:
1. • Os Officiaes da armada, reformados ou de~
mittidos, de reconhecida moralidade e intelligencia.
2.• Os in.dividuos que occuparem em outras
repartições empregos de igual categoria P'lra que
tenhão sido nomeados em virtude de appr-ova~ão
obtida em coth:urf'o uns rnaterias de que se trata.
Art 31. Ninguem Jroderá ser nomeado pratieante
sem pm,·ar que tem bom procedimento e a idade
t!e 18 annos completos, mostrando em concurso
hoa letra e conhecimento perfeito não só da grarnmatica e língua naeional, mas ainda da arithmetica até a thcoriu dm; proporções inclusivamente.
O praticante, que nu prazo de dous mmos não
lllostrar <~ptidãu c aproveitamento, será dernittido.
Art. 32. Os empregados da secretaria, antes de.
entrar em exP-J"cicio, prestaráõ, nas müos do Ministro, 011 do llirPdor geral, juramento de hem
senir.
A1·t. :.;;;. U Dircclor geral e os Dircctores ele see•:ão
podem ser Ii vrcmente demiLtidos pelo govemo ;~os
1 • o, c 2. os Ofliciaes, os Amanuenscs e Praticantes
serão conservados em quanto bem se1·virem.
Art. 34. Nenhum empregado jJJbilado, ou apo~entado, poderá ser nomeado para empregos da
Secretaria de marinha. ·
Art. 35. Serão substilnidos em seus Ílll\H)tlimentos
e faltas:
·
1 . o O Director gernl pelo Director de secção que
o Ministro tiver desigrwdo, ou, em falia des"te, pelo
mais antigo que se achar presente.
2 .• Os Directores de secção pelos 1. o,, ou, na falta
destes, pelos 2. o, UíTiciaes, por designa~:-üo do Director geral.
:1. o O Portei ru pelo seu ajudante, e este pelo
Continuo.
Art. 36. Competirá ao substituto todo o vencimento do emprego, se o substituído nadü perceber
por ellc, e, no caso contrario, a respectiva gratificação, que accumulará ao vencimento integral do
emprego proprio, até a importaneia lotnl do n~u
cirnento do substituit!o.

;;os

\t:Tos

no POBEn

Arl. :n. O empregado, que exercer interinamente
lugm· vago, percel.lcrà todo o vencimento deste.
SECÇÃO

2. a

])os 1:encim.entos e dos descontos po1· j{tllas.
Art. :ls. Compelem aos empregados os Ycncimcnlos fixados na tabella annexa a este regulamento.
Art. 3!l. O empregado que deixar o exercício
do seu lugar na Secretaria pelo de qualquer commissão alheia <10 Ministerio da mari.nha, ainda fJ·le
com autorisação deste, perderá todo o seu vencimento.
Ar"t. Ji.o. O empreg-ado, que fall.ar no servi~:o, sol:.
frení perdn tolnl nu lleseonto nm sr~us v•~•w.illll'ntos,
couronnc as rt~g•·as scguint<'s:
~ 'I . • O qug faltar sem causa justificada pcrderú
todo o vencimento.
~ '2.
Perderú scímentc a grnlifiear,:i'ío aquelle que
rnllat' por mol.ivo justifieado.
Süo moth·os .it.•stitieados: - I . o rnolestia do empregado; 2.• noJo; 3.• gala de casnnwnto.
Serão provadas corn attéstado de medico as faltas
por molestia, quando exeederem a 3 em cada mcz.
§ 3. • Ao empregndo que eomparecer depois de
encerrado o ponto e dentro da tiorn que se seguir
ú lixada para o principio dos trabalhos, jnsliricaíldo
n d•!mora, se descoutarú sómonte metade da gratificaçào.
·
1\o i1ue se retirar, com permissão do Dir~ctor geral,
uma l10ra antes de findo o expediente, se desconta rú lambem metade da gratificaçüo.
O fJUC comparecer depois das 10 horas, embora
justifique a demora, ou retirnr-se antes d:-ts duns,
ainda que seja por motivo attendiYCl, perderá toda a
gratifkação.
O comparecimento depois de encerrado o ponto,
sem motivo justificado, importará igualmente a
perda de toda a gratificação, e a sabida antes de
findar. o expediente, sem. p8rmissão do Director
~~ral, a de todo o vencimento.
~ ~.o O de:·wonlo po1· faltas interpoladas scrilrelatiw
0
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só mente aos dias em que se d.eJ,'em ; mas, se forem
successivas, se estenderá tambem aos dias. qu,e,,
niio sendo de serviço, se comprehenderern no periodo das mesmas faltas.
~ 5. o As faltas se contaráõ á vista do que constai; do livro do ponto~ no qual assignaráõ todos
os empregados durante o pruneiro. quarto de b.ora.
que se seguir á marcada para o conteço do expe-·
diente, e quando se retirarem findos os, trabalhos.
No mesmo livro lançará o Director geral as
notas competentes.
§ 6, 0 Pertence ao Director geral o julgamento
sobre a justificação das faltas.
Arl. 41. Não sotfrerú desconto algum o empregndo que faltar na Secretaria:
1." Por se achar encarregado pelo Ministro de
qualquer trabalho ou comm1ssão;
2. o Por motivo de serviço da Secretaria, com
aulodsaçiío do Dircctor geral; .
;!." Por eslut~ serviwJo algum cargo gratuito e.
o~l'igatorio em virtude de preceito de lei.

Das licenças.
Al'l.. 42. Podem ser C@ncedidas licenças por mo •.
livo de molcstia com ordenado.inleit·o até 6 mezes,,
e com a met<tde de então em diante· até um anno.
Nos demais casos desco·ntar-se.:.ha a 5.• parte,
do ordrmado até 3 mezes, a 3;• parte por majs.
de 3 nté 6, e a metade por mais de 6 até um,
anno.
Er~\ to~o o caso, p~rém, não será abonada a
gratttJcnçao de exerc1c1o.
Paragrapho uni co. O tempo das licenças reformarias ou de novG concedidas aos empregados do.
l\Hnisterio da. marinha dentro de um anno, contado
cto, dia em que houver terminado a primeira, será,
junto ao das antecedentes para o fim de fazer-se
nos ordenados o desconto .de que trata este artigo.
Art. 43• A. licença, ainda em caso de molestia:,.
porlerú ~er concedida com o ordenado correspon-

:li O

ACTOS DO I'OUER

dente ao tempo respectivo, ou sem elle, a juizo
do Ministro.
.
Mt. lJ.4-. Não terá 1!--lgar _a concessão de lit:ença
ao empreg{ldo que mnda não houver entrado no
etfectivo exercic10 do seu lugar.
Art. .t5. Ficat•áõ sem eifeito as licenças em cujo
gozo se niío entrar nQ prazo de um mez contado
da data de sua concessão.
'

SECÇÃO

I\'.

Das aposentadorias.
Art. 4G. Os empregados tla Secretaria t.le marinha
sü poderiio ser aposentndos nos seguintes casos :
~ .• Quando estivernm iulwhilitilllos tmra desempt~
nhar suas funcçôcs por motivo de tnolestia, uu de
avançada idade ;
2.• A hem do serviço da reparlit;ão.
Arl. .í-7. Serú aposculado eom o orrleumlo pot· int.eit·o o empregado que eontar :JO ou mais annos tlt~
servieo, e com ordenado pt·oporcioual aos anuos u
que tíver menos de 30 e mais de 1O.
~ ''· • Nenhum empregado será aposentado. tendo
menos de 1 O annos de serviço.
~ 2.• O empregado será àposentado com o ordenado do ultimo lugar que senit·, com tauto que tenha
3 annos de elfcctivo exm·cieio nellc, excluido lodo o
tempo de interrupções por motivo de licenças ou
faltas, ninda que ern eonsequencia de molestia;
emquanto os não completar, só o poderá SI}!' com
o· ordenado do lugar que houYer anteriormente
occuparlo.
Arl. Ht Serão contemplados como serviços uteis
para a aposentadoria, c ad(iicionados aos que furem
feitos na sect·etaria, os que o empregado houver em
(}Ualquer tempo prestado:
•1." No exercício de empregos publicas· de nomeação do gover·no, e estipcndiados pelo lhesomo nacional.
,
2." Em repartições adminislratiYas provinciaes e
na Cama1·a :Munictpal da Côrte, ex1~rcendo empregos
retrihuidos; mas o tempo elos servi<;os efl'ectuados
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nestas repartições será conternp~ado sómente <1lé
um terço do que se contar _rclatlvarncnte aos que
forem prestudos na Secretaria.
3.• No exercito ou na marinha como Official ou
praça de pret, se não tiver sido já incluído o res. pectivo tempo de serviço em reforma militar.
4.° Como addido á Secretaria, até o tempo da promulgação do Decreto t•egulamen!ar n .. ~359, de 19 de
:Fevereiro ele i 859, segundo a dtsposu;ao do art. 41
do mesmo dect·eto.
Art. 49. Na liquidação do tempo de servico se
observará o seguinte :
•
·1. 0 Quanto ao serviço prestado na Secretaria, não
se descontará o tempo de intenupções pelo exercício de quaesquer outra~ funcções publicas em virLnde de nomeação do governo, de eleição popular,
ou de prescripção de lei; serú, porém, descontado
o tempo de faltas pot· .moleslia exced~ntes a 60 dias
em cada anno, o de ltcenças e o de Jnltas não juslifieadas.
'.t." (luaul.o aos ser·vit;os pn~slat;lo.s nm r·,~partições
provin?iae.s c na Camara l\Iumct,P~l da Corte, se
contara sornentc o tempo de exer·ctclo no cmpr·ego,
excluído eompletamcnte o de interTUWiôe:> por· qual. qunr rttotivo, hem eorno o de liceiiC.:as ou faltas.
:J.• I..Junnlo aos sel'Viços prüslados liO exercito ou
na marinha, a liquidaçiio será feita segundo as disposições da lcgisla~;iio militar concemcntes á reforma.
Art. üO. As disposições dos artigos anteoetlentes
compl'ehendem não só os empr·egados nomeados
pam a Sncrctaria da marinha depois da pl'omulgn.~;iio do Decrc.l? n. 2~~9, de 19 <!c llcvereiro de 18li9,
como os queJa servwo antes, e em caso algum. tendo o ernpre~ado direito aos ordenados marcados na
tabella que oaixou com o mesmo decreto, será tomado por base da liquidação do vencimento de inactividade o tempo maümo de;?.;) annos, estabelecido na
legislação anterior.
Art. 31. Perderá a aposentadoria o empregado que
fôr convencido em qualquer tempo, por sentença
passada em julgado, de tm·, emquanto se achava no
exercício do seu emprego, commettido os cl'irnes
de peita ou ~uborno, ou praticarlo acto de revelação
de st·gretlo, de traiçi1o ou de ahuso de confian~a.
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CAPITULO IV.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 52. Não se concecieráõ mais as gratiUcaçües
auto risadas pelo § 8. o do art. 20 do Decreto n. o
2359, de ~ 9 de Fevereiro de 1859, aos empregados
que continuarem a servir depois rle 30 annos.
Serão, porém, conservadas e contempladas nas
respectivas aposentadorias, segundo a disposição
rlo citado artigo e paragmpho, as que já fomo concedidas.
Art. 53. As communicações, que actualmente se
fazem, de nomeações, remoções, demissões, aposentadorias e lieenças serão substituídas, d'ora em
diante, pelas publieaçôes feitas no Diario Otficial;
e as de posse ou exercido pelas verbas ou d.eelarações escriptas nos respectivos títulos ou ultestados,
quando não constem do mesmo Diario.
Art. !H. Fica dispensado o r:~gistro:
§ L• Dos originam; 1las lds, de•~rdns, J•esoluçiies
de consulta, rer:rntamentos e outros actos da mesma
natureza, expedtdos pelo ministerio da marinha, que
serão convenientemente classificados e encadernados.
§ 2. 0 Dos avisos, circulares, c outros actos de cxperliente, cujas minutas sm·ito nume1·adas pela
ordein chronologica, rubricadas pelo Director da
secção e encadernadas mcnsn I mente.
Art. 55.t O Director llo hospital de marinha da
Côrte, o Bihliothecario e o Cirurgiito-mór da armada
corresponder-se-hão directamente com a Secretaria
de Estado, á qual fi_cão immediatamente sujeitos tanto
aquelles estabelectmenlos, como este corpo.
Art. o6. Continúa etn vigor, quanto aos actuaes
cmpreg11dos, o n ri.. 49 do Decreto n. o 2359, de 19
de Fevereiro de 1859.
.
Art. 57. Os empregados da Secretaria pagaráõ
pelas nomeações que obtiverem o;; mesmos emolumentos que sfio cobt·actos 1wlns dos ernpt·egados de
iguaes categorias rto l\linist.erio l:la I<azcr~da.
Art. 58. Deixa de ser inhe1·entc ao emprego de
Director geral o titulo de conselho.
Art. ã\l. E' prohibido nos Plllpl·egadns da Secrt•tnria de Estado da mnt·inhn, bem 1:omo nos d•~ outt·a ..;
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r~ partições do mesmo Ministerio, receber das partes
requerimentos ou quae3quer outros papeis q_ue tenhão de ser processados por essas repartiçoes. .
Art. 60. Ficão revogadas as disposições do regulamento e Decreto n. 0 2359, de 19 de Fevereiro de
1859. e 9uaesquer outras em contrario.
Affonso Celso de Assis Figueiredo, do 1\Jeu Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios
da Marinha, assim o tenha entendido e faça exe..,
cutar. Pala cio do Rio de Janeiro em seis ·de Maio
de mil oitocentos sessenta e oito, quadrngesimo serimo da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade O Imperador.

Affonso Celso de Assis Figüeircdo.
Tabella dos ordenados e ~rratiftea~ões dos empregados da
Secretaria de Estado dos Negoeios ria Barinha, a que
se refere o Decreto desta data.

--
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El\IPREGOS.

-

ORDENADOS.

Oirector Geral ................
Directores rle Secção .••..•.••
f'rimeiros Officiaes .•••.•••••..
Segundos Otficiaes ..........
Amanuenses ..................
l'raticantes ...................
Ollicial Archivisla .............
Ajudante do Archivista ........
Porteiro ......•..•...•.•..••••
Ajudante do Porteiro .••••..•.
Cgntinuo ......................
Coneios ......................

I

GRATIFICA·
ÇÕES,

IS:OOOSOOO
4:0008000
3:00011000
2:6008000

2:2008000
1:0008000
1:0008000
1!008000

1:20011000
1:600$000
1:000$000
1:0008000
1:0008000

1:0008000
600$000
8008000
6008000
4008000
400/1000

i:liOOSOOO
..............
3:0008000

llOOSOOO
9608000

OBSERVAÇÃO.

Os Coneios teJ•ão , além dos seus vencimentos, 1Bo00 po~
r.ada dia de serviço que tb:erem, e uma graLiticação aunual que
uão excederá á fHOSOOO, para cavalgadura e arreios.
Rio de Janeiro, 6 de Maio de t86s.- .AffoMo Celso de A.sfií

Figueiredo.
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AC'l'OS DO PODER
DECRETO N. 4,f7ü- DE 6 DE MAIO DE ·1868.
I

Altera algumas disposições do RegutamenLo das1 AUandegas.

Usando da autorisação conferida ao Govemo pelo
art. 36 § 3.• da Lei n.o t507 de 26 de Setembro do
anno proximo passado ; Hei por bem Decretar o
seguinte:
Art. 4.• Ficão extinctos os empregos ee Ajudantes
dos Inspectores das Alfandegas, excepto nas do Hio
de Janetro, Bahia e Pernambuco ; os de Guardamór, Administrador das Capatazias e Fiel do Thcsoureiro nas de 6..•, 5.• e 6.• ordem, e os de Stereometra e seu Ajudante na Alfandega da Bahia.
§ L 0 Ao Ajudant~ do Inspector da Alfandega elo
Rio de .Jane~ro, além das altribuiçfH~s que lhe süo
conferidas pelo art. 429 do Regulamento de 1!) de
Setembro de -1860, compete desempenhar as obri!2ações impostas pelos arts. 30 ~~ 1.",5. 0 , tO, e t.'H.
~§ t.• n.•• t e l), 2.• iJ.• e 6."; e os das Alfan,lngas
da Bahia c Pernambuco eontítll.tat•ú(, a ac1:11mular
o exercício de Chefes da 4.• Secção, nos temws do
art. 3t do Regulamento.
§ 2.• O serviço nas All'andegas de 3.•, .\..•, ã.• c
6.a ordem será feito sob a immediata direcção, fiscalisaçáo e responsabilidade dos respectivos Inspeetores, .revogada nesta parte a disposição do arl. 32
§ 2. do Regulamento.
§ 3. o A dit·ec<_.áo do serviço das Capatazias ficará
a eargo do Porteiro nas Alfandegas em que é supprimido o lugar de Administrador.
Art. 2.• Ficào Lambem extinctas não só a 4.a Seccão
da Alfandega do Río de Janeiro, passando para a·3."
os encar·gos mencionados no art. 30 ~§ 2. o, 3. •, 4. 0 , 6. •,
7. s.•, ~."e H do Regulamento de 19 de Setembro
de 4860, e para o respectivo Chere as attribuições
designadas no art. 434 ~~ 4 .• (menos os n."" 1 c 5),
4. 0 5. 0 e 7.", como tambem as 3.•• Secções das Alfanl!egas do Pará, Maranhão e Rio Grande do Snl.
§ f." Nas All'andegas do Pará, rtlaranhão e Rio
Grande do Sloll o set·viço a cargo da 3." Seccão passará a ser desempenhado pelo moclo seguinte: por
Empregados das respectivas Thesourarias, na fÓI'ma
do art. 69 do Decreto n.• 32t7 de 3t de Dezembro
de 1863, a revisão dos despachos e gl\ias de receita ;
0

0

,
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pela 4.' Secção os encargos mencionados nos
arts. 29 § 3.• e 30 §§ a.•, 7. 0 , 9. 0 e H; e pela i.•
SP.cção os designados nos arts. 29 § 2. •, e 30 ~§ 4. o
'2.". 4-.", 5.", 6.•, 8.• e 40.
~ 2.• A estatística commercial e todos os trabalhos .
estatísticos á cnrgo da Alfande~a da Côrte, e de
que tratão os arts. 29 ~ 2." e 433 § 2.• do Regulamento, serão or~anisados d'ora em d1ante na Directoria Geral das Rendas Publicas do Thesouro
Nacional.
·
§ 3.• Nas Alfandegas da Bahia e Pernambuco continuará a ser organisada na 3.• Secção a estatistica
commercial
Art. 3.• A disposição do art. 2·1 § 2.• do Regu1aml'nto de 4860 é extensiva ás Mesas de Rendas de
4. • ordem contempladas na tabella n. • 2 annexa ao
mrsmo Hegulamento, e os lugares de Administrador
'~ Eserivão serão exercidos por indivíduos que
tenhão as pt·ecisas habilitações, nomeados pela Presidencia da Província, sob proposta da Thesour-aria, e com approvação do Ministro da Fazenda.
~ L • As refCJ·idas Mesns de Rendas e as de Bagé,
Aleg-l'et.e c Santa Anna do Livramento serfw consideradas Esta~ões dependentes da Thesonmria de Fazenda de
Pedro, e seus Empregados fkaráõ immediatamente subordinados ao respectivo Inspector,
revogadas por este modo as disposições dos arts. 49
~ 2.• do 1\egulamenlo, e 9,.0 a 43 do Decreto n.• 2~86 de
~9 dP- Setembro de 4859.
§ 2.• Haverá nl'ssns M.esns de Hendas o numero de
nuardas que f<ir. indispensnvel, comtanto que não
excedão de cinco em cada uma, os quaes serão
nonteatios pelo Inspector da Thesouraria, com appronlção ela Prt>sidencia da Província, regulando-se os
seus vencinwntos pelos que forem marcados para·
os das Alfandegas.
Art. ~. • Competem aos Inspeclores da~ Alt'andegas,
eom informação do Guarda-mó r, as nomeações e
demissões dos Officiaes inferiores, Guardas e Vigias,
submettidas umas e outras rr approvação do Mi:..
uistro da Fazenda na Côt'te, e dos Inspectores das.
Thesourarias nas Províncias, sendo esta mesma regra
observada quanto ás nomeações e demissões dos
Inferiores que commandarem q11alquer força.
Art. 5.• O numero e vencimentos dos Empregados
das Alfandegas serão os constantes dos quadros
annexos soh n.•• 1 a 7, os quaes deveráõ ser re-

s:
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vistos e alterados annualmente na parte relativa ás
porcentagens.
Quanto ao. pessoal e vencimentos das Mesas de
Rendas, se observará a tabella n. o 2 annexa ao Rc~ulamenlo de 19 de Setembro de t860 com a modificação feita no Deereto n. • 402i de 27 de Novembro de ~867; e pelo que respeita üs !\lesas de
Rendas da l\rovincia de S. Pedro, que ficão desligadas dns Alfnndegas, serão as porcentagens dos
Adrn:nislradores e Escrivães marcadas em tahella
especial, organisada pela respecliYa Thesou•·aria, e
approvada pelo Ministro da Fazenda.
Art. 6. 0 As multas que percebem actualmente os
Empregados na razão de dous terços, passaráõ a
ser-lhes abonadas na de metade ; e nesta mesma
razão serão lambem impostas as multas comminadas
em todos os casos de apprehensiío rneneionatlos
nos arts. 687, 7iit c) outros do HPgulamcnto.
Art. 7.• O provimento dos lugm.-es de t .•• c 2. 0 •
Confere-ntes, Guarda-mór e seus Ajudantes, Despachantes e seus Ajudantes, se rcp-ulará pelus disposit.:ôcs eonticlas nns Dee1·et.os n. "' :ns;j de: 24. de Janeiro,
:381 O de t :3 de Março e ilH28 de 30 de Man~o tio 11-~67.
Art. 8. o Para a nomeação de Praticantes das Alfandegas é preciso que o candidato prove que tem
moralidade e pelo menos a idade de i 8 :mnos, mostrando em concurso boa letm e conhecimento perfeito da grammatica da língua nucional, assim corno
d!l arithmetica até a theoria das propor~;ões incluSivamPnte.
Os lug-ares da classe immedialamente supm·ior á
<le Praticantes serão tambem preenchidos por· meio
ele concurso no qual os pretendentes. que deveráô
ter pelo menos um armo de exercício no seu emprego, mostl'aráõ que conhecem não só as matPI'Íns
de que trata o at·t. L • ~ 2.• do Decreto n. • 31 u.
tle 27 de Junho de ~863, como tambem as applieações da arilhmetica ao commercio com especialidade á reduc;:ão das moedas, pesos e rnedidus, calculo de rlesconto, jmos simples e compostos, theoria
de cmubios e suas npplic<H:ões.
§ Unieo. Dos concursos de que trata este ar·ti~-ro
serão isentos unicnmente os iridividuos que oeeuparem em outras Hepartic~ões cmp1·egos de ig-ual
catPgoria para que lenha o sido nomeados em virtude de approvação, lambem obtida e111 eoncut·so,
uas ma lerias exigidas.
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Art. 9. 0 Os Praticantes das Alfandegas que no fim
de dous annos não mostrarem aptidão, serão demittidos.
A.t. 4o. Nonbum Empregado jubilado, reformado
ou aposentado podera ser nomeado pat·a exercer
emprego ou commissão nas Alfandegas.
Art. 4i. O tempo das licenças reformad.ns ou de
novo concedidas aos Empregados das A\tandegas
dentro de um armo. contado do dia em flue-houver
terminado a primeira, será junto ao das antecedentes para fazer-se nos orrlenados o desconto estabelecido na legislação vigP.nte.
Art. 42. Aos Empregados licenciad.ls não se abo·
narúõ as gratificações e porcentagens devidas pelo
clfectivo exercicio.
Art. 13. A licençll. ain1la nos casos de molestia,
potlt~rá ser concedifla com o orden11do correspondnnte ao respectivo tempo ou sem elle, a juiw do
Ministro.
Art. 44-. As faltas provenientes de licenças não
se contarúü em caso algum para a apos<~ntndoria.
Al't. 15. Os Presidente~ d11s Províncias não poder·üo concmler· liceru_;as aos ErnprPg-:ulos tln5 Alfandegas se não para ser·em gozadas na mesma
Provirieia em que e~LPs servirem.
Art. 16. A substituição dos InspPctores das Alt'awleg-as em que fieão supprirnidos os ernpr·Pgos
de Ajurlante, será effectuada, nos irnpr,rHmentos
duradour·os, por meio de dPsigna~:ão dos Presidentes
das ProvitH~ias de Ernprc•garlos fias mesmas AH'an·
degas ou Th1•sourarias de FazPnda, r.orn muiiÍ>ncin destas e app1·nvl!c;üo do Ministro tla FazPnda;
~~ 11os casos df' fi.1\tns repentinas rwlo Chel'e de
Secçiin ou ·I. o Escripturario mais antigo na respecliva classe, pelo mais antigo no serviço da Reparti~:-üo, se houver igualdade de classe, ~~ fii'JUlnwnte
pelo mnis antigo no serviço publico, dundo-se igual·
datlc das !IUtras eircumstancias.
~ i . Os Inspeetores nas dPmais A lfandep;as serão
substituidos pelos Ajudantes, ernquanto ~de outro
modo o l\limstro da Fazenda não resoh•e1', e no
impedimento dos mesmos Ajudantes pelos Empregllc~os da elasse mais gt·aduada nos tet·mos deste
art1g·o.
r
~ :2. Os Cht~fes cie Secção serão substituiflos ent
suas f a \t~1s repentinas pelos L o, Eseriplurarios, ob:-;enaclas as rr•.!:;r<~s que ficiio e~tilheledclas; nos
0
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casos de impedimento prolongado, o InspPr.tor poderá designar para esse fim qm1lquf'r EmprP~Zado
da classe dos Conferentes, na fnlta dnqtwllf's.
Art. 47. ~erão consirlPrndos como sf'rviç.ns utPis
para a nposentndoria os que o Empregado houver·
em qnnlCJUPt' tempo prt>slado:
1.• ~o exPrr.icio de empre!Y.os publicos de noTnPil~ão rlo Govert;o, e eslipendiados pelo Thesouro
Nnf'ionnl.

2." Na Camara Munieipal rln Côrte e RPnnrtições
de 'FnzPndn Provinci11rs em lua-ores rett·ibuidos; contando-se porém sómenle até um terço do serviço
gernl.
:l. o 'lo exer~'itO ou na marinha, na qunlidlltie de
offidnl ou praça fie pr·et, se não tiver sirlo já incluirlo o respecl.ivo tempo em reforma rrli litat·.
&..• f.:omo arlditlo ú qualquPt' Hepm'lição.
Art. 1R Na liqnicla~:.iio do tempo ele scrvit~o sn
obc::ervnrá o seg-uinte:
·l • Qullnto ao serviço prr.st:~do em Repartições
Gernes, nilo se rlescontará o tempo de interrupções
peln Pxm·cieio dt~ quar>sqnt~r· nutt·ns fnnr-t_:{H1S pn- .
hlif:rlS em virtutlo do llOII!Pat~iin do tJnvemo, de
éleição popular. ou de PI'ef'eito' tle lei; será. porém,
tlescontndo o t~mpo de faltas por molestia exced~>ntes n 60 tli11s em cada anno, o de licen1~as e o de
t'altns não justificadas.
•
2. o QtwÍito aos serviços prestados em Replll'l.ições
l'r·nvinciaes. e na Camara 'lunicipal, SP contnrá só-

fnPnte o tf'mpo ele exPrr.ieio no t•mprÍ"'go, exclnido
eomplet:Hrll'nte o rle interntpçôes por qunlquer
motivo. hrm como o de licenças nu f'nltas.
3. o Qnnnto nos sNvkos prestAdos no ~>xr>rcito ou
na m ~l'Ínhn, <1 liqniil:~t,:ão Si'rfl l'eita srgundo as rlisoosições da legislaçiio militat· eoncernentes ú reforma
.~. •

Quanto ao efl'pctivo exercicio no nltirno l11gat·

que o Empregnrio Pxercer, será excluirln todo o
!Pmpo ele interTUpf;.ões por n•otho de liCPIH_;.as OH
faltns. ainda que rm consequencia de molest.ia.
A1·1. ·19. As rlispnsiçõt>s rio nrl. 9:3 do Heg·ulamrmto
de Hl de St'temhro rlt~ ·18110 comprehendem os Em-

prPgadns que servião antes tio sua p~Ibl.icução; e eTII
easo al~um, tendo o nposcntado rltrerto aos ortlenndos ncllliH~s. sPrá lomnrlo p.u·a hnse da \iqnirlação

do vendmrnto de inactividade o tempo maximo do
7.1$ annos estnbeleeido na legislaçfw :mterit•l'.
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Art. 20. Perderá a aposentadoria o Empregado que
fôr convencido em qual4uer tempo, por sentença
passada em julgado, de ler, emquanto se achava
110 exercicio do seu emprego, commettido os crimes
de peita ou suborno, ou pralicado acto de revelação
de segredol de traição ou de abuso de confiança,
Art. 2t. O Empregado que faltar ao serviço, sofft·erá perda total ou desconto em seus vencimentos,
conforme as regras seguintes:
§ L• o que faltar sem causa justificada perderá
todo o veucimento.
~ 2 • Solft·erá o desconto da gratificação e porceutagem aquelle que faltar por motivo justiticado.
São motivos juslitkad.1s: L• •nolesliu do Empregado ; ~." nojo ; a." gala de casamento.
Serão provadas com atLestacto de medico as faltas
por moleslta, quando excederem a a em cada mez.
Nào senlo coustderadas justificadas as fallas proveuientes du exercieio de eargos de Polida, Vereador, Juiz Muuieipal e de Paz, c de prisiio po1·
motivo da Guarda Nacional.
§ a.• Ao Empregado que comparecer depois de encermdo o ponto t.~ dentro da hora que se seguir á
fix.ada para o priudpio dos trabalhos, juslilieando
a uemom, ou retu·ar-se com penuissüo dos Chefes
uma hor:.1 antes de lindo o expediente, se descontará
sómeute metaue da gratificação e porcentagem.
o que comparecer depois das 1O homs, embora
juslifl,l ue a demoru, ou retirar-se antes das duas,
muda tJUe seja por motivo aLLendivel, pt)ruerá toda a
gratilkaçâo e porcentagem.
O cowpameimento dllt)üoS tle encerrado o ponto
sem mottvo justiiicudo impo1·tarà igual perda, e a
sallida, sem permissão, antes de Jindar o expediente, a de todo o vencimento.
§ 4-." O desconto por faltas inte1·poladas será re- ·
lativo sómente aos dias em que se dl~rem ; mas,
se forem successivas, se estenderá ta mbem aos dias
que, não sendo de serviço, se comprehen.Jerem no
período das faltas.
Art. 22 ..Fica abolida a concessão da gratificação
por mais de i:!O aunos de serviço, de que tnttau os
;u·ts. U do Decreto de :.!9 de Janeiro tle ·1~59 e ·103
do Reguiamento de 19 de Setembro de t 8GO.
Ar"t. :l3. Os EmpregaJus que nao forem incluídos
nos quadros a que se refe1·e o art. 5.", íicaráõ addidos ás respectivas Alfandegas ou a qualquer Repnr..
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tição de Fazenda com os vencimentos fixos que ora
pt!rcebem, até que haja vagas em que sejão admitttdos.
A porcentagem ser-lhes-ha abonada segundo o
num~1·o de quM.as que lhes competia pela tabella
n.o ~ annexa ao Regulamento de t860 e o valor que
tiverem as mcshlas quotas para os demais Empregados. ·
Art. 24. A escripturação das Alfanckgas e .1\Iesas
ele Rendas será feita conforme as instrucç.ões e
modelos que forem mandados observar pelo Min•sLro da l<'azenda, servindo de norma para a organisação dos referidos modelos a escripturaçiio
aduptada na Alfandega do Rio de Janeiro depois
da promulgação do H.egulamento de 186tl, com as
alterações e moditicações convenientes, diminuindose quanto für [Jossivel o nuuwro dt~ hvros, e allen-·
delll.lu-se especia I mente ú t·educ~,;ii.o, clareza e l'aeil illade do trabalho.
AI'L. ::1.5. Ji'u.:ào em vigor o Regulamento de 19 de
Selembt·o de ·1860 e o Decreto n. o 3217 de 31 de
Dt:zemll1·o d1~ 1Hli:l, na pat·Le em que niio houverem
sido pelo presL~Ille allewdos.
Zacarias de Góes c Vasconcellos, do 1\Ieu Con~elhu, Seuador do lmperio, Presidente do Conselho
de Ministros, Minisll'o e Secreturio de Estado dos Negocio:; da Fazenda e . Presid..:ute do Tr~bunal do
Thesouro Nactunal, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeii'O em seis de Mato
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo selimo da lndependeucia e do ltuperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Zacm·ias de Góes e Vasconcellos.

3!t

1Di.EGUT1\'0.

N. '1.
Tabella do numere c \'encimeolost'd9S Empregados dá
Alfandega do Rio ·de !Janeiro.
·
Orde1r1.)~

(i. a

/

0,8 "/o dl renda divididos em 1171
.--"""C;iiiiilllll:l_ _:•luo tas.
.-/'-

3. 0 ' llilos ............ ..
4. 06 :}itos ............. .
Praticantes .•.•••••••.•
Officiacs de Descarga.
Thesom·eiro ..••.•••.•.
Fieis ••..•...•••.•••••
(; ua rda-nHir •.•.......
Ajml:ull.rs ....•...•.••.
f. os Conferentes ...... .

2. os n ilos ............ .
S tereometra ......••..
Ajudantes ..•••.••••...
Porteiro •.............
Ajudante •.••••.•••••••

Contínuos ........... .

Coi'Í"eios ..•.•.•••...•.
Administ•·ador das Capatazias ........... ..
Ajudantes ........... ..

Fieis de armazeus ... .

.......

PORCE:o!TA·
GEM.

E:\IPREGOS.

I nspt~eto•· ............ .
Aju•lante ............. .
Cht~fcs de Secção •....
t. os Escripturarios ••••
:!.os J)j los ............ ..

~

i

i:ii008

1
3
8

1:2()0:1

1:100H

16
16
16
16 ·•••··· ...
40
l)()()S

10

400$

!)

3::o.~

200$

1:000$

1:000.~

C.OO$

1

'>·'>OO~

ijoo~
1:8üOS

1: 11108

1:8008

\JOog
GOOS

1
2
1

1
4
4

1
.2
18

:1:2006

7

30

21

60
80
112
80

3

48

2

80

!iOOH

2:ooos

2

20

800$
f.OOS

1
2

20
12

30
21

700H

!HJOg
f!OO$

i.)
20

8

18
7

18

1 :200~
1:200$
800S
31\0$

600$

7
7

400$
181M

IS

360S

1808

1:800$
800$
800$

ooog
400g
400$

:18
IS
lS

15
20

16

360
84

18

u

7
IS

iR
•10
90

189 .......................... 1.171

Rio de Janeiro em 6 de Maio de ·1868.-Zacarias
de Góes e Vasconcellos.
I'A.l\H;

11.

U

ACTOS

DO

POilEU

N. 2.
Tabella do numero e vencimentos dos Empregados das
Alruodegas da Bahia e Pernambuco.
·
(2.a Orde1n).

--

1 •.'o da renda

divid~os

PORCENTA.·

GEM·

ó

El\IPREGOS.

,_,.

I-<!

õ
Q

..;
-<!

"'"'

;;:

~

i:
<Oi

Q

=

1>;1

o

11.

1
1
3
4
8

8

8
8
15
1
1
1
1
8
8
1
1
3

2.21108
1:7008
1:7008
1:2008
!IOOH

6008
!íOO$

..........
4008
1:4008
8008
t:ooog
1:0008

'1:2008
!JOO$

1:0008
fiOOH

300$

"'=

1:1008
81í08
7ISOS
6008

Cl

VJ

30
24
20
10

4008
20:!8
7008
4008

-2

8008

õOOS
600$
4õOIJ
lí!l08
3008

15011
10:.J,>

1

1:2008

6008
3008
300$

fi

E
5
o

7
3

300,~
2.~()8

30:J:1

IJOOS
6008

...

.;,
õ""
::l

4iSOS

3

1

~

-<!

u

<Oi

)";

o

Inspector .•.•.•...•...
A.judaute •..••....•....
C 1el'es de Secção ...•.
1.•• Escripturarios .•..
2. 0 • llitos .............
3.•• n·tos .............
4.•• Oi tos .............
Praticantes .•.....•...
Officiaes de llcscarga.
Thesoureiro .•..•.•....
Fiel. ..................
Guarda-mó r ..........
Aju1laute ...•..••.••...
L•• Conferentes ......
2.•• Ditos ..............
Porteiro ..............
Ajudante ..............
Contínuos ......•.•....
Corrt'ios ...............
Allmiuistrador das Capatazias .............
Ajudante ..............
Fieis de armazens ....

-

emlfl12 1motas.

3

111

-

30
24
60
40
õil

40
24

-3:>
ta
-20

20
8
18
7

8
141
õ6

7
IS

õ

7

--

-

18

18
5
30

IS
IS

---92- ---...... -612
.......... .......... -Obse•,·a~ão.

Na Alfandefa de Pernambuco ha~erá 9 Fieis rle armazens, 1
Stereometra e Ajtld:mte, como actualmente, e a porcentagem da
renda será dividida em 652 quotas.
·
•

Rio de Janeiro em 6 de l\Iaio de 1S6s •....:zacàrias
de Gdes e Vasconcellos.

.323

EXECUTirü.

N. 3.
Tabella do numero .e vencimentos dos Empregados das
Allandegas do Rio Grande do Sol, Pará e Maranhão.
(3.a Ordem~.
laio Grande do Su!.

:1,!! "/• da renda divididos em 433

,_

qu~tas.

·O

EMPREGOS.

;:;

o,,

"'
Q)

""
Inspectot· .............
Chefes de Secção .....
1.•• Escripturarios ••••
2.•• Ditos ..............
3."" Ditos ..............
4.•• Ditos .............
Praticantes ............
Officiaes de Descat·ga.
Thesoureiro ...........
I?iel .••••.•.•••••••••••
Guarda-mór ..........
Ajudante .............
1.••0 Conferentes .......
2. • Ditos •••••••••••••
Steroometra ..........
l'ot·teiro ...............
Continuo .............
Correio ...............
Adminlstradm· das Capatazias •...••••••• 1 •
Fieis de armazens ••••

1
2
3
IS

5
6
6
10
1
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
4

...,ô

""
'C
...o
I::

Q)

1 :1100/J

:1:3008
8001!
7008
ISOOIJ

4008

··········
300/J
1:000$

..........
1:2008
BOOS
8008
7008

'"'c:.>"""
""
3

-

ui

~

o;::s

f

o

8COS

30
20
10
7
5
3

1:.:)

500$
400/J
3508

2iSO/I
200/!

4001!
1508
500/J
800/1
6001!
4008
4008
31108

-

POBCENTA·
GEH,

-

2
15

-

20
8

1S
7

.;

s
s
o

rJJ

30

40
30
311

211

18

20
20
111
8

108
21
:18
7

18

2608

4008
4008
1408
1408

-

--

8008

400S

18

18

800S

8008

2(10/J

0008

2iSOS

7

-

5

20

--- -- --- ---·········· ·········· ·······
60

433

.\!:TI >.-• IH> I'IIUEt:

Pat•á e

~Jaraulaiio.

2 .,. da renda divididos em 372 quotas
p:tra a do P:u·á c 1 ,fi
r,ar:t
a do ~Iaranhão.

•:o

--

EMPREGOS.

GEH.

'"<.o

o

-:::

l;.!l

O'

rJ)

1:fi008
1:300$

800$

30

30

!100.~

20

8001/

-1008
:t'iO.g
2:lfJIJ

lO

10

..

õ

I

.f

1

.iQ(Jfl

.f

8
:1
1
:1
.f

3
:1
:1
1
:1

1

;;

-to

c:s
....

'?

700.~
iiOO.~

4

20111)

··········
30011

400/1
1iitJS

:1 :üOO$
•

~

.;,

e"'

o,;

...."'"-'
3

::.>

..----..-5

ov;

2

C'$

a.

c:s

1

.

ronr.E:\:TAo

Inspector ...•.•••..••.
C~~fes dt; Secç~o •.•..
1. Escrrpturarws •.•.
2.•• Trtos ..............
3."' Ililos ..............
li.•• llitos ..............
Praticantes .......•....
Otnciacs de Descarga •.
Thesourciro .•.......•.
J•iel. ..................
Guarda·miÍI' ...........
1.•' Conferentes .......
2.•• J>itos ..............
Stereometra ...........
Porteil'o ...............
Continuo .............
Correio ...............
Administrado•· das C:1pata1ias ............
Fieis de armazcn~ ....

-.
-

.A...

• o

!illOH
f!OOS

••••••

l ::..'008
MO$
700S
800S
R00$1

;

7

.....

z;

-

2

j;j

20

2H

20
12

-

:I li

15

--

18.
7

21

:18

:IH

ftO$

7

2601!

HO$

1100/J

400S

:IS

'

:lo

4008

-

HOOS

o

f!()OH
·iOOIJ
:IMg

4008

260S

5

2:SO~

·········· ··········

20

72

7

-

-

:18
_,
9"
()
-- -······ 372

Jlio rle J<~L('iro f"tll 6 de. Haio de 1868.-Zacarias
de GJes e "Vasconcellos.

EXF.Ct;TI YO.

N. 4 .
Alfandrga~

Tabclla do numero e vencirnenlos dBs Emprrgatlos das
Parahyba e Cc3t'á •

de Saulos,

Orden:1).

(4.a

Santos.
l,8 °/o da r·enda di\'itiidus em15.> quotas.

"'"'
<l)

c.
Iusp••ctor· .•.••...••••••

1.•• Escripturarios ••..•

2.<" Hitos ..............
3.•• Hit.os ..............
4 •• Ditos ..............
Olficiacs de Descarga ..
Thesour·ciro .•.•••.••••
1." Cunferentc .•••.•••
2.•• Confer·eutes ...••••
Por·tcrro ·~ Adnr iuistrador das Capatazias ..
Corri'io ....••• , •••.••
fieis de armazeus .•.•.

1 \
2
2
2
2

.;,
;::

<:.>

.....

~

o

~

""600/1

1:200/1

3.'i011
300/1

700/1

600$
liOOIJ

2.'i011

2008

400/J
300,~

4
1
1

GDI.

'-"

""'
~
""'o...

?.
o

-----

.

..

ElUI'REGOS.

PORCE~TA-

,,õ

õ

1i)()S

2

6008

4008
40011
3008

1
1

/SOOIJ

3/SOIJ

800S
800~

O'

.;

e
eo

00

30

30

7

:1-t
10
6

10
li
3
2

20

8

1/S

111

18

18

7

14

10

10

-IS 10
- - - - ---- - - --21
........... .......... ...... 1M
14011
250/J

2608
liUOS

•2

Pa••al•yba.
l,8•t. da renda divididos em 141.

quota~

~ORCE;>,'T AGEIII.

El\!PREGOS.

.;

e

5

o

00

Insp••ctor ................. .
1.« E~cripturarios ....... ..

2.•• Hitos .................. .
3.ns Ditos .................. .

<!.•• nitos ..........•........
OOiciaes tle Bescarl\'a ......

Thcsourciro ........•......

1.• Conf!'rPntc ....•.••....
2.• Conferente ....•...•....
Porh~iro e A!lministr·adot·
d:1s (~apatazias •••.••••.•.
Correio .....•.....•......•.
ricl de Arm;tzern ••.•...•.•

1

i:COOIJ

2
2
2
2
3

600S

1

80{)11

1

4008

1/i

filJOS
!){)()/$

::()08
2008

1H

1H

1

7

7

3,'i().~'f
100~

10

10

t

1
1
18

liOOS
4008

noos

:lOOS

:SOOB
300B
2iiOH

30
fO
7

200~

!)

fiiOS

3
2

11i0~

;W08

,,,.

30

20
14
10
6
,6
1.'$

--------............ 1-i-1

326

ACTOS DO PODER

Ceará.

1,9 °J 0 da renda divididos em H6
quotas. ,

EMPREGOS.

õ

""'"'
o

'-'

~

lilSfl•~ctor

..•..........

1. "• Es<:l"i[llllr:orios ..•••
2.~~~ H i tos .............

3; 08 Ditos •••....••....
4.•• Ditos •••..•.••••.
Ofliciaes 1\e Descarga.
Thcsnurciro .••••.....
1. u Conferente .••••••.
2. 0 Hi to •..•.•..••.••••
l'mteiro e Allminbtr·ador das Capatazias .•..
Corr·eio •.•.....•••.••.
J.<'ieis de m·mazo~us ..••

õ

IC'Ó

"'

<:.:

"O

c

"O

;;;

o

.r..:l

"'....

1
2
2

1:000S

2
2

lW!J,~

3

3o:~s

1
1

1
1

1
2

-19

<-•
C'Ó
'-'

6009
lí003

...

500S
3008
2iíHS

PORCENT.lGEM.
------~ _....--

,;,
~

o

:::0

o

30
fO
7

~

a
:•.:

o

tJJ

30
20
H

2:JOS
1508
150$
.40:18

5
3
2
15

5!JOS

1S

2508

18
7

IIOOH

3ãOS
1008

10

10

300$
8008
7008

260g

400S

---

··········

:nos

10
()

6

tã
7

200$
5
10
--- -- -........... ······ H5

Rio de Janeiro em 6 de 1\laio de 1868. - Zaca,.ias de
Góes e Vasconcellos.

EXECVT!VO.

N. ã.

Tahclla do numero c vencimentos dos Empr~gados das Alfnnd~gas de Paranacu4;
Alngôas, Porto Alegre, Urugunyana e 1\lanáus.
'

{5.3 Ordem).
Paranat1tv á.
3,1

-E;\IPREGOS

Q

'O

e;

""s::
'O
...

o

~

"'"'

~

c.
Iuspectnr· ••.•......•••
1.• Escl"ipturar·io ......
2.•• I>ilos ............
3.•• llilos ............
Ofliciacs de Descarga.
Thesoureir·o •••••.••••
1·o Conferente ........
2.• Dito ...............
l'urteiJ·u e A(lministrador .d:os Capatazias •.
COrJ'CIO... • •.••••••••

Fieis de armazeus .•••

°/o da renda divididos
.quotas.
..-...

~

o
...,.

~

ISOOB
3008
230/1
200/1

6008

/SOOIJ

1
1
2

ISCOS
2608
4008

3:S08
1008
2008

4oas
3008

6008

.;,

.;

=
r::-•

.,.,o

5
o

sc;

3008
3008
2508

ISOOB

- e

.,"'

1:0008

130

-

l'ORCE:-ITAGEll"

~

1
1
2
2
3
1
1
1

6008

Clll

1/)I}IJ

e

30
10
'7
lS
2
15
18
7

30
fO
14
10
6
f li
18
7

10

10

- 5 -10
- - ---·- ----130
16 .......... .......... ······
Ala~ôas.

----------

°/o !la r·en\ta díviditlos em

"2,7

El\IPREGOS.

ó

-;;
o

-·

InspN'lOr .............
L• Escr·ipturario ......
2.•• nitos ..............
3.••Uilos ..............
Officiaes de Descarga ..
Tbesoureiro ••......•••
1.o Conferente ........
2. 0 •Ditos ..............
Porteiro e Administrador das Capatazias.
Correio ...............

"'"'

~

"'"'c:

<:.>

c...

"O

1
1
2
2
3
1
1
2

1:000,~

1
1
--·-

15

o...,.

"'"

,;,··-

~

;::;

c•

5008

600~

300~

15008
4C01J
3008

21SO$

7008
líOOS

3008

500S

600S

l'OlGF.NTAGEll.

::"'"'

"

200/1

1/íOS

·-

1·o;· (jUutas.

g

I

.;

E
ê
o
rn

30

30

10
7
5

H

10
10

aoos

15
18

2/íuS

7

6
i li
:18
14

3:SOS
100,g

10

10

2

- - - - - - --- -.. ........ ...... 127
2608

··········

,

:1~8

-At:TUS DU l'OUEn

2,7 •;. da renda divididos
Clll 12J""'quotns.

--

J-

c"'

o
"'<:.>
c:

--o...

o

(USJICCIIII' ••••••••••• •.

1

t. • Escrit>Lural'io ......

1

2.•• llitos ..............
3.•• llitos ..............
Officiaes 1le Descaq;a ..
Thesoureiro ••...•...
1.• f.oufercutc .....•..
2.0'1 l>ilus~ .............
A1lministr:ulm· 1las t:a
vat:i7.ias c Porteiro ..
Correio .••.•...••.....

2
2
2
1
1
2
1
1

-H

-

ta:Jt.

<Jo

"CC

"'o
"'"'<:.>
c.

--I

te:=

ô

E~II'REGUS.

PORCENTA-

C)

ãoosoo:

.-\!)()~00('

Hoosoon

&

3ü0SOOC
2iiOS001:

UOOSO:I!.

::ti0$00C

13
18
7

300HOOO

10

!S00$001

----

100$00!)

··········
··········
--- ·--··

õ

rn

30
10
H
10
4
15
18

1i
"2

200$000

71)()~00!

2tlosoou

I

30
10
7

I>OO!J!IC·

1ií0800H
-iOiliJOOf!
3:11MOOIJ

800$000

a
c

o

"§

1:000$001
li00801lf

~

<n

~

H

10

-

-

- - -125-

······

-.

lla•u,;tlftyana.
8,6."/o da renda tlivitlidos
em 143 quotas .

......

ô

E:\IPREGOS.

2<n

"'
c.
<:.>

IIIS[lCCLOJ' .............
1. 0 Escripturario .....

2.os l"litos
3.•• DI LOS ............
Ofliciaes 1\c Descarga.
Thcsumeit·o •.......•.
1.•• Conferentes .......
2. 0 ' Ditos .............
Porteiro e Administradot· das Capatazias.
Coneio ..••....••••.•.

············

--"'c
<:.>

...

"O

o

,,..ó::...•
"''-'
<::::

...

o"'

1.
1
2
2

1:(){)()·()()0
700$000
6fi0SOOO

2

300$000

1ií0,~000

800!;()()()

4008000

liOOsuoo

líOOSOOO

3i)OS000
30080011
21íOS000

1
2
2

600,~000

300$000

1

liOO.~ooo

i

260$000

350$000
140$000

-15

700SOOil

3;}0~000

-

l'ORCE:-IT.lGEll.
~

.;,

õ:::l"'

----=c:
§

o

rn

30
10

30
10

7

li

H

18
7

10
4
15
36
14

10

10

2
:lã

-

-- -f.i-3--

·········· ·········· ······

-

EXECUTIVo,

llauãos.

El\II'REGOS.

ô

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

c;
o

~

"'"'<.>

~

o
'"'""
"'
§""

.."'

r.!l

PORCENTA-;
GEM'

....-...-J,

.;

$1
o

8
8
Q.
rn

:::

Cl

!

Inspeclor •............
i.• Escripturat·io ••...
2.• Dito ...............
Officiaes de Descat·ga.
Thesoureir·o •...•... , •
1.• Conferente •..•...•
2.• Dito ...............
l'ortcir o c Administm·
dor rias Capat:11.ias.

i
i
i

2
i
1
1

1

- \)-

!

II

i:OOOS

IJOOS

70f)S
6008
30f)8

4008
3008

11>08

II

8@8

400$

7008
6008

3~08

i'

3008

7008

3ãOH

I:

I

Observação,
Os empregados percebcráií por emrJuanto, em Jugat· da por-'
ceutagem, unia grattlicação arbitrada pelo Presidente da Província,
com a1•dieucia da Thesoural'ia, c approvada pelo Ministcrio da Fazeu1a.
·

Rio de Jnue"iro t~m 6
t]óes e J'asconccllos.

de ~.raio de l8GS. -

7.t.wtwias dfl
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ACTOS DO PODER

N. 6.
Ta&ella do numero e veneimentos dos Empregados das Alfandegas de Albuqnerque, Aracaju, Santa Catharina, Parnabiba, Rio Grande do Norte,
Cametã, Santarem, Borba, S. Paulo de Olivcnea, Penedo, S. Francisco e
Espirilo Santo.
•

Ordem).

(6.a

Albuquerque.

-

!!e

~,6•/o ~~a

divididos em 106quolas.
-"

..,.

õ

EMPREGOS.

-=
"'
-=o=

'c;

<:.>

<I)

"'"'<.;>

c..
Inspector •••••••.•.•.•.•..
1.• Escripturm·io ..........
2. •• Jlitos ..•..••••.•.•..•.
Official de Descarga •...••
Thesoureiro ......••.••••••.
1.• Conferente ............
2.• Dito •.•.........••..•..
l'orteiro e Administrador
, das .Capatazias ..........
. Corrmo ...................

"'

..

o

õ

I~

-

PORCENTACJm'
~

.;,
g

~
"'
c

.

o
::o
O'

líOOB

30
10

1
1
2
1
1
1
1

1:0008
7001!
6008
3008

8008

7008
6008

3!iOS
3008
1508
4008
3508
3008

1
1

0008
2608

3!508
1408

I

...

s
so

00

2
11S
18
7

30
10
14
2
11S
18
7

10

10

7

-- --- -- - -106

10

A.raeajú.
•1~

6,1

da renda divididos em 125 quotas.

---

..A

o

EMPREGOS.
'c;
o

"'

"'
c..
c;)

Inspector ••.••••••••••
1.• Escripturario .••••.
2.•• Ditos ••••.•..•••••
3.•• Ditos .............
Oftlciaes de Descarga.
Thesoureiro •.•••••.••
1.• Conferente .••.••••
2... Conferentes ......
Porteiro e Administra·
dor das Capatazias.
Correio •••••••••.

....

1
1
2
2
2

1
1
2
1
1

-14

-="'c:
-=o

..
<I)

8008

ISOOS

4008
300$
3008
6008
6008

4008

4008

o
..,.
"'<:.>
c;

I::S

=
.

c

4008
2508
2008
1508
1008
3008
3008

-

POIICENTAGEA! ·

-----------s
s
J,

o

c:

O'

30

I

.,;

so

00

30

10

10

IS

7

H

2008

7

10
4
13
18
14

250S
1008

10

10

2
111
18

- - - ----·········· .......... ······ 125
200S
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Santa Vatharlaa.
5,3

•/o

da renda divididos em 118 quotas •

......

.,o...
.,=

El\IPREGOS.

c;

o<ll

~

<ll

~

~

~)..

Inspector •••.•••••••••

1.• Escripturario •.••.•

2.•• Ditos .............
3.•• Ditos .............
Ofliciaes de Descarga.
Thesoureiro ••••••••.•
1 o Conferente ........
2.• Dito ...............
l'orteiro e Administrador das Capatazias ••
Correio ••••••••.•• , ...

1
1
2
2
2
1
1
1

8008

ISOOS

4008
3008
3008
4008

:soas

4008

1
1

4008
2008

PORCENT.t.•

o
""'...<:.>

GEH.
,__......_

l<'S

.,;

ft

.so

3...

e

=

'"'

1

Ci

Ç!l

ao

rLJ

2308
2008
1508

10
7
/S

30
10
14
10

2008

1/S
18

13
18

4008

1008

2110/1

2008

2õOS
1008

30

4

2

7

7

10

10

...... 118
.......... .......... --

13

Parnahyha e Rio Grande do Norte.
3,3 •;. da renda divididos em 83 quotas para a da Parnahyba e 2,3 para
a do Rio Grande do Norte

ElUrREGOS.

.,o

"'""

...
.,s::..

1

8008

c;
o

Q>

~

o

c.
InsJ)ector ..............

1. o E~cripturario •••••.•

2.• Dito ................
Ofliciaes de Descarga ..
1.• Conferente .........
2. 0 Dito ................
Porteiro e Administrador das Capatazias •.

1

.

o

""....
Cl

<:.>

::::

.

-

PORCENT.t.-

GEII •

------.....
oi
.;,

~

1:.-'

4008

.......o
=
Ci

rLJ

30
10

-10

8

ao
30

lSOOS

21í0S

2
1
1

3008
IIOOS

:IOOS

21í(l8

2
18
7

7
' 4
18
7

1

4008

2008

'7

7

4001

1

4008

-8

.

2oog

7

200S

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

-- -. ..... 83

-=--

.u:n.Js

JJO POUJ::J:

(:aanetã, Santarean, Borba, S. t•aulo
Olivença, t•enetlo e S. l•'a•ancisco.

ti«"

POUCE!'\T,\E!lll'REGOS.

o
""'"'
õ3
""'c...

õ;
o
<j)
<JJ

~

lnspeelor....... • ....

1
1
1

1 o Escripturario ••.•.

2.• Dito ...............
OlTiciaes de Descarga.
1.• Coufei'I~nle ••... ·...
2.0 Uito ...........
Porteiro c Arlministrador lias Capatazias ..

2
1
1

r

~

1

i

GEM.

:O::

~

:..•

~

õ"'

<..:)

Cl

I

,j,

"'

=
§

=

"'

:...

r:n

400$
2i>OS
200$

800,~

!.í008
4008
3008

toos

2.'í0$
200$

líllOH
liOOH

21i01!

!iOG.~

8
-·

Obsc~·'· u..-ão.

Os Empregados perceberáõ po1· en~rr attto, em lugar da porcentagem, uma !{ratilic:u;ào arbitrada pelo l-J·esidcnte d: P·w,·iucia,
com audicncia da 'J'hesouraria, c appro\ a la pelo l\linisterio da
Vazenda.

..

-·---

li /o da renda 1lh idi1los em
----------.___.,
0

o

o

El\IPREGOS.
õ;

o<fJ

..,

<r.

I:.

laspeclor .............
t.o Esci"ipturario ......
2.• Dito ..............
Ollicial 1le D1~sc::>rga .•
1.° Conferente .......
f'Ol'Lciro c Admiuistradnr das t:apatazias •.

1
1
1
1
1

1

- 6-

e;

..,=

""'o...

'"'S'
;.:;

=..."'

7-t quotas.

PORCENT_,_
GE31.

~

.,;

"'

~

õ"'

r;.:!

Cl

"'

õ
r:n

=

:soog

800$

400$
2!íOS

30
:10

30
1.0

400$
:-1008
500$

200$

7

7

1008
250$

2
:18

2
iH

2008

7

7

4008

-- -·········· .......... ....... 74
----

Rio dn .Tandro em 6 de Maio ,[e 1868. - Zacario.s
tlr Gór.rl

~

VasNmc,,l[os.

·1H.kcui1 t-o •

N. 7.
Distribuição dos Guardas pelas All'andegas.
NUMERO DOS
OFFICU.ES INFERIORES
E GUARD.t..S.

ALFANDEGAS.

Rio de Janeiro....................
Bahia..............................
l'cnJ:unhuco.......................

80

S. I' edro ......... , • .. .. .. . . .. .. • ..

IJ•·uguay:ma............... ... • . . . . .
Pará...............................

30

Maranhão..........................

2lS
12
12

Santos.............................
Parahyba .......... ....... .........
,~lbuqucrquc...........

... . .. . • • .. .
Ceara......... ... ...... ....... ....
Porto Alegre . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Paranaguá ... .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. ..
Alag!ias.. ................. .........
Santa Catharina .... .. . .. ... .. .. .. .
Aracajú............................
l'arnahyba.........................
Rio Grande do Norte.............
Espit•ilo Santo.....................

30
30

S
6
5

5
5
5
6

ã
5
4

3
3
276

Rio de Janeiro em 6

de M<i.io de ~868.- Zacdriitl

ile Góes e Yasconcellos.
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DECRETO N. 4.176- DE 6

DE MAIO DE

4868.

Manda observar o regulamento sobre) passaportes para fóra
do Impcrio.

Hei por bem, para execução da Lei n.• H•H de
·17 de Agosto do anno proximo passado, qu~ se.
observe o regulamento sobre passaportes para fóra
do Imperio, que com este baixa. asstgnado por Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, que assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis
de Maio de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
Replameato sobre passaportes para fúra elo lmperlo,
a que se refere o Decreto desta data

Art. 1 . • Os passaportes, para os nacionaes sahirem do Imperio, sao obrigatorios sómente quando
o viajante fôr menor, filho-famílias, mulher casada,
ou escravo.
Neste caso, o passaporte não poderá ser concedido senão com expressa autorisação do pai,
tutor, marido, ou senhor.
Art. 2. • Os estrangeiros, para sahirem do Imperio, deverát'i apresentar o passaporte, com que
nelle entrárão, ou, na falta desse passaporte, outro,
expedido pelas respectivas Legações ou consulados.
Art. 3. • Taes passaportes, para valerem, dependem do-Visto-da autoridade policial do lugar do
embarque ou sabida.
O -Visto-é sempre gratuito.
Art. 4. • A disposiç.ão do art. ~. • é applicavel aos
estrangeiros, domictliados no Imperio.
Art. 5. • As autoridades brasileiras deveráõ, todavia, conceder os passaportes, requeridos por nacionaes ou estrangeiros, que os quizerem "{)Or motivo de prolecção e para facilidade do VIajante.
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Art. 6. • A concessão do passaporte, ou do-Vistonão depende dos annuncios e formalidades; exigidas pela legislação actual, que fica derogada.
Art. 7. • A viagem, porém, pOde ser impedida,
antes ou depois do passaporte, ou do-Visto-nos
casos seguintes:
§ ~.o Por ordem do Governo, por motivos diplomaticos relativamente aos subditos estran~eiros.
§ !.• Pelas autoridades policiaes ou judimarias,
se o individuo estiver condernnado, pronunciado
ou mesmo indiciado em qualquer crime.
§ 3. • Pelas autoridades judiciarias, nos casos em
aue, pelas leis fiscaes, civis ou commerciaes, este
procedimento tenha lugar.
Art. 8. • Os passaportes serão expedidos pelas
mesmas autoridades que actualmente os r.oncedem.
Art. 9. o Em tempo de guerra, ou no caso do
m·t. 87 do regulamento n. • no de 31 de Janeiro
de 1842 , as disposições deste regulamento poderão ser provisoriamente alteradas corno fôr necessario.
Palacio do Rio de Janeiro, 6 de Maio de 1868.

-.Martirn F1·ancisco Ribeü·o de Andrada.

DECRETO N.

,177-DE

6

DE II.A.IO DE

·1868.

Concede a(companbia~L!v~rP.ool London and Glob Insuraq~~
Company-autorisação para estabelecer uma agencia nesta
capital.

Attendendo ao que Me reJlresentou a companhia~
Uverpo'ol London and Glob Insurance Companydevidamente representada : Hei por bem Conceder~
lhe a necessaria autorisação para estabelecer uma
agencia na Capital do Imperio sob as condições com
tJUe, pelos Decretos n. •• 3673 de 22 de Junho de ~ 866,
e 3788 de 24 de Janeiro de 1867, lhe foi concedida
igual autorisação para fundar agencias nas Capitaes
elas Pl'ovincias da Bahia e Vernambuco.

.\CTOS DO PODER

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 ~m seis de Maio de mil oitocentos sessenta
e oito, ·quadrágesinio setimo da Independencia e do
Imperio.
.

-

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadot·.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. U78-DE 6

J)E MAIO

DE 1868 •

.\pprova os novos estatutos da Comilanhia Bt•asilcira de l'aquetcs
a Vapor.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Brasileira de Paqu8tes a Vapor, e de conformidade com
a Minha immediata Resolução de 22 de Abril do corrente anno, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio tlo Conselho de Estado, exarado em
Consulta de 26 de :Março do mesmo anno : Hei por
bem approvar os novos estatutos que devem reger
aquella Companhia, com as moditlcações que com este
baixão, assignadas por Manoel Pinto de Souza Dantas,
tlo Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado do!>
Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas,
![Ue assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em seis de Maio de mil
oitocentos sessenta c oito, quadragcsimo sctimo da Independencia do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Jlanoel l'into de Sou:m Dantas.

lll!CtiTIY~h

l3t

... c......~hla ar..llelJt& ... ......... .
Vapttr a que ao refere • .-ecJFe&o- a.o • • '18 de 8 d., . ...

~·n·qa li!stl\tQt~
d~

f808.

'

CAPITULO I.
Da Companhiá-,

Art.

t.• A Companhia continuará a

rlcnominar-s1~,

r omo até aqui, Companltia Hranileira de J>aqrtl'tes

t'

Vapor, tendo a sua tlirec~ção prindpal nesta Cidade d()

I\io de Janeiro.
Art. 2.• O objecto e fim especial da Companhia á
cumprir o mntra~to que celebrou com o Governo Imperial em 7 ele ~bio de {8(;:J, e os quo porventura
possa celohrar para o futuro. Torlavia poderá tambem
empr·cgar o seu ma teria! em serviço publico ou par"'
ticular, para o li lU de aufel'ir vantagens em beneficio
da associação, sempre que o possa fazrr sem detrimento do seu fim principal.
Art. :I, • Para sa ti!lfação tio;; cne:u·gos a que se referem
os dous artigos antec01lentes, terá a Companhia os barcos
de vapor de tonelagem e força convenientes, e todos os
meios conducentes aos reparos dos mesmos.
Art. ~-· O fundo capital da Companhia continúa a
ser o de 2.500:000$000, represou ta do pelas 12.500 acções 9
de 200SOOO cada uma, que se achão actuahnente dis•
tribuidas e completas de todas as suas entradas. Este
fundo, porém, poderá ser elevado até o duplo, se, para
maior desenvolvimento da Companhia, a sua direcção
assim o propuzer no todo, ou em par·te, á assembléa
geral dos accionistas, e esta approyar a proposta.
Nesta hypothese a assembléa só poderá dar a sua appro..
vação se se achar composta de accionistas que repre ...
sentem, pelo menos, maioria absoluta das acções emit..
tidas, com voto na. assembléa.
Ar·t. 5. • No caso de que se tenha de emittir novas
acções, terão a e lias preferencia o~ accionistas que então ·
formarem a Companhia, _distribuindo-se-lhes numero
proporcional ás que possuírem, computadas pelo seu
valor nominal, desprezando-se as fracções,
·
A assembléa geral dos accionistas prescreverá o
modo praticO', e as condições da emissão das novas
acções.
P.tRTK 11,
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Art. 6. o~ :.ccioni~tas que não eft'crtua.rem o p:~ga~
mento destas acçõrs com a devida pontualiade per··
deráõ, em beneficio da Companhia, o seu direito ás
ditas acções, bem como o valor de quaesqucr prelll.ac;õrs
que já tenhão rcalisallo, que reverterá a faYor do
fundo de rc5ena.
Exr<>ptu:-~-st>, tocbvia, o~ r:J~os rm qur orrotTI'I't'IH
rircumslancias f•xtraonlin:tria3. de\ itla!llL'fllt: iu,;tili··
cadas perante a Dir·rctoria, ~f'. c:;:>a ju~tíllr:u_:;lo fÓr feita
dentro do prazo t!P 90 dia~. c: o jusrilicaute ~~·sujeitar á
multa ele l "/ n ao mrz JH'Ia mora cpw sr Ii n•r d:Hio.
Art. i. o As novas acções que não pudc•r·em ~r r t•mi llidas na fc'lnna llo arl. :J."; :ts qtw tiHt·c·m sido n•cnsadas ; e fina lmrnl t', ai! tjUC cah irem t'ut ronr m i:;~o,
reverteráü todas ú Companhia para ~aem opporlunamente ·vendidas, c o premio 4ue obtiYcrem n•Hrterá a favor dó fundo de rcsena.
Art. 8. A Companhia ronslilne nma assor.iação :monyma, e como tal sua~ an:cie~ pouPIII ~:er possuid.1.> por
nacionae:> ou es lr:ur.~·ei r o~, por corpora c;i'if'~, assoe i:1~ões, ou por qualqnr·r outra enLitl:ule dt• igual n:-tlurcza.
Ar!. U." A transfcrcncia das acçõrs súmrn te se OJll'l'll
pot· acto lançado nos registros da Companhia, rom
assignalnt':-t do propriela!'io, ou ()c~ sr~u JII'OCHraclor c:om
poderes espl'Ciac:>, oh.-;enan(lo-se a r·c•spei to o q rw d ispõc~
o art. 2. ~ 2~ da Lei n." ws:J do 22 de Agosto de 18ti0.
Art. :10. Os accionistas stí rcsponucm pelo valor ria;;
acções (Colligo Commcrd:ll, art. S!J8), as quaes podem
ser doadas, vendidas, cediths, hypothecadas, leg-adas,
ou por qualqr:et· fúrma transferidas, na conformidade
do art.igo antecedente.
Art. :11. Pot· fallPdmcnto de qualquc:r accioni~ta,
passa para seus herdeiros não sú o direito ús :1cçõcs e
aos dividendos, como Lambem o ur~ tomarem p:1rte nai
deliberações da assemhléa gera I, com tanto !JUe, senclo
mais de um, se combinem entre si para um sú votar.
Art. !2. A Companhi:t durará o tempo de 20 annos,
a contar da data da approv:1ção destes estatutos.
Todavia pode1·á entrar em liquidação antes de limiarse este prazo, dadas as 8eguin tes hypotheses:
L • Quando se Ycrilicar a perda de um terço do capital social.
2. • Quando, findo o contracto do goYcrno,. e não se
oblenclo a rflforma ou continuação délle, se reconhecer
que a Co!flpanhia não póde preencher o seu verdadeiro
intuito, que é o de flffel·cccr un1 le::dtirn() inl(·r~sse ao
rapital dr srus associa!!~;.
'"
0

0

0
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•\rt. l:L A liquiJaç;io tla Companhia s;~ púde ser d.ehJnuinada pela assemblóa geral dos a.ccioni')tas, quando
c.onstiluida na fórma ·indicada no tina I do art. 4. o, e
neste caso a mesma asscmbléa prescreverá o modo por
: "!! thn-e ser feita a dita liqmdaç.io.

CAPlTULO Jl.
Da asliembléll geral.

Art. H. A assemiJléa geral será a reunião dos acdonistas de 20 ou mais acçõe:;, que, como taes se acharem iuscriplos no respectivo registro da Companhia, sets
mezc~ antt~s de qualquer sessão· ordinaria ou extraordinaria, quúr cslejão possuindo suas acções livres e
dt.•semhat·aç:ulas, quút· as tenh.ão caucionadas ou em pe~
nlwr mcrc:mlil.
Art. H). Totlus os ac.eionistaf;, embora não fação parte
da asscmhhia geral, potlcm assistir ás suas scsl'.ões, com
tanlu qtw se ron,;crn~m como espcelauorc.~ c em lugar.
separado.
Art. Hi. A asf;emhll~a geral potll•rá deliberar legalmente, achando-se representada:; Lt·e:> mil acções, pelu
mruos.
Quando, porém, a convocação fôr para delii.Jct·ar sobro
t:Js rasos de que tralão os arts. ~.", 13, z4 e 50, destes
e~ ta tu los, a assembféa g-eral só poderá funceionar achandtHt~ rept'l'St~nt:ula na fcírma intlic:ula no linal do art. 4:. 0
Art. 17. O Jll'esidentc da direcloria dirigirú os trabalhos da a,:~embléa gerai_ laV!'anclo as respectivas actas
o secretario da mesma. dircctoria. Nas reuniões em que .
se houver de proceder a uma votação 'lualquer, serviráõ
tle escrutadores os dous maiores acciomstas que se acha..,
rem presentes; c no caso de. escusa, ou impediménto,
irão sendo convidados para o mesmo tim os que lhe
forem irnmcdiato:> em numero de acções.
Art. 18. O accionista que, tcn !o voto na assembléa,
não comparecer por ausente ou impedido, poderá dele•
gar os seus poderes por meio de procuração especial,
eom tanto que se faça representar por outro·accionista,
que tambenr tenha voto na a;;sembléa.
Não serão, porém, admittidos votos por procuraçã()·
IJUando se ti;alar de eleição da dircctoria. (Art. 2. §:
12 da Lei de 22 tlc Agosto de 1860.)
0

Si O
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Art. 19 Os votos da assembléa geral serão contados

da maneira seguinte:

Cada vinte acções dão direito a um voto.
l\fas nenhum aceionista terá mais de 10 votos, qualquer que seja o numero de acções que represente por
si, ou pm· outrem.
Art. 20. Em regra geral, sempre que se não tratar
de eleição da Directoria, da commissão de contas, ou de
negocios que digão respeito a actos ou pessoas da administração da Companhia, as votações serão feitas per

capita.
Se, porém, algum membt·o da assembléa geral requerer que ella se faça por acções, assim se procederá,
decidindo préviamente a assembléa se a votação deve
ser feita por escrutínio secreto, se por simples decla·
ração de-sim, ou não-dos accionislas, á proporção que
forem sendo chamados a dar o seu voto.
Art. 21. Serão admi Llidos a ,·o ta r na assembléa
geral:
§ L • 03 tutores por seus pupillos.
~ 2. o Os maddos por su:~:; mulheres.
§ 3. o 0.-; prepostor. de qualiJlWl' firma ou corporação,
c:om tanto IJIW CfualiJIWI' dos repn•sc>nlados tenha a,;
qualidades exigidas para votar na assemblt'•a gt•t·al.
Os documentos comprobativos, para que prot.luzão seu
cneito, deYeráõ ser apt·escutados ua seerctaria da Companhia dez dias ante3 da reunião ordinal'ia da assem]}léu geral, e terão ''igor, nas extraonlinal"ias, alé o ultimo d.c 1\fat·ço do anuo seguinte.
.
Art. 22. Durante os oi to dias t{UI~ precederem ao da
l"cunião da asscmbléa geral1karúõ suspensas as transl'crencias das aceões.
At·t. 23. co"mpcte á assembléa geral:
~L o Alterar ou reformar os esta lutos da Companhia,
c deliberar nos casos JH'evhtos nos ar h. ~-o, 1a, ~~
c 50.
§ 2. o Approvar, rejeitar, ou modificar os rcgul&mentos intemos organisados pela düectol'ia.
§ 3. o Approvar as contas annuaes.
~ 4. Eleger os membros d.a dircctoria c os da commissão de contas.
§ 5. o Deliberar sobre a responsabi lidad.e dos membros
da direetoria.
Art. 21.. A .alteração ou reforma desses estatutos
nunca poderá ser votada na mesma sessão em que tiver
sido iniciada; requerendo-se ainda, para essa iniciaçãQ,
não só propus ta iudica ti r a dos artigos a alterar, ou rcfo10
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Jnar apresentada pela ditecturia~ ou assignada por ac~io
nistas que representem um1 decim:a parte do fundo
capital da Companhia, como tambem que a asscmbléa
11e ache represên tada na fórrna indicada no final
do art. ~.·
·
Art. 25. A assembléa geral reunir-se-ha ordinatia·
mente no ultimo dia util do rnez de !larço, e extra•
ordinariamente nos casos seguintes:
§ L • Quando sua reunião fôr requr.rida por um
numero de accionistas, cujas acções representem ao
menos uma decirna parte do fundo capital da Companhia. .
.
§ 2.• Quando a directoria o julgar nccessario.
Nas reuniões cxtraor·dinarias a assembléa geral só
poderá tratu de objecto para que fôr convocada.
A convocação ordinaria ou extraotdinaria se fari
vor edital, publicado nos jornaes oito dias antes de
mdicado para a reunião.
Art. 2U. Na primeira sessão de c:11la reunião ordinaria da assembléa genl, immetliatanH'nle depois
tia apresentação do relatol'io c balanço do estado da
Companhia, proef't!Pr·á a mesma assPmhlt'!a ú eleir:.ão, por
maioria relativa de votos, 1le dous aeeionislas quo
tenhão voto na assembléa geral.
A t'stes dous accionistas, assim eleitos, reunir-seha, por designaç5o do presidente da dircctoria, o
maior accionisla da Companhia que se achar· presente;
t: tanto os eleitos, como o designado, ficaráõ
logo
constituídos em. t~ommissão de exame de contas, set•
vindo de presidente ou relator aquelle de seus membros
que ~ntre si fôr pat·a isso designado.
No caso de escusa ou impedimento de qualquer 'dos
accionistas eleitos, ou ó.o designado, scr·ão substituídOs
pelos immedia los em votos, ou em numero de acções.
Art. 27. A rsla commissãa serão fralllJUCados todo
archivo c cofres da Companhia, sem ex.cepção al·
guma, para que ella possa proceder ao mais minucioso exame e formular seu parecer, que será prc•
sente á as.~embléa geral, em um prazo que não exceda de 60 dias, para que esta, assim informada,
delibere sobre a gestão da directoria, e proceda logo
depois á eleição ou substituição da directoria nos casos
e pela fórma determinada nestes estatutos.
Dentro do prazo de 60 dias, acima estipulado, é
que todo e qualquer accionista, apto para votar em as.scmbléa geral. 'pódo exercer o direito que lbc confere
~ ut. -90 do Codigo Commen;ial.
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Art. ~. Em.caso algum poderão servir de membr~
da eommissão de contas, de quo reza o artigo anteccdentll, ou de esc.rutarJore5 de que trata o a1·t. 17,
accionistas quo sejão empregados, forncccdore~ da
Companhia, dous ou mais socios de uma firma sor.ial,
sogro, genro, eunhado, ou parente por consangninida~!ft ·
até segundo gráo.
CAPITrLO Ill.

Da administraç(lo geral da. Companhia.
Art. 29. A administração geral da Companhia será
foita por uma dircctoria de tres membros, eleitos
Jlela asscmbléa geral, por escrutínio secreto e maioria
relativa tlt! votos.
Art. 30. o~ t1·es memhro!'i da administração, fltJ
(llte reza o arti:.{o antceedente,l sú podem ser eleitos
1 • en I r c os aceioni~tas qu11 pogsuirem cem, ou tuais
acçiies.
Arl. :11. N;io porlerão rxer<~''" con_junr.tanwnte o
ear~u de direcl.or,•s, acdoni~tas que forem sogro e
genro, ou cunhados durante o cunhadio, o os parentes
por consan!:{uinidadc até o segundo gráo. Tambem
não poder·ão ~er eleitos os forneeedores da Companhia
c dous ou mais soeios de uma firma social; os cretlm·cs pignoratícios, se não possuírem acçõcs p1·opr·ias
nem os impcdi1los de commerciar, segundo as disposições do respceti vo codigo.
.
Art. 3';!. Hccahindo a cseolha da assembléa em pe:-.soas que rcunão qua ltJ!tcr dos impedimentos mencio•
nados na primeira parte do artigo precedente, serão
declarados nullos os votos <(UC recahirem no menos
votado, c proceder-se-lia, em acto successivo, á nova
eleição para completar o numero dos que tiverem
de ser e lei tos. Quando houver igualdade de ,·o tos a
:>orle decidir·{,,
Art. 33. Nl'nhumdos cleitos,dc.que trata o art. 29,
poderá entrar em exercício sem possuir. e depositar
nos cofres da Companhia 100 acções, que serão inalienaveis emquanto durarem suas respectivas funcções,
c até 60 dias depois f(UC cessar o seu exercício do
lut:ar.
·
·Art. 3~. A nenhum dos membros da.dircctoria é
pcrmittido deixar de exercer por mais de trcs mczcs
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as funcções di seu. cargo, ficando no c.aso eontrario
entendido que resigna o ,lugar •
. O director, porém, que em serViço da Companhi;~
so ausentar da Côrte, para inspcccionar as agencias
nos ditTcrentes portos de escala, das linhas do norte o
do sul, será considerado em exercício do t\Cil cargo.
Ar·t. 3:S. Para preencher o lugar· elo direclor fatierido, ou impt~tlitlo por· mais de 30 dia:; i.salva :1 ~\
cept;ão da ultim:l par·tc do artigo anterrtlenlt:l, ou IJUB
rt'signar o carg-o, eseolhcr·ú a tlirPetoria onlr·o aecionista que estiver· na,; eondiçue;; tle elcgibilitla<lc par·a
o eargo tle direct.or.
O exercido do cseolhido, para substituir :tl:,smn director f'allcrid(\ on resignatario, não durará além tia
Jlrinwira rcrmião ontinaria on ~xtraonlimrb rh a::.semhlt\a geral.
~r:r.(\n 1.
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Ar!. :lfi. Cllmpdtl :'1 tlir·l'dor·ia:
~ t. • Nonwar· tl'eutre si o prt·.~idt•utn tl st•t'l'l'lnrin.
~ ~-· A gcrcnda, manejo e atlministraçiio dos nc!Ocios, operações c expediente da Companhia, para obr·:1r
como melhor entender em beneficio della, demandar
e ser demandada, para o t]UC tem ·plenos poderes comprchcn<iidus e out.or·gados todos, sem reserva de algum,
nulsmo os de procurador em causa propria.
~ 3. 0 Hcsolvcr: L", úcerca tlc requerinwntos ou de
representações ao Corpo Legislativo e ao Governo Imperial; 2. O, tlc cclcbl·açõcs de eontraetos no,·os com
o mesmo Governo, ou reforma do ex i~ tente; :J. •, de
medidas que tiver de propor à assembléa geral sobre
reforma ou reorganisação da Companhia, augmento de
I'ICU fundo capital, c decapitação de seu fundo tlc reserVa.; "·O, da compra, venda e construcção de bar·cós,
e seus accessorios, para o serviço da emprtJza, bem como
êe edHicios ou terrenos proprios para estabelecimento
de olllcinas, armazens ou deposi tos.
· ~ ~.o ConTocar ordinaria e extraordinariamente a
asscmbléa geral dos accionislas.
· § 5. • Nomear todos os empregados que forem netP.~sarios, marcando-lhes os venr.iinentos respeet.ivos,
t b::lm ~~sirn d')tnittil' O:i que mal S''rvirem.
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§ 6." Organisar Oi·rcgulamentos internos, de ac·
cordo com os cstatlltos~ e executai-os provis()riamente
emquanto nãQ fot•em approvados pela assembléa geral.
§ 7. o Approvar o relat.orio das operações e estado da
Companhia, bem como os balanços e balancetes qu8
devem ser aprc~cnLados á ass.embléa geral c ao Governo
Imperial.
.
Art. 37. A directoria rcunir-se-ha ordinariam~nto
uma vez por semana, e extraordinariamente quanta,;
vezes o serviço da em preza o ex i.~ ir, sendo as de liberaçõe~ tomadas por maioria de votos.
Todavia tambem poderá deliberar estantlo pre5rntt•s
dous directores, uma vez f[LlC se achem :•ccol'lles.
Art. 38. Os diredores são respousavçis pelas percli\s
e damnos que causarem :i Companhia, provenientes de
fraude, dolo, malicia ou negligencia culpaYel.
~ L" l:;ómcnte em nome da Companhia, c por delihrração da asseml:léa geral, c sobre par·eccr da com·
missão dr c:onlas, ou pnl' propn~ta rln qualquer arr,ionisla t~m assemhlúa ~t'l'al, depois llo exame da tJit:t
comnussão, pMe ser intentada a acção judicial de que
trata este artigo, incumbindo á as:o;embléa nomear
commissarios para representai-a em juizo, e requerer
a hem de seu direito.
~ 2. o Logo que fM votada a accusação pela assembléa geral (cuja votrsção neste caso será nominal) ficão
ipso facto suspensos os membros da directoria contra
os quaes fôr dirigida, procedendo-se em acto conse•
cutivo á eleição dos accionistas que ti verem de sub•
slituil-os interinamente.
Art. 39. As questões de facto, sobre a verificação
dos casos a que se refere o artigo pr·ecedente, serão
determinadas, jlllgadas e decididas sern appcllatão pelo
juizo arbitral de que trata o art. .\H e seus correlativos, do regulamento do Codigo do Commercio n.o 737
de 25 de Novembro de :1.850.
Se a accusação fôr julgada improcedente, sendo assim
absolvidos os membros accusados, serão elles imme ..
diatamente reintegrados nos seus cargos com direito
aos honorarios respectivos. No caso contrario consi ..
derar-se-hão demittidos, procedendo-se logo a nova
eleição.
Art. 40. Haverá eleição de directoria de dous em
dous annos, podendo nessas occasiões ser clla renovada
pela terça parte. Para isso pt·oceder-se-ba em primeir-o lugar á reeleição de dous d'entre os exis&entes.
a qual será obrigatori:t; c em segundo lugar á eleição
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tio restante que poderá tambem ser reeleito ou substituído.
Art. M. Para que haja a • indispensavel unidade de
acção e rapidez na execução das ordens da directoria,
como uniformidade de vistas no bom andamento e regularidade do serviço maritimo, a directoria poderá
encarré.~ar a um delegado seu, que seja profissional, a'
inspecção c fiscalisação do referido serviço.
SECÇÃO 11.

Do presidente.
A1·1. 42. Co11pete ao presidente:
§ -1." Presidir e reguluisar os trabalhos da directol'ia c <tc;sembléa geral dos accionistas, ser orgão d~Has,
fazer executar fi<!lmentc estes estatutos, os regulame1to~ interno.~, c a;; decisões da dircctoria e da assemiJ!éa gorai.
'
§ 2. o Propô r-á directoria todas as medidas que julgar.
vantajosas ao~ intcr()sses soeiaes.
~ 3.u A~ill!{nar,co:n o gu.mb livros, os balanços e
balancete!'; qne se publicarem.
SECÇÃO 111.

JJo secretario da directoria.
AJ't. ~1. Co'llpete ao secretario:
~ L o Substituir in tcrinamcntc o presidente c exercet·
todls as suas funcções nos caso~ de ausencia ou impedimento temporario do referido presidente. ·
.
§ 2." Lavrar· as acta~ d ts sessõei da directoria e
das da assembléa geral dos aceionistas.
SF.CÇÃO 1\'.

Do terceiro directot·.
Art. .&.~. Compete
Pc~ragr·apho unico.

ao tnrreiro direetor:
Sub3titui:· interinamente o secretario, e exercer todas as suas funcções nos C1sos
de ausencia ou impedimento temporario do referido
secretario.
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Ár( ~5.' Ôs {Ú~i;i~.~dos; a~~ ~cc.i~~istas COJltinuaráiJ
a ser feitos por semcstt·es nos mezes de Janeiro e Julho
de cada anno.
Art. 46. Dos lucros liquidos verificados nos balanços semestraes pe operações concluitlas, e liq~idadas
dentrcl ·do respectivo 'semestre, serão deduzidas as
seguintes quotas a saber:
t.• 7 •;. para retribuição da directoria, mas .em caso
algum esta. porc,entagem deverá c~thir abilixo de
2~:00'05000 pu.eleva.r~se acima de 40:000/)000. . ·
2~? 4 ·;.. para:fundD de reserva, emquanio v1gorar
0
O coritra,cto do 7 ,Je flfaio de i8üa, e ii / 0 depois. IJlW
elle findar.
.
' .•
.3:0 to a Ui •;. para deterioração do material tlucluant~.
..
. .
.
. .•..
!~.o li o/ n para tlctl~l'iOI'.1Ção das onieinas e li C Rl~
neros imnazen:~dos no trapiche, e hem assim dos pro. prios da Companhia.
Do restante se fará então o dividendo de que trata
o artigo· antecedente, que todavia não poderá exceder
a i~ •;. do capital sociaL
Art. 4.,7. Accumular-se-ha ao fundo de reserva qualquer lucro que resultar da venda de acções, ou de
excessos de lucros líquidos no scmestro, depoi~ de
sa,tisfeit(\s. todas as disposiçõe& e encargos dos artigos
antecedentes.. . . .
.
.
.
At·t. · 48. · A formação do fundo de reserva cesMrá
logo ._qlic clle attinja uma cifra equivalente a dous
terÇos do capital da Companhia. Conseguido este desideratum, a quota que lhe é tlestin<Jda pelo § 2. 0 do
art. 46 continuará a ser deduzida, dando-lhe a asscmhléa geral a applicaçãó que julgar mais com·eniente, uma vez que não se opponha á alguma disposição destes estatutos~
·
Art. 49. Do fundo de rescna da Companhia serão
semp1·e conservados em di~heiro depositado em cstabelecim~nto d~.ré~onhecidQ .credito, em co~ta distincta
e, ~eP.ar:ad.a, ~9<J:OQOb~, aos quaes ~ãO: sara 4ada• outra.
~ppl\~a_Çã~{jque ~~~\seja a ~e su}}slituição ou 11\elho-.
raln'eittó ao ma teria L
. .

.. ,Quando; ·por, forç~: da,. ~i~pO.sjÇãô qe~t.e, ar,tig~ .V,~n~,~
a. :.ser ,de.sfalca!.'la.;aqq.el.I.. ~-;~~.'I:ll. . :f.llh;~e.. r~~.he.. 7:b.ã~).~~q,·a .;
pl,~ci!~os:. todo~J ,Jls l·llP~~- 11 ~fl;l.p@s.. pa ,Çqm Pil.J\~. 1:t~ · ·~. :=
quan Lo a ;rçfer.1(\~ smllm~:naQ:~t~v~t, MJ.:~óvoprr~nc",J .~
Ar·L. tiO. O fundo de reserva da liompanhta, salva
a disposição do arti!{o precedentei só poderá ser deca~it.ado, O!l, ~.iyN.i!lq_ ~os .s,e~!,JipJes ca~o~:.
. '·'
~ L·· Para acquisiçao. oú cornpra de algunra hnha
de n<~ w~gação a vapor:
~ 2.• Pat·a acquisiçãodc novo m1terial,ou melhoramento do exi~tento.
,
·l 3 o Para .compra 'de: e~ificibs ap~opriado~ par! o
estabelecimento das olllCinàs~· dó'fi;~piçne, de' 'ar~r.:·
:ums, etc .
., .§ 4 ." Para . a . co!!.s1rucç,:a~, ae '.tP'!l ,.di'q~~·
... ..
, § 5. • ~o r occasJaO da d1ssoluçlio ·RU hquidaçao .~a
Lompanlua. .
. ·
. . . . ..
. ·'. :
.Mas !lara qú,alqucr dc~tcs ~i.iic(úa~o~ rar1ucr,-se di?:
liberação, da .a.s~eit!b!é~ gt)r~li.IQs acciôhistas,- rêpre~
serita~a na fórma incli'cá.da rio fitial'do ad. ~- o;;téndd
a ~nd,:i, ~ara 'es.M dellt>ei~a~~? •. P,i·e~e.di~o pr?post~ · ã~'
dll:('efona.
.
· ·
·
·'
Art. ül. A Cürnjldnlti:i r-otitiÍtuat'á; coiÍlo a tê áqrii,

a .ser .~e!JIIradora. d~ s.u1s. emblrc;tçucs,. sL a dir~c~ó~
ria não julgar JÍl~i$ 'Cfmye~jim,tê 'segúràt:as.' h~: tód~
ou em parte, enl companhias .. de. seguros · tlilctonaes
ou. estrangeira5.
· ., · · · · ·. · · ·
.
. ·
No caso~ de qúe seja ·à CotlÍpaiihi~ á segur~dóra,
continu:1rá . a )raver q~a. Go~,ta :~isíihcta ê separada·
dos premios. obHd9~ por cs~es· seguros~
. · ' .. ·
Logo que
saldo' ou haver désta cànla attihja :á
f'Olllllla de 300:000~0QO, Set:á ·~odo':O. .excederit~ distri,_:
Lqidp annualmente pelos acctonistas~·como dividendo
esp~cial, ~eRois. de·· dêd!i.iid~::~'.~orce~.t~~em da,A~róc~
toi'.Ia, ma1 cada .no ~ L .,do art. . 411, · .
. .;
Art,. 5~ .. Os t.lint.J.eiro(c plotes ~a_Ç~mp~nh!á ~~~~6
depps1,tados cnt, conta çor1:en~e ,de Jgros,t em mn :oú
nü is .bancos acreq~ tadp;s, dést~: .Pr~ç~ 1 • ou ~onverlidos
em bilhetes do Thesol.lr.«? Nacmn~l<

o

.JJ?sposições tmnsitorias.

·
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Art. 5~. Approvados que sejão estes estatutos pélo
Governo Imperial, considerar-se-ha finda a missão do
actual conselho de direcção, procedendo-se logo ã eleição da directoria, de conformidade com a doutrina
do art. 2H e seguintes que lhe dizem respeito.
Jlodl8caçõcs a que se refere o Decreto n.o 4t"8
desta data.

Art. ~. 0 O objt1Clo e fim principal da Companhia é
cumprir os contractos, que celebrou, ou celebrar com
o Governo Imperial.
Todavia podet·á tambem empre~àr o seu material em
serviço publico ou particular, semp1·e que o possa fazer
se n detrim•mto de seu lim principal.
Ar·t. H. A assembléa g-er·al será a reunião dos accioni">tas de dez ou mais acções, fJUe como lacs se acharem
inscriiltos no t·espcc ti vo re1nstro da Companhia ~eis
mezes ante;; de qu.tlquer ~cs~ão onlinaria ou ex.traol·diJl;ll'ia, quét· eslejão possuintlo sua~ acções liVI'es e desembaraçadas, IJUér as tcnhão caucionatlas ou em penhor
me r· ca ut. i I.
Ar·t.. li. Serão eleitos pela asscmhlóa geral dos acdonistas. o presidente que tiver de dirigir os seus trabalhos, o sPcrctario e e;;cr·utadorcs.
Art. 19. Os \'Otos da assen.bléa geral serão contados
da m1neira seg-uinte :
C .da dez acçõe;o; dão direito a um voto. 1\hs nenhum
accionista tet·á mais de dez votos, qualquer que srja o
numero de arçõcs que represente por si, ou por outrem.
Art 2a. Compete á :lsS•'mbléa :reral:
~ J .• Alterar ou reformar os c~tat.utos da Companhia,
e deliberar sobre os casos previstos nos arts. 4. 0 , 1 :.
n e 50, ficando, porém, sujeita a approvação do Governo qua !quer a l!eração ou r·eforma dos esta tu dos.
~ 2.• App!'OYar·, rejeit:-..r· oumorlilicar os regulamentos intemos organisados pela rlircctoria.
~ 3." Approvar as contas annuaes.
~ -i,. o Eleger os membros da dircctoria c os da commissão dr. co'ntas.
§ 5. o Deliber·ar sobre· a responsabilidade dos membros da directoria.
Art.· 25. A assembléa geral reunir-sc-ha onlinariamente no ultimo dia util do mez de ~larco, c extraordinariamente nos casos seguiu tes :
.
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§ 1. • Quando sua reuniãô fOr requerida por Ulll
numero de accionistas, cujas acções repre~entein ao
menos uma decima parte {to capital realisado da Com~
panhia.
§ 2. o Quando a dit·ectoria' o julgar necessario.
Nas reuniões extraordinarias a assemuléa geral só
poderá trata r do objecto para que fór convocada.
A convocação ordinana ou extraordinaria se fará
por edital publicado nos jornaes oito dias ante~ do indicado pa1·a a reunião.
Art. 30. Os tres membros da administração de quq
reza o at·tigo antecedente, só podem ser eleitos d'entre
os accionistas que possuírem oitenta ou mais acções. ,
Art. 33. Nenhum dos eleif.os, dn que trata o art. 29,
poder:i entra;· em exercício sem possuir e dc-posilar nos
cofrc's da Companhia oitenta acções, que serão inalienaveis emquanto durarem suas respectivas funcções, e
até sessenta dias depois que cessar o seu exer·cicio do
lugar,
Art. :m. Compete á direct01·ia:
~ 1. o Nomear· d'en tre si presidente e seae ta rio.
§ 2. • A !rCJ·encia, m.1nr.io e admini~tração dos nO':tOcios, op1waçõcs c cx1wdientc d:t C'>lllpan'1ia, para obrar
cn1110 melhor culnwl•~r em henelieio clella, lh•JU.llH.I 1r e
ser d"m In dada, para o qur, tem pleno!; porlct·cs comprohen lidos e outorgado~ todos, sem J't::SerYa de a Ignm,
llltlsmo os de procurador em causa pronria.
~ '· • Hrsolver: L" ;kerea de requerimento<> ou de
represen,laç.ões ao Corpo Le~isla !.i vo e ao Governo In por h I; 2. • de cclebr'lc'lc~ de contractos co·n o lUC'illO
GJVCJ'no, ou refonm do e-< istente ; 3. o ácerra de mr,did ts
que tirct· de p1·opclr á aso;emiJiéa geral sohi'C a rdon;u
ou reorg-anisa-.~<io t.la Cf)·npanhia. au~mentodc seu fun lo
ca ti tal e decapitação do funrlo de reserva: 4.· de co·npt·a, veud 1 e mnstrucção de bat·cos e seus at~cossor·im:
para o seniço d;t cmprcza, bem colllo t.le cdillcios ou
terrenos proprio~ para estabelecimentos de ollicinas,
artmzen~ ou dcposi tos.
~ 4." Convocar ordinaria e extraordinariamente a
ass •mblc~a g-cr:~ I dos al'cionislas.
§ 5. o Nomear todos os empreg-ados que forem necessarios, mareando-lhes os vencimentos respectivos e
be:n as;;im t.lemittil· os tfUC mal serviJ·euL
'
~ 6." Orgauisar os regul:.nncntos in temos de accordo
com os esta lutos, e executai-os }H'ovism·iamen te emquanto uão forem approvados pela assembléa gct·al.
~ i." Appro\ a r o r ela to rio das operações e 'e~tado rla
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;

'
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'

~

'

''

Compánhia; bem como

.

,,

\

' •

l

''

.

'

'! ' . ' '' •

..

}

balanços ·c bi!:latt4etes,, .. rtu.e
de.verem s:er. apresentados á assembléà. geral; e ao .Go~
verno linperia I. . .
.
.
. . : ..
Art. .37. A directoria reunir-~e-ht'l ordinariamente
uma YCZ po.r semana, e cxtraónlinariameiite f[Uii.nta~
....-ez~?s o 1'1erv~ço da cmpreza oexigir, sendo as deliberações tomadas pot· .maioria de votos.
.
.
· Todavia tàmbco1 pl)dcd. l\~·lill:~rar estando preselitc:;
U.ous d ireet.orcs, unia vez que se ndlCm :iccord~s.. ' . .
No caso deanscncia de um do!-> llit·cct'orcs por motivo
de scpriÇo da Oompauh.i:~, a tli"c.ordan::i:I entre os ~ti.~
rectorés pr~sen~es ser~ dcri~i<h\ pelo 1uaior acdoni,sta
da Companhia, que será ~;l1al1ládo c~-:pressamente. tmí·a
CSSfl Jifll, ;
. , .. , .
Art. &2. Compete ao J)l'Csit.lentc: ·
..
~ I. • Presidir aos trabalhos da <)it·ccloria, .sm· orgão
•lella; fazer cxee.uLar .lielmculc (~sLes c•stalutos, os reguo~

I

,

,

.

. .

.

oa

lamentos internos, e as deeisües da direcloría e'
assembléa ~era!.
~ 2," l1 ropôr á t.lirectoria tot.las as 1Iiedidas, que julgar vantajo:;as aos illtorcsses sociaes. ,. ·
· . ,
§ .3. •. Assignat· cotn o gu:u da-tinos os llalanços e
balancetes qu~ s~ publiçar~m. · . , . ,
·..... · .· ..
Art. -iü. Dos lucros hquH.los venficados, M~ balanços
semestraes· de operàções con.eluidas e'_li•quidàda~ ,iltintro
dó respectivo semestre, scr5o deduzidas as seguintes
quotas, a sahci· :.
.· · . ·
.
· · ·
.l." 7 •;. p~ra retribuição da dit·cctoria ;~ mas em
c:1so. algum esta porcentag-eni dcvet·á cahir. àhaixo, de
~~:OOO;)OO!fou elevar-se··aci'ma de iO:,OOOp\)9(~· · .: ·· ; ·
JL • Vara. fundo de rese,rva 2 1/~ '!.do capital .teah~

sàdo.dà ·companhia. . -,;
· , •· ·'' · .·
. · .
· 3 ;• tO a 15 •;. para deterioração do in:aterial flurtuaüte.

· ·

·

·

·

··

···"'·". 6."1. pâra .detcdor·a•:ão das omciriasc de gcnet·o~
ah"!laz~1lados no lrapi~IJC, .e betn àssiin dos ín·oprios da
Companhia.
·
.
. ·· ··
.. .
. Do restante se fará então o divídeüdo, dé qúe trata o
àrtígo ànlccedcnte, quç todavia.não podçr:i cxceuer :~
12"/.docapital.social.

·.. ·

· .

. .. · · .·.

Mt !18: A forn~nçãú do fundO de i·eservá'i:es~arà lo!:(o
fJUC ellt> ;l tiinkl1il1a Cifi·à ~quivalente a Uous)crços dÓ

capital rcalisadoda Ci:Hnpaühia: : . · · · ..
. ·. ·
· Conseguillo este desiderfltwl~ :1.. quota qtie, Ih~ é de~
titüida pelôJ. ~ .. ~ ~o.~rt.', &,6:·eq~,tif1lp~;f.~ !!Cr. ~pd,Uf,\da:
d~ndp_-Itle a Msembl~a geral a apphcaçao n~a1s ronve-

rpente.

··

·· ··

·

, ~ECilTI\'0, •...

Ar. 49, O fun4o-de ,rqscrn ~.,efclusiyamen~e; :destinado para fazer face ás perdas do capital soc.ial ou para
substituil-o, Niio se poderá fazer distribuição de divirlemlos emrtuari to 'capital sói:ià I desfalcado em vÍI'tu'de'
de pe!'das não fõr integralrd-éitie restabelecido.
Do fundo de reserva da Companhia serão sempre con-·
!;crvarlos ern dinheil·o depositalio ·em estabelecimentos
de recon hceid() creU i to 300: 0,)0$000,, aps. quaes. não ser-.!
tl:lda ·outra applicação; TfM não seja a de substituição
ott melhoramento do màteriaL · · ' . · '
• '·
Quando por; fot·ça da disposiçãd deste• ar ligo venha .a
ser· desfalcaJa aquella sommni ser•lhe-hão logo appli,;.:
eados todos os lu0ros Hquidos da Companhia emquanto
a referida som ma não estiver· ·de novo preenchida~ : •.!
Palacio do lHo dé Jàneiro,
6 de Maió de ~S68 . ..L
Manoel Pinto de Souzct Dantas.

o

em

''

-- ·~····
DECRETO•

N~

4t79-

DE

.

6

DE lf..\10 DE

.t868.

Prnroga por cÜ~co à:ímos o privilegio! co~éNIIdo á Comp:inttiá
. :

.

I.U1. SÍCarlca.

·"

,

...

'

Altenderido ao qué ~i'e réciuereti a. cón1panhia LU~
Stearica e Conformando- Me com o parecer do Pró':.:
curador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional:
Hei por bem conceder-lhe; por espaçó de dnco
annos, ,c~ntados d~ ~lQta:~~,3Q pe.,Qu.t.ubro de .t86i,
pr·orogaçao do pnvllegto que lhe· tora outorgado
pelo Uecreto n.• 723 de 29 de Outubro de 1850.
M;moel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Mi11istro e Secretnrio de Eslndo dos Negocios da
Agricultmn, Commereio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e ra~a executar·. Palácio do t-tio de
Janeiro em seis de Maio de mil oitocentos sessenta e
oito1 quadrngesirno setimo ·da Indepundencia @ do
Im perio.
'
.

·Com.~ ru~r~,ca de ~U(ll\lage~tade. o Imperador.
' '

' . . . .:.

' ·.•.

·:.

!·;:

.··

·.:i·

;!

)llémoel .Pinto #, .'S.ouza Dantas:

ALTOS DO PODEit

DECRETO N. 41 RO-DE 6 DE MAIO DE

~ 868.

Conce(le á companhia de navegação a vapor do Pacifico varios
- favores.
-

Altendendo ao que Me requereu a companhia de
navegação il vapor do Priei1ico ; Hei pot· bem conee•ler ao~ re,.,peetivos paquete" dispensa dos direitos:
L De anco1·agem, na conformidade do dispo,.,to no
Decreto n." 80:i de 20 de Setetulwo de 18!H, como já
roi concedido por D0cretos n. •• ti91 de ·I 3 de Seto111br·o
de 18:)0 c 4-065 de 4- de Janeiro do corr·ente nono á
Heal Companhia de S•mthampton, e á Soch:da•le r.e1·al
d~ tran:-;porles tnMitimos estabelecida f':n Paris e
l\larsPiha.
2." De importa'=.ftO tio earváo dcst.inatlo pnm o~
I'el'erulos pnqllt>tes, salvas as prtJcntlt.;Üt~s liseat>s,
~:o mo Lambem foi concedido na contlicilo 17 .• das
que baixáriw com o Decreto n. o 3f1 H dt~- 17 de~ Ft~ve
rt>i··o rlt~ -tS66 á companhia United Stal.es and Brasil
Mail Sl.eam !'.hip.
M l!loel Pinto de Souza Dnntns, do Meu Consl~lho,
:Miublru e Set:rela1·iu de Estado dos ~egodos da
Agrkultura. CornmPrcio e Obras Publicas, ns~im o
tt>nha cntentlitlo e l'aça exe1:11tar. Palndo do Bio tle
JaiiPii'O t'-tn SPis de Maio lle mil oitocentos sessenta e
oito, quatirnge:;imo sPtimo rh1 Indepeutleueia A do
Imper10.
0

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

-DECRETO N.• 41St- bF. 6

DF. MAIO DE

Dá regulaml'nl.o )>ara a cobrança das mnlt:-t!!
F:urnd:-t Public:t. ·

1868.

applir.ad:-t~

á

Usando da autorisação conferitla pelos arts. 21
e 31 da Lei n. o ~ 507 de 26 de Sete111bro de 1867 ;
Hei por bem Ortlenar que na cobr:mça 11ns multas
qnP. t'orão applicntlas á receiln geral p~la reff'rirlà

EXECUTIVO,

te i, se obserre o Regulamento que com estQ baixà, ·
nssignado 110r Zacarias de. Góes e Vasconcellos, do
!\leu Conselho, Sr-nador do Imperio, Presidente do
r.onselho de Ministros, Ministro e Secretario de Eslndo dos Ncgocios da Fazende. e Presidente do Tri·
lmnal «lo Thesouro Nacional, que assim o tenha
cute!ldido c faca cxeeutar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Maio de mil oitocentos sessenta
e oilu, quadragesinio setimo da Indepcndencia e
do Impcrio.
f:om a rnhrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador.

Zacarias de Gdes e Yasconccllos.

lh•gulaml.'nto a que se refere o Decrete
data.

11. 0

4·181 desta

Art. t.• As ccr·tidõcs das netas dos Tribunaes do
Jnry, Camaras Munieipaes, Juntas de qualificação,

1\lesas e Collegios Eleiloraes; as copias authenttcas
das dcliiJeraç:ões dos Ministros de Estado e dos Presidentes de l'rovincin, ou das decisões de quaesquer outms Autoridades administrativas ou judiciarias, singulares ou colleclivas, por que conste a imposiç.;io de multas, que, uos termos do art. 27 da
J.ei n.• 1:;o7 Jc 26 de SetembJ·o de 1867, devão
ser applicudas ú llazenda Publica, serão remettidas
pelas Juencionndas A uloridades:
1.• Na Côrte ao Thcsouro, e nas Capitaes das
I'ro\·incias ás Thcsourarias de Fazenda.
2.• .1\o~ otJLws 1\lunicipios ás Estações Fiscaes do
dislriclo.
·
~ Unico. As cm·tidões e cópias authenticas, de
que trata este ar-Ligo, terão força de sentença para
a cobnmea das rnullas.
Art. 2.• her.cbidos os documentos comprobatorios
da imposiçüo de multas, as neparti\Ões Fiscaes
promoveráõ a cobranç:a amigavel dentro do prazo
de 60 dias.
Art. :L• Findo o prazo do artigo antecedente, as
multas não satisfeitas serõo inseriptas nos livras
}' .IIITI: I I.

.,CTOS UO

"P~iiER

éompetentes do Thcsom·o e Thesourarias de Fazenda, expedindo-se logo as certidões precisas para
a cobrança executiva pelo Juizo dos Feitos.
§ Unico. As Estaçües Fiscaes, a crue se refere o
art. L o n. o 2, findo. o dito prazo, c não tenno
sido pagas as multas, enviaràõ na Província do Hio
de Janeiro ao Thesouro, e nas demais Pt·ovincias
<ÍS Thesournrias de Fazenda, os documentos precisos para a inserip~:~.o da dirida e ~;ua eollranr,:a
executiva.
Art. 4.• O pagnrnento das mllllas, qué·r arnignvelmente, quér pelo meio exeeutivo niío obsta ü rcstituiçúo de parte ou de toda a impot·tancia no caso
de relevação ou reducç.fln drcreladas pdas Autoridades compett~nll~s atlmiuistrat.íYas ou jndicial'ias.
~ Unico. Estas nnloridadcs tr;msmit.lir<íií logo i1s
Estações Fiseaes n t~típia autlwntiea das deeisüf's,
contendo rch~Ya~;iio ou rndur:1~i'io das mullas, pam
efrectuar-se a rcstitui~ão ou proeecler-se eomo dt~
direito fôr.
Art. 5. o A clisposif:.iío do nrl. :!7 da lt~i n. H>07
de 26 de Sclemlwo de iHii7 JlêiO alteron o dispnslo
na legislação ntó entiío em vigor a respeito da execução, liquidaçüo, comnmtaçüo e outras providencias concernentes ús multas impostas como
penas pecuniurias ~no Codigo C:·imina\ ~~ ].eis rcspectiras.
~ ~.o Feita n liqnitlaçflo das mnltns a f]tW sP
re!"cre este artigo, e 11ún hn1iPnrlo eomrrtnlat,;õo. a
sua cobrança, bem eomo a tias multns (lc policia
administmtiva geml c disciplínarcs, elfcctuar-se-lla
nos termos do presente Hegnlmnento.
§ 2." As attribui(<Ões qne eompetiiio aos Procuradores das Camaras, put· serem applicadas em heneficil) dos cofr·es municipaes, ser·ii.o exercidas pelos
Procuradores da Fazenda na Côt'le e Capilaes das
Proviocias, e pelos Collcctores e mais Agentes fiscaes nos outros distt·iclos ( Dcc. n. • 595 de 18 de
1\larço de 1849, arts .. 7. •, \L • c il;]).
§ a.• Os depositos de moeda, tilulos ou ntlores qnc
se effectuavão nas Cnmaras l\lunicipaes para caur;fto
do pagamento dns multns, serüo feitos nos cofl'cs
do deposito publico na Côrte e f.npitacs das Provincills, e nns Esta-;:õ<'s fisca<'s nos !Hllros distrif·tos
{Dec. cil. art. 18).

IXECii'UVU.

_:\ l'l. G. • As disposições do pt·escule Hcgulamento
nao cotuprchcndem:
1. • As multas, que por I.ei ti..-ercm applicacão
e~pecial a certo e determinado fim ou ú- instituições

pws.

2. • As mullns com minadas nas leis c regula-

meu tos prO\ iuciacs e mu:licipaes.
H. i o dt• J au ciro em G de Maio de 18G8.
Zacw·ias de Grícs c Fas,:nJwellos.

m:CH!·:TO :\. HR:!-DE t:l DE

~IAIU

DE 1868.

'f:.i!llia atlopta1· oi plano para a construcção dos _navios, de que
se de v•~ cumprir a Armada Nacional.

Cousi<lemntlo a utilidade de csl.aiJcl,'ccr um plano·
uos na"ios de todas ns e! asses, de que se deve compôr
a Armada l'\aeioual, a 1irn de constiluil-a de modo
a satisf'm~nr as exigencias do sc~t·viço publico, de
nc('onlo com os progr·essos recentemente rcalisados
pelas pt·incipaes potL"ncias marítimas, Hei por bem
Determinar que seja ndoplado o que com este baixa,
assigr.wdo por Mfonso Celso de Assis Figueit·edo, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos
Negoüios da Marinha, que assim o tenha entendido
e !'áea exeeutar. P,tlacio do Hio de Janeiro em trez.e
tle ~·lnio de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesirno sctimo da Independeneia e do Imperlo.
Com a rubrica de Súa l\Iagestade o Imperador.

J1(fonso Celso de Assis Figueiredo.
l'lano, u t{lle se refere o Decreto desta data, para a eons-trueção dos nados, de que se deve compô r a .,rmada..
Naeionul.
·

Primeim categat·ia .-Navios animados de grande·
velocidade, pt·oprios para a navegação do Oceano.
Segunda categoria.-Navios de veloéidade inédia,
proprios para cruzar no nosso litoral e navt:gar nos
snmdes rio::l.
·
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Terceira categoria.- Navios de pequena n~lol'.i
dade, especiaes para servir nos rios, e para a del'esa
de portos.
Quarta categoria .-Na..,·ios á rodas para trnnsportc
de tropas, e lanchas á hclice, para o mesmo fim, e
para policia dos rios.
l'lln!Eil\.\ C\TEGOI\1.\.

DeYerá compor-se de uma fragata enconra~adn,
quatro corvetas encoura~.:adas, c quatro niio en~.:ou
raçadas, satisfazentlo as seguintes éOtHli~:õcs:
F1·a_r;ata encouraçada.

1\lnrcha mínima ..................... .
Calado maximo cerca Je ............ .

11> milha;;.
2ü Pt'S.

Comhustivel p:un quatro ú cinco dias d!' n;n-egação, á toda a foq:a.
!locas de f'O~O dezaSCÍS, do lllliÍ(WC<llilll'C po~SÍYCl
em bateria.
Espessura da couraça.... . • . . • . . . .

n pollegadas.

Con'ctas encow·açadas.
1\Iarcha ..•..••..................•.....
Calado cerca de .................•...

H milhns.
2t pés.

Combustível para cinco dias ú toda a forç.a.
Bocas de fogo dez dos mesmos calibres que
montar a fragata.
Espessura da couraça.............. G pollegaclas.

Corvetas nao e1wow·açaclas.
1\lareha .•.........................•...
Calado cerca de ..................... .

14 milhas.

20 pés.

Combustível para cinco dias, ú toda a força.
Bocas d~ fogo seis de sessenta c oito, e seis de
cento e cmcoenta, raiadas.

l·XECLTl\"!1.

Constnrá do sei:J r.:mhoneirns lle ·J.• classe en·
t:om·aç<Hlas, c de seis Llitas nüo eueolll'a\:ntbs.

Canho11cit·as encow·arculas

de

1. • classe.

~Iar<~ha ............................. .
! O rnill!<lS.
Calado m<.n:itliiJ..... .. .............. . 12 JH~S.

Comlmstivcl para cinco ;i sei:> dias, á toda a forçn.
noen:-> de l'ogo seis do Cl~nto e cincoonla, raiaLlas,
em Latei'i(\, óu I[Ualt'O de trczenlo:>, em loncs.

CanhonciJ·as de 1.• classe nüo

encow·a~}(Ulrts.

1\lHI'I'il~l ...••••••.••...••..•••••••..••
lil mill!ils.
Calado lllaxitllll .............•......... lO pt'!s.
l.ombustivd para f'.ineo a St~i:-; diy•. ú lnLI:l a _ftm:a.
llocns de fogo duns de Cl~nto t) ctneonntn, t'amuas,
C\ quatro d1\ :;es:·;cqfa e oito.

TEI\CE!TI.\ C.\TEt;Ol\ !.\.

Deve comput·-sc de dezascis canhnneims do 2.•
classe cneourat~adas, oito ditas de dita nüo encouraçadas, dczasêis tran~portcs ilu viacs ú rodas, e
baterias fluetuanlos.
Canhonei;·as ([c 2." classiJ ('JWow·ar.·atlas

Marcha........................ • . . . . . .
I~ orça

G milhas.

de trinta cavallos para dous hcliccs.

Tonelagcn1 ..................•..... 500 toneladas.
Comprimento ....... : . ........... . 120 pés.
28
Boca .•............•..... ···.·•··•
Pontal. .......................... .
G ,,
Calado maxirno .................. .
Conbustivcl para vinte quatro horas á toda a fot·•~a.
lloeas de fogo urna de ecnlo e vinte raiada.
Espessur<•. da courtl~~<.l. . . . • . • . •

í e 6 [l'Jilegadas.i

. ACTOS llO l'ODEII.

Canh(mei~·as

de 2.a classe não encouraçadas.

1\larcha .............................. .
Calado maximo ...................... .

S milhas.
8 pés.

Combustível pura quatro dias, ti toda a for~a.
Bocas de fogo duas de sessenta c oito, e duas de
setenta, raiudas.

'l>anspoi'fcs fluriats ('

;·oda~;

1\Iat·t.:ha ....•.....•.•..•........... · .. · u milhas.
Calaclo maxinw ....................... . :.J pt~S.
Combustivel para. tl'cs dias, ú tuda a furça.
Bocas de fogo um rodisio de trio te e dous raiado.
Dalerúls íluclHantes enc01waçadas.
Derem ser impenetm.veis aos projectis; montar
arliUwt·ia do 111ai.or ea\iiH·I~, e de rnaxirna ellicieneia
l!lll torres gyratorias; e t<~r lllolores capazes de lhes
dar a velocidade de cerca de quatro milhas.
UCAKI\ CATEGOHJA.

(Juatro transportes a rodab; tt·inta e seis lanchas
a helice.
Ti'ansporles.

l\Iardw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 1~ milhas.
Calado maxinw. . .. . • . . . . . . . . . . . . . .. .
9 pés.
CombustiYel pam oito dias.
.
Para transportar ~00 pt'iH;as cada um, debaiXO de
coberta e bem accomrnodadas.

Lanchas.
:J pés.
Calado ............... · · .. · · · · · ·
Comprimento ...........•......•.... · · 50 ))
8 milhas.
l'Harcha ...........•.. - .... · · · .·.. · · · • · ·
Combustível para vinte quatro horas.
:Munições para 50 tiros de peça.
Boca de fogo uma.
Podendo lransportnr 60 soldados armados e equipados, sem augmentar o calado.
Rio de Janeiro, em 13 de Maio de -1868.-Affonso

_..._

Celso de Assis Flgueiredo.
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E:ltECUTIVO.

DECRETO N. 4-f83-

DE

fG

DE ~mo DÊ

·1868.

Crlia mai!l um batalhão dr infantaria da Guarda Nacional no
municipio da Tapér:~, da Província d; Bahia.

Attendrnrlo no que l\Je representou o Presidente

da Provincin da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo nnico. Fica cr·enrlo no município da Tnpi~t·a,
da Província da Bahia, mais um batalbüo de inlillltaria com quatt·o eompanhias c a nurnera\;ito de t24do serviço activo, o qual terá a sua parada no lugm·
que lhe fôr 111arcado pelo Presidente da Provincia,'ua
flÍrma da lei.
Martim Francisco Ribeiro de Andradn, do Meu
Conselho, Ministro e SPcretario de Estado dos Ncgocios da .Tusti\;a, assim o tenhn entendido e faca
r)xncular. l'al;u~io do Hio dn .Tannim em dezaseis fÍn
Maio de mil oiloer~ntos snssenta e oito, quadragesimo
sctimo da Indcpcndencia c do Imperio.
Com a rnhrica de Sua l\Ingestadc o Imperado!'.

}.[ai'liín Fi·ancisco Ribcir·o d(' A ndrarlrr..

m:r.HETO N. 1.!8.í· -

llE ·16 DE MATO DF. ·l~ôR.

Altera a org:misação dOi batalhões de infantaria n.•• 37 c 38
da t;na1·da Nacional da Provincia da Rah,ia.

Attcndendo ao que I\Ie representou o Presidente

da Provincin da nahia, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Ficão reduzidos de seis a quatro
companhias os batalhões de infantaria n.•• 37 e 38 da

Guarda Nacional da Provincia da Hahia. e revogado.
nesta parte, os Decretos n.•• 1007 e f OU de 6 e ~ 3 de
Julho de 1Rf>'2.

ACTO::; llO i'ODEH

Martim F1·nncisco Hiheiro d~ Andrada, do l\lcn
Conselho, l\linistro c Setl'ülario de Estudo dos NE'gocios da Justira, t\s-5irn o lenln entendido e fa~.a
t'XPcutar. Pala do do Bio de Janeiro, em dezasei!'= de
· l\laio ele mil oi1orcnl0s scsscnla c oito, quadragcsimo
st'lill\0 da Indcpcnrlcucia e tlo lmpcrio.
c
Com a rubrica do Sua l\lagcslauc o Imperador.
}.fartim Fí'aHciscii RiúciJ·o de Jin(h·ada.

-·Crôa mais um h:ttalh:1o de i:Jfantari:1 de Guarrlas
municipio de

~!aman[~lt:lf)l'.

l'í:~eionars

no

da l'roYi:tcia da l'arahyll:1.

Allcmlondo ao que l\lc representou o Presidente
dn 11!'0\ ineia da I'arnllyhG, Hei por k·rn Dccrolar o
segumtc:
Artigo unico. Fica et'Ol\do,no município ele: 1\Iamang-uape, da ProYincia da Pm·all~·!Ja, mais um halalhão
de iufanl:trill, com seis companhias, e a numeração
de trinta do :;en·i~:o neth·o, o qual terá a sua par-ada
110 lugm· que lho fôr marcado peln l'rcsidento tia l'roYitJeia, na fürma da lei.
!llarlim Francisco Hibeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negodos ela Justiea, assi111 o teni.J.a entoncliuo e faça
exPeular. l'aliicio do Hio de Janeiro em d~zaseis de
1\laio de mil oitocentos ~;csscula e oito, quadrJgesimo
:setimo da Imlcpcntlcucia e do lmperio.
Com a rulH'ic::t de Sua M<13"cstade o Imperuuor.
ltfm·tim J?;·anciscn Riúci1'0 de And1Ytda.
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DECRETO N.

4f86-DE 46 DE MAIO DE

4868.

Proroga por cinco annos o priv'l('gio concedido aos V:IJlOres de
~fesquita & (~.·. que navegao entre o porlo desta Côrte e o tia
Cidadt>. de Santos, na Provincia de S. Paulo.

Attendençlo ao qu~~ Me requerêrão Mesquita & c.•;
Hei por bem pr·orogar, por espaço rle cinco annos,
a contar de 4 du corr·ente rnez. o pr·ivilegio concedido
aos vnpor·es de sua pr·opriedade, que wwt>giío entre
o porto desta cnpital, e o da Cidade de Santos, na
Pro,·incia de S. Paulo, eom as mesmas eondiçôPs do
contraeto, primitivamente rell:'brado com lvatoy e
Braga em 4 de Mnio de 1863, e transfer·ido aos
mesmos ~lesquila & r..• em H de Novembro d·· 186i.
l\lanoel Pinto r! e Souza llanlas, do Meu ConsPiho,
Uinistro e Sot~relario de Estado dos Negueios da
Agrieullu r a, Com rrrer·eio c Obr·as Pu blieas, Hssiru o
tenlw entl'nditlo e fiJ(iél exPeutar. Palado do Rio de
Janeiro
dezaseis de .Maio lle mil oitocentos sessenta e oito. quadragesimo setimo da lndt:pendencia
e do Imperio.

em

Com a rubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador.

Jfanvel Pinto de Souza Dantas.

-..·-DECRETO N. 4187- DE 16

DE MAIO DE

1868.

Ap)wova os novos estatulOs da companhia de TraUSJlOrles
lllarilimos.

Attendeudo ao que l\lc requereu a companhia de
Transportes Marítimos e de eonformidade com a
l\linlra irrrmedintn resoluçiío de 22 de Abr·il do corrente a1111o tomada sobr·e pnr·ecer da Seeçiio dos Negocios do lmpNio do Conselho de Estado, exarado em
Consulta de 19 de Março do mesmo anno; Hei por bem Approvar os novos estatutos daquella companhia
l'ARTE

11.

Tt6
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com as modificações que com este baixão, assignadas
por Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, r.ommercio e Obras Publicas, que assim
o tenha entendiJo e faça executar. Pa lacio do Rio
de Janeiro em dezaseis de Maio de mil oitocentos
sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadO!'.

Manoel Pi11to de

So~.t.za

Dantas.

Estutatos da co•panbia tle T1•anspertes llaritimus.

TJTUl.O J.
lL\

CO}li'Al'illl.~

E SEt:S

FI"'~·

Art. ·L o Com o titulo de componhia-Tr·ansportel'
Marítimos-será fundada na Cidade do Rio de Janeiro
uma sociedade anonyma, que durará pelo espaço d1~
1O annos, contados .da data de sua incorpor·ação ,
cujo prazo poderá ser· prorogado por deliberação de
seus accionistas, solemnemente tomada mediante
approvação do Governo.
Art. 2. 0 o capital da companhia será de 3S2:2oon
dividido pelas 1.91 i acções distribuidus aos accionistas em pagamento dos saveiros e escmvos com que
se incorporárão, podendo ser elevado por· commum
accordo até o dobro.
Art. 3. 0 Os fins da companhia são prestar serviço
ao commercio incumbindo-se do transporte maritimo- de mer·cador·ias, para o que terá sempre em
bom estado o numero de embarcações que fôr requerido pelo trafego ordinario ; regularisar as condições desse serviço : e conciliar os interesses dos
actuaes proprielarios dessas embarcações.
Art. &..• Em uma tabella, fPita de commum aecordo
dos accionistas, serilo fixados os alugueis dos saveiros segundo sua lotação, qualidade rte carga e
duração de seu sel'Viço ; e bem nssim as condições
a que ficaráõ obrigados os locatarios.

F.XF.CUTIVO.

TJTUJ.O H.
DOS ACCIONISTAS.

Art. 5. 0 As acções desta companhia serão dh·ididas pelos actuaes pt·oprietarios que a ella quizeram
ligar·-se, recebendo cada um delles as que corresponderem ao valor das embarcações e escravos com
que para ella entrarem, cujo valor será fixado por
peritos mutuamente approvados pelos interessados.
Art. 6." Todo o accionista terá direito de intervir_
nos negocios da companhia, já na eleição de sua
administração, e de quem tiver de eJaminar as
contas della, já na approvacão do regimento interno,
j:í nas delibemçõcs das rouÍliões geraes, e já Hnnl- .
mente na gerencia dos mesmos negocios.
Art. 7." Todo o accionista tem direito a exercer
todos os cargos da companhia, uma vez que se sujeite
:\s condiçõos exigidas para o exerci cio delles .
. TITULO IH .
• llA .\DMINISTRAÇiO.

Art. 8.'' A companhia será administt·ada pot· uma
junta de tres membros, sendo um o Presidente e os
nutros Agentes.
Art. 9. A eleição da administração será feita
annualmente pelos accionistas reunidos em assembléa geral, e designando-se desde logo os lugares
dos membros eleitos.
Art. 1O. A' administração pertencerá toda a direcção e expf'diente dos negocias da companhia,
sem reserva alguma, sendo de sua immediata competencia:
1." Admittir e demittir os empregados, vigiar seu
comportamento, e marcar suas obrigações.
2." Promover e defender os interesses da companhia por todos os meios a seu alcance.
Art. H. O Presidente da companhia será o represfmtantc della em todos os negoCios que lhe forem
0
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relativos·, e como tal autorisado com todos os poderes
para demandar, e ser demandado, c nté os de procurador em causa propria, a elle lambem compete
convocar as reuniões o1·dinarias e exlnwrdiuarias.
Art. ~2. O Presidente conservar-se-Ita diariamente
no escriptorio da companhia á testa do expediente
de seus negocios, devendo os outros mem\)['os dclln
entender-se com elle em todos os casos. parn completa harmonia dns disposições nd miuislrativ<Js.
Art. 13. Q11ando se suscitar qualf!uer divergencia
entre o Presidente c os outros mclllbros da administr·nção, chamará aquelle a uma reunião todos os
aceionistas da companhia, c o que fílr decidido po1·
elles será oefioitivamente adoptado.
Art. H. Dos dous Agentes um será incumbido do
servi~;o externo, ouvindo sempre o Pre~idento nos
nn~odos dt~ illl(Hll'l<lllcia, n o outro serviní dt~ supplcnle pnm substituir· ou au l'ru~idcnLP, o11 ao enearrt'gado do scni~:n externo nos seus impedimentos.
Art. 1:} •.\o Presidente <la companhia incumbe
cUtll(H'it· e fazer eumprit· as p•·est:ript,;tiPs cleslcs estatutos e do regimento intemn. ,;enJo rcsponsuvcl
pelas infracções que commeltt·!' ou consentio.
Art. 16. A adrninistrnçiio da corn(Jallhia, em rctribuiçflo do seu trabalho e responsabilidade, vencerú
uma commissào de :> "lo dos luct·os realisados da
compaBhÜf, rlividicla com igualdade pelos dous
membros della, ·em Sl:ll'Vi~,;o effeeiinL

TITULO IV.

Art. n. No mez de Janeiro de cada anuo l1·r:\.
lugar uma reunião geral ordinat·ia dos accioni,;l:~;
para nuYirem o relntorio elos negocios da companhi<l,
acompanhado do balanço do exercício findo.
Al'l. 1R. Depois de lido o relalol'io, proceder-se-hn
ú escolha de quem tlc•·uril examinar· as contas, se
assim o quizerein os acdonistas, que l:unbem poderão approval-as, se julgarem desnecessario esse
exame.
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Art. ·19. Em qualquer das reuniões geraes será
perrnitlido aos accionistas fazerem as propostas que
.JUlgarem convenientes á companhia.
Art 20. Tambem poderão ser convocadas reuniões
ger;~es extraordinarias pelo Presidente, quando as
julgar necessarias, ou por accionistas que representem um terço das acções emittidas, quando o
Presidente o não I~.ça 1O dias depois de lhe ser poe
elles exigida por escripto.
Art. 2·1. As reuniões geraes podem deliberar
quando fôr ncllas representada metade das accões
emittidas; quér sejão as o1·dinarias ou extrao"rdinal'ias, e quando a reunião geral não puder funceionar por numero insufficiente de aeeionistas, será
adiada pPio Pt·esidente para um dia marcado, que
não CÀCt~da o pmzo de 30 dias, nem menos de cinco,
o n cnnvocaçlio dn nova reuniüo serú por r.nrtas e
lt·es atllliHH'.ios no uHmos, e ella poderú dcliuerar
co111 o:; ;~ceioni~tas que esti,erem presentf.s.
E:;ta cit·eumstancia serú declarada nas cartas e nos
annuncios sob pena de nullidadc.
Art. 22 Nas reuniões gnrat>s todos os negocios
serão decididos pot· escrutínio secreto, logo que
assim fôr requerido por qualquer accionista, podendo-o ser syrnbo.licamente os de menor importancia .
.Mlo 23. Cada cinco acções darão direito a um
voto; mas nenhum accioriista terá mais de 20 votos,
seja qualtôr o numero de acções que possua.
· Art. 240 O Presidente da companhia o scrú lambem
rias reuniões geraes, que em sua falta serão presididas pelo maiOr accionista que se achar presente,
e deste pelo mais idoso, no caso de igualdade.
Art. 25. O lugar de Secretario será oceupado pelo
accionista que fôr designado pela presideocia.
o

TJTUJ.O Y

o

D.,S ELEIÇÕES.

A1·t. 26. Na reunião geral ordinaria de cada anno
serão eleitos ~s tres membros da administração por
escrutínio secreto, e á pluralidade absoluta de voto~,
sendo pennittida a réeleição.
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Art. 27. Os membros da administração não poderão
exercer seus cargos sem de~;>ositnr no banco em que
estiver o cofre da companhia 50 acções de sua pro{)riedade de que não poderão dispô r durante o tempo
de seu exercício.
·
TJTULO YI.
DO FUNDO DE RESERVA.

Art. 28. Dos lucros da companhia serão deduzidos
no fim de cada semestre tO "/o para fundo de reserva.
Art. 29. O fundo de resm·va será applicado á
compra de escravos, faclnra de novos saveiros, c
ac<.{uisição das accões da companhia.
Art. ao. O fundo do reserva será proporcionalmente dividido· pelos accionistas no fim do prazo
marcado á duração da companhia, em dinheiro,
quando aquelle prazo seja prorogado.

TITULO VII.
!lOS DIVlllENDOS.

Al'l.. 3i. ))os lucros líquidos da companhia, depois
de deduzida a quota destinada ao fundo de reserva
e ao conselho da administração, se fará dividendo
pelos nccionistas no fim de cada semestre civil

TITULO YIII.
OlSPOSIÇÕES GERAES.

Art. 32. As acções desta companhia poderão ser
pos!'>uirlas por qualquer individuo nacional ou estrangeiro, sem nenhuma outra responsabilidade além
de sua importancia (Codigo Commercial, art. 298) :
mas s<i poderão ser transferidas por termo lavrado

EIECUil\'0.
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no escriptorio da companhia na presooça dos coutractantes, e nunca por endosso na respectiva apolice.
Art. 33. A companhia terá sempre a preferencia
na compra das suas acções, quando otrerecer a~
vendedor condiÇões iguaes ás de qualquer outro
comprador.
Art. 34. Pelo fallecimento de qualquer accionista
passará o domínio de suas respectivas acções a seus
legítimos herdeiros ou legatarios, que serão inscnptos na lista social, se assim lhes convier.
Art. 35. Todo o dinheiro pertencente á companhia
será recolhido a nm banco acreditado, em conta
corrente com juros, fazendo-se todos os pagamentos
por meio de cheks assignados pelo Presidente da
companhia.
.
Art. 36. No escriptol'io da companhia haverá uma
caixa de despezas miudas a eargo do Presidente du
eompanhia, cujo saldo não poderá exceder de 400$.
Art. :n. Todos os livros c papeis pertencentes á
companhia deveráõ ser guardados em cofres á prova
de fogo, de modo que, findo o expediente diario,
nenhum documento valioso fique exposto no escriptorio a descaminho.
Art. 38. O numero dos empregados, seus salarios,
obrigações e fianças, serão préviamente marcados
n'um regimento interno, que só poderá ser alterado
em reunião geral de acdonistas.
·
Art. 39. A. subscripção dos presentes estatutos
importa a sua approvação por parte dos accionistas,
e os sujeita a todas as disposu;ões nelles contidas
que. lhes são relativas.
Art. fl.O. Findo o prazo marcado á duração da
companhia se não fôr resolvido a sua continução
proceder-se-ha a liquidação -pondo-se em leilão os
saveiros, botes, escravos e mats bens da companhia,
que serão pagos em dinheiro na proporção das
acções que cada um possuir.
Art. 44. No caso de não haver entre os accionistas
licitantes para todos os objectos pertencentes á companhia, serão esses objectos vendidos em hasta publica.
.
Al't. 4'2. Uma juota de tres membros, eleita pelos
ac.cionistas, será encarregada da liquidação da companhia, ºerclilbendo pelo seu trabalho t "/.de commissão, ôeduzido do valor total da mesma liquidação,
cuja·commissão set·á dividida em partes iguaes peh•s
membros da mesma junta.·
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Art. t3. Todas as questões entre a administmção
da companhia e pessoas estranhas a ella serão resolvidas amigavelmente, e só no ultimo caso se
deverá recorrer aos meios lcg-aes. Aquellas, porém,
que se suscitarem com qualquer aecionista, serão
decididas definitivamente em reunião geral da companhia.
Art. H. Na distribuição das acções que excede1·em
o ,·ator dos s~l\·eiros, botes, e escravos existentes,
sento rn·eferitlos os aecionistas fundadores da companhia que us pagárão a dinheiro.
Al't. ~5. Se sobrarem aeções das distribuições
das que se emittirem para completar o capital da
companhia, poderão cllas sct· vendidas, e o premio
que alcança1·em applicado ao fundo de reserva.
Art. i6. Os cof1·es dP qne trata o art. 38 terão duns
chaves, que serão guarda<las uma pelo Pt·esidente
da companhia, e outnl pelo Gunrda-Livros delln.
Art. 4-7. No caso de fallee•~r algum dos mcmlJI'os
da arlministracão, ou de impedimento prolongado
po1· mais de 3o dias, proceder-sc-ha á eleição de
qtimn o substitua. O segundo easo uea ú dbcri~,;ào
da administraçito, segundo as dreumstancias.
Art. 48. ~enhum aceionist<t lerú mto nas re1miões
geraes, se não tiYer sido inscripto na lista social 60
dias antes do dia da reuniào.
Art. 49. A companhia poderá desde já celebt·ar
a sessão de sua installação para proceder á approvnção dos pt·esentes estatutos, c do regimento interho, e pat·a eleger os rtuatro memht·os da administrado.
·'

Modifleações :a que se t•cl'et•c o Del•reto 11." •JlS1
tlesta data.

Al"l. 2. 0 O capital da compauhia set·á de 38~:200H
divididos pelas L 911 acções distribuídas aos acciouistas em pagamento dos saveil''lS e escravos com
que se incorporánio, porlendo ser elevado, pot·
eommum acco1·do, até o douro, com prévio consentimento do Governo.
Art. 16. A adminisll·ação da companhia, Pm rett·ibnição de seu trabalho c responsabilidade, vencerá
uma commissão de 5 •f. dos lucros líquidos reaiisados pela companhia, rlividido com igualdade pelos
dous membros de \la em serviço effcetivo. .
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Art. 'lffl. N'n rt'união geral ordinaria de cada anno
serão eleito:; os tres rnembr·os da adrniubtração por
escrutínio seereto e á plurallrlade absnluta tle volos.
sendo permittida a reeleição. Nesta eleição não são.
admiltidos votos por Procmador.
·
Arl. 30. O fundo de reserva serã proporcionalmente dividitto pelos accionistas no fim do phlZo
marcado para duração da companhia, em dintieiro,
quando aquelle prazo seja pro rogado.
Art. l9. A companhia poderá desde já elegt)r Ofi
tret\ membros da adminhtraclio.
Palaclo no Rio •ie Janeiro, em 46 de )JHio rif' l8~.
_1ftH~f)(.t1

Pirlf<1

r/f! Sou.~a

I)EI:HETO \".

l"Hmin~.

j.J8~- IJE

H\

IIE MMo IIE 18G~.

Ap~rov:a

os estatutos da cOIOI)a!lhia de serraria à vapor da Cidade
do Thereúna e concede autorisa~ão para funccionar

Atlendendo ao que ~le requereu a companhia dtl
serraria a vapor da cidade de Therezina, na Pro,·incia do Piauhy, c de conformidade com a Minha
imrnoctiata nesolução de 43 do corrente mez, tomada
sobre pnreeer da Seeçüo dos ~t~gocios do Imperio
do Conselho de Estado, exarado em Consulta do 28
de l\fnrço ullimo, Hei por bem. Conceder-lhe aulorisnç;1o para func~ionar e .\pprO\'ar os respecth·os
8Siatutos.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
~Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios da
1\gricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palaçio do Rio do
Janeil'o, em dezaseis de Maio de mil oitoeentos
sessenta e oito. quadragesimo setimo dn Indepen·
deneia e do Imperio.
·
Com a ruiwka de Sua l\lagestade o Imperador.
J[rmod Phdo rt,•

,'i.;iill.:;o

Danlms.
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Art. ~. ~ .\ Com~onhia de sena1·ia a ,·apor du Cidade de Therezina é urna associação anon;vma que
tem por fim serrar madeiras c vender o producto
desta sun indust1·ia, onde bem lhe parecer.
Art. 2. 0 o Pl'HZO de clura~~ão desta Companhin e
d•J H> annos contados da dnta da appmva~,:ilo dos
seus estatutos.
Art. 3.• A fiéde rl<1 Companhia l'l n;~ Cidade d11
Th8rczina.
t:APl'l'm.n 11.
nn t:..\Plf.\l. F l.>O:'i

.\I~CIO.\J:õ>TA:-- .

..\rl. L" O eapital fundamental da Cumpnnhia é
•le 20: ooogooo dividido em .íOO acções do \'alo r de
:1ogooo cada uma , ús qnaes aereseentur-sc-hiío
mais vinte aceôes rrratuitas em beneficio do emprezario.
• · ·~
Art. :>.o Das mencionadas -íOO acçõcs cmittir-schüo por emquanto srimPnh> as qnc forem necessaI'ias para montar-se o estabelecimento da serraria,
ficando depPndente da reso\uçiío da assembléa geral
dos accionistns a tletermimu;.iio do prazo para a
emissão do resto qne podrní ser rmilltrlo por partes
on por inteiro.
Art. 6. o Os accionistas reniisarúõ a imporlanein
<la3 suas acçôes por entradas na razão de ~ ogooo
por cada aceilo, sendo a primeira á ,·ista, a segunda
r\ous mPzes ·depois da pnmeira, (' as outras ií proporção que ;1s necessidades da Companhia o exigirem a arbítrio da directorin , devendo, porém ,
dcrnrr,~r iln1 pr:1rn rlr tdi1t:\ rli11:" pr-li) hwno!'
nma

*'

:;H
:~

outr-<1, e 3~;f1Úü u tlirectoria obr-igat1a a mar·car urn
prazo dentro do rJUal os accinnistas devem entr·ar
eom. as q uan li:~s devidas. Este prnzo será pelo
menos de dez dtas pnr·a os accionistas momdor·es
nesta cidarle, c de vinte a trinta dias para aquelles que
morão na distancia de 30 a 90 leguas desta Cidade.
:\ rt. 7." Os accionistas que não eíl't~etu arem suas
ent.ratlas na fórma do arttgo antt~ePdente penlerúô
n beneficio da Companhia,. as quantias C)Ue jú tiverem pago; no caso, port:~m. de justifit.:<!rem e.lles
(!entro do prmm de um mez pernnte a 1llreetorm a
demora, spr-lhes-ha pt~rrnittido verificar a ~~ntrada
t!Pvida, pagando elles mais o premio (k :.! <Ío pelo
lcmpo da demora. As acções cnhidas desta fór'm;,1
em commisso serüo decl<l!'alhs nulhs P emittidas
no seu lnga: outl'il'-.
.
Art. R!· As IH:,·ôet> não podem ser tran'-f'eridmi
:-;r•não rnedianlo :ivei'IHHrwnt.o no rt~spP,~tivn lino e
d:•pois

dt~ snl'mll

r·ealizadas duas

E:nr.r·adu~.

~

unico. Os accionistas siio responsavcis pelu
valor das aec;ões que lhes forem distribuidns.
CAPI'fCJ.O IJI.
fiO

B.H.·\l'~ÇO,

T't':'\00 UI':

J\E~PflY.\

T•,

fi!YTOE~JH) •

.\rL SJ. • As c.ontns da f.omp:mhia serão rrwerrados

no ull.irno de Dezembro de cada armo f: n bJiant•o
eom todos os esclareeirncntos neeessnrios npt'C'seil1.!\do na assemhléa geml ordinaria dos ar:cionistas.
Elle será subrnett.ido ao e:xarne de urna eornmissão
especial, se algum accionista isso requerer. Além
disso poderá qualquer aceionista examinar por si
n.;; livros da Companhi<l .
.\rl. 40. Dos lut.:ros resultantes da venda dos pro.,.
dUt:tos da intlustria da Companhia deduzir-se-ha n
importaneia de todas as despezas, inclusive a porcentagem fia Directoda e do Gerente, e mais 5 o;.,
sobre o cusl.o das rnachinas qne f•1rmaráü um fundo
de resen·a dt~slinado a faze1· fael~ bs perdas do cn(}ital
social ou para substituil-o.
As c.pwnlias r'~stanks formaníõ o dividendo da
Companhia, que mio poderá ver·ificar-se 1~mquanto
· ó capital. social. deg('alcado em vjrtudg de perda!'!,
n~o fôr inlt'!iralmente ff'!';taht>.IPr.irlll.

C.\PlTULO IV .

.\t·t. H ..\ Comptutllia seni i:Hlministradl:l por umn
<lircctoria composta t.h~ tr·es membros t:leilos pela
assembléa ger·al dos aceiouistas e por um gcr·cnttl
tlc livre nomearão da dircctoria entm os neeionistns
possuidores de":> ncções pélo menos.
Art. 'u. Os trabalhos da administração dividiráõ
os membros da directoria entre si, como melhor
entenderem, nomeando um Pn~siuente, outro Seeretal'io e uutro Caixa, fieawlo os dinheiros da
Co111panhia aa sua guar1la commurn. Todos os netos
da Companhia devem ser assignados por lodos os
nwm uros da directorin.
Ar!. i :1. A directoria é ~o lidaria com plenos poderes geraes. Ima ó autorisaJa a demandar e ser
demandada em nome da Com[)anhia, nomear e demiltir os empregados, marcar-lhes vencimentos e
grnliticaçües e fin.almente adoptar e fazer exeeuta1·
todas as'medidas e providencias necessarias e con·
venientes para o bom exito dos tlns tia Companhia.
Art. U. A direetot·ia é obrigada a trazer lodos os
annos, ao ('.onhceimento da a:"Osembléa g~·~ral dos
accionistas, um relalorio àcerca do estado tia Companhia, sua receita e despeza, proporHlo os mcllwramentos e as medidas que julgar convenientes.
Art. 15. A directoria é eleita todos os nu nos na.
reuniflo ordinaria da assemblt~a geral dos accionistas por escrulinio secreto e maiol'ia absoluta dos
votos presentes, devendo, porém ao menos um
membro da directoria passada S(~r. reeleito para a

nova.

Art. J6. No easo de resignação, falledmento ou
de algum director serào chamados o~
seus immediatos na ordem da volação eomo supplenles. Se nào verificar-se na eleiçiw lios direclorcs votação alguma para tres supplentes no menos,
procmlur-se-ha incontinente a uuva \ ota1,;ão para
preenehet·-se ao menus ~:ste numero. e se, durante
o anuo houver falta ou imp~dimenLo de directores
o supplentes de fórma que a directoria não. potsa
funcclonar, o~ m~mbros c1istent~s della eon\"otarál'i
impedirn1~nto

n

u~serubléa

geral dos acciouistus. para ~nella ·se

eleger quem os substitua.
Art. 47. Para poder ser eleito director ou supplente é necessario possuir ao menos 5 acr;ões que
~erão inalicnareis durante o tempo das suas ,func-

cões.

• .\rt. 48. O gerente tem a seu cargo a adminislradio cspeeial dos estabelecimentos da Companhia
o para este fim elle proporá á directoria a nomeação
B demissão dos empregados. bem como a designação
d9s vencimentos e gratificações delle.s. Elle far·á o
liJUSte com os trabalhadores e operarws, crnnprará
os rnateriaes brutos e venderá os productos da indus~
tria da r.ompanhia, dando conta deste movimento á
directoria. Elle fará a escriptu•·ação da companhia
e proporá tinalmente á directorin todas as medidas
H pi'Ovideneias necessarias c convenientes ao hom
exilo dos llus da Companhia.
A1·t. 49. Em r·emuneraçào dos seus trabalhos recebe rã cada membro da directoria 4 ~/. e o ~eren!e
40 °/. da irnportancin dos luero~õ da Companlua.
.

f.APITt!tO V.

.\ri. 20 ..-\ assembléa geral é a reunião de to1los
os accionistas presidida por um presidente e dous

Secretarios elettos á pluralidade d6 votos entre os
accionistas possuidores de u acções ao menos.
Art. 24. :\ assemb16a geral reune·sc ordinariamente todos os annos no ruez de Fevereiro e extraordinariamente todas as \·ezes que a directoria julgar
r:onveniente e esta será obrigada a convocai-a extraordinar·iamente quando 5 accionistas, possuidore!:l
de 5 acções ao menos, assim requeirào.
A· convocação da assembléa geral far-se-ha por
meio de annuucios nas folhas desta capital f'ettos
com antecedencia de f4. dias pelo mtmos.
Art. 2~. · A·-assembléa g~ral será competente para
deliberar e tomar rcsoluçôes, se se .reunir ao menos
um tm·ço dos rotos que corrcspondem ás acçôes
t.•mittidas, no caso, porém, que não appareça este
numero de v.:>tos; tár-se-ha uma nova convocação
para oito dia~ de{lOis, e os aceionist.a!l fJ114::l R~i'ita se

reunkem, ~erilO co~npetenles para JeliberarC~m e tonwrcm as resoluções, ~wja qual l'ôr o numero de
votos que .e\les rept·esentem.
Art. 2:1. :Sas reuniões ordinarias será apresentado
á assemblea geral o relalorio da directoria e o balanço das contas, além disso procederá e lia ús el!Jieões flUe lhe tompeti.rem e deliberarú sobre qualijue·r proposta feita pela directot·ia ou por qualquer
accionista, doYcndo esta ultima ser apoiada por .
lrcs aecionistns presentes. Nns reuniões exlraordinarias ella deliberarú sómcnte sobre o tim para que
ella rôr convocada c uma tal com·oca('.fw extraordinal'ia deve ler lugar para delibemr-sc··sohrc moditieaçiins dos presentes eslntutos, bem eomo sobre :\
~~missão elo resto das acç.ôes, proroga\;ão do pra1.o
ou ct issolnç<io da eorn pmthia.
Art. ·Jll.. Por eatla «lua-; nef'ôes será eonlarlo um
\'O to, sem todavia poder· um·· accionista reunir mais
de dez votos, seja qual t'ô1· o numero lle acções qur!
po~sna ou reprcst;nt!~ por proeuração de outrem.
Art. :25. Os acclolllslas ausentes poderáo faz~;r-so
representar na asscmbléa gern.l por· seus procurtldores, que loda\·ia devem ser aceionistas para poderem votar, com upica excepçfto do caso que o go~
verno, quér geral. quér provincial fór accionistn, ao
qual será licito nomear seu l)l'OC\trador, com o diI'eito de rotnr, a quem hem hP. parecer.

OI~PO~HÇÓES

GRPlAE~.

Mt. ~B. A companhia será obrigada a dissoiYef-!'1.'!
no caso Je haver e lia per·dido po1· qualquer eYentualidade a metade tlo seu capital fundamental.
Art. 'l1. N'o caso da dissolução da Companhia
Jkarú a I iquidaçiio a cargo da «li n~cloria.
Art. 28. O c~tnheleeimento da serraria será montado debaix:u da direcção do emprcsario GustaH)
Luiz Guilherme Dodt, que, ern remuneração destB
:,;en·íço, I'(WCht)rá as vinte acçiít!s gratuitas mencionadas no art. ,l_ ~
·
T~1eresina, 3 do Outubro de 1867 .-(St'iUtJm-5e !UI
ilS~IrJn~lllfêH~. )

.

(1Et:RE1'0 !'{; 4189- DE I 13 D.l<: lHJIJ DE- .1868.
t:oncmle

:10 upor lit'Ugooy, de propriedade de Antonio Elemt!rio·
r.le Camat·go ll oulro~, :ts~·llntagens do)ptV!n~t~.
'

.\tlenuendo fio que ~Ie requerêt·üo.o Hachard Ant.ouiu Eleulerio de Camargo e QUtros, proprietarios
do vnpor Uru.ouay que faz o ser·viço rla pavegaç~.9
no rio daquelle nome, entre as povoações do Salto
e de S. Dorja, na Província de S. l~eclro, Hei por
hem Conceder-lhes para a'luelle vapor as vantagem•
n prh·ilcgios de pa(]nete de que gozão os ·vapores
da Companhia Brasileil'a de Paquetes, ticando tambom
extensiva ao dito vapor a disposi~,;ão do arl.. :H1 do
Hegulamento dns Alfandega:;.
Manot'l Pinl.o de Souza Dantos, 'lo l\lt.:u Consellw,
Ministro e Secretm·io de :Eilado dos Negocios da
1gricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
enha entendido e t'a~;a executar. Palacio do Rio de
aneiro, em deznseis de Maio de mil oitocentos,
cssenta e oilo, quadnt~P.simo sctimo du Tndopenlcncia f: do Impei'io.
r:om a rubrica de Sua ~~a~csl~ttlt! '' ln1pcnHlorr

Jlanoel Ph1fo de Sou.za Dcmtus,

DECRETO~. ~t90-Dl:
:1·t~ll

m:iis um b:atalllão dll
~JnniciJlio

20 DE M.\10 DE 4868.

infant~1·ia

de Guardas I'i:tcionat!S no-

de .laparatuba, da Província de Ser:;:i(te.

AUendenclo ao que J't1e representou o Prcsidento
la Província de Sergipe, Hei por hem De1~retar o
egUinte:
Artigo uni co. Fica crendo no Municipio de Jnpara•Jba, da Pt·ovincia de Sergipe, mnis um hatalhão de
nfantaria, com seis companhias e a numeração de
·inte tt·es do serviço activo, o ctual, terà a sua parnda
10 lugar que lhe fôr marcndCl pelo l'n!F.ii\P.n!~ llll
'l'tl' ilw.i;l. na f~irmo cl.ti lt•i.

37G

AG'l'O:~

DO PODER

Martlm Pro.neisco llibciro de .\ndrndtl, do Meu
Conselho, Ministw e Secretario de Estado dos Ne·
gocios da Justiça, assim o tenha entendido e faç.a
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte de Mato
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

DECRE1'0 N. l49t ·-UE 1W llliiU.tO DE 1868.
»arca o uniforme !'ara o 2." batalhão de arlilharill 1la
!'i'acional da l'rotim;ia d~ l'('rn:~.mbuco •

(;u:ml~

.\ttendendo ao que 'Me representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte:
·
Artigo unico. O 2. • batnlhtl\l de artilharia da Guarda
~acionai da Pro,·incia de Pernambuco , usará r!o
mesmo uniforme que foi marcado, por Decreto n.• 3931
de 22 de Agosto de 4867, para o L" batalhão da
referida arma.
Martim Francisco Ribeiro fh> Andrarla, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendido e faça·
executar. Pa\ac10 do Rio de Janeiro em \'in te de
Maio de mil oitocentos sessenta e oito, quadra~esimo
selim o da Indcpendcncia c do Imperio.
~

Com a rubrica de Sua Magestade o Impet·ador.
Ma1·tim F1·ancisco Ribeiro de
__

.....,.......,....__

And~·ada.
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DECUETO N.

.i-1\l2-DE

20

DE MAIO nE

1868.

1\l:wca o segundo uniforme para o batalhão Lle infantaria n.•'.U ·
da Gual'(la Nacional da Piovincia de Pernambuco.

Attcndendo ao que I\Jle representou o Presidente
da Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. O batalhão de infantaria n.• H da
Guarda Nacional da Província de Pcrnamlmco, usará
em segundo uniforme de sobrecasaca de panno azul,
com vivos brancos, meia gola escarlate, carcellas de
panno azul claro e bonets á Cavaignac, com vivos
brancos e listra escarlate.
1\Iartim Francisco Riheiro de Andrada, do M~u
ronsclhü, Ministro c Sccrc:tario de E-;tarlo dos Ne-,
gocios da Justit,:;a, assim. o tenha c.ni(!Iltlído. c faça.
executar. Pulacw do H10 de Janmro em vmle. :f)e
Mnio de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesin)ci
sctimo da Indcpcndcncia c do Imperio.
;
Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada .

......
DECRETO N. 4-Hl3

-DE

23

DE MAIO DE ~868.

Crêa um commando superior de Quarttas Nacioqaes nQjl mtJ:.

nicipios de Buique e Bom Conselho da Província de
buco.

Pernam-

Attendendo ao que M:e representou o Presidente
da Provincia de Pernambuco, Hei por hem Decretar
o seguinte:
ArL Lo Fica desligada do commanrlo superior do
districto de Garanhuns, da Provincia de Pernam·
buco, a Guarda Nacional pertencente aos municípios
de Buique e Bom Conselho da mesma Provincia, e
com ella creada um oülro commanclo superior for•
PAliTE H.

48

:ns

ALTOS DO PODER

mado do esquadrão n.o t2, dos balalhões de infantaria n. ·• 30 e 31 do serviço activo, e de uma secção
de batalhão de infantaria, que nesta data é organisada com tres companhias e a designação de primeira do serviço da reserva.
Art. 2. o Ficão revogados nesta J)arte os Deeretos
n. os H03 e 4035 do t •o de Julho f! t 8!H e de 4 dfl
Dezembro do anno proximo passado.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do l\leu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte tres
de .Maio de mil oilocentos sessenta c oito, rtuadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador.

Mat·tim Francisco Ribeiro rlc Andrada,

---..·--DECRETO N. 4194.- DE

~3 DE MAIO DE

t 868.

Eleva á categoria de companhia a secção de companhia de
cavallaria numero quatro da Guarda Nacional do Provincia
do Paraná.

Attendendo ao que l\le representou o Presidente
da l'rovincia do Paraná, Hei por bem Decretar o se,
guinte:
Artigo unico. Fica elevada à categoria de companhia, com a designação de primeira, a secção de
companhia de cavallaria n.o 4 da Guarda Nacional·
da Provinda do Paraná, e revogado nesta parte o
Decreto n. • t 560 de, 24 de Fevereiro de t 855.
Martim Franci<;co Ribeiro de Andrada, do Meu
Conselho, l\Jinistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte tres
de Maio de mil oitocentos sessenta e oito, qnadragesimo selim o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mm·tim Francisco Ribci1·o de AndPada.
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DECHETO N. H 95 -

DE

2.7

DE MAIO DE

1868.

Crca mais um batalhão de infantaria de Guardas Nacionaes no
município do Aracaty, da Provinch do Ceará.

Attcndendo ao que Me representou o Presidente
da Província do Ceará, Het por bem Deeretar o
seguinte:
Arligo unico. Fica creado no município do Aracaty
da Província do Ceará, mais um batalhão de infantaria com seis companhias e a numeração de quarenta e oito do serviço activo, o qual terá a sua
parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente
da Provinda, na fórma da lei.
l\lartim Fmncisco Ribeiro de Anrlrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secr·etario de Estado dos Neg-ocios da .Justiça, assim o tenha entendidO' e faça
~~xecutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte sete de·
l\Iaio de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a ruurica de Sua l\lageslade o Imperador.

lllartim F1·ancisco Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. 4.196

-DE

27

DE MAIO DE

4868.

Concede a Antonio Gonçalves Netto privilegio por dez annos
para a construcção e venda de um alambique . de movimento
continuo que diz ter inventado destinado àó fabrico da agüar·
dente.

Attendendo ao que Me requereu Antonio Gonçalves Netto e de conformidade com o parecer do
l)rocurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional,
Hei por bem conceder-lhe privilegio, por dez annos,
para a construc«_(ão e venda de um alambique de
movimento contmuo, que diz ter inventado, destinado ao fabrico da aguardepte.

:JRO

ACTOS

UO l'ODEll

tvlanoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
!llinbiro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agt·icultum, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido c. faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em vinte sete de Maio de mil oitocentos
sessenta c oito, quadragesimo selimo da Independcnda e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iageslade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

_..._

DECHETO N. H \J7-

1m'

27

li E

MAIO DE

1868.

Concede a Carlos llcnry privilegio por dez anuos para a t~ons
trucção c venda do alambique rectificador •tue diz ter inventado d()!;tin:nlo ao fabrico da aguardcnic.

Attendendo ao que .i\le requereu Carlos Henry, o
de conformidade com o parecer do Procurador da
Corôa, Sobhrania e Fazenda Nacional, Hei por bem
conceder-lhe privilegio, po1· dez annos, para a construcção e venda de um alambique retificador, que
diz ter inventado, destinado ao fabrico da aguardente.
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 executar. Palacio do Rio
de Janeiro em vinte sete de .i\laio de mil oitocentos
sessenta e oito, quadragesimo setimo da Indepen-:
dencia e do Impel'io.
Com a rubrica de Sua l\iageslade o Imperador.

JJimtoel Pinto de Souza Dantas.
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DECRETO N. 4198-DE 27

DE MAIO DE

48G8.

·~Concede

ao Dr. llem·ique Schutel privilegio por dez amios para
extraltir do vegetal iudigenadenomiÍiado-1\Iangue-(Pbiso pito·
reas de Linueo) uma substancia aproveitãvél á IÍledicina e á$
artes.

Allendendo ao que 1\Je rec\uereu o Dr. Henrique
Schutel, Hei por bem Conce( er-lbe privilegio por
dez annos para extrahir, por meio de processos
cbimicos, do vegetal indígena denominado-Mangue
-(Phisophoras de Linneo) uma substancia aproveilavei á medicina e ás artes.
l\lanoel Pinto de Souza Dantas, do l\leu Conselho,
Ministro o Secretnrio de Estado dos Negocios ·da
AgricultUI·a, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do Il.io
de Janeii'O em vinte sete de Maio de mil oitocentos
sessenta e oito, quadragosimo setimo da Independencia e do· lmperio.
Com a rubrica dn Sua Mugcslade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECHETO N. 4199-DE 21

DE

1\IAIO DE ~8G8.

Concede privilegio por cinco annos a Léger Palmer para construir( apparelhos de fabricar '1 assucm·.

Attendendo ao que Me representou Léger Palrner,
e tendo ouvido o parecer do Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem conceder-lhe privilegio, por cinco annos, para construir
e vender no Irnperio apparelhos, que diz t~r inventado, de fabricar assucar.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu r.onselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da

ACTOS DO

POD~:I\

Agricultura, Commercio e Obras PuiJih:as, assiu1 u
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em vinte sete de Maio de mil oitocenlo!:t
sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica oe Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

-·DECRETO N. BOO- DE 30

DE )I AIO DE ~ 868.

Autorisa a companhia do Deberibe a elevar o seu fundo social.

Altendcndo ao que l\le requereu a Companhia do neheribe, e Conformando-Me com o parecer da Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de ~ 9 de Abril do corrente anuo,
Hei por bem Autorisar a mesma Companhia a elevar
o seu fundo social á quantia de 600:000$000.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro
em trinta de Maio de mil oitocentos sessenta e oito,
quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\fagestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

:!83
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DECBETO N. 4201

-DE

6

DE JUNHO DE

·1868.

Faz extensivo ás fo1·ças, que mllrehárão da Capital da Província
de !\lato Grosso, a fim de operar contra Corumbá, o uso da
1\ledalha concedida pelo Decreto n.o 3926 de 7 dt~ Agosto de

1Sn7.

Attendendo aos serviços prestados pelas forçns, que
mnrchúrão da Capital da Província de Mato GI'Osso,
a fim de operm· <:ontra Corumbá: Hei pot· bem fazerlhes extensivo o uso da Medalha concedida pelo
Decreto n.o 3926 de 7 de Agosto de -1861, ás forças
expe.dicionarias em operações ao Sul da mesma Provmcw.
João Lustoza da Cunha Paranaguá, do 1\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Guet·ra, assim o tenh'l entendido e faç.a (•xecutar.
Palacio do Rio de Janeiro em seis de Junho de mil
oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setirno
da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iageslade o Imperador.

1 oão Luslo!'a da Cunha Pm·ana.r;uâ.

-·DECRETO N. 4202-DE -10 DE

JUNHO DE

·18Õ8.

Crêa uma conunissão superior que deve p1·esitlir aos trabalhos
dentro do Imperio para a exposição dos productos nacionaes
na Exposição Internacional de Vienna d'Austria.

Convindo preparar desde jã os elementos necessarios para a exhibição dos productos nacionaes na
Exposição Internacional, que se ha de realisar em
Vienna d'Austria, no anno de ~870; Hei por bem
Decretar o seguinte:
Art. 1. o Fica creada uma com missão superior composta de um Presidente e <J.Uatro membros, dos quaes
dons serviráõ de Secretanos.

ACTOS DO NlDF:R

Art. 2. • Fa1.em parte desta com missão o Pt·esi(lente da Direetoria do Imperial Instituto, o da
Sociedade Auxiliadm·a da Industria Nacional e o da
ultima Commissão Direct.ora da Exposição Nacional
c o•Jtro de livre nomeação do Governo.
Art. 3.• Sob proposta do Presidente da commissilo
será nomeado um Commissal'io encart'cgado especialmente de executar as suas ordens, no que concerne á economia dos tmbalhos.
Art. ~.. • A' commissão incumbe:
§ L• Proceder desde logo ú organisação, pelo
modo mois pratico, do estudo dos meios de quo
dispõe cada uma das Províncias em todas as suas
rolacões econornicas, c indicar quacs os productos
que ·ellas devem fornecer pam a Exposição Brasileira, e o modo de acondicionamento e de transporte
tlesses objectos até esta Côrtc.
§ 2.• Apresentar, até mciado do mcz de Agosto do
co'rl'cnlc anno, o orcamrmto circumstanciado das dcspezns rJUe se ti\'ercm de fazer tanto no Imperio corno
fóm dclle, a fim de que o Governo Imperial possa
solicitar da Assem bléa Geral Lcgislaliva a nccessaria
consignnção.
§ 3." Expedir as inslrucçõcs que forem ncccssarias
para o hom desempenho do serviço que lho incumbe.
§ 4.• Entender-se com as Prcsidencias das Províncias sobre os meios de rea\isar este servico
•
com a maior economia e vantagem.
§ 5.• Solicitar do Governo Imperial c Presidencias
das Províncias todas as informações e medidas que
forem necessarias.
~ 6." 01·ganisar c apresentar ú approvaçi!o elo Governo Imperial as instrucções que devem ser expedidas ú Commissão Brasileira em Vienna.
§ 7." Expedir as Instruções ou Regulamentos para
as Exposições parciaes nas Províncias.
§ s.• Organisar o catalogo dos productos brasileiros, que houverem de figurar na Exposição Nacional,
e o dos que forem enviados para Vienna, com tal
antecedenda que nquelle esteja prompto no dia da
abertura da Exposição, c este possa acompanhar
as primeiras remessas de artigos, que se fizerem.
Este catalogo será acompanhado de um estudo
scienlifico das pl'Oducçõe5 do paiz, com as respectivas analyses, a 1l m ele se verificarem as propriedades attribuidas a cada uma; e se provarem as
vantagens ele sua applicação it industria.
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§ 9. o Escre••er uma noticia minuciosa sobre o
Brasil expondo nella tudo quanto possa interessar
o estrangeiro e habilitar o leitor a formar uma idéa
adequada do paiz ein todas as suas relações.
Esta noticia, depois de traduzida em allemão,
francez, e inglez, será impressa nas quatro Hnguas, tendo annexo o melhor mappa que houver
do Brasil e o numero de exemplares sufficiente a
podet·-se fazer larga distribuição por toda Europa
e America.
§ i o. Escrever ou fazer escrever a hisloria de nossas
colonias, juntando-lhe a!i leis e regulamentos ou
instrucções promulgadas ácerca das terras publicas
colonias e immigração.
A esta historia acompanharáõ mappas das colonias
existentes.
~ f 1. Propôr o programma da inauguracão e
•
ence1-ramento cta Exposição Nacional.
§ f2. Nomeat· os membros que devem lazer parte
dos jurvs.
·
§ f3. 'Informar ao Governo Imperial os nomes
do~ expositores que por seus estudos e trabalhos
mais tiverem contribuído para o progresso e desen- •
volvimento da industria nacional.
§ f 4. Escolher o local em que deverá ter lugar
a Exposição.
,
~ 45. I<'ixar as quantias que devem ser despendidas nas Províncias por occasiào da exposição de
seus productos.
Art. 5.• 0.,; prorluctos das Províncias que tiverem
de ser enviados á Côrte serão préviamente expostos
nas respectivas Províncias nos dias designados pela
Presidencia da Provincia, que da mesma sorte estabelecerá o prazo da Exposição.
Art. 6. Na Côrte haverá urna Exposição geral dos
productos, que durará pelo prazo que a commissão
superior enlender conveniente, com approvação do
Governo.
Art. 7.• O dia da inauguração da Exposição Nacional será designado pelo Governo Imperial.
Art. 8.0 A' Exposição Nacional enviaráõ as Províncias um representante incumbido de relatar o estudo
dos ramos de industria mais importantes da Provincia, c de propôr as medidas que jn1gar convenientes para melhorai-os.
Art. 9.• A commissã'o, nos pedidos que houver
de fazer para as Provincias, exigirá sempre duplicata
0
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daquelles objectos que parecerem nccessarios para
enriquecer o Museu Nacional com .productos do
paiz.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
1\linistro e Secrctal"io de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido é' faça executi\r. Palacio do Hio de Janeiro em to Junho de 4868, quadragesimo selimo
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

--DECRETO N.

~203

-

DE.

13

DE JUNHO DE

t8ü8.

1\egula a ~~onccssão dar ot·dcm de S. Bento 1lc Avir. aos Otlldacs

da annada e classes anncxas.

Querendo regular a concessão da Ordem de S. Bento
de Aviz:
Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1. 0 AordemdeS. Bento deAviz é exclusivamente de~tinada para remunerar serviços militares.
Art. 2. o No tempo de serviço exigido pelo Alvarú de
16 de Dezembro de 1790 e Decreto de 20 de Abril de
1861, não será levado em conta o que não fúr de eiTcctivo serviço, c o da licença, cuja concessão não tiYcr
sido por motivo de molestia, com tanto que esse tempo
não exceda de tres annos em todo o periodo dos vinte
necessal'ios para a obtenção do habito de Aviz.
O tempo de serviço de campanha contar-se-ha pelo
dobro.
Art. 3. o O tempo, que os Officiaes da armada servirão em .campanha, antes de pertence1·em ã mesma
armada, como praças de policia, de corpos de voluntarios ou da guarda nacional, será contado, para obtenção
do habito de Aviz, nas condições do presente Decreto.
Art. li. • Não podem obter a condecoração da Ordem
de S. Bento de Aviz os Officiaes, que tiverem qualque-r da!! S('guintes notas:
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t: • ~entei!Ç~ condemna_to.t·ia ~assada em julgado, quér
de JUizo mthtar, quér ctvtl, amda que tenha havido
perdão da pena.
.
2. • Reincideucia em faltas do subordinação, uma
Yez quo constem cllas de informações dos respectivos
chefes, c tenhão estes em época propria dado publicidade ao. castigo·e ao motivo, por que o· inllingirão
não tendo o Official se justificado competentemente:
3. • Fallas que interessem á moralidade ou á dignidade do Oflicial, uma vez que dcllas não se tenha justilicado.
!J:. • Faltas disciplinares reproduzidas com frcquencia, e em épocas di versas, sob o cornmaudo de dill'crcn tos chefes.
Art 5. o Para que possão os Officiaes Generaes obter
a Commcnda de Aviz, é necessario que, além das condiçõt>s exigidas no presente Decreto, e no de n. o 2778,
tlc 20 de Ahril de iSGJ., já tcnllão sido condecorados
com o habito da mesmo ordem; assim tamhem os ViceAlmtran tcs devem já ser commendadores de Aviz, para
que, de conformidade com o referido Decreto, possão
obter a Grão-Cruz da di ta 'Ordem.
At·t. 6.• Os Vice-Ahnit·antes, Chefes de Divisão e
L"• Tenentes que obtiverem taes postos, por effeito tle
reforma, e os que forem graduados nesses mesmos postos,
estando na 1." classe, não tem direito aos respectivos
grãos na Ordem de Aviz.
Art. 7. Os officiaes que, sendo já t.•• Tenentes, se
refot·márão nesse mesmo pogto sem terem completado
os 20 a unos de serviço para a obtenção do habito de
Aviz, mas que depois, em qualquer serviço de operações activas de guerra, o completarem e tiverem
satisfeito as outras condições exigidas, serão condeco·
rallos com o referido habito, precedendo requerimento,
competcmente documentado c processado pelo Quartel
General da ~larmha sendo ouvido o Conselho Naval.
Art. 8. o Os Officiacs do Corpo de Saude e os Cape llãcs tem direi lo á Condecoração de Av iz, nas mesmas
condições dos Officiaes da Armada.
Al't. 9. • A concessão da condecoração da Ordem de
Aviz para os Officiaes da armada será feita independente dn requerimento, observando-se o seguinte:
:l. o Logo que qualquer Official completar o tempo
de seniço de que trata o presente Decreto, o Quartel
General da Marinha, remetterá a respectiva Fé de
ofticio, convenientemente informada, ao Conselho Naval.
2. o O Conselho Naval, depois de minucioso exame,
0
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ditá em parecer motivado se o Official está ou não no
caso de obter a Mercê.
Este parecer, com todos os papei•, subirá desde logo
à presença do Ministro da Mal'inha.
,
Art. lO. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Affonso Celso de Assis Figueiredo, ~o Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e faça execut~r. Palacio do Rio de Janeiro em treze de Junho de mil oitocentos sessenta t\ oito, quadrage:>imo setimo da Indcpendencla e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua :Magestade o lmpoi'ador.

Af/'onso Celso de Assis

Figlt~iredo.

DBCHETO N. 4:!0,~- DE 43 IIE JU!.'\IlO DE 11'168.
llarca o ordenado de Pt·omot.or Publico da Comarca de lllljahy, crcada na Província tlc Santa Calhal'iua.

Hei por bem Dect·etar o seguinte:
O Promotor J>uhlico da comarca de Itajahy, 113
Pl'Ovincia de Santa Catltarina, tet·á o ordenado annual de oitocentos mil réis.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do l\Jeu
Conselho, Ministro e Sceretario de Estado tlo:D Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executat·. Palacio tio Hio de Janeiro em treze de
Junho de mil oitocentos e sessenta oito, quadragesimo setimo da Indepcndencia e do Imperio.

Com a rui.Jt·ica de Sua Mageslade o Imperador.

Martim Frauciscn Ribeii·o rlc A nd;·ada.

--
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DECRETO N. 4·205- D.C 13 DE JUJiillO DE t 868.
Declara de pt·imelra entrancia a comarca ~e llajahy, ultima·
mente errada na Provincia de Santa Catharina.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Fica declarada de primeira entrancia a Comarca
de Itaja_hy, cr·eada u~ Pt·ovincia de San~a C~tharina
pela ler da resl)ecttva Assembléa Legtslattva numero seiscentos e tr·es de vinte c trcs de Abril do

con·enle anno.
Martim I<raneisco Ribeiro de Andmda, do Meu
Conselho, Ministt·o e Secr·etario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha éntendido c fnça
executai'. Pnl:lcio do Rio de Janeiro em treze de
Junho de mil oitocentos sessenta e oito, quadmgesimo scJlimu da Inuependencia o elo lmperio.
Com a t·ubrica de Sua Magestade o Imperador.

Maí'lim Francisco Ribeú·o lle Andrada.

DECHETO N. .\206-DE 1:1

DE JUNHO DK

tR68.

C1·êa mil batalhão de infanta1·ia de Guat·tlas Naeionacs nas l're·
guczias ele l'ancllas c Qu'JiaJJá tla l't·oviucia de l'cmambuco.

Atlendendo au que Me J'epresentou o Presidente
da Província de l'emambuco, Hei pot· bem Decretm·
o seguinte:
:\ t•tig-.o 'u nico. Fica desligada do batalhão de infhntaria n. o 27 da Província de Pernnrnbuco, a
Guarda Nacional pet·tencente ás freguezias de Panell;ls c Quipnpú, e com ella c1·eado um outJ·o
batalhão de infantaria com oito companhias e a
numemção de cincoenta e sete dü serviço activo,
o qual ficará subordinatlo ao commaudo supel'iot·
dos Munieipios do Bonito e Camarú dn mesma PI'OYinda, e t.eJ·à a sua parada no lugar cpw lhe fôr mart'<ldo pelo Prcshkute da Provind<l, 11n fórnw da lei.
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l\larlim Francisco Ribeiro de Andr·ada, do Meu
Con5elho, Ministro c Secretario ele Estarlo dos Negocios d~ Justiça, assim o tenha entendido c faca
executar. Pala cio do Hio de Janeiro em treze Jc
Jun_ho de _mil oitocentos sessenta c oito qnadragesnno setmw da Indepcndcncia c do Impel"io.
Com a rubrica de Sua Magcsladc o Impcradot·.

il!adim Francisco Ribeii'O de Andmda.

DEf:RETO N. 420i- DE ·13

DE JUi:\110 DE

t8UH •

.

Altera o pr:mcit·o uniforme dos Cirm·giões dos Corpos da Gu:w!la
Nacional da Cürtc.

Allendcndo ao que Me rept·esentou o Marechal
Com mandante Superior da Guàrda Nacional da Corte,
Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Os Cirurgiões dos cot·pos da Guar·da
Nacional do 1\lunicipio da Côrle, usat•úõ no primeiro
uniforme, que sert. sempre o do batalhão á que
pertencerem, do caducêo nos lados dn gola da farda,
da mesma fót'ma que tt·azem os Cir·ur·grões <lo corpo
de saude do exercito. e do chapl!o armado de· pello,
com borlas e fr·anja de out·o ou canutii.o eonforme
as suas gradunçõcs.
Martim Fnmcisco Hibeiro de Andrarln, do Meu
Conselho, Ministro c se,·r·etario de Estado dos l\legocios da Justic;:n, assim o tenha entendido c fa':.:a
executar. Palacio do Hio de Janeiro em treze de
Junho de mil oitoc.entos sessenta c oito, qundragesirno setimo do Indepcndencia e do Imperio.
Com a t'UIJI'ica de Sua

~lrgestade

o Imperador.

1lfartim F1·ancisco Ribeh·o (le And1·ada.
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DECRETO N•. 4208-DE 13

DE JU,'{J'IO

.f868.

Crêa um commando supet·ior de Guardas Na!!ionaes, nos munic!pios de Cam:unú, DatTa
Ítio de Contas, Barcellos e
1\I:ll'ahu. da Provincia da Bahia.

do

AUendendo ao que Me representou o Presillente
da Provincia da 13ahia, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo. unico. Fica creado nos municípios de
Camamú, Bar·ra do Rio de Ccmtas, Barcellos e Marahu, da Provinr.ia da Bahia, um commando superior de Guardas Nacionaes, formado da primeira
f:ompanhia de Artilharia, e dos batalhões de infantaria n. •• 82 e 83 do serviço activo, já organisados
nos refer·idos municípios.
Martim Francisco Hibeiro de Andrada, do l\Jeu
conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeii'O, em treze de
Junho de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Indepeuuenciu e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Martim Francisco RibeiJ·o de And1·ada.

DECRETO N. 4209 -

DE

13

DE JUNHO DE

1868.

Lr~a

um batalhão de infantaria de Guardas Nacionaes nas
ft·eguezias de Graratá e Bezerros, da Provincia de Pernambuco.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província de Pernambuco , Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. Fica desligada do batalhão de
infantaria n. • 26 da Provincia de Pernambuco, a
Guarda Nacional pertencente ás freguezias de Gro-
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valft e Bezerros, o com ella creauo um outro batalhão
de infantaria, com oito companhias e a numeração
de cincoenta e oito do serviço activo, o qual 1ica1·á
subordinado ao com mando superior dos municipios
do Bonito e Caruarú, da me~ma Prnvincia, e terá .
a sua parada no lugar que lhe fôr marcado pelo
Preüdente da Província, na fórma da lei.
Marlim J<'rancisco B.iheiro de Andrada, do Meu
Conselho, l\iinistro e Secretario de Estado dos Negocios da .Tusti~a, assim o tenha entendido e faça
6xecutat·. Palaeto do Rio de Janeiro, em treze de
Junho de mil oitocentos sessenta e oito,' quadragesimo setimo da Indcpendencia e do Imperio.
Com u ruhl'ica de Sua Magestatle o Imperador.

Mm·tim

Franci.~co

Rif1eir·o de And,·ada.

--DECRETO N. 4.2to- nE ,1:1 DE

i Approva

JUNHO

DE ·186R.

os nO\·os Estatutos do: Jl!lnco Rural llypothccario com
algumas altc!'açiies.

Atlendendo ao que l\le representou a Direcloria
do Banco Rural e Hypothecario desta Côrte, e Tendo
Ouvido a Seccão de Fazenda do Conselho de Estacio, Hei por· bem Approvar, com as alterações seguintes, os novos estatutos do mesmo Banco, votados
pela assembléa geral dos respeclivos accionistas
em sessão de 27 de Dezemb1·o do anno passado e
anncxos ao presente llecreto.
1.• No al't. t .•, depois das palavras-no correr do
nnno de t866-, acn~scenle-se-mediante a appl'ovação ulterior do Governo.
2.• Supprima-se a segunda parte do art. 2.•, e
nc1·escente-se ao fina\ da primeira- se para isso
obtiver especial autorisação do Governo, convertendo-se neste caso em Banco de credito real.
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3.• No art. 4.• ar.resernte-sc:-As prestações não
scrüo inferiores a dez por cenlo do valor nominal
das acções, nem poderão ser exigidos com intervallo menor de sessenta dias.
~. • Substitua-se ·o final do ui ti mo membt·o do ar L
·I O, desde as palavras- qualquet· que seja o numero dos acctonistas-pelo seguinte: uma vez que
se ache representada a quinta parte, pelo menos,
do capital social-rcalisado.
5.• No Jinal do § t .• do art. fG, rlepois da palavra-capital-, acrescente-se - realisado.
fi.• Fnça-se o seguinte additamento á ultima parte
dn § 3. • do mesmo artigo-salvo o disposto no penullirno. membro do art. iO, quanto ú repetição dos
annunctos.
7. • nedija-se deste modo a ultima parte do art. 24:
-No n.• armo c nos seguintes proseguirá a renova6•o annual sempr·e pela l.erça parte.
R. • Addilc-sc o segni11trl artigo depois rio art. 4.8:
At·t. H>. O flanco fica sujeito ús disposições da
J,ei n ..• i 01r~ de 22 de Agosto de HH>O o ás do Decreto n. • 29H de Hl de Deze111hro do mesmo anuo,
na parte que lhe forem applicaveis, embora não
este.rflo especificadamente menüouadas nestes e~
tatlllos.
9.• Os arts. 4!>, 50, 51, ü.?, c 1i3 passüo a ser 50,
51, 5:2, 53, 5L

Zacarias de Góes c Vr.sconccliDs, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho
de 1\Iinistros, l\Iinislt·o c Sccrclario de Estado dos
Ncgocios da Fazenda e Pt·csidente do Tribunal do
Tlwsouro Nncional, assim o tenha entendido c faça.
executar. Palacio do Rio de Janeiro em treze de
Junho de mil oitocentos sessenta e EJilo, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio. ·
Com a rubrica

d:~

Sua Magestaue o Imperador.

Zacrwias da Gries e Vasconc:?llos.

NRTil Jt.
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Reforma dos estatuto!l do Banco Rural e Hypothecarlo
do Rio de .Jaoelro, votada na assembléa gN•alde seus
aeelonista'il, que teve lugar em 2'7 de Dezembro de
t88'7, tendo sido ~ncumbida de sua u.ltluaa redac,.i\o a
mesa da mesma asseJUbléa gerei.
.

CAPITULO I.
DO DANCO.

Art. t.o A assgciação anonyma que se aeha estabelecida
nesta praça sob o titulo de -Banco Rut·al e Hypothecario tio
Hio rle Janciro-cotinúa a funccionar conservando o mesmo
titulo; sendo, porém, alteradas algumas das dispoSições dos
estatutos por que se l!.)m rügíJo, c que os presentes vão
substituir.
A sua duração é prorogada até 3l de D'zembro de 1887.
A continuação deste prazc> só poderá ger determinada por
deliberação da assembléa geral dos acciontstas, expressa·
mente convocada para esse fim no correr do anno de 1886.
O Banco poderá ser dissolvido antes de espirar o indicado
prazo, sómente nos casos de reconhecqr.se que não pôde
preencher seu intuito com vantagem para os aecionistas, ou
de perdas que absorvão, além do fundo de reserva, 20 o;"
do capital realisado.
Art. 2. 0 O Danco continuará a fazer as operações de que
até ao presente se tem occupado, comprehendendo as de hy-,otheca, que de futuro poderá praticar segundo as prescripções do art. :1.3 da Lei de 2~ de Setembro de !86~.
Para effectuar as da ultima especie poderá o Danco converter-se em Danco de credito real.
Art. 3. 0 O capital social será de !6.000:000~, re!}resentado
por 80.000 acções de 2001! cada uma, dividido em duas series
iguaes: achando-se já emittida a primeira, só com prévia
autorisação da assembléa geral dos accionistas poderá ser
realisada a segunda scrie.
Se a segunda serie fúr emitlida acima do par, o lucro
será levado a rundo de reserva.
Art. L o No caso de augmento do capital, os accionistas
daq novas acções que não e!Tectuarem os seus pagamentos
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com a devida pontualidade nos prazos marcados pela Di·
rectoria do Banco, deixaráõ de ser considerados como taes,
6 perderáõ em beneficio do Bmco, as prestações anteriormente realisadas; podendo a Directoria dispor das acções que
cahirem em comm isso.
Exceptuão-se, todavia, os casos em que oecorrerem cir·
cumstancias extraordinarias, devidamente justificadas pe·
rante a Directoria.
Art. 5.• O Banco constittte uma companhia anonyma,
6 suas acções podem ser possuídas por nacionaes c ostrall·
geiros.
Art. 6.• A transforencia das acções sómente se opera
por acto lançado nos registros do Banco, rom assignatura
do proprietario, ou de seu procurador com poderes espociaes, observando-se o que dispõe o art. ~. • § 2~ da lei
n. i083 de 22 de Agosto dtl !860.
Art. 7. o Dos lucros liquidos do Bmco, provenientes das
operações elfectivamente concluídas no respectivo semestre
se deduziráõ 6 •;. para um novo fundo de reserva, em·
quanto este fundo não se elevar a LõOO contos, e õ •;.
para retribuir a Dircctoria na fórma determinada nestes
estatlltos.
CAPITULO 11.
DA ASSE~IBLÉA GERAL DO BANCO,

••. ,~'."c~~041

Art. 8. • Constituem asscmblóa geral os acciomstas de
õO ou mais acções inscriptos nos registros do Banco, pelo
menos, com antecedencia de seis mezes. Todavia na primeira reunião, depois de approvada esta reforma de estatutos, serão admittidos os accwnistas que se acharem
ioscriptos nos registros do Banco, com o indicado numero
de ·acções, na data do decreto que a approvar.
Art. 9.• Não poderão ~fazer parte da assembléa geral, os
a.ccionistas pelas acções que possuírem, mas quo estiverem
servindo de caução.
Art. f.O. Não se reunindo, pelo menos, 30 accionistas dos
que compõem a assembléa geral (art. 8. •) proceder-se-ha
a nova. convocação1 e nesta segunda. reunião funccionará. a
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;,ssemLléa geral com o~ accionistas que comparccrrcm: to·
davia nada poderá resolver-se sobre a responsabilidade da
Directoria, ou de qualquer do3 seus membros não estando
reunidos 30 ou mais accionistas.
Não poderá ser resolvida qualquer alteração de estatutos,
assim como a liquidação do Banco, sen3o em assemhléa
geral em que se aclle representada a maiJria ahsolut1 das
aeções cmittidas.
Se porém na as11embléa geral que for convocada para os
iills indicados na Sllgunda parte deste artigo não se pudor
reunir a maioria absoluta que ahi se determina, far-so-ha
nova convocação por meio de annuncios repctitlos oito dias
succcssivos em todos os jorna:es de maior circulação, transcrevendo-se a disposi~ão deste arligo.
A assembléa geral que se reunir depois de preenchidas
estas diligencias, se julgará contitnida 1nra deliberar sobre
todos os assumptos sem cxcepção alguma, quai!Juer quu
seja o numero dos accionistas que comparécerem, embora
se não ache representada a maioria absoluta das acções
emittidas.
Art. H. Durante os oito dias que precederem o da reunião da
assembléa geral ficaráõ suspensas as transfcrcncias de ac'"õts.
Art. 12. Serão admittidos a votar na assembléa geral:
§ L • Os tutores por seus pupillos.
~ ~- • Os mar idos por suas m ulllCres.
~ 3.• Os prepostos de qualquer !irma ou corporação.
Os documentos comprobatorios, 11ara qu~ protluzão seu
elfeito, deveráõ ser apresentados na secretaria do Banco oito
dias antes da reunião ordinaria da assembléa geral, e terão
vigor nas extraordinarias até Julho do anuo seguinte.
Art. i3. Quando se tratar da eleição de directorcs, ou de
membros da com missão de e:came e consulta, ou de alterução
dos estatutos, li(IUidaç:lo do llHlCü c responsabilidade da DirücLOria, OL\ de qual<rncr de seus membros, os votos serão
contados na raz:io de um Yoto por cada cincoenta acções;
mas nenhum accionista, qual<ruer que seja. o numero de
acções que possua ou represente, terá mais du cinco votos.
Em todos os caso~ não e.•pccificados a votação será per
capita.

Art. H. 1'odos os accionistas, embora não fação parte da
assembléa geral, potlcm assistir ás suas sessões, com tanto
l!!lC se comervem como espectadores, e em lugar separado.
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Art.
Compete á assembléa geral:
§ i. • Alterar ou reformar os estatutos do Banco.
§ 2.• Approvar, rejeitar ou modificar o regulamento in·
ternl), organisado pela Uirectoria.
§ 3.• Julgar as contas annuacs.
§ 6,.• Eleger os membro~ da Directoria, e os da comm1ssao
de exame. e consulta; devendo estes ser tirados d'entre os a ceio·
nistas que posão ser membros da assembléa geral (art. 8.•).
§ 5.• Deliberar sobre a responsabilidade dos membros da
Directoria.
Art. 16. A assemblét geral reunir-se·ha, sob a presi· ·
dencia do Presidente do Banco, ordinariamente no mez de
Julho, e extraordinariamente nos casos seguintes:
§ L" Quando a sua reunião fór requerida por um nu·
mero de accionistas cujas acções formem, ao menos, um
decimo do capilal do Banco.
§ 2. • Quando a directoria o julgar necessario.
§ 3."-Quando a commissão de exame e cousulta o requisitar
á Uircctoria.
·
Nas reuniões extraordinarias a assembléa geral só po·
dcrá tratar do objecto para que fôr convoca da.
A convocação ordinaria, ou cxtraordinaria, se fará por
edital, publicado nos jornaes tres vezes consecutivas , o oito
dias antes do indicado para a reunião.
Art. 17. Em cada reunião no:neará a assembléa geral,
por acclamação, sob proposta do Presidente, dous secreta rios,
quo serão incumbidos de verilicar o numero do accionistas
presentes, contar os Vl•tos, fazer a apuração das votações,
ler o expediente e redigir as actas.
Art. !8. Na pr1meira sessão de cada reunião ordinaria da.
assernbléa geral, immediatamente depois da apresentação
do relatorio e balanço do estado do Banco, procederá a.
mesma assembléa á eleição, por maioria absoluta do votos,
do uma commissão de exame e consulta, composta de \res
accionistas possuidores de 50 ou mais at:ç.ões.
Art. Hl. A esta commissão serão franqueados todos os
livros e cofres do Banco, sem excepção alguma, para quo
ella possa proceder ao mais minucioso exame, e formular
o seu parecer, q 11e será presente á assembléa geral em um
prazo que nã•) exceda de 60 dias, para que esta, assim in·
formada, delibere sobre a gestão da Directoria, e proceda
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Jogo depois á eleição, ou substituiç:io dos directores, nos
casos e pela fórma determinada nestes eslatutos.
Art. 20. A' cominissão de qn"' trata o art. 17 assiste mais
o direito de examinar, no corn:r do anuo, todas as transacções do Banco, devendo funccionar completa; e assim
tambem poderá requerer da Directoria a convocação da
assembléa geral (art. lã § 3°) e• incumbe-lhe o dever de
prestar á directoria o seu comelho quando lhe fõr pedido.
Este direito e este dever, quando exercidos, serão consig·
nados em actas especiaes, que a commissão tambem as·
signará.
Na eleição annu1l desta commissão ter-se-ha como regra
que só dous de seus membros deveráõ ser substituídos,
procedendo-se em primeiro lugar á eleição de um, d'entre os
tres, que deve continuar.
Para preencher a vaga de algum membro desta com·
missão quo tiver lugar durante o anno, poderão us dous
que ficarem convidar qualquer accionista possuidor de õO
ou mais acções para que os a.:ompanhe nos seus trabalhos.

CAPITLLO UI.

DA ADlllN!STRAÇÃO GERAL pO BANCO.

Art. 21. A administração geral do Banco, será composta
de tres directores, os quaes d'entre si nomearáõ o presidente
e o secretario.
Art. 22. A eleição dos tres directores será feita pela assem·
bléa geral, por escrutínio secrt:to e maioria obsoluta de votos.
Se no primeiro escrutínio não houver maioria absoluta,
proceder-se-ha a segundo, entre os candidatos mais votados,
em numero duplo do> que tiverem de ser eleitos. Em caso
de empate decidirá a sorte.
No segundo escrutínio será lJastante a maioria relativa de
votos para designar os eleitos.
Art. 23. Só poderá ser votado para director quem fõr
accwuista; e só poderá entrar no exercício quem possuir e
depositar 15') acções; as quaes ficarão inalienaveis até seis
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depois quo tiver cessado o exercício, salvo motivo
que deva prolongar este prazo.
Na primeira eleição que tiver de fazer-se em virtude
destes estatutos, a qual terá lugar 30 dias depois da su~
approvação pelo Governo, poderão ser eleitos alguns
membros da actual Directoria, mas em todo o caso deverá ser.
um delles.
Art. 2~. A substituição de directores, exigida pela lei de
2~ Agosto de 1860, terá lugar do modo seguinte:
No fim do 3. 0 anno se procederá á eleição por meio de
uma lista, que deve conter dous nomes dos tres directores
em exercício, e um novo.
No fim do ~.o anno por lista dé dous nomes sendo um, dos
·directores que tiverem completado~ annos de exercício, e o
outro, novo.
No 5. 0 anno, o nos prazos legaes, se procederá á eleição na
fórma da lei.
Art. 25. Não poderão exercer conjunctamrmte os cargos
de directores, accionistas que forem sogro, genro, ou C!}nhados, duran_te o cunhadio, os parentes por consanguinidade
até o 2. 0 gráo, e os socios das firmas sociaes; não poderão
ser eleitos os credores pignoratícios, se não possuírem
acções proprias, nem os impedidos de commerciar, segundo
as disposições do re11pectivo codigo.
Art. 26. Recahindo a escolha da assembléa em pessoas que
reunão qualquer dos impedimentos mencionados na primeira
parto do artigo antecedrmte, serão declarados nullos os
votos obtidos pelo mP-nos votado, e proceder-se ha em acto
lniccessivo á nova eleição para completar o numero dos que
tiverem de ser eleitos.
Quando h ou ver igualdade de votos a sorte decidirá.
Art. 27. A nenhum dos membros da Directoria é permlttido deix:ar de exercer por mais de 2 mezes as funcções
do seu cargo, salvo por motivo de enrermidade; mas se o im·
'pedimento prolongar-se por mais de q mezes, considcrar-se-ha
vago o lugar.
Art. 28. Para preencher o lugar do director fallecido, impedido, ou que resignar o lugar, os dous directores em exer·
cicio designaráõ qualquer ãccionista que tenha as condições de
elegibilidade.
Mas quando forem duas as vagas, será então reunida ·a
assembléa geral.
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o exerdcio dos escolhidos pela Directoria n:ío durará além
da primeira rcuni:io orllinaria, ou extraordinaria da asse~
bléa geral, á excepção dos que snbstituirem os impedidos, CUJO
exercício cess:1rá logo que os substituitlos se apresentem.
f.APlTla.O lY.

D.\ nmF.f:TLlfllA.

Art. 2\l. Compete á Directoria :
§ L• Daterminar o mínimo e maximo das taxas dos des·
contos, do dinheiro que rect~ber a juro, c o maximo dos prazos
por que se farão os descontos c emprestimos, observando as
re~ras estabcll'cirlas nestes rstatntos.
§ 2.• Or~anisar a relação das firmas que poderão ser admittirl:Js a desconto, e marcar o mnimo da quantia que poderá
ser 1lcscontada sob a garantia de cada firma.
§ :J.• Nomear ou demittir os empregados, e marcar-lhes os
vencimentos c fianças.
§ !1.• Propor á assemhl•~a geral as alterações ou modifi·
cações que julgar ncccssarias nos egtatutos, e levar ao seu
conhecimento as or.curreneias que julgar notaveis, com refe·rtmcia á arlministnção do nanco.
§ 5.• Alterar, ou modifiear, o regimento interno, e fazcl·o
executar provisori~mtmte.
§ 6. • Organisar o relatorio das operações e estado do Banco,
o o balanço, que devem ser apresentados annualmente á
assrmhlt\a geral.
§ 7. • Ou vir a com missão tln e:cam-? e con.mlta quando o julgar
necessnrio, procedendo conforme o disposto no art. t9.
§ 8." Nomear, quando o julgue conveniente, um empregado
rle sua confiança, o qual, sob sua responsabilidade, poderá
delegar as attribuições que entender precisas para melhor
expediente dos negocio~ c operações do Banco, regularisando
este objecto no regimento in terno.
Art. 30. A Directoria se reunirá uma Tez, ao menos, cada
semana.
'
Art. 31. As dclibernções serã·J tomltlas por dons votos con·
formes.
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Art. 32. A Directoria terá um secretario (art. 21) para
lavrar e Mr as re~pectivas actas, qll(J serão assignadas pelos
dirtlctores, e nas quaes se consignaráõ todas as decisões que
tomar.
Art. 33. Os trabalhos do Banco serão divididos e classifi·
cados de modo que cada um dos direutores seja encarregado
de parte deites, para os dirigir e inspeccionar mais imme·
dia ta mente.
Art. 3'i. Além do que fica disposto no artigo antecedente, e
dos mais trabalhos qtie forem designados no regimento interno,
haverá eiTtlctivamente no Banco, em serviço, dous directores
de semana, encarregados de examinar os títulos apresentados
a desconto, verificar se satisfazem as condições exigidas por
est'3s estatutos. e se offerecem a necessaria garantia; e bem
assim de dirigir e fiscalisar todas as operações do Banco.
Art. 35. Os membros da Directona serão retr ibuidos com a
porcentagem de cinco por cento, na fúrma do art. 7.0 , regulan·
do entre si o modo de a distribuir.
Os directores não poderão reclamar qualq11er outra retribui~ ·
ção pecuniaria, embora por serviços extraordinarios.
Art. 36. Os membros da Directoria do Banco são respon·
saveis pelas perdas e damnos que causarem ao estabelecimento, provenientes de fraude, dolo, malícia ou negligencia
~ulpavel.

§ L • Sómente em nome do Banco, e por deliberação da
assembléa geral sob parecer da commissão de exame e consulta, ou por proposta de qualquer accionista em assembléa
geral, depois do exame da dita com missão, póde ser intentada
à acção judicial, de que trata este artigo, incumbindo á assem·
bléa nomear commissarios para representai-a em juizo e re·
querer a bem do seu direito.
· § :'!. • Logo que fôr votada a accusação pela assembléa geral,
flcaráõ ipso facto, demiltidos o director ou directores contrâ
quem fôr dirigida, procedendo-se em acto consecutivo á
eleição dos accionistas que tiverem de substituil-os.
Art. 37. O presidente será substituido, no casos de ausencia,
impe~imento e vacatura do lugar, pelo secretario, a quem
ficara competindo exercer !\S suas funcções.
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CAI'ITCLO V.
D.\S OPERAÇÕES DO DA.:iCO.

Art. 38. As operações que o Banco, desde já, pódo effectuar
são as seguintes:
· § L• Emprestar dinheiro sobre hypothecas: L• de proprie·
dades e estabelecimentos ruraes sitos na província do llio dtJ
Janeiro; 2.• de bens de raiz e urbanos sitos na côrte t1 na ca·
pital da província do mo de Jaaeiro.
§ 2. • Aceitar a transferencia de hypothecas sobre os objectos
.mencionados, uma vez que tenhão sido ftlitas, e se achem
revestidas, com todas as formalidades legaes, segundo o disposto no§ 1.• do art. 39.
§ 3.• Fazer emprestimos sobre penhor do ouro, prata a
diamantes; de apolices da divida publica, de acçõcs de com·
panhias acreditadas, quo tcnhão cotação real nesta praça e na
.Proporção da importancia realisada; de títulos particulares·
que representem legitimas transacçüc~ eommerciaes; e de
mercadorias, não sujeitas á corrupção, depositadas nas alfandegas, ou em armazens alfandegados.
§ ~-·Abrir conta corrente com quem r.onV'icr, mediante as
ilecessarias garantias.
§ !J.• Descontar letras da terra, títulos de companhias, ou
de particulares, que sejão descontaveis, segundo os usos commerciaes, bilhetes da alfandtJga c do thesouro, e quaesquer
outros títulos do governo à prazo certo •
. § 6. 0 Receber em guarda e deposito ouro, prata, diaman·
tes, joias e títulos de valor.
§ 7.• Tomar dinheiro a premio, por meio de contas cor·
rentes, ou passando letras; não podendo o prazo em nenhum
tlos casos ser menor de 30 dias.
§ 8. • Fazer movimentos de fundos de umas para outras
praças do Imperio, ou estrangtJiras, por meio de operações
de cambio.
' § 9. • Encarregar-se, por commissão, da compra e venda
de metaes pr<.Jeiosos, de apolicos da divida publir:a e quaes·
quer outros títulos de valores, e dri cobrança de dividendos:
letras, e outros titulos a prazo fixo.
§ 10. Comprar e vender por conta propria metaes preciosos
c apolices da divida publica.
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§ ll. Conceder cartas de credito sobre itlonea fiança tn&r•
cantil, ou caução dos valores que o B:mco póde admittir em
suas operaçõ1.1s.
§ 12. Caucionar aqui, ou em qualquer praça estrangeira,
títulos e valores para garantia especial de seus saques, bem.
c Jmo redescontar tiiulos de sua carteira, em emergencia extra~
ordinaria, para sustentação do seu cred1to.
.
Art. 3\J. Nas operações do que trata o artigo antecedente·
ob>ervar-se-hão os seguintes preceitos :
§ L• A propriedade urbana poderá obter dous terços do
seu valor, e a rusti!Ja metade.
O valor de qualquer dellas será estimado por peritos, sendo
o mutuario obrigado a exhibir documentos que provem estar
a propriedade segura contra fogo, onde o possa ser, e, em todo
o caso, livre e desembaraçada de letigio, hypotheca, ou qualquer outro onus.
Na respectiva (lScriptura se incluirá, como condição, sujei·
tar-se o hypothecante a pagar dez por cento do valor empreS·
tado, como multa, além dos juros que forem devidos, e das
custas, no caso de ser cobrada judicialmente.
As operações sobre taos bons só se poderão fazer a· respeito
daquelles que de modo algum otrereção presentes ou futuros
embaraços, sobretudo pelo que diz respeito a hypothecas,
ou privilegios, a que póssão estar sujeitos.
§ 2.• Nos emprestimos de que trata o§ 3.• do art. 38 o
Banco receberá, além do penhor, letras a prazo que não exceda a 6 mezes, as quaes poderão ser assignadas unicamente
pelo mutuario, se for notoriamente abonado.
Estas letras serão sujeitas em seus vencimentos ao mesmo
processo que se seguir nas letras de desconto.
As suas garantias serão excutadas no menor prazo possível.
§ 3.• S:l o penhor consistir em papeis de credito, negociavais no comrnercio, ou em ouro, prata e outras mercadorias •
o Banco exigirá consentimento por oscripto do devedor, auto
r!sando o mesmo Banco para transigir, ou alhear o penhor;
se a divida não fôr paga em seu vencimento.
As mercadorias que tiverem de servir de penhor aos em.
prestimos do Banco serão previamente avaliadas por um ou
mais corretores designados pela Directoria.
Verificada a venda, e liquidada a divida com todas as des.
pezas, juros, e a commissão de I Ih, •;., será o saldo, se o
houver, entregue a quem de direito fõr.
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· O BancG só pod<.'rá emprestar sobre pcnlwr:
l. • De ouro ou prata, com ab:~timento de i O "/o !lo valor
verificado pelo contraste.
, 2. o De ti tu los da divida pulJ!ica, com abatimento de 10 •;.,
ao menos, do valor do mercado.
3. • De mercadoria> com aba•imento de 25 "/o ao meno~,
regulapdo·se pela uet]rioraçlo :J que forem sujeitas.
4,, • De titulo3 commcrciacs, com abatimento nunca menor
de tO •/o do valor qn.~ representarem na orcasião, attendendose aos prazos de seu> vencimentos, que não poderão oxcouor
de n mezes.
5. • De diamantes, com abatimento de 50 •;. ao menos, do
valor que lhes fôr dado pó r peritos nomeados pela Directoria.
6. • Da acções de companhias, que tenhão pelo menos ~5 "/•
de seu valor já realisado, com abatimento nunca menor do
20 o;. da cotnç~o da praça.
§ 4,, • Nas cont1s correntes se evitará qualquer desemholso
além do valor garantido.
§ 5. o Os prazos da> letras de desconto, ou caução, não podem
exceder de 6 mezrs, nem os das de hypotheca deU mezes.
§ 6." Não po:lcrá cmprc:::ar-se em emprcstimos hypothecarius
mais de metade do capital social rcalisado.
§ 7. • Nas operações de que tratão os §§ 8. • e lO do artigo
antecedente não poderá ser empregada mais da quinta parte
do capital realisado do Banco, nem taes operações serão
resolvidas sem o pleno accordo da Directoria.
§ 8. ~ Para se cfTectuarem as operações permittidas pelo§ I~
daquelle mesmo artigo (38) exige-se, igualmente, pleno aecordo da Dircctorin.
§ 9. o O Banco não desconta as suas proprias letras por
dinheiro recebido a premio, sendo-lhe todavia licito admitt•l-as, como ex:cepção, em transacções com o proprio estabele·
·
cimento.
. § lO. Não serão contadas nas letras admittidas a desconto
as firmas dos directores do Banco, nem as firmas sociaes de
que elles fizerem parte, e em nenhum caso serão admittida:;.
as letras assignadas por um ou mais directores, que fizerem
parte da com missão de descontos.
§ H. Não serão udmittirlas, nas }P.tras de desconto, ou
caução, as firmas de indivíduos que tiverem fdto concor~
tlatas, obtido moratorias, ou fallido judicialmente, antes de
sua completa e legal ~;ehabilitação.
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NAm será jámais admittida em qualquer transacção, srja
de que natureza fM, a firma daquelle que uma vez tiver
praticado recouhecid:~.mente algum acto de má fé para com o
banco.
§ n. Nen.huma con.cordata, moratoria ou quitação, per·
doando ou exoMra ndo o d"vedGr de sua responsa!Jilidada
para com o banco, poderá ser decidida na mesma sessão em quo
fôr pedida, ou aprAsentada, e ainda mesmo na segt:intc S?
o poderá ser estando completa a Directoria, e obtendo votação
unanimo.
CAPITULO YI.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. ,0, O Banco poderá continuar a gerir a assoc•açao
Protectora das Familias, em conformidade do que dispõe o
regu1amento pelo qual se rege a mesma associação.
Art. U. A Directoria do Banco remetterá ao Ministro da
Fazenda, e fará publicar, até ao dia 8 de cad.1 I\lez, con·
forme o modelo que fôr dado pelo Tlwsouro, um balanço quo
mostre eom clareza as operações realisadas no mez anteriOr
e o estado do activo e passivo do estabelecimento no ultim()
dia do mesmo mez.
Art. ~'!. A Directoria prõcurará sempre ultimar por meio
de arbitros as contestações que se possão suscitar no maueio
dos negocios do Banco.
Art. &.3. A Directoria fica autorisada para requerer dos.
poderes potiticos do Estado qu3esquer medidas que julgar
convenientes para credito, segurança e prosperid'lde do estabe •
Iecimento, e particularmente que as acções ou fundos eJ.istentes no Banco pertencentes a estrangeiros sejão, mesmo
no caso de guerra, inviolaveis como os dos nacionaes.
Art. &.\. Os bens moveis, semoventes, ou de raiz, que o
Banco houver de seus devedores, por meios conciliatorios
ou judiciaes, serão vendidos no menor prazo possível.
Art. ~5. O Bmco poderá comprar e possuir os edificios que
forem necessarios para seu estabelecimento.
Art. ~6. A Direetoria fica autorisada para demandar e ser
demandada, e para exercer livre .e geral administração ~
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plenos poderE's, nos quaes devem, sem reserva alguma, con·
siderar-se comprehendidos e outorgados todos, mesmo os
poderes em causa propria.
Art. fJ.7. Cabe á Directoria o direito de julgar o procedimento dos empregados do llanco, não só quanto ao modo
por que preench~m os deveres de seus cargos, como ao sigilo
que devem guardar a respeito de todas as operações e das
pessoas que nellas forem interessadas.
Art. q8, O regimento interno determinarú, até onde for
compativel, o modo pratico por que deve ser exer~ido o di·
reito conferiJo á Directoria pelo artigo antecedente.

C \PITULO YII.
D!Sl'O~!Ç::ÍES 'fl\.\:\")!TOH!.\5,

Art. fJ.9. O terceiro anno, de que trata o art. U, findará
no terceiro moz d11 Junho, a contar da approvação dos presentes estatutos.
Art. 50. Dentro de trinta dias, contados da data da approvaçfío destes estatutos, se reunirá a assembléa geral dos ac~io·
uistas para proceder ás eleições na fúrma dos arts. 25 e seguintes.
Art. 5l. Dentro de L' dias da data da eleição, de que trata
o artigo antecedente, tomará a nova Directoria posse da admi·
nistração do ll.1nco, organisando-se préviamente o relatorio
com que tal administração lhe ha de ser entregue.
Art. 5:!. No intuito de fortalecer, cada vez mais, o capital
do Banco, fica a Directoria autorisada a distribuir aos accio·
nistas dividendos só mente de dous terços da quota marcada
no art. 7. 0 , levando o terço restante á conta especial, p~ra
coadjuvar a dtl lucros e p3rdas clnlra os prejuízos que se
forem realisando.
O cumprimento desta disposição terá lugar seguida, ou.
alternadamente, a juizo da Directoria, e cessará por sua delibe.
ração, ou quando à assembléa geral dos accionistas expressa.
mente o determinar.
Art. 53. A actual Directoria do llanco fica autorisada aimpetrar a approvação destes estatutos, e a aceitar qualqÚer
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modificação, ou suppressão, que o Governo julgar conveniente
fazer; salva a hypothese da alteração profunda de suas car.
deacs disposiçõ<Js, em cujo caso convocará a assembléa geral
dos accionistas para resolv3r como julgar mais adequado
ao.> interesses sociaes.
Rio, 17 de l!'evereiro do !868.-0s membros da mesa da
assembléa gerai.-B. R. de Carval.'w.-Antonio da Silva .Jilonteiro.

DECRETO N. 4:211-DE 17 DE

JUl'iiiO

DE

·1868.

Altera o segundo uniforme dos batalhões de infantaria numero ,·iutc cinco c quarenta c oito, da scctão de batalhão
numero llez do se1·viço activo, c da de numero nove da rc·
serva da Guarda Nacional da l'rovincia llc ~. Paulo.

Attendendo ao que Me representou o Pt·esidente
da J?rovincia de S. Paulo, Hei por hem Decretar
o seguinte:
Art. 1 . o Os batalhões de infantaria n. •• 25 e 48, a
seeção de batalhão n. 0 ·10 do st>rviço aclivo e a de
n. • 9 da reserva da Guarda Nacional da Província de
S. Paulo, usaráõ em segundo uniforme de blusas e
bonets á Cavaignac.
Art. 2. o Fi cão revogados nesta parte os Decretos
n.• 957 de 18 de Abril de 1852, e ·103~ de H de
Agosto do mes~o anno. ·
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. Pala elo do Rio de Janeiro, em dezasete de
Junho de mil oitocentos sessenta e oito, quadra..
gesimo setimo da Independencia e do Imperío.
Com a rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador.

Martim, Francisco Ribeiro de Andrada.
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DECRETO N.

~212-DE

17

DE JlJ:>iiiO DE

tSGtJ.

Concede a Francisco de Paula Xavier de Tole<lo e Pe1h·o 1\lartin
p_!'iviiÇ.gios, por dez annos, para o fabrico de ~leo dc.semcntc~t
de ~lgodrio.
~ ·

Attendendo ao que ~Jc rcfptcrct·ão Francisco de
Paula Xavier de ·Toledo c Pedm Mnrtin, e de conformidade com o parecer do Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional; Hei por bem Conceder~lhes privilegio, por espaço de dez annos, para
o fahdco de oleo de sementes de algodão pelo
systema, de que se dizem inventorc:s.
• Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho,
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
t1mha entendido c raça executar. Palacio do Hio d.o
Janeim em dezasete de Junho de mil oitocento.,;
·sessenta e oito, quadragesimo sctirno da Indepen~
dencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagesladc o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO

N.

42-13-DE

20

DE JUNHO DE

t868.

Crêa um batallllio de infantaria de Guardas :Nacionaes do serviço activo na vllla do Rio das Egoas, da Província da Bahia.

Attendendo ao que l\le represenlou o Presidente
da Província da Bahia, Hei por bem Decretar o se.guinte:
.Artigo unico. Fica creado na villa do Rio das
Egoas, e subordinado ao commando superior da
Guarda Nacional dos munieipios de )lonle Alto e Carinhanha da Província da Bahia, um batalhão de infantaria com seis companhias e a desifJnação de
cento e vinte e sete do serviço a.ctívo,o quafterâ a sua
parada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente
1la Província, na fórma da lei.

F..'<ECIJ'flfO.

!U!f.

Marlim Prancisco Hibeiro de Andrada, do Meu
Consellw, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiçn, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte de
Junho de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Inclept:mdencia e do Imperio.
Com a rubrica de S11a Magestade o Imperador.

M artim Francisco Ribeiro de Andrada.

nECRETO N. 4!14:-nE iO os JuNHo oE t868.
Reorgaoisa a· Coutadoria ;de l\Iarinhn.

lJ.:lando da autorisação concedida pelo § 3.• art. :.16 da Lei
n. !507 de 23 de Setembro de !867, Hei por bem reorganisar
a Contadol'ia de 1\Iarinha, na conformidade do regulamento
que com este lnix:a, assignallo por Affonso Cel~o de Assis
Figueiredo, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocias da Marinha, que assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte de Junho de
mil oitocentos sessenta e oito, quadragcsimo setimo da In·
dependencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Affonso Celso de Assis Figueiredo.
Be~r••lamento

a que se refere o Deereto desta da&a.

CAPITULO I.

na nrg<misaçiia da

Contadoria de Marinha.

SECÇÃO

/)J

I.

'lmmero de empreg Jdo.~.

Art. t.o A Contadoria de Ma.riol!a ser,\ ·cnmpJsta
seguintes empregac'o :l
i Contador.
P.lRTit 11.

d1l!l
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ACTOS DO PODttll

3 Chefes de Secção.
6, Primeiros Escripturarios.
H S·gundos Escripturarlos.
lã Terceiros Escripturarios.
t8 Quartos Escrapturarios.
n Praticantes.
:1. Archivista.
:1. Porteiro.
t Ajudante do Porteiro.
3 Contínuos.
SECÇÃO 11.

Da competencia da Contadoria.

Art. 2.• A Contadoria{: o centro da contabilidade o flscali·
sação de toda a receita c dcspc;:a do l\linisterio da Marinha,
e c.>mo tal cabe-lhe:
~ t.• Fazer a esrripturação tanto peculiar do município da
Cõrte, como geral de todo o lmperill, de accordC> c em bar·
monia com as normas geraes adoptadas pelo Thesouro, e de
modo a se poder reconhecer, com certeza e promptiJão, o
I:'Slado dos creditos concedidos ao 1\linisterio da :Marinha.
§ ~.· Tomar contas aos responsaveis por dinheiros, generos
ou valores p~rtencentes ao l\linisterio da .Marinha, com excep·
ção unicamente daquellas cuja liquidação é ou fõr reservada
ao Tbesouro Nacional c Thcsourarias de Fazenda.
§ 3.• O processo e exame da despeza que tiver de ser p3ga
na Côrte, por conta e ordem do Ministerio da 1\larinha.
§ ~~· A liquidação e rscripturaçüo das dtvidas !)assivas,
pertencentes a etercicios findos, na fórma da le"islação que
rege esta materia.
§ 5.v A fiscalisação da despf'za realisada, quér nas Pro.
Tincias, quér no estrangeiro, pelo exame das respectivas de·
monstrações.
~ 6.• O exame e directa interrerencia na escripturação da
receita e despeza doi diver~os estabelecimentos e repartições
de marinha, por intermedio dos seus empregados que nlli
servirem de Escriv~~s.
! 7. 0 O orçamento da despe%& ordinaria, c a distribuiçiío
dos creditos vota <los; os balantos menf':aes e definitivo do r.ada
ixereiri•.

EX!CU'L'lVO.

§ !:l.• A demonstração da insuffieiencia dos ereditos, e pro·
posta ao Ministro, em tempo opportuno, pua o pedido de..
cr«>dltos supplemPntares e extraordinarios, ou transferencia
de sobras de umas p:~ra outras rubricas.
§ 9.ó O :~•~rnt:mwnto do~ sens flmpregado~, com todas as
not::t~ relalivas á ~ua posse e exercício.
§ lO A conta corrente dos empreg-ados civis ou militares,
Qllfl p(Jr rrn~l•1uer titulo recebão dinheiros na Pagadoria õe
1\l:~rinha, brm como a Jos Pncarregados de fazenda pela li·
quidação dA suas responsabilidades.
§ I L As fianças, tanto por consignações ou adianta mAntos
de soldos e vencimentos, como por cumprimento de contractos, emprestimos ou cessão de geueros e objPclos da fazendà,
· quando estas não sejão da privativa e exclusivacompetencia
do Thesouro Nacional.
§ l !. Os tPrmos e conrl icões geraes _dos contractos para com·
pra, fornecinlento"ou encommenda de matPrial, e !Jem assim
os de arrf\ndamentos de nrerlios f\ terrenos, de fretamento de
navios e transporte de gPneros, sujeitanrlo as respectivas mi·
nulas a approvação da Secretaria de Estado, antes de serem
re!!istradas em livro proprio, quando esta circum~taneia fôt·
exi~ida pela ordrm detPrminativa de taes r.ontractos, ou pelos ajustes com os interes~ados.
§ !3. O inventario e inscripção em livros espeeiaes de todo
u activo da repartição da marinha proveniente do material
movei e immovel, com Individuação dos seus valore~. appli·
caç~o ou uso em que estejão empregados, e mais circumstan·
das, cujo conhecimento possa ser de interesse á publica
arim in istração.
~ H. A::. mostras de armamento e o desarmamento dos na·
vios e outra~, conforme a ll'gislação em vi~ror.
~ 15. O recenseamento, inventarias e balanço do cofre da
l'agacloria, Almoxarifados, depositos e arrecadações de gene·
ros tanto do arsenal, como dos navios; corpos e estabelecimen·
tos rle Marinha, e exame da respectiva escripturação, quando lhe seja ordenado ou entenda convenient~> ao bem do
serviço.
§ 16. Propor ao Ministro as providencias que deverem ser
atloptadas para maior facilidade da Pscripturaç~o e melhora.
mento da liscalisação d: s despezas, dando;IIJO immediatamen·
te parte de qual'luer irregularidade, que reconiH'f;a na mar·
cha deste ramo tle scrvi\iO.
·
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SECCÇ.:\0 Ill.

Da divisão dtJ Contadona.
Art. 3.• A Contadoria doJ 1\larinha diviJir-se-ha em tres
secções:
A t.• da contabilidade e expediente.
A 2.• do processo e fiscalisação da despl'za.
A 3.• da tomada de contas.
Art. ~-· A' 1.• secção compete:
§ t.• Fazer a escripturação de que tratão os §§ 1.•, 9.• e 13
do art. :!.•, conforme o modelo n. I e as normas que o Con·
tador prescreYer.
§ !!.• Classificar toda a despeza da marinha, de conformida·
de com o respectivo orçamento.
§ 3.• Passat·, preeedendo os necessarios exames, as guias de
todas as quantias que devão ser arrecadadas na Pagadoria
de Marinha on entregues no The~ouro Nacional.
§ o\. 0 Organisar em tempo os tra!Jalhos a que se referem os
· §~ 7. 0 e 8.• do art. ::t.•, assim como quaesquer outros da mes·
ma natureza.
§ 5." Examinar as demonstraçõrs de desJl<'zas realizadas,
:i conta do Ministerio da Marinha, pelas Thesourarias de
Fazend~ das Provincias,Legações,Agencias, navios ou divisões
navaes no estrangeiro, conforme :1s instrucções que baixârão
com o Aviso de 15 de Fevereiro de :186!.
§ 6. • Lançar nos livros de protocollo todos os papeis, livros
e documentos que para qualquer fim, vierem á Contadoria,
com declaraç.i'io das ~uas procedencias, processo que seguirem, decisões e final destino que tiverem.
Art, 5.• Incumbe á ~-·Secção :
§ l.• Processar todas as folhas e documentos de uc~peza, que
tonhão de ser pagos pelo Thesouro Nacional, ou Pagadoria de
Marinha, não só examinando as notas dos livros de soccorros
qne lhe devem ser presentes, mas ainda procedendo a quarsquer diligencias que entenda necessarias para mais perfeita
apreciação da lega lidado dos p:1garnentos.
.
§ :!.• Conferir e examinar as facturas de encommeudas t'ei·
t 1s, quer lis LggaÇões e Consulados, quér a particulares, p~r:~
verilkar se estão conformes, hnlo em rela~ão aos preços, ro-

'EUCUTl\' O.

tuo ás clausulas dos contractos ou ordens, formulando, com
a maior brevidade possível, as respectivas contas.
§ 3. o Liquidar e escripturar a divida passiva, e processar
de conrormidade com o methodo seguido no l'hesouro, para
alli ser satisfeita, a de que os credores requererem paga·
mento.
§ r1. Processar as folhas relativas a adi-•ntamentos de di"
nheiros que teu hão de ser abonados a oiDciaes ou empregado~.
para despezas de que estejão encarregados, em virtude de
lei, regulamentos, ou ordens especiaes do :Mini~tro.
~ 5. 0 Executar os trabalhos determinados nos §§ U; t!
c U: do art.~-·
§ 6. 0 Escripturar o livro do ponto da mest1·ança, operarios
e se•·ventcs das officinas do al'senal da Côrte; processar as n s·
pectivas ferias e documentos para o pagamento das mesmas,
confOI'me os modo los ns. õ e G.
§ 7. o Processar as folhas e bilhetes (modelos ns. ~e 3) para
o pagamento mensal dos empregados civis, officiaes do corpo
da armadá e classes annexas desembarcados, consignações
deixadas a famílias ou a procuradores, e outras despezas da
mesma natureza, que tenhão de ser satisf•·itas pela pagado·
ria do marinha.
§ 8. 0 Passar as guias que tiverem de acompanhar os em·
pregados civis, olllciaes da armada e das diversas classes de
embarque, nomeados para servir em qua]ljner comm i~s~o
lóra da Côrte.
Art. 6. 0 A ~.· secção dividil·-se-ha em duas turmas, das
f!Uacs, uma terá a seu cargo tudo que ri1r relativo á despeza
rio pessoal, e outra tudo quanto fór concernente á despeza do
material.
Art. 7.° Compete á 3.• Secção.
§ l. o Tomar as contas mencionadas no§ ~. • tio art. ~. •
§ 2. 0 Liquidar e escripturaa· a divida activa da marinha•
f{Ue pNvicr de alcances dos rcspllnsaveis; e extrahir as contas conentr~,; ou certidões da que tiver de Sl'l' rcmettida ao
Th~souro para a cobrança executiva.
§ 3.° Faz"r, em livros proprios, o lançamento de todas as
contas que entrarem nll Cnnhdoria, com a imlividuacão oec~>S·
~aria; notando em cada urna o dia em flUO fôr entrPgue ao
ompregado incumbido de a tomar, o em ffUC elle concluir o seu
exame, com declaração de haver ou·n1io alcance e flUa] a impor·
l:mc~ia deste, ·c timtlment•J o dt>stino quo tiwr a me~ ma ront11.
0
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§ 4." t<•azer encadernar, por anuos financeiros, um dos re·
latorios dos tomadores de contas, que os devem apresentar
em duJJlicatJ.
§ 7. 0 Dirigir o serviço do archivo, principalmente na par·
te rcl:~tiv::~ á boa clas~itkaçào dos livros, documentos e lJU<IN·
quer papei~, que, por dizerem re~peito a negocios lindos, ali i
exi~tão ou tf'Uhiio de ser recnlhido~.
Art. 8. 0 E' comrnum á.; Secções:
~ L• A gu:~rJa dos papeis, até serem lindos ou prt'judtril ·
dos os negocias a que se referirem.
· § ~-· As certidões que o Contador mandar cxtrahil·.
§ 3.• A!! informações n pareceres exigidos sobre negocio~
de sua competeucia.

Do archico.

Art. !1." No an:hivu serão guardado' cum ::~sseio, ordem t'
spgurança todos os livro~, documentos e mais papP.is findos
da Contadoria, e q~ae>quer outros, cuja conservação possa
interessar á adrninistra~ão rln fazenda da marinha.
CAl'l'ITLO li.
lJ,ts altribui(tTes do,ç l'mprrgwlos.

Do Contado1·.

At·L. 10. O Cont~ll·•r é o chere da Conta\loria, como talt·esponsavel pela regulan,Jatle e perfeição dos trabalhos enmmetti<los áquPIIa repar t1ção.
Art. 11. São nttribni~ues do Contadi•J':
~ 1.• Curu~n·ir e fe~zet· cumprir pelos seus subordiuatlos
niio ~ó os llPveres Jlrcscriplos no> arli~-:os 111ltt>cedenlfs, coHw
rJuaesfJuer ordens IJUC lhe furem dirigidas pelo Mtni>lt'9 da
~latinha.

E.mcurn-o.
§ 2.o Executar e fazer que sejão prompta e fielmente executadas 11s lei~, decreto~, regulam>~ntos e onlens, cuncernen·
tes á escripturaçào, contabilidade e fiscalisaç.io, ou 11ue intertJssem de qualquer modo á administração de fazenda da marinha.
§ 3. o Informar á cerca da idoneidade dos candidatos aos
empregos da Contadoria, prop·Jndo os que lhe parecerem no
t~aso de obter acecsso.
§ 4.o To:nar jur:unento c dar posse a todos os provitlos nos
empregos a que se refere o paragravho antecedeute.
~ 5 o Deferir os requerimentos das partes, dentro dos Hmites de w:..s attribuições, e mandar passar, quando lhe
sejão rer1ueridas e não houver nisso inconveniente, certidões
extrahhlas dos livrbs e documentos existentes na Contadoria.
§ ü. 0 Apresentar até o fim de Fevereiro ao Ministro tla Marinha urn relalorio circnmstancia1lo da marcha do SCI'Vi·
ço, durante o anno anterior, nos di versos r a mos da compe·
tcncia da contattoria, explndo o estado om que se achart•m,
não só us desta rrpartiçào, corno os das mais estações, onde
ftwccionarem >CUS emprtlgat.lus, na parte da coutabildHade,
cuja insp•!cçtio c Jiscaltsaç;to lhe é ineumbida, e indicdndo
as medit.las, que entt'nder convenientes, para o melhoramento de taes serviços e da administraç;ío de fazenda da revarti·
ção da marinha em geral.
§ 7. o Prestar aos Oirectores gcraes do Thesouro, aos Insper.tores das Thesourarias de Fazenda, Agencia Imperial em
Lon(\res e chefes das diversas reparticões de marinha, tanto
na Cõrto, como nas Proviucias, as m(ormações ti esclarecimentos qtHl por essas autoridaucs forem !'ellUisitallos, no intr·
resse do Sl.!rviçv a seu cC~rgo.
§ 8. 0 Entende1·-se com os commandantes de forras ou navios
estaci<Jnados em portos estraugeiros, e com as autortdaoles a
que se refere o paragrapho antecedente, no que fór relativo
:í r•!gularit.lade, dassiticaçào, dO:Jmunstrac;ão e processo da des·
peza; requisitando ao ~Itnbtro da Marinha as providencias
que julgar nece,sarias para cohibir os abusos e desvios, que'
porventura reconheça em semelhante servi~:o, e que não pos·
· são ser [l"stas em pratica independente de ordem deste.
§ 9. o Vdar pela regularidade e bom desempenho do servi·
ço do fazenda mantendo e fazendo manter em seu pleno vigor
a fiscalisação exigida nesLe regulamento e nas ordens estahe·
lm~ída~.
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§.!0. Rllbric;~r todo' os livros de escripturação, assenta•
mentos, matriculas, registros e outro:> quaesquer que se estabelecerem a cargo das secções da Contadoria, e l'agadoria.
§ ll. Dar as instrucções e mo,Lelos que forem precisos,
para o prompto e regular serviço da compelencia da Con·
tadoria.
§ l~. Dasignar a secção e:n que cada um dos chefes
deve runccionar, vrecedendo approvaçào d· Ministro da
:Marinha.
§ 1:1. Distribuir os empregados pelas diversas secções e removei-os de umas para outras, segundo julgar conveniente,
llodendo encarregai-os de trab:~lhos, ainda nw~mo estranhos
ás secções em que servirem.
§ ll1. Dete.rminar os recenseamentos, balanços c clames pre·
e;Jltuados nos §§ 13, H e Hi do art. 2. •
~ l5. Nomear os empregados da Contadoria para servirem
de escri vãcs do almoxarifado e mais repartições de arreca·
dação, bem como de apontadores do arsenal de marmha da
Curte, e propôr ao Ministro os que rorem necessarios para o
desempenho de iguaes funcções nas Províncias.
§ l6, Julgar dt>finiLivamente as contas tomadas na Conta·
do ria e dar quitações aos responsa veis.
~ 17. Orçar e IJedir opportunamente as quantias necessarias
á de~peza mensal da Pagadoria, devendo sua classificação ser
considerada no respectivo balanç(), e o saldo figurar no pedido
do seguinte mez, até sua final entrega no encerramento do
exercício.
§ 18. Participar immediatamente ao Ministro qualquer falta
ou acto criminoso praticado pelos encarregados de fazenda
no exercício de suag runcções, a fim de promover-se a sua
responsabilidade, na fórma da lei, em juizo competente.
Art. U. O Contador será substituído nos seus impedimen·
tos ou faltas pelo Chefe de Secção, que o Ministro da Marinha
de>iguar, e na falta do designado pelo mais antigo, que se
nehar presente.
Art. 13. O desempenho das obrigações estabelecidas no §tO
do art. H podem ser commettidas pelo Contador aos Chefes de
Secção e l. •• escripturarios.

EXECUTiVO.
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secçÃo u.

Dos Chefes das Sccrões.
Art. 1'~. Compete aos Cllefes das Secções :
§ 1. ú A distribuição, direcção e . fiscalisação immediata de
todos os trabalhos de suas Secções, pelos quaes são respon·
sa.-eis ao Contador.
§ 2.° Cumprir e fazer cumprir os despachos e ordens do
C<Jntador, e propôr-lhe quaesquer medidas que julgarem convenientes ao bom audamento e regularidade do serviço.
§a. a Dar por escripto, nos proprios papeis, sempre que fôr.
possível, toJas as infon~lações_ ácerc-a dos w~g,ocios que correrem pelas secções; o u1terpor da mesuta forma parecer solire aquelles quo o exigirem.
§ 'J.. o Apresentar, assim preparados, ao Contador no devido
tempo, ou quantlo esto ordenar, os trahalho'S da competencia
das S~CÇÕ8S.
Art. 15. O Chef0 de uma Seeção será substituído, em suas
faltas ou impedimentos, pelo Primeiro Escrípturario della; e,
não o havendo, por um Primeiro Escripturario de outra
Secção, que o Contador designar.
::le porém os não lwu V8r nas outras Secções, servirá de Chefe uu1 2. 0 Est:rivturario da mesma Secção, seguindo-se atespciLo destes a regra que lica estabelecida para os primeiros.
SECÇÃO

lll.

Dos Escrípturarios e Praticantes.
Art. 16. Os Escripturarios executaráõ todos os trabalhos
couceruentes ás Sl!as Secções, dirigidos pelos chefes respecti-·
\·os, c rcsvonderáu pdos taro~ d<J cakLtlo, omissão de notas e
lai,.:d!ut:ttlos IJI·ul'l'h'~ a ctit:rÍ!JlUra~ãu, documentos, folhas e
guias do serviço das rucsmas Secções.
· Art 17. 0,; Praticantes co .. djuvaráõ ós Escripturarios nà
Contadoria ou fóra della, conforme determinar o Contador.
Arl. 18. O'entre os 2.••, 3.•• e ~-·• Escripturarios serão desiJuados pelo Co·1tador aquelles que devão servir de Escrivães da Pagadoria, hospital de marinha da Côrte, Almoxarifados e outras estaçoes do arr<Jcadação, bem como de Apontadores dos arsenal!s.
PARTI! 11.

it8
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SECÇÃO IV.

Do ArcltiL·ista.

Art. 19. Ao Archivista, que funccionará sob a direc~ão do
chefe da 3. • Secção, cumpre:
§ Lo Ter todos os livros e papeis do archivo em boa ordem
e asseio, com a numeração e rotulos que forem convenien·
tes, para facilitar as buscas.
§ 2. o Formar, segundo as instrucções que receber do chefe
da 3.a secção, índices alphabeticos, por ordem chronologica e
numerica e com todas as declarações precisas, das materias
sobre quo versarem os livros e papeis confiados á sua guarda.
~ 3." Fazer o lançanwnlo em livro proprio do todos os li·
vros e papeis quo sahirem do archivo eom autorisação do Contador; cobrando das pessoas, a quem forem entregues, recibos
}}assados no mesmo livro.
~ ~." Cuitlar na cons1)rvação dos livrog c papeis que se
acharem no archivo, solieitandú uo Coulauor as providen·
cias que entender neccssarias.
§ 5. 0 Receber por inventario totlos os livros, documentos e
mais papeis, confiados á sua g-uarua.
Art. 20. O archivista serú coatljuvado pelo ajudante do
porteiro, e por este substituído nos seus impedimentos, ou
pelo 3. 0 ou ~. 0 cscriptnrari~ r;·1c o Contador designar.
SECtj.\0 V.

Do Porteiro, Ajudante e Continuos.
Art. 21. Compete ao Porteiro:
§ 1. 0 Receber por inventario toda a mobilia c utensis da

Contadoria e Pagador ia, e responder pela sua guarda c conser·
vação.
§ 2.• Cuidar no asseio dos moveis e casas da repartição, respondendo pelos livros e çapeis em andamento, ou que lhe
forem entregues diariamente.
§ 3.• Ter sempre providas do necessario as mesas dos empregados da Contadoria e Pagadoria, fechar o expediente, e
sellar todos os papei~ que exigirem esta formalidade.
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§ ~- • Fazer os pedidos ou comprar, por ordem do Contador
e á vista de requisições assignadas pelos Chefes de Secção, os
objectos nceessarios para o expediente da Contadoria e Pagadoria.
§ 5." Transmittir aos empregados os re~ados ou papeis que
lhe forem dirigidos; devendo tratar com urbanidade, as
pessoas que forem á repartição por negocios que nella tenhão
peuden tes.
§ 6.• Manter a ordem e o nccessario respeito entre as pessoas que se acharem fóra do resposteiro, recorrendo para esse
fim ao Contador, quando o caso exigir, e não permitlindo o ingresso na Contadoria a pessoa alguma S€m prévio consentimento do mesmo Contador, ou dos Chefes das Secções, em
objecto de servi{'o.
Art. 22. O Ajudante substituirá o Porteiro nos scns impedimentos, o os Contínuos o cnadjuvar:íõ em totlas as incumIJencias prcscriptas no artigo antecerlcnle além ela entrega
que devem fazer do exporliente da Contadoria, e da correspondencia das Secções entre si, c com as demais estações.
CAPITULO III.
Da Pagadoria de .lffarinha.

Art. 23. A Pagador ia de l'\larinha ficará annexa á Contadoria e immediatamente subordinada ao Contador.
Al't. 2!J.. Incumbe á Pagatloria :
§ i. • Pagar, em vista dos competentes processos, os venci·
mentos do pessoal militar e classes de embarque; as ferias
da mestrança, operarios e serventes do Arsenal da Côrte, e
bem assim todas as despezas do Ministerio da Marinha, que
por conveniencias do serviço, não se possão centralisar no
'l'hesouro Nacional.
§~-·Receber as sommas destinadas ás suas despezas, e bem
assim as provenientes de indemnisações ou restituições devidas á repartição da marinha.
Art. 25. O serviço da Pagadoria será desempenhado pelo
seguinte pessoal :
Um Pagador.
Um Fiel.
Um Escrivão (Escripturario da Contadoria).
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Art. 26. Compete ao Pagador!
§I. o Responder pelos dinheiros que llw f,:rcm cntregms, \l
que recolherá a um cofre com a~ prccü:as sPr.ur:mças.
§ 2. o Cumprir com poutnnlirlnde c promptidiio as ordens
que receber para pagamento~, em vi~ta !las lollws e documentos competentemente processadns pda Contadoria.
§ 3.o Entregar na Contadoria, nrs primeiro' dias de cada
mez, os documentos da dcspeza paga no antPrior, com declaração, por escripto, do seu numero e impryt"tancia, a fim de
serem alli conferidos e convenientP.mrnte att1·ndidos.
~ 4. 0 Prestar·se aos rccensramcntos e eumr' que a Conta·
doria tiver de proceder no cofre c rscriptnra,;íio, por orca·
sião do balanço, ou quando isto srja ordenado nos termos
deste regulamento.
§ õ.• PropiJr, com audiencia 1lo seu fiador, prssoa iilonea
{Jara snu lid, por cujos ~ctns fl<:ará respons~v ·1.
§ r,_o Enl1'4':J:n· n:1 TIH~·~~~~~r:JI';., fi ·•···I a 1!0!' tt·~"{'i · ~~t•'n~ i·,
existente em seu pnllrr no rnrp:Tnw:nt" do c:.,ercic'o.
Art. 27. São attribuiç\Jes do e~criv1io:
§ L" Escripturar a ff)<~Pita e ile~prza da Pngndnrin cr·nForrne
o modelo n. ~.
·
§ 2.• Assistir ú entrada do dinh<>iro no cofre e a todos o~
pagamentos que se fizrrem, tanto rm t?rra gomo no mar,
averbando-os nosrr;:peclivo., docunwntos, e d,Jclaranilo, nos
relativos ao pessoal dm: navios c corpos, quac; (JS officiaes e
praças que deix:írão de ser pngos.
§ 3.• Apresentar ao Conta<lor mrnsnlmAntP, e no fim dos
exercícios, o balanro da re!:cita l' lk~peza do cofre da Pagadoria, para eomprontr a sua esc ri ptnraç:'io.
§ ~. 0 Apresentar na Contndori.1 r.wnsa 1m mte, e sempre
que lhe seja ordenado, a rscriptun.l('iio a seu cargo, para se
proceder alli aos convenientes cxa!iles, bem l:omo no fim p.o
exercício a mesma escriptura~ão e rlorummtos a ella relativos, a fim de ser tudo rcmettillo ao Thcsonr J l'\acional para
a competente liquiilaçfio.
§ 5.• Hcspontler pele· rcgulariibde das operaçlíes da Pagadoria, devcnilo representar innuetliatamente ao Contador sobre
qualquer illegalidadc ou dt>svio que rcconhcp no serviço da
mesma repartição.
§ 6.• Fazer encadernar por exercícios, em um só volume,
as minutas das informações e pareceres dados ao Contador, e
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as representações que lhe dirigir a respeito de qualquer assumpto.
Art. 28. Em todo este serviço será o Escrivão da Pagadoria
coadjuvado por um~-· Escripturario ou Praticante da Contadoria, quando isto s:ja necessario.
Art. 29. O Porteiro da Contadoria será tamhem da l'agaàoria, e um dos Contínuos daquelh1 desempenhará nesta o ser~
viço proprio do seu em prego.

CAPITULO IV.
Ua. onlem, lt•mpo e processo do sertifo.
Art. :JO. Os trahall10s da Conta!lorh e p,;g:uloria do mar·i·
uh a coruoçaráõ ás U e !IJI'rninar:\õ :\s :1 hora.~. om LIHI•)S os ti ins
que não forem de guarda ou ferindos.
Poderá, porém, o Cont.all<)r, quanll<i for· indispen~avcl, prorogar as horas do expedient", ou fner excr~utar em horas
ou dias exceptua:Jog, na (:ontadoria 011 für:1 dr~:Ja, por quacs-·
quer empregados tralJalhos <JUIJ lhos cumpitão.
Art. 3!. O Gontador não está sujeito ao ponto.
Art. 3~. O Porteiro encerrará o ponto dos seus subordinados meia hora antes da marcada para os empregadns.
Art. 33. O empregado que faltar ao serviço soll'rerá perda
total ou desconto em seas vencimentos, conforme as regras
seguintes:
§ L• O que faltar sem causa justificada p·mlcrá todo o ven·.
cimento.
§ ~-· Perderá sómente a gratificação aquelle que faltar por
motivo justificado.
São motivos justificados: f.o molestia do empregado·; 2.•
nojo; 3.• gala de casamento.
Serão provada,; com attestado tle medico as faltas por molestia, quando excederem a tres dias em cada mez.
§ 3.• Ao empregado que comparecer depois de encerrado o
ponto, e dentro da hora que se seguir á fixada para o principio dos trabalhos, justificando a demora, se descontará só• mente a metade da gratificação.
Ao que se retirar, com permissão do Contador, uma hera
ntes de findo o expediente, se descontará tambem metade da
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gratificação. O que comparecer depois das lU horas, emiJora
justilique a demora, ou retir;n·-se antes das 2, aintla que seja
por motivo attcndivel, pcrder:í toda a gratificação.
O comparecimento depois de encerrado o ponto, sem motivo justificado, importará igualmrnte a pPrtla de toda a
gratificação, c a sahida antes de findar o expediente, sem
permissão do Contador, a de todo o vencimento.
§ 4. 0 O desconto por faltas interpol~das scr.:í relativo súmente aos dias em que estas se derem; mas, se forem successi:
vas se estenderá tambem aos dias que, não sendo tle serviço,
se comprchentlerem no período das mesma:; faltas.
§ 5. 0 As faltas se contar:íõ á vbta do que constar do livro do ponto, no qual assignar:iõ todos os empregados, durante o primeiro quarto de hora que se seguir á marcatla
para o começo do expediente, e q uanuo se retirarem lindos
os trabalhos.
No mesmo livro lnnt;arú o Contauor as competentes notas.
§ 6. 0 Pertence ao Contador o julgamento sobre a justiílcação das faltas.
Art. 3~. Não solTrcrá dc~conto algum o empregado que
faltar na Contadoria:
L o Por se achar encarregado pelo Ministro de qualquer
trabalho ou commissilo.
~. 0 Por motivo de serviço da r:ontadoria, com autorisação
do Contador.
3. 0 Por estar ~crvin,]o algum cargo gratuito c oiJrigato·
río, em virtuue Lle pn'ceito de lei.
Art. 35. No fim do mez scrú o livro llo ponto· fC\mctlido
á L" Scc~ão para Iiqui lar as faltas de t'Jda um cmprPgatlo e
passar attcstado de frerpwncia, que deve ser assignado pelo
Contador c remPttido no Thcsouro.
Uma cópia authlJntica uLl mc~n~o ponto srrú mensalmente
remettida ao 1\Iinistro.
Art. 36. O processo dos documentos, de que trata o § 3. 0 do
art. 2.•, consistirá no exame de sua authenticidade, legalidade das despezas a que se rderirem, e vc"rilicação dos calcuJos arithmeticos.
§ L o Os erros de caleulo serão corrigidos, á tinta encarnada, pelos empregad,os incumbido;; da verificação.
§ 2. 0 Todos os documentos processados na Contadoria Je ...
varáõ a nota de exame e exactidão, assignada pelos empregados que ti\'crem feito o trabalho, a declaração por exten-
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so, da sua verdadeira e liquida importancia, e serão rubricados pelo Cllefe, da Secção respectiva; respondendo tanto este
como aquellcs pel:l:i irrcgularitlatlcs ou faltas que se derem
em semelhante ohjccto.
Art. 37. Na tomada de contas, a que se refere o § 1. • do
art. 7. • observar-se-ha o mesmo processo estabelecido no
artigo antecedente, na parte que lhe fôr applica vel; devendo o
liquidante lla conta apresentar, em duplicata, um relatorio
circumstanciado do exame a que tiver procedido, no qual
mencionará todas as irreg11laridades, erros e abusos encontrados, hem como as causas a que podem ser attribuidas
as faltas e aerescimos, quando os haja. O t:llefe de Secção
á vista deste relatorio, proferirá a sua opinião a respeito, submettendo tudo ao julgamento do Contador na fôrma do§ 18
do art. H.
Art. :m. No exume c verificação das tlcspezas realizadas
pelas thcsourarias de fazenda e divisões navaes em portos
estrangeiros, seguir-se-hão as instrucções publicadas por Aviso
de 15 de Fevereiro de 1862.
Art. 39. O livro ou livros do ponto da rnestrança, operarios, serventes e mais pessoal do serviço do arsenul de
marinha da côrte, será escripturado á vista das notas que
os Apontadores devem entregar diariamente ao Contador.
(modelo n. 5).
Art, 40. Os !Jilhetcs para pagamento dos indivíduos de
que truta o artig-o antecedente (modelo n. 6) devem ser complctu(los e as~ignados pelos Apontadores, processados segundo
as uotus do livro do ponto, c ruhrieatlos pelo Chefe da 2•Seeção.Art. 41. O comparecimento do pessoal do arsenal sujeito
ao ponto, será diuriamcntc vcrillcado pelos Apontadores na occasião da entrada, e nleia htlra antes da sabida do mesmo
pessoal.
§ L• Os Apontadores podem e devem verificar por si
mesmo, em horus diiTerentes e fóra das acima fixadas, se
os indivíduos, apontados se achao presentes nas suas respectivas ollicinas ou trabalhos.
§ 2. o As notas dia rias dos Apontadores serão por estes conferidas com as dos mestres, e sujeitas ao -visto- dos dircctores
das ollicinas.
§ 3. o As admissões de opera rios e serventes, despedidos, accessos de classe, augmento de jornaes ou gratificações, multas, descontos e outras alteraçües da mesma natureza serão
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averbadas. no livro do ponto, á vista de bilhetes dos directores
das officinas, rulJricados pelo ln,pector do Arsenal.
§ IJ,.• As gratificaçõ.~s por trabalhos executados fórn das horas
ordinarias, serão a verlJadas em vista de bilhetes assignadoi
pelos directores das officina~, rubricados pelo Inspector e
cu lregues aos Apontadores.
§ 5." O ponto dos operarios, mestres, mandadores, etc.,
empregados em trabalhos fóra das officinas, será feito á vista
das notas ou relações assignadas pelos directores, rubricadas
pelo Inspector e entregues aos Apontadores.
Art. 42. O pagamento das ferias ceve ficar concluído até o
dia 8 de cada mez; será feito pelo Pagador ou seu fiel, das
3 1/2 até as 7 horas da tarde, em pre~cnça do Escrivão da Pagarloria, dos Apont:Hlorcs c mestres das officinas, aos proprios
uverarios ou seus 1Jroeurnlores, lPgalnwntc constituídos.
Art. 43. Os livrvs uo ponto do~ arsenaes das Províncias
serão escripturados nas secretarias das respectivas inspecções; '
seguindo-se nesse serviço, bem como no processo das ferias,
as regras acima estabelllcidas.
Art. 4A. Os apontauores n1mlmma interferencia têm na administração uus :m;enacs, sua acção limita-se á verificação do
comparecimento do pessoal apontado: podem, porém, representar aos directores das o!licinas ou ao Inspector sobre qualquer irregulariJ~de que• ~e dê no serviço de que ·são incumbidos, dcvend,J, na falta uo providencias por parte destE>,
communicar o occorriuo ao Contador.
CAPITULO V.

Dos tmpÍ·egados.
~Et~tjÃ.O 1.

lJa.s nonuarões.
Art. 45. O Contador, Chefes de Secção, L ••, 2. ••, 3.•• EscripArchivista e Pagauor serão nomeados por Decreto
Imperial, os outros ern11regadc.s por portaria do Ministro.
Art. ~6. A nomeação do Contador, bem como a do Pa·
gador da marinha é ua livre cst~olha do Governo; as dos cbeturarios~

f~_'s Je S:.Jc.;'íll e E>lTipturarios dependem tle acccsso,mas não di
antiJuiuJLle, prdcrintlo-se os emp~cgac'o> de categoria immcdiatamcntH inferior mais babeis o zelosos pelo sernço.
Art. 't7. Ningul)m po lerá s~r nomeado vara o lugar de PraticantJ t1.1 C 111tadoria de Malitlba sem rrov3r que tem bom
pro.~ ..~Jim.mtu e a i.!alo, p:)lu m~mJs do 18 annos; tn'·Strando
em r,oncurs,; boa .ll}tra e conhecimento pc1·feito da gram~
m:~tic:t c lingaa nacional, assim como da arithmetica até a
theo: ia 1l.1s proporções inclusivamonte.
Paragrap:10 unicJ. Seriio dis;1cnsado> desta prova sómente
os individnoq qurJ occup1rem em outras repartições empregos d.l. ig:J:ll ca!~goria, para qne t::nllão silo nomeados em
v!rtu·1a de approvaç1o obtida em concurso nas matarias
' exigi.las.
A1·t. f1ii. N·~nhllm Pratic~nto ser .i promovido a ~-o es·
eriptnrario snm qno trmha, pdo mcao~, um anno de cxcr.
cicio na'fu•1llc emprego, o mostre c·m concurso quo conhece
a theoria da cscripturaçiio mercantil, nas suas applicações á
escripturação e contabilidade da fazenda de maPinha; algebra até as equações !lo 2. 0 gráo; :ts applicações da arithmetica ao commcrcio, com e~pecialidade á rcducção de moedas, pesas c medidas, calculo:> do descontos, juros simples e
compostos; o bem assim quo traduz as ltnguas ingleza e
franccza, ou pelo menos a u!Lima.
Art. ~9. Pderão tambcm s3r nomeados para os lngares de
3. os c ~. 0 • escripturarios os officiaes do corpo de fazenda que,
ao hom comportamentJ o zelo abonado pelos chefes com
quem servirc:a, c pela resultado da liqllldação de suas contas, reunão os conhecimentos exigidos no artigo antecedente,
provados em concurso para admissão naquello corpo.
Art. 50. Nenhum empregado juliilado ou aposentado poderá s.Jr nomea,lo para emprego da Contadoria de marinha.

Das licen;as.
Art. 51. As licenças por molestia conservaráõ aos empr~ga
dos da Cont3doria a sua antiguida1o por inteiro até seis me•
zcs, o por mc:aJ.o desse prazo até um anno, não se lovande
em conta todo o tempo que decorrer de então em diante,
·P.lRTK 11.
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Art. 52. Og emllrcgado!' que tiverem licença por motivo de
tnolestià, poderão perceber o ordfltHHlo inteiro até seis mezes, e a metade de então em diante, até um anno.
Nos domais casos descourar-se-hii a 5. 8 partr do ordenado até
tres mezes, a 3. 8 parte por mais tiL~ trcs atú sei~, I' a melado
por mais de seis atú um anno.
Em todo o caso n:io st•rá :~bonada a g-rati!ieação tl•~t.ritla
pelo eiTectivo exereicio.
Paragt:apho unico. O tempo das licenr;as reformadas ou do
novo concedidas dentro de um anuo, contado do d i:t em que
houver terminado a primeira, será junto ll•) t1Js antet~dentPs,
para o fim de fazer-se no ordenado o desconto de ttue trata
este artigo.
Art. 5:1. A licença, :linda em caso tle mo!Pstia, podPrá ~rr
concedida com o ordcna·lo corre~pondénte ao tempo respee1ivo, ou sem elll', a jnizo do Ministro.
Art. !)'~. Não terá lngar a c·one,•s-;:to de lic~fmr;a ao nmpre·
gado qne ainlla n:io houver entra•lo no ell'ectivo exerddo
do seu lugar.
•
Art. 55. Ficão sem eiTI•ito as lirPnças, tle. que se não usar
um mcz der10is de concedidas.
FEGÇÃO IIJ.

Das aposentadorias.
Art. 115. Os empregados da Cnntadoria r. Pagadoria sú pode·
-rãoseraposentados, quanlo lkarem inhahilitados par:1 PXerrer
. 08 emprego~. por motivo dt.l mol.~stia. ou Je avançada illade,
·ou a bem do serviç•J da fl'Jlal'liçiio.
Art. 57. Será aposentado com o orJe.nado por intl'iro o em·
f_pregado que contar ::10 ou mais a unos de serviço, e com o orue·
-nado proporcional o que th·er menos de lrmta e m:ds de dez.
§ 1.• Nenhum empregado será aposentado, tendo menos de
·dez :mnos de serviço.
§ 2.• O empregado será aposentado com o ordenado do
;ultimo lugar que servir, com tanto que tenha nelle tres an·nos da efiectivo exercício, ex.cluido todo o tempo dn inter.
··rlipçües poc motivo de liecnç:~s ou faltas, ainda que em
.consequeneia de molestias; e emquauto os não c~Jmpletar, ~ó
;0 potlerá Sl'f i:om o flrdenatlfJ do lugar •JUI' :llltcrionucute oc.c.upa\'a.
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Art. 58. Serão con~ideradus como serviços utPis para if
aposentadoria c adtlicionatlos aos que forem feitos na Conta·
tloria, os IJUO ·o empregado houver em qu~ll)uer tcmp()'
west:do:
I. o Nú exercido de empr.~gos [Jllllliros, de nomeação diJ governo e cstip!Jndiauos [leio Thusouro Naciunal,
~. 0 Em repartições administrativas provinciaese na Camal'a i\Iuuicipal da Cúrtc, exercendo empregos rPtrihuidos; mas
o tempo tl•lS serviços dfectuatlos nestas repal'ti~ões, sná contemplado súrncntc até urn tert•o do !flHJ se contai' relativa·
mente aos que forem pret;!ldos na l:untadoria.
3.• No excceilo ou na marinha, como ollieial ou praça d~
pret, se não tiver sido já incluido o respectivo tempo de &er\'it;o em ref,_,rma militar.
i. o Como addido á Contadoria.
Art. ti!.l. Na Jiquida~ão do tempo de serviço, se oLservará O'
~eguintc :
f." Quanto ao St!rviço pr·.;stado na Contadoria, não sedescontará o tempo de iuterru[Jção pelo exercício de quaesquerouu·as funcções publicas, em virtude de nomeação do Gover·
no, (le elei~ão popular, on de prescl'ipção de lei; SPrá, porém~
descontado o t m,~o de f;dtls por uwle.:;tia, excedentes li ses·
senta dias em cada anuo, c d\J licenças e de faltas não j usti·
fica das.
2.• Quanto aos serviços prestados em repartições provinciaes
e na Camara 1\funit~ip:!l da Càrt•J, se contará sómente o tempo
do exerci cio no em pr~go, excluído completamente o de inter·
rupr,:ões por qualquer motiro, bllm como o de lict·n~as ou
J'altas.
3. • Qnanto nos serviços prestados no exercito ou na mar i· ·
nha, a liquiJaçào será feita segundo as disposições da legisla·
ção militar couccmentes á reforma.
Art. QO. As tlisposiçõ()s dos artigos antecedentes compre·
!tendem não sú os empregado;; nomeados p11rn a Contadoria
de marinha depois da promulgação do Decreto n. !739, de :!6
de .Mar~·o de 1856, como os que já servião antes, e em caso al·
gum, tendo o empregado direilo aos ordenados marcados na
~ tahella que haixotl com o mesmo decreto, será tomado por
IJase da liquidação do vencimento de inactividade o tempo ma·
ximo de 2;; annos, estabdecido na legislação anterior.
Art. 61. Perderá a apo~entadoria o erppregado que fôr con·
vencido em qualquer tempo, por sentença passada c:.n j ui,•·
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elo, de ter, enHfHnnto :-o aciJavn no t;.;crcit:io tio >•m rmprc:~o,
eornmcttido us crimrs de peita ou suboruu, olt prt~.titado :11'lO
lls rcvülll?ão de s8gredo, tlc trn il,'ão ou Ul' olmso de cuull:n,t;a.

JJ:~s

demissiks c

medid~s

discipf inan•s.

Art. 62. São amovivcis todos os crnpr0gndus ll•1 fnenrla da
marinha.
Art. 63. Os Praticantes, qne n1io mostrarem nptid5o no llm
de dous annos, ~erão demitiidos.
Art. M. Os emprega:lc,s da Contadoria de marinha srrií'l
sujeitog ás seguinte:; [H'PR' dist:i[Jiiuares, no;; casns do nPgligoncia, desohedien::ia, falta rJc Cllmpri:nentO de UeVIJf'('S, fl
falta de comparccim~nt•J, srm causa Jnstilicado, por 8 ilins
consecutivos ou por i5 interp:Jiados, !l urante o mesmo lllt'Z
gu em dous seguidos:
:l.• Simples advertcncia.
2.• Reorehensão.
:1.• Suspensão ::tlé Hi dias, com prrda de toJe o vencimnnto.
Estas penas serão imvostas pelo Contador, podcutlo as duns
primeiras ser applicadas pelos ehef~s de secçiio.
Art. 65. A suspensão, no raso do pri~ào por qualqaer motivo, ou de cumprimento de pena que obste ao desempenho
das fnncçõcs do emprego; de exercício de qualquer cargo,
indnstria, ou occupaçiio, qua prive o empregado do cxacto
cumprimento de seus deveres; de pronuncia sustentada em
crime commum ou de responsabilitlauc, ou o empregado se
livre solto ou preso; c finalmente, quando se torne necessaria
como medida preventiva ou de seguranra, só poderá s~Jr Ullterminada pt>lo Ministro.
Art. 66. O ciTei to da smpensão é a perda do todos os veucimuntos, excepto quando se tratar de pronuncia em crime de
respousabiliJad,!, ou Llc mc.lida preventiva.
Nestas hyp,Jtheses, o cmpr·cgado perllerü a gratificação, e
na dr pronuncia, H~ará pri1·a,Jo, uJ,,m dissn, rle metnrl•• do
ordenado all\ ser~ li na! condcmnatlo ou absolvirlo, nos tPrnws
dos arts. !65 § !1.• e ta do codigo do processo criminal, resti·
tuindo-~e a outra mela•le dada a absr•lvir;ão.

SECÇ.\0 V.

lJus rencit!Jt'lllvs.

Art. li7. Os Ycncinwn tos 1los em preg:1dos da C.•nt:11iorill
de marinha co;Jstiio L!:J onlen~do c gratiiieaçio; e ~ào os lixados na ta!J~I!a aunrxa a o.-t•: n·gnlam• nto.
Art. 63. o emj)regado que substituir ao c.mtador, Oil a algum dos c:wft'S Ul' s.~::çiit}, ltCI'~elwr;i, ulé ll J.os !'HllS Vt:ncimentos, a gralifkaç:io do suhstit,Ji.!o, n1•l eFc.:Jca·lo poréru
o total, em ca,;o ;dg um, aos ven...:imt~nt"s lí!Hl a C>tr:-. competirem; c tlJLl•J o v~nl'iuwnto uo sul.Jstituilu, se cst•J ua,la percci.Jer.
An. GO. O ompregaJo fJll~ exercer intPrina•m•ntc lugar
Vago Jlt'l'Ct•lh:I<Í U

f•·'·JI

·t:liYU VUiiCÍIIII:IllO.

Art. í'O. O :·uaprq;;tdo cuuaulis-,wua J., em serviço cotraulw ao i\liiliSWI iu tia Marinh:~, ainda IJllcl cum atlt'Jri,at;iio
deste, não t:.!nt tllre:to Jo.o veucimuntos do üillpregt~, cnHJUanto
dUrüf a CiJllll!IÍ"~élU.

C.\P!TlJI:.O VI.

Disposirões gel'!tes.
Art. 71. A csc1 iptura~·iio, con!allilid~tit! c llscalba~àorlu~ero
ditus e das de~pezas do Mirlisterio tia Marinha nas Províncias
~;outiuuaráõ a ser dcsempenhatl:H pu!Js 'l'lu•souraria~ de fazenda, ás quars li cão subordinados, no que. diz respr;ito a esse
serviço, os empregadi}S da Contarl•Jria, que alii servirem de
.Escrivã~s dos almox.arifailos e Apontatlores dos arsenaes, bom
como os officiaes do fazenda tias companhias de aprendizes artífices e marinheiros.
Art. 72. As sobreditas Thesonr~rias, na uirecção do serviço
que lhes é incumiJido no precedente artigo, procuraníõ entender-se o procedet· de accordo com a Contadoria do ~larinha, á
qual remetteráõ mensalmente tai.Jellas demonstrativas da despeza, com o desenvolvimento constante do respeetivo orçamrmto fi inHtrui•las com os docnmPutos quo as lega lisa rem.
Art. 7J. A disposiç;iio do <:rtiJo ar:tccedent~· en:nprd1·~ndo
a.s agencias fl commandantes de navios ou osta<,;õ!'o, nt\vae3 no
estranieiro.

no

ACTOS DO POIIF.fl

Arl. H. O; ollici:Jt', ole I"<JZI•nda tios navio,. cnrpos 1• eomp:J·
nhias de marinha. 1~:11o na C!!rte coano na~ Pruvineias ou
n.J Pstrait:reiro, p:u·twi;nrf•~ :i t:·mla lorin a.; o•·•·nrreneias rr·LItivas ao SflrYip a :'l'lll ''llr:;"••, euj•J r:onht•cimeulo po~sa inlere~~ar :í fat.ea~da pulolka.
Art. 7:J. O P ·g<trlor preslar:í no Tht•,:onr., Nadonal ti:lllt;:l
j,Jont• ., nos termo.; tJ,a Ir• i, •Jil•l s·~ria arbitratla na P~'"P'w~·iio tle
tU.OtiU,~OY.I J•Or l:OJt>,iOUU Lio VtJncimcnto, tJUC perceher <llluu duwnJC.
Art. iG. Os OlllJlrt'!!'a•los •la C•mttuloria, que furo•m nouH·a•los
para COJIIIl'lbsiks fúr:a ria Citrl!•, JlCI'et'beti':'ail um:t ajud:t th~ cusIn igual a tpte StJ abl!na ao~ u'o Ministerio Lia Fazenda de igu:~cs
calegorias.
Art. 77. Os l'ntpr··~a•l••s da C•mtadorin p1 gar:íõ p..J:Hn omr.a·
ri'i··~, que obtivereni, os nwsmo~ rmolumrnlos IJUC os tle
igual!s ral.c~nrias tio ~liali,:terio tla Fau~nda.
Art. 71'l. :\"nnhnm t~rrqon•r;:ulo da C·nJtarlori:t JlO•lt~r;í srr tll'tlt~urador de 1•arl•'s ern n•·g(ldos qtw, dir~lcta ou iHtlireelamente,
J•ertcnção ou di!:[àO re,:peito ;i raz~nda nacion;tl; n~m por si,
nem por intcrpo,;ta rwsma, tomará parte em qualquer contr:~eto com a mesma faiOHtlll, soh JH'na de ser tlemiltido.
Art. 7!1. Nenhum en•preg.ttlo da I:•Jntadoria entrará no exercício do lugar ttara que fúr nomeatlo, sem prestar juramento
du bem se·rvir, nas nüt•>s do St!U chefoJ, sob pena de nu li idade
dos acto~ fjUC praticar, c porlla de quaPsquer vendmeutos que
haja percebido, além das penas declaradas no Codigo Criminal.
Esta solemnidadt! constituirá o 11clo de sua po:<se, da qual
tlatatá o llin~ito á percepç:io do vt•neimento que lhe compe·
tlr, c aos demais dirt!itos e regaliils, rJUtJ pelo presente rc·
gulamento lhe são cour.edidos.
Art. 80. Os officiars de l'az~nda, quando desembarcados
comparcccráõ diariame'llte na couladoria, cnjos trahalhos
coadj uva ráõ.
Art. 81. Conscrvar-~c·hiío vagos tantos lugares de 3. o• e
~.o• Escripturarios tjU11ntos forem os empregados I!UO ficarem
addidos á Contadoria, llt•sempcnhando funct;õcs que devão ser
exercidas, na fórma do presente rogulamcnto, por emprega·
dos desta repartição.
Art. 82. Fica revogado o t'ognlamento e decreto n. o Hi36,
de 26 de l\larço de t8õ6 e quacsqucl' outras disposições em
eontrark.

EXECH flVO,

4:!1

'f:tlwlla •lu <i \"c•ru•hu ~utns que <!ev,.m pcrtwber os t>mttrt>•
g:uf<l.,; da t~out:ulcn·ln d., ;uuo•lniJ:l,
~

E'IPHEn(iS.

I

onim.oo~.

~-

QJl,\ TIFICA ·
ÇtlES.

-

'fvT.\1..

Contador ..........

:J:::.o:wJOo

l :800~000

ii: 000 ,~000

sc('~·:io ....

2:000~0!}0

I: 200;)tl00

3:~00;)000

I."" escripturarios ..

1:G00:5HOO t :üO:t,~OOII

2:ü00hCOO

2."' ditos ...•.•....

t:::oosooo

EOO~OOO

2:000,)000

:J. •• ~~ itos ..........

I :OO~.'IOOÜ

500;)f00

l:t.iOO~OOO

i.•• dilos ..........

601)~000

&011~000

1:000,)000

Praticantes ...•....

~00,~000

101),1000

riOOEOOO

Pagador ...........

1:600~000

1:800~00(}

3:~00,}000

Fiel. ..............

800~000

r.mor.ooo

1:300~000

&00~000

70fi~OOO

1:500,~000

PorttJiro ...........

8006000

&00~00

1:~00~000

t\j udantc do dito ...

GOO,)OOO

~00,'!000

1:000,';000

Contínuos ..••.•••.

~00~000

~oo;sooo

soo~ooo

Clwrcs de

Archivista .........

•

•.

'

On.Ennçio.

~~ empregados !IIIC ctcrcerern as fum·ç,;rs dfl apontadorrs dos operarros llo arsi!nul da côrll', pcrccbcráõ mais n gratilkarllo uunuul

de 400HO~O.

Rio, 20 de Junho de 1808.-..4ffonso Celso d,, .\ssis 1-'ifJIICircdo.

ACTUS llO PODF.R

~IODELO
Deve.

'!'he&DUl'O

,\ imporlanda desirmuda pelo
art. da lei 11.
de
de
pura il6 11t•spczJs do uliuislcl'io
da 1uni·iuhn utt l''(•rdrio ~":c
,

r<'latir:u·nc te üos sr;;uintes pn·
tilgrnpho.s :
~!··crrf:-:ri.1 dt" r:~::'I·Jo .... .
!~ ~~.{' Cu:)t.:~:;.o na\i•l. ..... ... ·
0
!~ 3. (.!n:ll·td t;rncral da ma·

!:-1 1."

rinhu .....••..........
.. ~ ·: Ço~ls~·i::u ,~upm~1u militar

~

"·

l .. o.Jtar.or:.l ...•..•.•.•..•

G. o lutcHdrnl'li1, éJcres.sorios r
fflM~rlbo dt~ C<1111pril~ .••

~)

7 .• Audituria c r"•euloria ...
.§ li. • Corpo da arlll:Hia c das;es
i.IHIH'li.\S •• , .•. • •. • •••• •
llnl'ill. . . . . . . . o .

§ !l. 0 natalh:io

Si

10. Coq><> de in•prriaes mari-

~

11. Con•pilnhia de inYalidus .•

nllt•iro.< .•••.•••••...•.

~ 12. Arsl'lli>CS .•...••.••.•.••.
J:l. Capitania de purtos •••...
~i I!. Força navul ............ .
~i I á. l\:1 1i os d1·sanuados ..••••.
!,') IG. Jlo>pit:ICS., ........ • .. .
~; 17. l'har(;cs ................ .
~ tE. Escola de marinha .... ..
~ l!J. !\('formados ••••.•••.•••.
~ 2(}. Obras ................ ..
Si ~1. l.I'SJ>Czas cllraordinarias c
c\·cutuacs ............ .

Si

N. '1.
Nacional.

I--:fayer..
Pela importancia distribuiria ás
thcsourarias de fazrnda das
pro\·indas abaixo declaradas
para as dest•ezas das diversas
rubricas do ministerio da marinha no exercido de
, conforme o a\·iso de
a saber;
t\ thrsonraria de faT.Cnda da proYincia d11 Bahia ....•....•.•.
A thc~ournria de fazenda dn pro,·inrin de Pcrnamhnco ..•...•
A thrsuur:ori<1 de fazenda da provinda do Pnrá .•.••.....•••..
A thesouraria de fnzt•ndn •In pro\iul'ia 1lo llio loranrle do Sul.
A lhrsnurarin ti(' fazenda da pro,·iucia •le Sant:1 Cathariua .••.
A thrsour11ria de fazenda da proYinria do Par:má ........... .
A thesournria de f:1zenda da pro,·incia de S. Paulo ••.••.•.••.
A tlwsouraria de fazeutla d:1 pro,·inria do Espirito Santo ..•. ,.
A lht•souraria d(' fazeuda da pro,·incia de Sergipl' ....••.•••..
A thrsouraria de fazenda da pro,·incia das Alagô~s •• , .••..••
A lhcsouraria de fazrnd:l da pro,-inl'ia da Parahyha ...•...••.
A thcsoururi;1 de fi1zenda da pro''incia do Rio Grande do Norl<'
A th('souraria de fazenda da pro\incia do Ceará ............ .
A thrsouraria de fazenda da pro' incia do Piauhy .•.•.••_..•..
A th~snurari3 de fozenda da proYincia do Maranhão •...•.....
A the8ouraria dr. fazenda da prn·
\inda de Mato Grosso ....... .
A lhl'sonrnria de fazl"nda dn prolinda do Amazonas .•.....•.

l'.lR'! E li.

!H
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Deve.

pagadoria
A importancia suppritla p~lo LhP.souru nacional, an pngatlor de
marinha .lo;;é Joatluim da Fonseca~: Cuu!Ja, segundo o a' iso
de
, para orcorrer
a• de; pelas a seu rur~,;e no u1cz
d~ ••••••......•.•••••••....

Idem recciJid& tle di~ersos uo me?.
de
, proYenieutt~ •le t'Oll·
L•ilmiçocs para o montl'pio,
•·uja n•o:eita {> escript ur111la deIJaixu do lilulo - llr;pt'la anunllar tia \ t•rhn-roqw tia :u··

uuuln c

chl'):Sl"S aUill'l\1~ . . . . . ..

EXJ.:CUTIYO.

da l\larinha.
Prla import"nria des(l!'mlidn peiG
Jl<lgnclor da marinha uo mez
de
, com as diver;as
rnbrirns do orçnmento , por
ronta do credito ordiiHirio conCNiido -jl~IO 8i't. da lei O.
de
de ..••••.•••••••.••.•••
Idem idem no mez de Agosto ••••
IMm idem do mez de •••••••••

I-Iaver.

UG

A4.:1'US OU roOER

Pngadorja
Pelo eredlto ordinarie

Desenrolvimettto da

.
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It.\T.\S
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1SG7
Julho ..•..............
Agosto ............... .
Setemllro •............
Outullro •.............

Novembro ............ .
Dezembro ............ .
1Sü8

Janeiro .............. .
Fevereiro ............ .
.Março ............... .

Abril ................ .
:Maio .•.••............
Junho ............... .
Julho ................ .
Agosto ................ .

Setembro ............. .
Outubro ....•.........

Novembro ............ .
Dezembro ............ .

:.:>
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-~

EXECCTHO.

da l\laJ•iuln. ·
de

d:t lei n.

tlc

despeza effectiva,

"'
~

.,;
o

_;

~

.
"'

~·
....

o

c..

·;:

8""

"'E"'
....
"'-r

'O

.:::"';:.

"'

;;-;

Q)

~

...

::;

......
·;:,

.::;

r.

;Q

._

c:

o

Q:)

~

..<:;

s::
·;:

...5
<:J

'-::::!

õ"'
c.,

"'
t:il

137

ACTOS DO PODEit

Deve ..

Thesouraria de Fazenda
A import:mda

di;;tribuida

ú t11rsonraria dr fnzrnda,
p<~ra as dPsrwz~s das di\'rrsns rnhrit·as do ministl'rio da marinha no I'H'rCicio d·~
rrn virtude
da !ri n. d~ dr
t.lr líl ••••• a snhrr:

Jntendrncia r acce;;sorios c
cnnsrlho de compras ..•
Corpo dn :1rmada ~ rlassl's
tlilnr~:ts,

..•........•..

C"rpn de imprri11cs rnnri-

n!!rirns ............... ,
Companhia de imalitlos.
Arscnm•s .••....•••..••.
Capitnui~s rir. portos .....
For.; a nnval •..•••.•.....
llo>pitac•s •.•........•...
rharúr-s.... . .......... .
R:•fnrmados . • •.•....•••
Ohra~ •••.•. • •••.. • .•.. •
Jlrspe~as cxtranrtlinarias c
I'\'!'IIIH:II'S · • • • • • ·

EXECUTIVO.

da Pro\'incia da Bahia.
Pela importanr.ia despendida com as ui versas
rubricas do wiuistc rio
da lliariulla no uwz de
Julho de
, coulunuc
a dcmoustmcilo rcuwttitlu (ll'la lhcsouraria llc
fa.cuda •.••....•.••. _

186 Agosto ........ ..
SctrmiJro ...... .
Outubro •.•••...
:Suvcrubw ..•..•.
Or·t.t'IUbro, •••••.

18H .I.IIH'iro .•••...•.
Ft~\ er·~,ru ...... .
:\!arl,"ll • • . • •.••.
Ahnl .......... .

;\lnio ........•..
.luuho ••.•.....
•lulhu •....•. , .•.
;\;_!o~lo ......•...
~ .. r.•.ruhru ..•••..
f •utuhru ..•.....

!\n\P:uhru . ....
Ut..•J.t·uthr~J.. . ••.

439

Haver.

HO

Tbesourada de Ji'azenda

<:J
~

'O

DATAS

"'

.,,

'"
<e<:>
.!:2
~~"'
>(

s':f;

:_)

f8íi7.

Julho ............... .
Á:.!OSIO, ., •.•• , ...... .

Sde111hro ............ .
Ontnhrr. ............ .
l\'nvrmhrn ........... .
J)('7.1'lllill'() . . • . . . • . . . . •

1!-lü8 •
.T~nriro ............ ..
FPvrr. iro ........... .

.\lat\'O .............. .
Ahril. •.•...... ·..... .

ltaio ...••............
.Junho .............. .
Julho .............. ..
Agosto .............. .
Setemhro ............ .
Outuhro ....•........
Nov.•rn hro ........... .
lJPZI'Ill hl't) .• , , , , . . . . . .

o

u

EXF:CUTIYO.

da l"ll'o'· incia da Bahia .
despcza effectiva.
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MODELO N. 2.
.O chefe da

~. •

secção.

Rubrica.

ltliDisterio da lUarinlla.
Exercício de 186

a .186

N.
O Sr.
tem direito aos vencimentos abaixo declarados relativos ao
mez de
: •....••. , . . . . . • . . . . • • . . . • . • . . • . . . • • . • . • • IJ
Maio nas •. • . • . . . . • . . . . . . • . • • . • • . . . . . . . • . . . . • . . IS

Sol~o

Comedorias . • • • . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~
Gratificação . . . . . • . • . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . • • • 11
Soldo liquido do criado • .. .. .. . .. . .. .. . .. • . • • . • 1J
Raçê!es........................................ ~

Luzes . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6
11

Desconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • lS

~.a secção da contadoria da marinha em
de t86

de

O escripturario da contadoria

F.
Certifico que recebeu e assignou a folhas do livro proprio.
O escrivão da pagadoria

F.

EXECUTIVO.

MODELO N. 3.
o chcft' da

~.a

secção.

Rubrica.
ltlinisterio da ltlarinba.
Exercicio de 186

a i86

§ 8. o Corpo da armada e classes annexas.

N.
O Sr.
tem direito ao soldo abaixG dcelaradG vencido no mez de

Soldo liquido de montepiG . • . . . • . . . . . . . . . . . . •
Desconto de . . . • . . • • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •

2.a secção da contadoria da marinha, em
de 186

~

"

de

··

O escrivão da contadoria,

F.
Certifico que recebeu e assignou a folhas do livro propri,o.
O escrivão da p~gatloria,

,\CTU~

DO I'ODEII

~lODELO
Deve ..
1867.
Julho

»

O Pagador da l\larinba

A import~ncia de
Que em lirtude do desp;lcho do
de
de
del86 ,
rrc!'ben da thrsouraria geral do
thesouro nacional, pot· C!lnln do
pedido em a\·iso de de
do corrente anuo.
E como recebeu fiz !'Sta receita que
comigo escrhão assignou o paga·
dor.

F.

F.

Pagador.

Escrilão.

2 1\ importnnda de
Qur. em yirtud~ do despncho da
de
de
de
recebeu do
2.o tenente da armada João Pereira
dos Santos, proleniente de 10 mez!'s

de sua contrilmição para o monte
pio,~.l contar de
a
de;.

E como recebeu fiz esta reretta da

qual extrahi conhecimento em fórma !JUe comigo o escrivão assignou
o pagador.

F.

Pagador.

,

F.

Escriüio.

4 A importancia de
Que em ,. irtude do despacho da
de de
de
recebeu do commissario de '2. •
classe João Antonio de Souza, proveniente do alcance reconhecido peJa Ii!JUidaçãode sfc como encnrregado dos generos da fazenda nacional
11 bordo •lo lllpor
dcsuc
a
de
E como recebeu fiz esta receita da
qual cxtrahi conhecimento em fórma que comigo e;crivllo assignou o
pagador. ·
F.
F.
Pagador.
Escrhilo.
3

H5

EXECUTIVO.

..... . .
1867.
Julho

Haver.

Pela importancia de
des·
pendida com as seguintes verbas:
1.• Secretaria de estado; ••....••
2 • ConsellJo naval. .............
i.• Conselho supremo militar .••.
.
F.
Escri\·:Io.
2 Pela importancia de
.
despendida com as seguintes verbas :
~ 5.• Contadoria ............ , .....
Si 6.• lnteudencia, accessorios e con·
sclho de compras ................
§ 7.• Auditoria c cxccutoria ........
~ 8.• Corpo da armada c classes annexas..... . . ...•...•••.•••.••.•.

~

))

.,.

))

F.

8 ditos •

1 documento.
1 dito.
1 dito.
i ditos.
2 ditos.
1 dito.

Escrivao.
des4 Pela importancia '~C
pendida com as seguintes verbas:
li 12. Arsenaes ................... .
§ 13. Copitanias de portos •••.•..•.
SI 16. Hospitaes .................. .
Si 20. Ollras ...................... .

7 documentos
2 ditos.
1 dito.
l! ditos.

F.

F.

"

I documento.
4 ditos ..
1 dito.

Escrh·ão.
3 Pela importancia de
despendida com as seguintes verbas :
3.• Quartel general da marinha .. .
9.• Batalhao naval f............. .
11. Companhia de invalidas .••...
H. Força na,·al ............... ..
~ 15. Navios desarmados •• ·••....••
SI 17. Pharóes .................... .

1

))

! documentos
1 dito.
3 ditos.

Escrivfío.
des5 Pela importancia de
pendida com as seguintes verbas :
Si 10. Corpo de imperiaes marinhcir·os ...•.•..•....••.•••..••• 2 documentos
Si i8. Escola de marinha ..•••..•..• 2 ditos.
Si .21. E,·entuacs ................. , 4 ditos.

F.

»

Escrivão.
6 Pela im portnncia de
despendida com as seguintes verbas:
Si 12. Arsenaes ................... ,
Si U. Força naval ............... ..
Si 17. Pharócs •.•..••...••...••••••
Si ~O. Obras .• , ....••...•.•••...•.
~ 21. Ev~ut.uacs ..•....•...••.•••.
.
F.
Escrhã!J.

2
3
1
1

documentos
ditos.
dito.
dito.
-i ditos.

N. 5.

MODELO
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Haverão tantos livros rjuantas forem as officinas do arsenal, e todas designadas alpbabeticamento.
as folhas
~orrespon~cntcs
ao numero dtl
n. t, 2, Estes
3, etc.,livros
pura terão
so tornarem
mais
portate1s.

operario~.

c mais algumas para

substilUI~ocs

por mcrte, tlrmi>-são,

~!Janúouo

de scrviç,o, otc., podendo haver mais de um livro com

indica~.ão

iKUal sob
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ACTOS ' DO PODER EXECUTIVO.

MODELO N.

6~

F. (rubrica).
Chefe de secção.
N.

8.

0/]icina de carpinteiro.
li.• classe.-Operario n. 190 Manoel Marques dos Santos.
Tem matricula e ponto a fls. l90 do livro competente.
·
Este operario tem de receber na pagadoria de marinha, o
vencimento relativo ao mez de Outubro ultimo, constante
das· seguintes verbas :
'
Feria ordinaria.
Jornal em dias uteis, a............ .. 8 8
Gratificação em idm, a .. .. .. .. .. .. .. 8 8
I
Desconto de ..•.............•.. , . . . • •
f1

!

Gratificação de HíO por o1o do jornal e gratificação em dias fenados • ~ ••......•.••....•
Data de !O por o1o em
horas de serviço .....
Dita de 250 por 0 /o em tarde e noite ••••.••

8

Total rs .•.••..••..• : • • • • • •

li.• secção da contadoria de marinha, 3 de Novembro de
1867.

O apontador,

F.
Certifico que recebeu a importancia acima.

F.
Escriv~o

da pagadoria.

H8

AC.TOS DO PODER

DECRETO N.

4215-DE

27

DE JUNHO DE

18G8.

Altera o lllano dos(uniformcs dos officiacs do''C_orp_odc Fa~cnda.

Hei por bem ordenar que os officiaes do Corpo
de Fazenda usem do mesmo uniforme concedido
aos da Armada pelo Decreto n.• 3173, de 5 de
Novembro de 18G3, com as seguintes alterações:
No primeiro e segundo uniforme o distinctivo
será: duas pennas cruzadas bordadas na gola
da farda, tendo na parte supet·ior a corôa imperial, mediando um terço de pollegada ingleza
i:la extremidade . das pennas ao alto da corôa,
e um sexto de pollegada de distancia entre as
ramas das ditas pennas (modelo n.• 4).
No terceiro uniforme o distinctivo será: a ancora
e amarra do honet bordado a prata (modelo n.• 2).
A bordo dos navios c nos quarleis poderão os
ditos officiaes trazer paletós de merinó azul e
quatro botões na frente. Fóra destes casos, o uso
.
do terceiro uniforme é obrigatorio.
Os Fieis usaráõ nos bonets d~ corôa e ancora
bordadas a prata, coin duàs pollegadas inglezas
(modelo n. • 3).
Ficão supprimidos os vivos brancos no fardamento dos mesmos ofliciaes.
O Chefe do Corpo, poderá usar, menos em acto
de serviço, de chapéo redondo com sobrecasaca
sem divisas.
Os ditos officiaes só poderóõ usar de capa branca
nos bonets com o competente distinctivo.
Fica revogado o plano, que baixou com o Decreto
n.• 3173, de 5 de Novembro de 18G3, na parte em
que se oppõe ao presente Decreto.
Affonso- Celso de Assis Figueiredo, do l\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, assim o tenha entendido e faça
executar. Pala cio do Rio de Janeiro, em vinte sete
de Junho de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

A fronso Celso de Assis Figueit·ed.>.

U9

EXECUTIVO.

DECRETO N.

~216-DE

27

DE JUNHO DE 1868.

Declara o modo de contar o tempo de prorogação de prlv!:Jegio concedido á Companhia-Luz Sleariea.

Atlendendo ao que Me requereu a Companhia-Luz
Stearica -, :e Conformando-~! e com o Parecer do
Jlrocurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional,
Hei por bem Ordenar que o prazo de cinco annos
de prorogação do privilegio, que lhe foi concedido
pelo Decl'eto n. "4179 de 6 de Maio do corrente anno,
seja contado da data do mesmo. Decreto.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do .Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agr·icultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em vinte sete de Junho de mil oitocentos
sessenta e oito, f(Uadragesimo setimo da Independencia e do Imperto.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas. ·

-···-DECRETO N• .i2t7-

DE

4

DE JULIIO DE 1868.

AILera a organisação do batalhão de inrantaria numero vinte
um da Guarda Nacional da Província do Rio G1·ande do
Norte.

Attendendo ao 9.ue Me representou o" Presidente
da Província do Rw Gl'ande do Norte, Hei por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica elevado a oito, o numero de
companhias com que foi organisado o batalhão de
infantaria numero vinte um da Guarda Nacional da
Província do Rio Grande do Norte, e revogado, nesta
parte, o Decreto n. o 3258 de 27 de Abril de 4864.
P.t.RTll

U.
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.Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 1lo :\leu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendido e faça executar. Pa\acio do Rio de Janeiro, em o primeiro de
Julho'de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setirno da Independencia e do Imperio.
r.om a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Martim Fmncisco Ribeiro de And1·ada.

DECRETO N.

~218- DE

4 DE

JULHO DE

186R.

Crêa mais quinze lugares de Conetm·es par·a a 1'1 aça do
Commcrcio da Ctit·tc.

Hei por hem, na conformidade do art. 61 do r.odigo
Commercial e sohre consulta do Tribunal rio Commercio da Côrte, Crear mais quinze lugares do Corretores para a respectiva Praça do Commercio,
sendo cinco para a classe de fundos publicos, cinco
para a de navios- e cinco para a de mercadorias;
revogadas as disposiçôes em contrat·io.
l\Iartim Francisco Hiheiro de Andrada , do 1\Ieu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro, em quatro de
Julho de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rulirica de Sua l\Iagestade o Imperndor.

Mm·tim Francisco Ribei1•o de Andrada.

EXt:CUilYO.

DECRETO N.

i-219-DE "' DE JULHO DE

i868.

Crea um batalhão lle hifautária d~ Guardas Nacionaes no ~lU·
uici('io da Miriliba, da Provincia do 1\laranhão.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da P~ovincia do Maranhão, Hei por bem Decretar o
segumte:
Art. 4. • Fica reduzido a seis com-panhias o batalhão de infantaria n. o 18 da Provmcia do MaraHhão, desligando-se para esse fim a Guarda Nacional pe1·tencenle ao município da Miriliba da mesma
Província.
Al'l. 2. • Pica creado no referido municipia, e sob o
commnndo superior da comarca do Rosario, um bata·
I hão dn iufantal'ia com seis companhias, e a numeração quarenta e cinco do serviço activo, o qual terá a
sua parada no lugat' que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na fórma da lei.
l\lartim FrDncisco Hibeiro de Andrada, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, assim o tenha entendido e faç.a
executar. Palacto do Hio de Janeiro, crn quatro de
Julho de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo sctimo da Independencia e do lmpel'io.
Com a rubrica de Sua l\fagestade o Imperador.

Madim F1·aJwisco Ribeir·o ele Ancl1·ada.

DECl\ETO N• .\.220

-DE

4 DE

JULHO DE

1868.

AI lera os uuifu•·mes do i.o batalhão de iufaulaJ'ia do seniço acth·o
da Guanla Nacional da l'I'O\'incia do Ceará.

Allendendo ao que 1\le representou o Presidente
da _Provincia do Cear·á, Hei por bem Dec1·etar o segumle :
Arl. ~ .• Os Officiaes do L• batalhão de infantaria
da GuarJa Nacional da Província do Ceará usaráõ em
primeiru uniforme Lle sobrc12asaca de panno uzul fer-
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rete, avivadas de branco, gola e canhões escarlates,
dragonas e bonets á Cava1gnac; e em segundo fardamento de blusas de panno azul e os bonets do
primeiro uniforme.
Os Guardas usaráõ em primeir·o uniforme rle blusas iguaes ás dos Otliciaes, e dos mesmos bonets
com galão escarlate, e em segundo fardamento de
blusas de brim pardo.
Art. 2." Fica revogado, nesta parte, o Decreto n. "957
de 18 de Auril de ~852.
l\fartim Francisco Ribeiro de Andrada, do l\Ieu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justi~a. assim o tenha entendido e faca
executar. Palacw do Rio de Janeiro, em quatro de
.Julho de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador·.

Martim F'rancisco Ribeiro

DECRETO N. ~~R-

DB

d~

And1·ada.

&. DI JULHO DI !868.
J

ApproYI o regulamento e as tarifas p11ra 1 estrada de r~rro ilo Recife
ao rio de S. Francisco, na província
Pernambucó.

de

Hei po1· bem approvar o regulamento e as larifas da estrada de ferro do Recife ao rio de S. Francisco, na Província
de Pernarnbaco, que com este baixão, assignadas por :Manor1
Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro e Secrc•
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Cornmercio e
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, aos quatro do mez de Julho
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da In·
dep<'ndeneia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magt•stade o Imperador .
•lttwotl Pi1do de So11.:a Dantas.

EXECU'l'li'U,

Re1ulamento e tarifas dos transportes da estrada de
ferro do Reeife ao S, t'raaelseo,

P.\SSAGEU\OS,

A'rt, L• Os passageiros das tres cl:1sses pagão os preços
fix:ados nos quadros annexos B C e D
Art. 2.• A distribuição dos bilhetes cessa cinco minutos
antes da partida dos trens,. e a essa hora serão fechadas l\S
portas que dão ingr~sso para a estação.
Art. 3.• Os passagAiros só tem entrada nos carros com um
bilhete ou passe de circulação em Mrma ria do por um agente da
ai ministração, ou do governo c •mpRtenternentA a•ltorisado.
Art. 4.• Os bilhetes ou pa,ses devem ser apresentados na ·
entrada para a plataforma das estações, e conservados para
serem entregues ou exhibidos semprt~ que Corem exigidos
pelos empregados da administra!(ào.
Art. 5.• Os bilhetes para viagem de ida são válidos uni·
eamente no dia e trem para que forem d1stribuidos; os de
ida e volta, porém, dão dit·eito :i rolt1t em qualquer trem
ordinario de passageiros dentro de 24 horas, ou 4,8 se forem
comprados em vespera dll domingo, di:t santificado ou de
festa nacional. Neste ultimo caso os billletes de i. • classo
:;ão vtílidos p:~ra H horas.
Quando na expiração destes prazos não houver trem, a
volLa só poderá ter lugar no primeiro trem ortlinano de
pJssagtliro, que se seg1.1ir.
Os bilhetes de ida e volta são vendidos com um abatimento
de :35 por cenlo <;ourc a tarifa ordinaria.
Art. 6.• Os passas concedi•lo;; por serviço do governo ou da
estrada de ferro não siu transferiveis, e os seus portadores
não podem viajar em carro de classe superior á nrlles de·
signada, ainda mesmo pagando a diiT<Jrença correspondente.
Art. 7. • A administração poderá emitlir bilhetes de as·
sign~tura, os quaes dão direito ao transporte sómente nos
trens ordinarios de ilassageiros, e terão as st·guintes dedueções
~obre a tarifa geral:
Para um rnl.'z 30 por cento
• tres mf'Zes :lO
• seis mczes 00

.\l:TUS DU l'ODEit

Os bilhetes de a5signatura pt1derão comprehenJer sómente
os dias uleis, á vontade do assignante, e não serão transferíveis, salvo os de 3.a classe para criados da· uma mesma
pessoa, dedar:mrlo osta, ao tomar a assignatura, u esc1·even·
do se no respectivo bilhete, os nomes dos que deliP se ser v iráõ.
Art. 8.• A administração tem o direito de tomar qualquer
dos bilhl'tes ou passes de que tratão os arts. 6.• ,. i.•, quando
apresentados por pessoas que delles se não un·ão servir,
cobrando o duplo da passagem : nos casos de l'•·incidencia,
os bilhPtes ou passes serão considerados -de nenhum valor,
e o~ assignantes nenhum dir·eito terão á iudemnisação.
Art. 9. • Os pas.;;ageir·os sem bilhete, portadores de bilhetes
não carimbados pela administração, ou que ten!J:io carimbo
de outro dia, ou trem, salvas as disposições dos arts. 5." c 7."
pagaráõ o preço de sua via~•Jm, contada rlo ponl•· ll:t partida
do trem, se pelo seu conhecimento de bagagem não estiver
)JI\Wada n estação de sua procedencia.
Os •1uc excedemm o lrajcclo "', IJUO tiverem direito ou
viajarem em cla~so superior á indica•la no ~"U IJilhete,
p3:;t<~ráõ a d ilferença de sua passagem.
Nos easo< previstos no presente artigo o cnnductor do
trtlm é obrigado a dar um bilhete supplcmcntar, que indique a somma percebida.
Art. lO. As crianÇas menores de trcs annos, qt:c viajarem
sempre ao collo, nada pagão; :~s menores de sei:; annos que
se accommouarem duas em cada lugar p,agão metade da passagem, e devem ser acompanhadas.
Art. !1. 0 pas~ageiro que ficar em qualquer f:onto :ÍQU:JIIl
do designado em seu bilhete, deve fazer entre~a deste ao
chefe da est>l~'ão, c perde o direito ao resto da Yiagem, qu1~
só poderá elfecluar comprando novo bilhete.
Art. 12. Os doec.tcs que viajJrem deitados e os alienados
devem ser acompanhados por pessuas que os ,.i~iem, c só
podem ser transportados em carros separados, mediante as
condições do artigo seguintt>.
.
Art. 13. A administração póde alugar um ou ttlais carros
nos trP.n:.; ordinarios dt:J passageir·o~ sem prejuiz: > ct·o serviço
da estrada de ferro, mediante o alntimento dc ~5 por cento
sobre o pl'eço uns respectivas lotaçõe-s, quando t•ste fôr pelo
menos de 208000.
Art. H. E' expressamente prohibido a IJU 1lrJ Ltcr pas·
::;agt~iro :

EXECUTIVO.

L• Viajar em carro de classe superior á que designar o
seu bilhete, salvo se previamente h ou ver pago _a differença
da passagem ao conduetor.
2.• Passar de um carro para outro, estando o trem em
movimento.
3.• Viajar nas varandas dos carros ou debruçar-se para
fóra.
~-· Vi~jar nos carros de 1.• e 2.• classe, estando descalço.
ii.• Entrar ou sahir dos carros com o trem em moYimento.
6.• Entrar ou sahir por outro lugar que não seja a plan·
taforma da estaçiio_s porta para este fim designada.
7 .• Fumar nas salas de espera de t.• e i.• classes, emquanto ahi permanecerem senhoras.
Art. 15. A entrada dos trens é interdicta :
t.• As' pessoas embriagadas ou indecentemente vestido~.
2.• Aos portadore5 de armas carregadas, materias inflam·
maveis ou ohjcctos cujo odor possa incommodar os pas·
sageiros.
Art. Hi. Ninguern piJdc transportar comsigo nos trens
mais de uma arma de fc,go, a qual deve ser apresentada ao
chefe da estação para verificar se se acha descarregada.
Esta disposição não com prehende os agentes da força publica, que viajarem em serviço do governo, acompanhando
presos ou recrutas.
Art. 17. O passageiro que- infringir as presentes instruo.
çues, e depois de advertido pelos em pregados da estrada de
ferro, persistir na infracção, será posto fóra da estação,
restituindo-se-lhe o valor do bilhete que houver compra,Jo,
se não ti ver começado a viagem.
Se a infracção fôr commettida durante a viagem, o passageiro incorrerá na multa de 208000 a waooo. e no caso
de recusar-se a pagal·a, ou se-depois desta satisfeita não cor·
rigir-se, o conductor o entregará ao chefe da estação prin·
cipal mais proxima para remettel-o a autoridade policial, a
qual procederá como fôr de direito.
R.\GAGE\t,

Arl. l8. Os passageiros podem transportar gratuitamente,
e sob sua unica responsabilids.de, um volume de bagagem
cujo peso não exceda de 15 kilogrnmmas, c possa ser collo
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cado por baixo do seu lugar sem incommodar os demais
vwjantes.
E,ta concessão não se estende aos objectos preciosos.
0,; meuures quH pagarem meia passagem não terão direito
ao trau~porte gratuito de bagagem.
A bagagem de que trata o presente artigo comprehende
simplesmente os objectos de uso ordinario, taes como roupa,
artig•JS de toilletl•), etc., ou objcctos que devão servir durante o trnjecto.
·
Art. 19. Toda a bagagem que não se achar nas condições
do artigo precedente deve ser registrada, e será transpor·
tada de cunformidade com a tarifa n. i, para o que será entregue no escriptorio resvectivo, pelo menos 20 minutos antes
da partida do trem que t1 ver du conduzil-a.
Art. :!0. Os volumes de bagagem apresentados para serem
tran~ponados pelos tren 5 de passageiros podt::rão ser recu·
sados tlesdu t}Utl seu peso e1:ceda de IOU kilogrammas ou o
seu volume de 2 metros cubicos.
Art. :u. A l.mgagem registrada deve stlr retirada no dia de
sua chegada á estação destinataria. A que não for reclamada
narJUelle dia ficarú na estação por conta e rbco de quem
pertencer, paganiil.o de armazenagem iiJO rs. IÍor dia e por
iO kilogrammas ou fracção de lO kilogrammas.
A .tmgagem que a pedido ou por negligencia do expedidor
deixar de ser registrada no dia de sua entrega na estação.
Hca sujeita ás mesmas condições de armazenagem.
Art: 2!. Em caso de perda on damno de um ou mais volumes de bagagem o passageiro tem o direito de reclamar
da administração a somma correspondente ao peso dos
objectos perdidos ou damnificados, na razão de 5~000 por
!O kilogrammas ou fracção de !O kilogrammas.
Se a indemuisaçào tiver lugar por damno ou avaria e na
razão da somma fixada no presente artigo, a bagagem ficará
pertencendo á companhia.
Esta disposição não se entende com os objectos preciosos
cujos valores forem declarados, ou com os volumes cujo
contendo fõr conhecido, os quacs serão pagos aquelles pelas
respectivos valores e estes por arbitramento feito de accordo
com as leis em vigor.

EXECUTIVO.

TAII.!F.\ N.

4.!jj

I.

Art. 2:l. t\. tarifa n. I comprehent.lo os objeetos quo não
excederem ue 100 kilogrammas de peso ou de 2 metros
cubicos de volume, e que devão ser transportados pelos trens
de passageiros.
Art. 2i. As mercadorias expedidas pela tarifa n~ t, pagão
por unidade de iO kilogrammas, de conformidade com o
quadro annexo E.
Art. 23. As mercadorias expedidas pelas condições da
tarifa n. t, devem ser entregues no escriptorio do registro.
pelo 'menos 20 minutos antes tla partida do trem que tiver
de conduzil-as.
Art. 26. Os objectos de um peso ou volume superior ao
fixado pela tarifa n. t, podem ser igualmente transportados
pelos trens de passageiros, em virtude de requisição dos
expeditores e pelas condições da mesma tarifa, com tanto
que não prej udiqucm a expedição de outras mercadorias
do prefcrcncia, nem retardcm a marcha dos ditos trens.
Art. 27. As mercadorias expedif!as pelas condições da
'arifa n. I, que não forem retiradas no dia de sua chegada
á estação do seu destino, fieão sujeitas ao disposto no art. U.
Art. 28. As mercadorias expedidas pelas condições da tarifa
n. I, que forem extraviadas ou damnificadas ficão sujeitas
ris disposicões do art. 22.
Art. 29. Os fretes dos objectos expedidos pelas condições
da tarifa n. t, são pagos no acto da inscripção.
TARIFA N.

2.

Art. 30. A tarifa n. 2 comprehende os objeetos classifl·
eados no quadro annexo A e semelhantes, que serão trans·
portados nos trens de mercadorias.
Art. 31. As m3rcadorias transportadas pelas condições da
iarira n. :!, se dividem em ~ classes, e seus fretes são
cobrados por unidade de lO kilogrammas de conformidade
com os quadros appensos F, G, H e I.
Art. :12. Toda a expedição de productos agrícolas do paiz,
com excepção· do algodiio, feita pelas condições da tarifa
P!BTR
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n. 2, 3.• classe, se effectuar:J mediante um abatimento de
20 •;. sohrc o respectivo frete, sempre que seu peso com·
prnhender 3.000 kilogrammas ou rn3is.
Os fretes das (lcmais mercadorias da referida tarifa, qual·
quPT que seja a sua c\as~e, terão igual abatimento quando
o peso da expedição flir de 10.000 kilogramrnas ou mais.
Art. 33. Os objcctos de L~ !'!asse da trtrira n. 2, que, á
rectnisição dos respectivos ex:peditores, forem enviados nos
trens de passageiros e pelas condições da tarira n. 1, p:~gão
50 •/. mais sobre os preços desta tarifa.
Art. 3!J.. Os objectos cujo transporte se eiTcctuar pelas
condições da tarifa n. 2 potlem ficar 12 horas de dia na
estação da capital c 36 nas do interior. Findo que seja este
prazo, só permaneceráõ nos armazcns das estações por conta
e risco do quem pertencer, e pagando a seguinte armaze·
nrtgcm por unidade ou fmcção de lO ·kilogrammas c por dia :
Pelos primeiros 30 dias, 50 n"·is.
De 31 a 90, :1.00 rei~.
Art. 3o. Se uma mesma exp!'dição pela tarifa n. 2
contiver merertdoria~ de diver~as rlas~es, qne não perfação
cada uma do per si a unidade do iO kilogrammas, o freto
total será cobrado pel:i taxa da classe mais elevada.
Art. 36. As expedições de oiJjectos da "'·· classe da tarHa
n. 2 que reclamarem o emprego de um ou mais wagões,
~c effectuaráõ pelas condições da tarifa n. 3, 2.• classe.
Art. 37. Os perús, ganços, patos, marrecos, gallinhas,
pavões, araras, papagaios e quaesqucr outras· aves domes\<icas ou silvestres; gatos, leitões, porcós da India, coelhos,
macacos, kagados, pacas, tattís, coatys, etc., e quacsquer
outros animaes pequenos, só serão transportados estando
acondicionados dentro de gaiolas, cestas, capoeiras, barricas
ou caixões fechados; c pagaráõ pela tarifa n. I se forem
expedidos pelos trens de passageiros e pela 2.• classe da
tarifa n. 2 se o forem pelos trens de mercadorias.
A companhia não .responde por expedições desta natureza:
Art. 38. Os :mimaes ferozes só são trasportados nos trens
1le mercadorias ou espociaes, e acondicionados em fortes
caixões ou gaiolas de ferro ou madeira , e pagão pela I ...
classe da tarifa n. 2.
A companhia não respondo por estas expedições.
Art. 39. As mercadorias transportadas pelas condiçõc~
ua tarifa n. 2 pag-ão " re~pt•cti\·o frPte no arto da ins.
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erípção, salvo as de 3.• classe desta mesma t~rifa despaeltJdas do iuterior para a capital, que podem ser pagos
na estaÇão da procedencia ou destinataria, á vontade doexpeditor.

T.\IUFA N.

Art.

~0.

3.

A tarifa n. 3 comprehende as mercadorias clasno quadro annsxo A c semelhantes, que serão
transportadas pelos trens de mercadorias.
Art. U. As mercadorias transportadas pela tarifa n. 3
se dividem em duas classes, e seus fretes são cobrados por
tonelada mctrica (i opo kilogrammas) de conformidade com
os quadros annex:os J c n:.
Art. 42. As mercadorias cujo transporte se effcctuar pela
tuifa n. 3 podem ficar 2~ horas de dia na estação da capital
e ~8 nas do interior, findas as quacs, pag1ráõ 200 réis por
f..OOO kilogrammas ou fracção de 1.000 kilogrammas, o
por dia de demora.
A administração em taes casos não responde por extravios
ou damnos.
Art. 4.3. Se uma mesma expedição da tarifa n. 3 contiver
mercadorias de diversas classes que não perfação cada urna
de per si 1. 000 kilogrammas, o frete total será cobrado pela
taxa da· classe mais elevada.
Art. 41. A carga e descarga do~ objectos transportados
pelas condições da tarifa n. 3 serão ftJitas nas estações do in·
tcrior pelos expeditores ou destinatarios.
Art. 45. A adminis•ração poderá fazer o serviço de que trata
o artigo antecedente no caso de negligencia dos expeditores o\1'
destina ta rios, ou por convenio, cobrando além do frete, ~~OOG
por carga de wagão e UOOO por descarga.
Art. -'1,6. Os carros de passeio, os funebres e as carroças pagão
o frete total dos wagões que occuparem, na razão de 5.000
kilogrammas por wagão, cobrando-se o daquelles pela t.•
classe e o destes pela ~.· classe da tarifa n. 3.
Estes preços comprehendem a carga e descarga na estação
da capital; nas do interior aquelle serviço será feito pelos
a;;cntcs dos cxpeditores ou dcstinatario~, ou nas condições do
sifi~adas
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Art. 4.7. Os ex.pcditoros dos carros e carroças devem apt'e·
sentai-os nas estações de procedencia pélo menos meia hora
antes da partida do trem pelo qua I desejão fazer a remessa.
Art. r.,s. Os vehicnlos transportados não podem contrr
bagagens ou quaesquer outros o!Jjectos além dos que lhos
pertencerem.
Art. ~9. As expedições feitas pela tarifa n.o 3 que compre·
henderem dous ou mais wagutJs ( 1O. 000 kilogramm.as ou
mais) tem um abatimento de 20 por •;•.
As mercadorias da 2.• classe da mesma tarifa, que occupa·
rem mais de cinco wagõcs, podem ter um abatimento até
30 •;. sobre o frete dos wagõcs que excederem este numero.
Art. üO. Com exccpção dos objectos de L• classe trans·
portados do interior para a capital, cujo frete é·pago na estação
de procedencia ou destina ta ria, á vontade do oxpeditor, os
demais fretes da tarifa n. :l são }lagos no a c to da inscripção.
T.\ll!FA N.

4..

Art. ül. A tarifa n. -i regula o transporte do animaes, por
cabeças e pelos preços estabelecidos nos quadros anncxos L,
Itl e N.
Art. 5~. Os cavallos ou burros de sella ou do carro podem
ser conduzidos DOS trens de passageiros, COm tanto QUe'O SCU
numero não exceda á lotação dos wagões dos mesmos trens
para este fim destinados. As expedições que excederem áquella
lotação só se effecttiaráõ em trens especiaes ou de mercadoria~.
Art. 53. Os cavallos com cangalhas, bois, porcos, cabras,
carneiros, etc., são transportados em trens de mercadorias
ou cspeciacs.
· Art. 5'1.. Os animaes que tiverem de ser expedidos devem
ser apresentados na estação, pelo mcno:.; ~O minutos antes da
partida do trem quo deve transportal-os se for de passagei·
ros, e meia hora se fõr de mercadorias.
Art. 55. O expeditor que desejar effectuar o transporte
de grande numero de animaes, deve prevenir a administração
com antecedencia de 2.\ hc·ras.
Art. 56. As expedições de animaes, feitas pelas condições
da tarifa n. ~. que comprehenderem dez ou mais wagões, terão
o abatimento de 20 •;, sobt·e os preços desta tarifa; e
uma passagem gratuita de idlt e to/ta nus _carros de 3.• dass€l
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será concedida a um dos conductores dos animaes: e em taes
casos a presença deste será exigida. .
Art. 57. A compmhia sómt>nte se responsabilisa pelos
dammos ou perdas no transporte de animaes, provando-se que
por culpa de seus empregados forão elles extraviados, demorados mais tempo do que o necessario, maltratados durante a viagem ou excedida a lotação dos respectivos carros ;
e ainda assim não é obrigada a indemnisaçào superior á abaixo
fixada. ·
Cada um.
Por cavallos, burros e semelhantes ••......•...... :toonooo
Dois, vaccas, vitellas ............................ . õOfiOOO
Bezerros, carneiros, etc. • . ..•.•.................
fO~OOO
Aves c animaes pequenos ...................... ..
2fi000
A compánhia responsa!Jilisa-se entretanto pelos volores
declarados dos animaes. e nos casos acima expostos, mediante
o pagamento de l •;. ad valo rem .além do frete.
Art. 58. Os animaes que não furem retirados logo depoif!
de sua chegada á estação destinataria, são romettidos por
conta e risco de quem perten~erem para alguma cocheira ou
deposito de animaes, correndo a despeza que lizercm por
conta de seus respectivos donos.
Art. 50. Os fretes dos animaes são pagos no at:to da inscrip·
ção.
DISPOSIÇÕES GEfiAES,

Art. GO. Os objeclos expedidos pelas tarifas ns. ~ c 3 podem
despachados a todas as horas do expediente dus estações.
Art. 61. No calculo dos fretes os fracçôes de k 1lometro e
de fO kilogrammns pagaráõ por unidades inteiras; as de
tonelada metrica ( 1.000 kilogrammas) se excederem de Jjt
serão contadas por unidade; c por meia unidade se forem infe·
riores áquelle limite.
Na importancia total do frete de U:m despacho as fracções
menores de ~O reis serão conta das como ~O réis.
Art. 6~. As mercadorias que não puderem ser misturadas
com outras, sem que as damnifiqucm, só serão transportadas
pelo frete de um wagão (5.000 kilogrammas).
Art. 63. A administração não responde pelas avarias inhe·
rentes á natureza das mercadorias, taes como a deterioraçãO'
~~er
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de frutas, etc., dimmuição ordinaria de peso, combustão
espontanca, elfcrvesccncia, evaporação ou esgoto de liquidos,
etc. Não é responsavel igu.tlmente por avai'iasde outra natureza, desde que não forem authenticadas pelo chefe da estação
antes da entrega dos objectos, c não houver estrago conhecido
nos in vo lucros procedente de negligencia de seus empregados.
Art. 6~. Desde que um e~peuitor necessitar de um wagão
para a carga completa de sua mercadoria, deve requisital·o
com antecedencia de 21 horas, e de 48 se o pedido fõr de
dous ou mais wagões. O expcditor fica sujeito a uma multa
de 5~000 por wagão, se a mercadoria não fôr remettida á esta·
ção no dia convencionado. A importancia desta multa é depo·
sita da no acto da requisição, e a administração, no dia imme·
diato ao fiudo para a expedição, poderá dispor dos wagões.
O chefe da estação deve prevenir com antecedencia o expeditor
do dia e hora em que os wagõ~s estarão á sua disposição. Nas
estações intermedias os wagões são carregados pelos trabalhadores do expeditor dentro do prazo que lhe fõr fixado, e
neste caso fica aquelle sujeito ás diposições do art. ~5.
Arl. 65. Nenhum expeditor de um ou mais wagõlls de mercadorias pódo exceder, sob rrualquer pretexto, á lotação dos
mesmos wagões. O expeditor é responsavel por qualquer
avaria causada, nos vehiculos da estrada de ferro, por seus
agent('S na carga ou descarga das mercadorias.
Art. 66. Nas estações intermedias as mercadorias só -são
recebidas para serem transportadas nos trens que alli para·
rem. Os dias e horas das passagens dos trens são affixados
nas ditas estações.
· Art. 67. A administração não se obriga a transportar objec·
tos de um peso superior a f. 000 kilogrammas, ou que exijão
a conservação de um ou mais wagões sobre a linha prin·
cipal, nas estações onde não houver linha de desvio.
Art. 68. O transporte de objP.ctos que reclamarem o emprego de um material especial não é obrigatorio.
Art. 69. O transporte de ma terias inllammaveis, taes como
phosph~ros, líquidos alcoholicos, agua-raz, vitriolo, essencias
e outras substancias perigosas, ou de volume cujo involucro
possa occasionar incendio, não póde ter lugar pelos trens de
passageiros. ·Estes objectos devem ser acondicionados em
barris ou caixões do madeira competentemente fechados, e
são expedidos pelos trens de mercadorias.
Art. 70. A pol vora a outras mbstaudas de graw.te perigo

EXECUTIYO.
~ó

podem ser transportadas, acondicionad35 em dnplos invo·
lueros de madeira ou caixas de cobre devidamente fechad3s,
por conta do governo, ou quantlo forem destinadas ás obras
da estrada de ferro.
Art. 71. Em relação ao volume a carga dos wagõcs abertos
não póde exceder as seguintes dimensões :
Largura-2'",50.
Altura acima do nivel dos trilhos-3 metros.
:Art. 72. O chefe da estação deve dar aviso ao destinatario
da chegada da mercadoria c do tempo que póuo ficar nos
armazens da companhia sem retribuição alguma, sempre que
este residir na capital ou nas proximidades das estações do
interior, e quando seu nome e domicilio se acharem inscriptos
nas guias. Se, porém, morar á distancia, poderá fazel-o se
algum dos interessados o exigir, d€'pois de satisfeita a taxa
de rsoo réis por kilometro ou fracção de kilometro.
Art. 7:1. Os sacos vasios, ancoras, barri~ e outros in volueros
que tenhão servido e sejão destinados ao transporte pela
estrada de ferro de generos produzidos no paiz, o fJUC em
casO' de duvida será attcstado pe:o chefe da estação, são conduzidos gratuitamente sem responsabilidade da ·administração. E~tcs artigos quando demorados nas estações ficão
sujeitos ás condições do art. 3~.
Art. 74. Toda_a inscripção de mercadorias, bagagens, di·
nheiro, joias, animaes e cascos vasios, de que trata o art. 73
é 'feita mediante um conhecimento dado ao expeditor, e que 6
exigido no acto da entrega dos objectos. Uma taxa de \0 réis é
percebida pelo conhecimento de inscripção.
No caso de perda do conhecimento, o recebedor, depois de
justificada sua identidade, póde passar um recibo, em vista
do qual lhe será entregue a mercadoria ou volume registrado.
Art. 75. As mercadorias de qualquer natureza, remettidas
para as estações a fim do serem expedidas pelos trens de
carga, c que não forem despachadas dentro de 12 horas de
dia na estação da capital, c 2~ nas do interior, ficão sujeitas á
armazenagem, de conformidade com a tarifa por que tiverem de ser despachadas. (Arts. 3~ e 42.)
A administração não responde por estas mercadorias antes
de serem despachadas.
Art. 76. Os objectos que no fim de 90 1lias não forem reti·
rados das estações ou annazens da estrada de ferro, são
vm1di<los pela arlmini,tração ~m hasta pnhlira por rnnta o
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risco de· quem pertencerem, para pagamento das despezas a
que estiverem sujeitos, recolhendo-se quall}uer excedente ao
deposito publico.
Art. 77. Na co branca da armazenagem de mercadorias não
são contados os dias d~ chegada, entrega ou despacho.
Art. 78. Os objectos que não se acharem sufficientemente
acondicionados e que não tiverem um endereço ou marca
intelligivel podem ser recusados ou transportados sem res,Ponsabilidade da companhia, fazendo-se esta declaração nos respectivos conhecimentos.
Art. 79. A administração tem o direito de :tbrir os volumes
todas as vezes que suspeitar que se faz uma falsa declaração
do seu contendo. Em taes casos cobrar-se-ha o frete duplo dos
ohjectos não manifestados. Se porém esses objectos forem dos
mencionados nos arts. G!:l e 70, o expedilor fica sujeito á multa
de lOOfiOOO a 20oaoo0.
Art. 80. A administração póde nas esta;ões do interior fazer
adiantamentos de dinheiro sobre os generos destinados ao
transporte da estrada de ferro, mediante t o1o sobre a ·som ma
adiantada , com tanto que o valor da mercadoria exceda
pelo menos o duplo da mesma somma.
Art. 81. As mercadorias sujeita~; a se deteriorarem pagão
o seu frete qualquer que seja a tarifa por que forem trans·
portadas sempre no acto da in~cripção.
Art. 82. Quando a mercado na fõr recusada pelo destinatario,
ou quando este for·desconhecido, os artigos sujeitos a se dete·
riorarem podem ser vendidos no fim de oito dias, por conta
e risco de quem pertencerem, procedendo se de conformidade
com o final do art. 76.
Art. 83. Todo o transporte que necessitar de um ou mais
wagões paga o frete total dos que forem empregados na razão
de 5 toneladas metricas (5.000 kilogrammas) por wagão,
tendo-se em vista as reducções inherentes á classe das mercadorias e numero dos wagões.
Art. 8'1.. Os expeditores devem declarar se as suas merca.
dorias são frageis ou se devem ser preservadas dà h umidade;
em falta do que a companhia não responde por avarias desta
especie.
Art. 85. o_s ~bjectos preciosos, tae!l como joias, dinheiro,
our~, etc.~ so sao ~ransportados pelos trens de pnssageiros, e

pagao, alt•m de UO •;. :;ohre o~ preços da tarifa n. t, mais
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1;'.2 •;. ad valorem. Neste caso é a administração responsavel
pelos v a !ores declarados.
Art. 86. Se a remessa de bagagem ou mercnrlorins s~ com •
puzer de varios volumes, o frete será contado por um sú com
o peso de todos os outros. Esta concessão só terá lugar Sól o.c;
volumes se :~cllarcm reunidos debaixo do nome d.3 um sú
destinatario.
Art. 87. Nenhum despacho se etrtJctuará por menos do 320
rs. para uma distancia de i a 60 kilometros e de liíO rs. de
li i kilometros em diante, incluída a inscripção,
Art. 88. A responsabilidade da companhia s6 cessa com a
entrega dos objectos aos destinata.rios ou seus delegados, salvos
os casos especificados nas prasentes instrucções e para as quaes
esta responsabilidade está definida.
Art. fl9. Em caso de pnrda ou damno da ml!rea•lori:~ (salvos
os casos do art. G:l) a administração ó responsavel unicamente
pelo valor real e immediato dos volumes extraviados; e não
pelos lucros que de sua entrega enio esperados; e ainda assim
sú quando na r(orrna dcsi(J regulamento c leis 0111 vigor tiver
o cxpcllitor direito a essa garantia.
Art. 90. Toda a reclamação, tendo por objecto uma taxa inde·
vidamente percebid:~, perda ou avaria, deve ser immediata·
mente dirigida ao cheftl da estação. Da decisão do di lO chefe
poderá o reclamante dentro do prazo de Ires dias appellar para
a administração, findo o qual, não poderá ser atteudido.
Art. !H. As malas do correio e seus conductores serão trans.
portadas gratuitamente c bem assim os dinheiros do thesouro
nacional ou provincial, por conta e risco do governo.
São tambem transportados gratuitamente, as irmãas de
caridade e dons passageiros a serviço do governo, a 150
kilogrammas de bagagem ou carga em cada trem. O que de
mais accrescer nos tramportes por conta do governo terá o
abatimento de 20 •;. sobre a tarifa ordinaría.
Os presos e tropa são transportados com o abatimento do
50 •;. sobre a r~'ferida tarifa.
Art. 9~. Sob a requisição de qualquer pessoa, a administração pó de, sem prej UJZO do serviço da estrada de ferro,
expedir trens especiaes de passageiros, mercadorias ou ani·
maes, mediante as seguintes condições:
t.a A taxa dos trens de passageiros será de 2nooo por kilo.
metro ou fracção de kilornetro que tenhão de percorrer, rebo·
cando a locomotiva um s5 carro de L• classe com o rompe·
P.\IITE 11.
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tente carro de freios. Os demais carros que compuzcrem f1
trem serão pagos, conforme suas respectivas lota~ões, com 0
abatimento de 2:5 •;o.
Esta taxa será elevada ~ 50 "/o mai~. se os reft•ridos trens
tiverem do ser cx:pediclos depois de 6 horas da tarde.
A bJ~agem trn:13[JOrtada nos trens c~reciaes de p:~ssa~cirM,
e que n1ío se achar n~s cJnlL;iiJs do art. 18, pagará o seu
frete pela tarifJ n. 1.
2;• Os trens espcciacs de mercarl 1rias e animao~, além do
frete dos wa[jÕ~~. qn~ srrú c.1l!ratl'l conforme a taxa rla tarifarespectiva o com o ahntim~nto a qa·~ tivPr direito (Arts. 32,
1.9 e 56), pa~aráõ 2,):100 por kilomctro ou fracçJo do kilometro
que tenhlío do perrorrrr.
3.• Os trens r~p,'ci~es n1 sua volta parn a~ officinas ou dopositos podem ser al:J;1"a!los co:n o nhatirnrmtn de 59 •;. snhro
torloS OS JlfO!:OS ar~irt11 ro;!ipnl.1rJns p.1r!l qn:ilrpHW estar;iio quo
não seja a]é;n rh; mrs•n:1s ni!kinas ou rlr~pnsitos. .
·
''·" A demora dos trens cspccine~ nas estações é conta•la
a razão de IO,~QOO por hora on f.·a~(ío do hora superior a
15 minuto.~.
Nenhum trrm rspcrial é rxprdirlo por monM de 305000,
qunlqner·que sr.ja a distancia fJU•~ tenha de percorrer.
Art: 93. A imrortancia rlo1 frrtrs dos trens c carros cspc·
ciaes é paga no neto da rrquisi(io.
A administrarão niio rrstitne a importancia destes transportes quando n?ío se cffectuarcm por vontaue ou ncgligcnl'ia
dos quo os tiverrm reqnisitado.
Art.. U}. Os cadaverc3 sti são tran~portatlos em wagões Co•
hortos pelo preço ua lot~r_::lo dos carros de 3.• classe com o
abatimento de 25 •;. (,\rt. 13)
Art. 9i>. A administr3(io [Jútle formar trens de e:tcursão
para o lrJnsport~ de pass·Jgeiro~, pagando estes em t:~es casos
a importancia rio uma viagem de iJa, que lhes di! direito a ida
e volta nos ditos trens.
Art. 96. A administração pódo tramportar por convenio as
mcrcadori:J' ·que .não se acharem incluitlas na classificação
annexa, ou que não rorem de na tnr2za srmelhante, devendo
classific:JI-as logo depois, ouvindo para isto o engenheiro fiscal
do governo.
Art. 97. A arlministra~ão poclt'rú deter os volumes pr-rtencentes ás expedições quo por falsas declarações e~tiverem
sujeitas ás multas imposta~ p Jr este rrgnlamcnto. Se no prazo
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de la dias não forem pagas as multas devidas, a administração
procf\derá á venda dos objectos detidos, de conformidade com
o art. 76. Sfl o productu da VPnd;• n:io fôr· sufli,;i, li te t•ara
o f.Jitg"aiJit•Hlll da;.; ,., krnla·

llid'l

·
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Art. u~. Us LlliJ)Il•g;,dub <liJ Cotlitll<l ciC fd lU ()L \ l l l l IJ.Ollt~ltol'
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Gamelcira.
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770
760
750
740
700
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li 50
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590
550
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4ü0
300
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Ag-n,..PrPIH

Secretaria de estado dos negorios da agrieultura, commercio e obras publicas, em 4 de Julho de 1868.-0 dircctor geral, José Agostinho Moreira Guimarães.
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731·
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3501
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1í7.1\7l 70. 1!~9
5'~- !lll3
67.381
48 9'~7 61.425
45.396 57 87'!
33.446 45.924
13.52~
26.160 38.638
6.668 13.~67 19.304 31.782
6.799 12.636 25.114.
Olinda.
5.837 t8.3Hi
Timbú assú.
Escada. 12.'}78
Frexeiras.
~5.035

42.267
36.311
32.760
20.810

51 R3~
49 06~i
43.HO
39.559
27.609
20.323

·::l
..C!

c.

·;:

~

78.291
75.5'2:1
G9.üü7
66 Olü
Ql.066

~6.780

3!).924
33.256
26.Mn

20.620
8.142
Aripibú.

"'....

:::1

õ)

Qj
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~

o:;
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86.876
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o
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..C!
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Ribeirão.
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~!;! 0~0
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06~

;-it:l

71.51H
6'1. 277
57 ~21
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:18.!17
25.639
17.~97
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C::~ moleira.

f0l.020
10!. 252
9;) 296
91 7rJ.5
79.795
72 509
6!'í.ti!)3
5t!.985
52.286
41i.:J49
33.871
25.729
17.14~
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Luyamlmca.
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I>D

..:r:

113.610
H0.842
i04.886
!Oi .335
89.385
82 0\19
7[).243
68.575
61.776
55.9:19
~3.461

35.319
26.734
17.822
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Agua Preta.

Emetaria de. í'~ t:•do dos nr gorios · da :•r;riruliura, rcm mo rio e ohras publirns, em ~ de Julho de f868.- O dircetor geral, José Agol linho !foreira ~uimarães,
lio•o·. 11. J·!·!l.

..;

:§
n~.739

121.971
H6.015
B2.4M
100.514
93 :t!28.
86.37:!
79.704
72.905
67.068
5&..590
6.6.M,8
37.863
28.951
20.719
H.i29

massificat,ão das mcrcauorias em ordem
ttlphabetica.
A..
Class~.

Aharatcs ...•....•.......................
Abacaxis .••.•...•.. , ................... .
Abanos de pennas ou ventarolas .•..• , .•.••
Aba nos de palha .•.......•...............
Abelhas ..... , ..••.............•........ ,
Ahohoras ... •..............•........•....
Açafates e semelhantes ...........•.....••
Açafroa .•...•............•............. ,
Aeidos mineraes .....•.•......•... ·....•.•
Aço ... , ....•..•..•..•... , ............. .
Acordcons ...••...............•.........
Adnelas .•........................• , ••..•
Agua para beber ........•................
Dita de Co!ogne, de flores de laranja, etc ... .
])itas medicinaes ........................ .
Dita raz ..............•.•.•.•• , ......... .
Aguardente do paiz .......•......•......•
Agulhas ........ ·................•........
Alabastro em bruto ........ , ............ .
Dito em obras ........ fo!"..~JM.. ,.,.. ... , .... .
Alcool do paiz ........•........ t~· .••......
H i to ................. · · · ·. · · · · .... ·. · · · ·
AlamhicJues e pertences ..................•
Alcatifas ................•...............
Alcatrão, pixe, etc .......•.•.....•..... ,.
Aletria ............................••...•
Alface ...........•......................•
Alfazema ............................... .
AIJinetes ...............................•
Algodão ................................•
Alhos ..............•.••................•
Almofadas, .... .' .......•.................•
Almofarizcs de pedra, evbre ou metal semelhante .. , ...............•....•......•.•
Dito de ferro ou madeira ................. .
Alpisie ........................ ; ....... ..
Alvaiade .............•.................•
Atueixas ......•...••.• , .. , ... , .... , .. , , •

3.•
3.•

L•

a.•

2.a
3.•

2.•

2.•

t..•
3.•

L•

~-·

4,.•

L•
2.•

t..•

3.•
2.•
3.•

:L·

3.•
2.•
3.•

L•

!1.•

2.•
3.•
2.•
2.•
3.•
2.•
2.•

2.•

Tarira.

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

~.·

2
2
2

~.;t

2

3.•
2.•

~

ACTO:,i D!Y l'OUEll

Classe.

Tarifa.

Amcndoas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amendoim........... .. .. .. . .. .... .. .. ..
Ananazes......................... . . . . . . .
Ancoras c ancore tas vazhls.... . . . . . . . . . . .
Ang-ico rezina, gomma ou folhas...........
Anil............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Animacs pequenos.......................
Ditos ferozrs.............................
l>itos empalhados ou emhalsamaJos.......
Anzóes..................................
Apparelhos de mesa de ouro ou prata i/2 "/o

2.•
3.•

2
2

Apparelhos de mesa de louça, poreellanc, etc.
Aparadores..............................
Arados e instrumentos de utilid:Hicú lavoura
Arame tk latão ou metal Se111elhaute . . . . . .
]) ito de ferro c zinco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Araras.......................... . . . . . . . .
Araruta.................................

i .a
1.•

advalorem.................... . . . . . . . .

Arcl1otcs................................

Arcos de ferro ou tnadeira................
Arçõcs para scllins.......................
Ardosia........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arên................ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argola3 de coiJrc ou metal semelhante...
Ditas de ferro............... . . . . . . . . . . . .
Armações para chapéos de sol..... . . . . . .
Ditas pnra igrejas........................

Ditas envernizall,JS para loja~ ....... ·......
Ditas ordinarias ]Lira lojas.......... . . . . . •
.t'\rmamento................... ..... .. .. . .
Arma rios................................
Arma rios onlinarios e sem vi tiros.......
Arreios... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arroz...................................
Artigos de fulha de Flandws não classiliradus
Artigos de pacotilha ni'ío classilicados.......
Arvores e arbustos Yivos ............. :. . . .

3.'

2

3."
3."
2.'
:!."
i.•

2
2
2
2
2

L"
2.•

2

~

i
2
~

lJ,.a

2

2.'
:p

2
2

2.•·

2

3."
:J."

2

rt.a

3.'
4..a.

fJ,,a
~.a

2.'
~."

2."
i.a
1."

~

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2.a

2."

2

1."
.f.•

2

2.a
2. •

a.a

2
2
2
2
:2

(l.a

Assucar ........ ·..........................
Assucareiros de ouro uu vrata 1/:l •;. a l

a.a

2
:!
2

Ditos de metal, vidro ou lou~a.... . . . .
Ditos de folha de Flandres...... . . . . . . . . . •
Aves....................................
Azeite doce..............................
Dito d~ veixe, mamona c de qualquer outra

La

~

;p
2. 0

2

Aspllolto............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:l.a
2.'
2.a

valor em . ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

i

2."

~
~

qual1dade..............................

:J.a

2

Azeitonas................................
Azulejos........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Azareão ......... , .............•.•. , ...• ,

2."
3.•
2.•

2
2
2

EXECUTIVO',

47f

B.
Clns,c. Tarifa.

llnr.alh:ío .....•.....•..••••..............
Bacamarte~ . . . . ....................... .
Bacias de arame ou m<'tal semelhantfl .•...•
Bacias de fürro estanhado ou de folha de
Flandres ......•...........•...........
Baêta .....•..••.••.....................
Bahúsva~ios ............................ .
llnlaios ditos ...•...••.......••..........•
Ditos do paiz .....••.•.•.....•...•.....•.
Balanças tl.e cobre ou metal semelhante ..•
Bnlanças de rerro on madeira ......••....•
Balas <le clmm lJO ou ft)ffo ................ .
B:dtlrs ................................. .
Bal .. Pirns ..••............................
Balõe~ ................................. .
llamhincll.~s ............ , ............... .
Ha1111Jú ................................. .
Banana' ................................ .
Banros rnYrrnizado-: ....................•
Dant~'lq de f••rro ou madeira ordinftrios ....
llantlcirns ..............................••
llan1kjas do prato, etc., Ih "/o arl ralarem.
Banrl<'j,,s divt·r~as ......................•.
Banha par:1 calwllos ..................... .
Dita tln porco ..................•.........
Ban l1riros .................... : ....... : ..
I!nrlta'' te ..............•......•..•.•.....
Ilarhatauas de ha lt!a .....•....•.•......•..•
BatTit·ns e iJmTis vasios ...... , ...........•
Barro ..........................•........
Batr~tas alilllrlltJcias .........•............
Baunill1a ........•.......................
Bayonetas .............................. .
Br~IJidas I'Spirituosas ...•.•.••.........•..
Bt•jüs... . .•..•....•••...•..... ·. · ·. · • •
Bengala o finas ......................... .
lli1ns onl inarias ..•.....•........••••...•.
Bcnjoim ............................... .
Berços .......•.......•..•...............
Bic-ortHJS ................................ .
llilhart's c !tr~gatehs ..................... .
llilros ............................•.......
Bisr·outos ...•...............•............
B··iue< vasiP~ ................•..........•
Holad11 ordinaria ..................•.....
Bolç~' dn via~em vasias .............•....
llolns do hillwr o lmgatda ........•........
11t•hls rir qnn)tJilff IJl!alidade ............. .

3.•
L•
2.•

3.•
2."
2.a
2.•
3.•
2.•
3.•

t.•

:I. :1
J.•
1.•
J.·
ft .•

:p

L•
~.·

2."

I.•
:1.•
3.•
3.•
2.•

2.3

..

::!.•
~

3•
1•
L•
2.•
3.•
i"
':t.a
i •
i a

3•

2
2
2

2
2
2
2
2

2
2

2
2
3
2
2
2
2
~
~

2
1
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1•

2

3.•
2."
3.•

2
2
2
2
\!
2
2

3.•
2.•

L'

2.n

\CTOS DO POIIEH

Classe.
tCCtl.S •••••••••.•••• , .••.•. , •.••••.••••

nbas de fllJ'I'O c outras ................ .
~~~ ts .................................. .
Ta de azeite, vinho on vimq;re ........ .
Ta e h:l em hruto ...................... .
a em olJmS .........................•..
ijas vasins ........................... .
õcs de ouro ou prata 1/2 "/,. ad vaiarem.
õc~ 1liversos ......................... .
•u ................................... .
das .......................•..........
nqnellos ..........................•...
lC'.has para pinrar on caiar ..............•
mze em olJjl'ctos d'artc ............•....
o em bruto .................•........
li's de onro ou prata i/2 °/o ad valo rem .•.
.os 1l(l louça on metal .................. .
os do folha 1!1~ Flantlrt·s ................•
J'faõ 1!1~ ferro .......................... .
gto~

........•...............•....•.•..•

i.•
::1. a
2.a
4.•
3.•
2.•
3.•

2.•
!1. a

2."

t.•

2.a
l."
::1.•

L•

:l .•
2.a

t •

Tarifa.

2
2

2
2

"'
~

2
2
i
2
2
2
2
2
2
2
i
2
2

2
2

c.
beça das ...••......••••.................
berões para auimaes ...............•....
helio ........•.........................
bides envr.rnizallos ....................•
tos de ferro ou madeira ordinarios ......•
bos ...•..............•.•..........•...
brioletcs ..........•...................
t;a ••••••••••••••••••••••..•..•..•...•.•

cáo ................•...................
chimbo~ .•...•.........................
los do barro ordinarios do pa iz .......•.•
doados de latão ou metal semelhante ... .
tos de ferro ........................... .
deiras ou tamboretes envernizados .•.•.
tas ou tamboretes do ferro ou madeira ordinarios .........•.....................
fé moído ...................•..•.......
to em grão ............................ .
feleiras de ouro ou prata 1/2 o/ o ad t'a-

~.·
2.•
2.3

L•

2."
2.•
i.•
:p
::1."
i.•
3.•
2.•
3."
i.

a

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
l
2
2
3

lm·Pm •••..........•.....•..............

tas do mrta I ou lnur,a .................. .
tas de folha de Flawlres, etc ........... .
ibros ................................. .
tos enrtos até'~ metros Je comprido menos
de 1000 kilograrnmas ................. .
tixns de r a pó de ouro ou prata I/~ •/o
•ut ?'rrlorrm ............................ .

2
2
2
2
2
2

3.•

2

RXECilTI\'0.

Classe. Ta rira.

Ditas irlcm de tartaruga e outras de Ltno ... .
Ditas idem ordinarias .................... .
Ditas dt~ gttcrrn ..•.......•...•...........
JliL1s va,ins dt) madl'ira, folha ou pap~lão .•
Caixões de defunto fonados, etc., vasios ....
Ditos itlr.m ordinarios ....................•
D!tos vasios., ...............•...........
Caixilhos com vidros .................... .
Di~~s sem vidros ....................... ..
CaJus ......•.... , ....................... .
Cal de Lisboa ............................ .
Dita do paiz., .........••................•
Calçado .•...•... ·.....................•...
Caldeiras de cobre ou metal semelhante .. .
Ditas de ferro ........................... .
Caldeiraria (artigos não classificados de) ... ,
Camas envernizadas .................... .
])itas de ferro, ou madeira ordinarias ... .
Ditas de lona .... , .•.. , ...•• , .. , ....•..•.
Camphora ....... ·....................... .
Campainhas de luxo .•..••................
Ditas ordinarias ........•.................
Canna da lndia .......................... .
Dita de assucar ••..•......•..........•....
Candeeiros ..... ·....................... .
Ditos ordiuarios de folha de Flandres, etc ..
Canivetes ............................... .
Canella ......... , ........................ .
Canetas de ouro ou prata f/:l 0 / 0 nd valo1·em
Ditas de madreperola, marfim e outras ..... .
Ditas de madeira, etc., ordinarias ......... .
Cangalhas ............................... .
Canôas ................................. .
Canos de cobre .......................... .
Ditos de barro, chumbo, ferro ou zinco .....•
Capac~os .... : .......................... .
Capoeiras vas1as ......................... .
Capotes .................................•
Capim ..................................•
Caranguejos e semelhantes................•
Carnaúba ............................... ~
Carne secca ou fresca ..................... .
Carros de mão .............•............•
Ditos de passeio .......................... .
Carroças ................................•
Caroços de algodão ...................... ..
Cartas para jogar ................ , ...... .
Carteiras ...... -..........................•
Carvão animal, mineral ou vegetal ....... .
Cascas de armes para :ttanar couros .......•
Cassarolas de cobre ou ferro esmaltado .... ,
nitas de ferro ordioarias ................... ,
!'Ait'n:

11.

t.•

2
i

2.•
1.•

~

~-·

2
i
2
2
2

L"
2.•
3.•
i.•
3.•
3.•
2.•
4.•
2.'
3.•
4.•
2.•

%

11
2
~

i
2
i
2
2
2
2

L•

2.•

a.•

2.•

2

t.•

!
2.
!

2.•

t.•
4.•
i.•
3.•
2.•
2.•

2
2
2
2
2
I

t.•

2
2

j!,•

~.·

~

L•

2.•
'~-·
2.•
3.•
2.•
f}.•.
;j, a

3.•
3.•
4.•
i.•
2.•
4.•

3
2
2
2
2
2
2
2

11

!

1

3
3
2
2
2
2
2
2
2

L•
L•

4.•
3.•
2.•

:t.•

fiO

0\

Af:TOS

no

PODFJ\

Classl'.

Cassu:ís vazios ........................... .
Castanhas da Europa ..................... .
Ditas do pa iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Casti<;acs de ouro ou prata 1/2 °/o ud t•alorcu~ ... .............................. .
Dito~ de metal, madeira, vidro, etc ....... .

Cebolas e ec!Jolinhos ..................... .
Centeio ................................. .
Cera em bruto ..•.........................
Dita em obras................ . .......... .
Cerveja ................................. .
Cevada ................................. .
Chá .................................... .
Chales de cachemira, seda ou renda ........ .
Ditos diversos ............................ .
Chaleiras de cobre ou ferro esmaltado .... .
Ditas de ferro ordinarias ................. .
Champagne ............................. .
Chapas de ferro, zinco, etc., para eohrir casas,
etc .................................... .
:Qitas .de ferro para fogão .................. .
Ghapeos ................................. .
Ditos de carnaúba, couro e outros do paiz.
Ditos do sol. ............................. .
Chapellaria (artigos não classificados de) ... .
Charutos ................................ .
Chícaras de louça, etc .................... ..
Dit.as de folha de Flandres ou madeira, etc .•
Chifres em bruto .................. , ...... .
Ditos em obras ........................... .
Chocolate ............................... .
Chouriças .......•......................•.
Chumbo em bruto ....................... .
Dito de munição .•........................
Dito em obras não classificadas ........... .
Cigarros .....••...•.........•...•..•....•
Cilhas ....•........•...•.................
Cilhões ..••..........•...................
Cimento •...... : •.•....•.................
Coa tis ..•...... :. . . . . . . . . . . . . . ......... .
Cobre velho ou em barra .... o • • • • • • • • • • • • •
Cobertores ...... , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... .
Cobre em folhas .................•.........
Dito em obras não classificadas ........... .
Côcos seccos ou verdes ......• o • • • • • • • • • • • •
Ditos para tirar :igua .................... .
Cochonilho .......•..............•........
Coelhos ........ , ........................ .
Cognac .........•....................... ,
Coke ................................... .
Colchas de seda. , ........................ .
Ditas diversas ........................... .
0

3.•

2•
3."

1."
3."
~.a

3.•
2.a
2.•
2.•
2.•

Tarifa.

2
2
3

2
2
2
2

2
2

L•

2
2
2

\!.•
2.•
3.•
2.•

2
2
2
2

~-·
4,,•
L•

2
2
2
2
2

3.•
i.•

t.•

2

2.•
1.•
3.•

2
:1

4,,•

2

2.•

2

2.•
2.'
!~.a

i.•
3.•
2.•
2.
2.•
!1.•

2.•
4,,•

2.•
3."

2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
~

2

:l •

2

3."
·3.a
2.•
2.a
2a

2

4,.•

1."

2.a

2

2
2
2

2
2
~

4i5

EXECLiTlrO.

Colchetes ................................ .
Colchõt's e pertences de cama não classilicados
Coldrcs ....................•.............
Colheres de ouro ou prata :l/2 •;. ad va-

Classe. Tarifa.
2.•
~
2.•
~

2.a

2

2.•

2

~:l·

2
2
2

f.

lorem . ..••.••...•.............•......•

Ditas de metal e outras ................... .
Ditas de madeira do paiz .................. .
Colla ................•....................
Cominh')s .... _....•.•....................
ConFeitaria (artigos não classificados de) •...
Consolos ..........•...••..•...•.•........
Conservas em latas não classificadas .••..•.•
Ditas em vitlros não classficadas ...•......
Copos de ouro ou prata l/2 "/o a.d valorem ....
Ditos de vidro ................ · ....... ~ ..
Copos de Fulha ou wadeira ................ ..
Curdns de instrunwnto~ ......•.•..........
Jlifns de cmbira c outras do paiz ......... .
Jli tas di versas ........•...• · ••........•...
Corroa me para tropa. .. ................ ..
Cnrrentes de latão ou metal semelhante ... .
D: tas de ferro .........•••................
Cortiça em bruto ...•.....................
I!ita er!r obras não classificadas .....•.....
Lvur JOrras ..•••............•. , ..........•
Couros seecos, frescos ou salgados .........••
Ditos trabalhados ........................ .
Couves ......................•...•.......
Coxins ...........•............•..........
Creosuto . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . ... ,
Cré ........•.............................
Crivos de f.:rru ..........•................
Crina .•......•••.•..••.......•..•.....•..
~rin~lina ..........•••....•.••..........•
Cru erras ....•.......•..•.....•.••........
Cubos, pinas e' raios para rodas ........•
Ditos para distillações .................... .
Crystal .................................. .
Cui<•s ................................... .
Cutias .......•••.••......................
Cutilaria (artigos não classificados de) ..... .
Cylindros de ferro etc .................. ..

2.•
2.•

L•
t.•

2.•

t..•

lm·em .............•...........• •....•..•

Dedacs de madrcpcrola, marfim, etc .••.•...
Dt•dacs ordinarios de latão, etc ........... .

2

f

t.•
3.•
L•

2.
2

:.l"
2.•

2
2
2
2
2
2
2
2

1."

3

~-·
::J.•

2
2
2
2
2

a.•

2.•
2.•
2.•

~-·

3.•
2."
3."
2.•

~-·
3.•
3.•

~-·
~."

a.•

i.•
3.•
2.•
2.•

~-·

D.
Dados ..••.•...•.••.••••................
Deda<:'s de ouro ou prata jj2 •;. ad va-

2
2
2

L•

~

2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
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Dominós ..............•..................
Diamantes e mais pedras preciosas 1/2 •;. nd

Classe. Tarifa.
L•
2

vaiarem .•........•...... ...............

Dinheiro Jj:! •;. ad·Mlorem . .............. .
Dobradiças de latão ou metal semelhante ... .
Dobradiças de ferro .•.....•...............
Doces estrangei!'os ..•..... , .............. .
Doces do pa iz ....•......•..•.....•...•...
Dormentes de ferro ou madeira .......... .
Dragonas ............................... .

2.•
::!.•
1."
;p

L•
1.•

2

J<:ix:cr~

diversos ...••......................
Elasticos ..•..............................
Encerarlos para tapetes ................... .
Encerados ord innrios ..•..................
Enc11adas ...........•....................
Enchamés., ...........•..................
Enxofre .........•.......................
EquirJament'l miHtnr não classilkado ...... .
Ervilhas em latas •.. : ...................•
Di tas d•J pa iz ..•.....•....................
Escadas de mão ........................ .
Ditas para casas desarmadas .............. .
Escalercs .................•...............
E>carradeiras ............................ .
E~cn·as .................................

:-!
2
~

2
i!

2
2
2
2
2
~

3
2
2
2.
2
2
2
2

.

Espadas ..•..•.........................•
Espanadores ............................. .
Espartilhas ............................. .
Especiarias não classilicadas .............. .
E<pelhos .•.......•......................
Esparmacetc ............·..........•......
Espetos de ferro llara cozinha ........... .
E5pingardas ................... , •........•
Espíritos não chssillcados ............•....
Espoletas ...........•....................
Esquifes, •...•...........................
Embira ................................. .
E~ponja ................................. .
E~(Joras de ouro ou prata i/2 •1. ad ra-

2

2
2
2

2
2
2
2

lol·em •..................................

Ilitas diversas de metal, et ~- .............. .
E~pumadeiras ..•.........................
E-sencias não classificadas ................ .

~~~::~~a~~:::::::::::::·.:·.:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.' ..'
E~te.uho

em !H'llto ........•................

I
i
2
2
2
2
3
i

2.•
::!.•

i

t.•

2
2
2

~-·

2
2

i•
1.•

3

n1

E.lECUTlVO.

Classe. Tarifa.

Dito em obras não classificadas .......... .
E~tantes ................................ .
Esta tuas ................................ .
Esteiras da lndia ........................ .
Ditas de puiperi e outras du paiz ..•........
mtas para cangalhas ..................... .
Estojos d11 instrumentos cirurgicos, mathe·
maticos, etc ........................... .
Estopa em bruto ........................ .
Dita em obras ........................... .
Estribos de ouro ou prata f/2 °/o advalorem.
Hitos de metal, etc ....................... .
Estrume ................................•
Estiras .................................. .
E~tractos não classillcados ................ .
Euxerl:ões ............................... .

3.'"

!
I!

~.·

I!
!
2

t.•
t.•

3•

li .•

L•
!}.a

3.•

2.a

'l.
t.•
t:•

3.•

....
Faeas ................................... .
Facõ11s .......................... · · ·· · · · ·
Fachina (varas de) ....................... .
Farelo ...................•...............
Farinha de trigo, mandioca, milho, araruta
e outros nutritivos .................. ..
Favas .............................•......
Fazendas do seda. . . . . . . . . . . . ........... .
J<'azend11s diversas não classific<tdas ........ .
F chaduras de latão ou metal semelhante ...
Ditas de ferro ....•......•...............
~<:er.r:.oihos ......•.........................
l•e•Jao ............................ · .. · · · ·
l•'dtro .................... , .............. .
Ferro ................................... .
l~erragcns
ordinarias não classificadas .. .
Fc•rraduras para animacs ................ .
Ferramentas de marcineiros, carapinas, car·
pinteiros, ferreiros, torneiros, etc. não
classificadas ........•....................
Ft·n·us de cngommar ..................... .
Ferro velho ou em arco, chapa, barra, ou
verga ................................. .
Fi~os scccos da Europa ................... .
F •gos frescos ................•........... ·
Fios .................................... .
Fitas de ~cda ......................... · ·. ·
llitas diversas ........................ · · · ·
J<'lores artificiaes .........................•

Ditas naturaes. . . . . . . . . . . . . . . ........ · · · ·

!.•
:1. a

4.•

:v
3.•
3.•

t.•

2.a
2a
3.•
3.•
3.•
2.•
4.•
3.•
3.•
3.
4.•

~

!
I!
~

I
I!
I!
2
I!
!

ns

AC'I'OS IJU I'UD~:n

Dita de canna e outras para enchimenli;S ...
Fogareiros .......•...•...................
Fogo artificial. .......................... .
Fogões de ferro ..........................•
Folhas metlicinaes ....................... .
Ditas de cobre ......•.....................
Ditas de chumbo, estanho, ferro, ou zinco ...
Foi! e~ ......................... ·.·.······ ·
Forjas portateis •....•....................
Fúrmas para assucar ...................•..
Ditas diversas ............•......•........
Fornalhas e fornos de ferro ............... .
llitas de engenhos.... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fuuces •..•.•.•.••...•...................
Frangos ..•.•...•..•...•.....•...........
Frascos ....••••••..••....................
Frecha ....••••...••..•.••••......•......
Freios .......•.....•.....................
Frigitll'iras de cohrc ou ferro e~maltatlo ..•.
Ditas de r.. rro ou harro ordinarias .•..•.•.••
Frutas confeitadas ........................ .
Ditas seccas .••.....•.....................
Ditas frrseas •••...•...•..................
Fumo do paiz ..•.........................
Dit') ele qualquer outra qualidade .•......•

Classe.

Tarifa.

~.·
~.·
i.•

2

a.•

:I."

a.•

'1."

2

t
t

~

:t

2

a.•

3."

2
2

!J,."

2

3.•
3.•

!!

2

!1 ••

2

!J,.•

2
2
2
2
2

2.•
i.•
!1. a

2.•
2.a
3.•

L•

2.•
3.•
3.•
2.•

2
2
2
2
2

2
2

G.
Gaiolas ..........••.•.•..................
Galheteiros ..•....•........................
Gallinhas .....•.•.•••....•................
G •mellas .•.•••.•.•.......................
Ganços .....••.•..•......................
Garfos de ouro ou prata lj:2 •;. ad valorem.
Garfos Je metal e outros .................. .
G~rrafas .de cr.Ysta.l ou vidro .............. .
D1tas ma1s ordmanas ....... · ............. .
Garrafões vasios .....•....................
Gatos ....•••.•••..••..........•.........•
Gaz liquido ..•.•••••..••••...............•
Gelatina ..••......•......................
Geléas .................................. .
Gelo ...••••...•.•..••....................
Genebra ......•.....•••..•...............
Gengibre •••..•..••.••...................
Gerem uns ......•........................
Gesso
Gigos .e. c~sé~s· ~·a~i~~·.'.'.'.'.'.'.'. ·.::::::::::::::
Giz .......•..............................
Glollos de viJro c Iout'a .•••................

2.•
I.•
2.a
2.a
2.a
I.•
2.•

L•

2.a
2.•
2a
3.•
3.•

3.•

3. a

L"

:!
2
2
2
2
i
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

~i9

EXECUrtVO.

Classe. Tarifa.

Ditos gr.ogrnphicos ....................... .
f:oiabas .........•.•................... · · ·
Gomma :nauiea e outras não clnssificallas .•.
Dita de manuioca c outras do paiz ....... .
t:ratlcs para lavoura •......................
Ditas de ferro •...........................
Granadas ....... , ......•.................
Granadeiras •..•.......•..................
Garajáos vasios ...•..•.....••..•..........
Graxa para calçado ...................... .
Ilita animal. ......•.•....................
1: r cI has de ferro .......•..................
nunno .................................. .
Guardas roupa, musicas, papeis, etc ....••.•
Guaraná ................................ .
Guindastes ....... ' ....................... .
Guitarras ................................ .

1."

a.•

2.•

i!."

~-·
a.•
L"

L•

3.•
2.•
3.•

3.•
4.•

t.•

2.•

L•

1.•

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

·2

3
2

•••
llarpns .................................. .
llnrva tloec .............................••
llita mate ............................... .
llitas medicinaes e outras não classificadas.
llortalicas em conserva ...................•
llitas fr"cscas .............................. .

L•

2.•
2.•
2.•
2.•
3.•

I.
Imagens .................................•
Impressos ............................... .
Incenso ..................................•
lnhames e outras raizes semelhantes ..... .
Instrumentos de cirurgia, medicina, enge·
nharia, etc ............................ .
Ditos de optica, photographia, musica e não
classificados ..• ~ ..............•.......••

f.•
~!_a

2
2
2

f.•
3.•

2

i.•

2

L•

li

3.•
I.•
i.•

2

J.
Jacas ...........•..................•..•.••
Jangadas ........· ........•...........•...•
Jardineiras ............................... .
Jarras e jarros de.Jouça, porcellanas ou vidro
Ditas e ditos de barro, do. paiz ..............•
Jogos de damas, dominós, gamão, xadrez e
outros ........ , ....................... .
Joias i/2 •;. ad valorem ..................•
Junco da India ........................... .
lliln do paiz para rstciras ..................•

3

L•

3.•

2
li
2

i.•

2
{

3.•
~.:t

2
2

.iRO

_\CTO~

Dfl I'ODF.H

K.

Kagados ................................• •
Kaleidoscopios ...........................•
Kerosene ................................ .
Kiesch .................................. .

Classe.

Tarifa.

~-·

~

2.•

i

t.•
t.•

L.
Lã em bruto .••..•.......•....•..........
Lã em obras não classificadas ..•...••.•
Lacre ..•.•.•.••...•...•..••............
Ladrilhos de barro ou de louca .........
Ladrilhos deazulrjo ou marmore: ......•...
Lages •........••....•......•.•.........
Lambazrs .•..••..........................
Lamparinas ............................. .
Lampeões .•........ , ....•................
Lanternas ............................... .
Lapis .........•••.•.....•................
J,aranjas .•..........................•...
Latão em obras n:io classilicada!> .•........
Latão velho ou em brutol. ............... ..
Lavatorios envernizados ................. .
Ditos de ferro ou madeira ordinarios .... .
J,egumes em conserva .................... .
Ditos frescos ............................. .
Lebres ........................•..........
Leite em conservà ............•............
Di~o_fresco ..............................•
Lettoes .................................. .
Lenha ....••..••.. -. ••••..................
Lentilha ....•..........•.................
J_.eques ..•.....•....•....................
J.icore;; ............•.........•...........
Limalha de ferro ........................•
Limas(fruta) ............................•
D!ta! de aço ..............................•
Ltmoes .................................. ,
Línguas frescas, salgadas ou seccas ........ ,
Ltnguiças ...... , ........................•
Linha para costuras ......................•
Linhaça .................................•
Liteiras .................................•
Livros ..................................•
Lixa ....•....................•........... ,
Lombo de porco salgado ..................•
Lona •...................................
Lóros ................................... .

3.•
:!.•
2.•
o\.•

;p
f!.•

:I..
~-·
L•
t.•

2.•

:to

1!.•

;p

t..•

2a

2.

a.•

2.•
2.•

a.•
2.•
,.,_.

~-·
t.•
2.•
4.•
3.•
3.•
3.•

3.•
3.•
3.•
2.•

t.•

2.•
3.•
3.•
3.•
2.•

t
j
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Cl:l>Sr.
L'JUÇ3 .••..•..••...•...•...•...........•.•

Louça de l1arro do pa iz . .....•............•
Low:a ...•................................
Lousa p:~ra e~crever ....•.................
Luvas .................................. .

~

~·

~
~

1.•

lt

:l.•

lt

~-·

lU.

Ilfacncos ................................. .
Ditos de ferro ............................ .
l\laraniio e outras massas alimenticias .. .
Jllachados .............................. · ..
ll!!lc·hinas de copiar cartas ................ .
Ditas de costura ......................... .
Ditas photographicas ..................... .
))ifas de tiPoraroç:lr algodão ............... .
Jlitas de fa7.cr farinha e SI.'US pertences ..... .
J) itas pequenas não classificadas .......... .
ilitas não cla~silicadas .................... .
Madeira em IJruto, lavrada ou em taho:~do ..
Vila rurta at{~ !1 metros de comprido em
~'X[l(!dições de menos de 1.000 l-i logram mos
Dita rara tinturaria ............•..........
Madrrpcrola .............................•
1\Ialas de viag-em vasias ............. ; ..... .
1\Ja lhos para ferreiros ..................... .
.Mamona ................................ .
1\I:mgas (frutas) .......................... .
Ditas de vidro ........................... .
lllanira e maniçoba ...................... .
lllnntciga ........................•.......
l\I;:.ntcigueiras de ouro ou pr;,ta, ·th "/o tld

ralarem ...................•.... , ...... .

Dit:-~s

de metal ou louca, vidro, etc ....... .
.lllandioca ........... : ................... .
l\lappas c manuscriptos .................. .
lllarlim .................................. .
llfarmor<l .............................. · ·.
.Marquczas .............................. .
lii a rrccos ............... , ................ .
l\Iartelos ................................ .
Mascaras ........•.......................
1\Iaxixes .....•••......•...•..............
.Medicamentos não classil'icndos ..••....•..•
Medidas diversas ........................ ..
lllrl de abelhas ........................... .
Dito do pniz ............................. .
1\Irlnncias ............................... .
1\JcJi'JCS •••..........•..•....•........•.•.•
1'11\TE 11.

Tarifa.

i•

2.:t
;j_a

::!.•
~.·

J."
1."
1."

r... :•

!J.•
3."
J."
L"
:!."
~.·

L'

2."

a•

oi. a
3."

f.•

,... "
~. a

f."

a.•

2. "

f."
:i,•
f."

..

2."
._),

a

1."

:i. a

2.•
2."
2."
oi.•
3."
:{."
lit

ACTII~
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Ua;se. T:nif;t,

lile8as envernizadas ...................... .
Ditas de ferro ou madeira ordinarias ........ .
Milho ................................... .
l\lochos envernizados ..................... .
Ditos ordinarios .......................... .
:Mobilia ............•................ · ... .
Dita ordinaria ou usada e em má u estado ... .
:Modelos ................................. .
.Moendas de engenho e pertenças ......... .
l\Ioinhos para café, pimenta, etc ......... .
Moinhos para lavoura .................... .
MoHões e carlernaes ....................... .
Molas ................................... .
Molduras ............................... .
Mor ingues de barro ...................... .
:Mós .•...............••................. ·.
Musicas ................................. .

L"

2
2

t.•

2
2

2.•

2

3.•
2.•
1\."
3.•
4.•
2.a

2
í!
2
2

2.a
3.•

t.•

~

2

2.a

t.•
3.•
4.•
~-01.

2
2
2
2
2
2

rw.
2.:2

Navalhas ................................ .
Nozes ............ ·....................... .
Nos Jnuscada ............................ .

2.•
~-·

o.
Objectos preciosos d'arte .
Ditos de luxo, de ferro, cobre, bronze ou outra
qualquer qualidadJ.....................
Ditos de grande responsabilidade ou perigo..
llitos manufacturados não classificados . . . .
Ditos de marcenaria, carpintaria desmontados
Obrêas..................... .. . . . . . . . . . . .
Obras de cabclleirciro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oleados..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oleo de qualquer qualidade não classificado.
Dito d!l linhaça ............. , . . . .. . . .. . . ..
Dito de amendoas doces...................
Oratorios ........ .•....
o.....
Orgãos.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ornaincntcs par~ igrejas .. o.... oo.........
(Jssos ...........
Ostras em conserva . .................
Ditas frescas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouro bruto ou ein o!Jras i/2"/• ad ralorem..
Ovas scccas, salgudas ou fl'cscas............
I

o

o.

o. o •• o

•

-

••••

••••

o

o

o o o.

•••

o

o

o

•

o

•

o

•

o

••• o • • • • • • o o. o..
o

(l''"OS •••••.•••..••..• , .••.••.•.

•

•

•

•

••••'o• . ,

a

2

L•

~

f

o

t.•

2.•
3. •
2.•

f. •

2.
2.•
31

2. •

2
2
2

2
2
2
2
2

2.a

~

l.a
I. •

2
:i!

J.a
4.•
2. a
3. •

2

3.•
;J.n

~
~

2
1
~

~

EXECU1WO.

r.
\)3C3S .•• , , , • , , • , , •••• , • , , ••...•. , • • . . . • • •

vadiolas ................ oo...............
Paios ........... :........................
Painçü...................................
Palas para JJonets, etc........ . . . . . . . . . . . . .
Palanquins . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Palhas de coqueiro ou palmeira . . . . . . . . .
Palhas do Chile e outras de valor semelhante
para chapéos............................
Palhas de trigo , canna e ou Iras........
Paliteiros de ouro ou prata 1/2 °/. adt:alorem
Ditos diversos............... . . . . . . . . . . . . .
Palitos para dentes........... . • . . . . . . . . . . .
Panacuns................. . . . . . . . . . . . . . . .
Padeiro~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panrllas do cobre ou ferro esmrtltadas....
Pancllas dl\ barro ou ferro, or1linarias....
J>anno de qualquer qualidade.............
Paiócs...................................
l'õo . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PapPI de qualquer qualidade................
Papelão..................................
Parafusos de latão ou metal semelhante....
Ditos de ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pá~.....................................
l'as~as.............

Cla~se.

Tarifa.

2. •

2

J.•
2.•

!

2.•
1.•
4.•

2
2
2

:J.•

2.•
4.•

t.•
3.•
3.•

:J.•
2.•
:1.•

2.•
4.•
3. •
2.•
2.•
2.•
4 .•

4.•

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

2.•

o....••..... o.•... oo..........

l astas de papel ou papelno................
l 1 atos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patronas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pari os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.•
2.•
2.•
2. •
3. •

Pavões...................................

2. 11
:L•

l'~ssar~s empalhados.......................
DltflS VIVOS
1

Peanhas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedras tle ofiar ou de amolar . . . . . . . . . . . .
Pedras calcarea, de cantaria e outras para
edificação ou: calçamento.................
Pedras de lithographia o de porcellana para
escrever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peixes frescos salgados ou seccos.........
Pclles em bruto...........................
Ditas preparadas..........................
Pendulos para relogios.......... . . . . . . . . . .
PeneL·as de arame, tela metallica, cabello ou
seda...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ditas de palha do paiz....... ..............

L•

2.•

4.•
1. •
3•

a:•

•2.•

t.~

2.•
3.•

J>cnnas para escrever........................

~ta

JJitas de ouro 112 •/. advalorem .... .....•..
J)jtas de ema ou pavão....................
lli!as para enchimento e outras . . . . . . . . •

2.•
2.•

2

t

ACTOS DO l'ODEH

Classe.

J>entes ordinarios.........................
Ditos de tartaruga, madrepcrola, m:ulim, etc.

2.•
t.•

Perfum3rias........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f;'

P"rolas 1/2

1

ad ralarem . ............... .

o o

TJrifa.

2
2
~

1
2
2

Perus....................................
J>esos para balanças de latão.. . . . . . . . . . . . . . .
Ditos de fprro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrechos de caça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ditos bcllicos.............................
Petroleo............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'ez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'hospltoros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.•
l. •
1.•
1.•

2
2
2

~.·

~

!. •

2

l'hotograpl!ias............................

2

l'ianos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L"
i.•

Picaretas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~-·

l'inceis...................................

2.•

l'ipa' vasias..............................
Pistolas ................... ·..............•

;;,a
1.•
!J.."

l'ixe.....................................
l'latina em bruto ou em o!Jras 1/2 •;. n(m-

2.•

~-a

lorem .................................•

l'lumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l'oJlronDs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:Polvora por conta do governo e artigos
inllammaveis............. . . . . . . . . . . . . . .

l)oivarinhos..............................
Pomadas v:ra calJcllos. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
1'0il1Los ................................. *
J>orcl'llana... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11orcos da Jndia............................

l'ortas, portõl'S, portada~ e janPllas de nwdc·ira OU fl'ff'O.... . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . • •
l'orteiras de matltJira ou ferro ............. ,
l'otassa c perlassa.........................
l\;tcs de bttrro vidrado....................
Ditos de dito do paiz.... ... .... .. . .. .. .. .. .
]>rJnchõcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'rata em Lrnto Oll em obras !/2 °/0 ad va-

I.·'
1. a

o

o

o

o

••

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

o

• o o

o

o.

o

o

•

o.

o..

•

•

•

l)rcnt'US paraaJgojf\o e outra~ .............. ~

2
2
2
2
2
~

i
2

i .•
1.•

1. a
~-a
i .•

2.~'

;J. a
1.•
3.•

:-?.a
3a
1. a

lorem .. ................................ .

Dit:J ingleza ~m obras.....................
I>rateltJiras envernizadas...................
))itas de ferro ou madeira, ordinarias.....
Pires de louç~............................
Ditos do ft•no, madeira nu Flantlre~......
l'ra tos t!e ouro ou prata J ;::2 °/o acl t•alormt.
Ditos do louça ou vidrü....................
Ditos do madeira, fulha, ferro, ett!...... .. .. .
l'rt'gos de coiJrtl ou metal semelhante.......
Ditos de ferro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
}'ré.( os.

2

L"
1."
2.a

t.•

:.1."

1.•
:.1.•

2.•
!1."

a.•

~.a

..21
w

2

2
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EXEC!Jil \"0 .
Classe.

Tarifa.

Presl!n!IJ!' ..........................•......
l'rodu~tos ehimiros e preparações pharma-

~.a

2

I:I'Utwas ........•..........•......••.••.•

3.•

2
2

Puuhaes ................................. .
Puxadores para gavetas, porta8, etc ........•

Qualro.:; ................................. .
Oueijos .......................•...........
])i tos do paiz ............................ .
Quiahos ........••.........................
Quilhas (jogo de) .........................•
Ou i nquilherias ........................... .
IJuiris .................................. .

L•

2.~

i.•

2.•

a.•

3.•
i a

L•

j

!
2
!
~

!
~

3.•

2

f .•

2
2
2
2
2
2
:!

n.
Jl;ohceas e ral!ccõcs ....................... .
Huhichos ................................. .
li aios, pinas e cubos vara rodas ............ .
lia pad uras ............................... .
Jl<qJI; .. , .. ,., .. , ... ,, ..•.•. ,, .. , ........•. ,

l\aposa ................................ • · ·
Haspas de vontas de veado ................ .
Hltnciras ................................. .
1\calejos ................................. .
Jtedes ................................... .
Hcdomas de vu.Iro ........................ · ·
J\l'~ll3S .•••.••• , •.••.•••....•••••••••.••••

1\('logios ................................. .
J)itos de ouro on prata 1!2 •;. ad mlorem ..•
ncmos ................................... .
nr·ndas ..................................•
Ditas do paiz .........•....•..... • ..... · · •
Jlcpolhos ......•.........................•
neposteiros .............................. .
nezinas não classificadas ................•..
Hr tortas de vidro ou louca ................ .
JJitas de cobre ....•... .'.................. .
H11tratos .....•............••.....•........
Hctretes ................................. .
Hetroz ................................... .
Ilipas ...........•.....•.................•
Ditas curtas a Lfí 4 metros de compriment()
menos de JOOO kilogrammas ....••.....•
nouas para carros ou carroç,as ...........•..•
Di tas e rodetes para machinas ..............•
Holl1ao ...••.••.•••..••...•..............•
ll!tllpll .......

~·····~······~·············J

2.3

:1.•

a.•

2.•
L•
2."

a.•
L•

2."

~
~

L•
2.a

L•

2
2
2
2

2.•
!.•

2
2

2.a

a. a

i
~

L•

2
2
2
2
2
2
2
2
3

;l, a

2

L•

3.•
!.•
3.•

L•
L•
L•

., a

u.

li.•

2.•

2,',\

2.
2
.,:!

...

I

.\ITOS

IIU I'UilEil

S.
Cla>sc.
Snh:ío ordin:nio .......................... .
Sabonetes ................................ .
Saca rolhas .........•.....................
Saccos de algodão e outros do paiz .......... .
Sagú .................................... .
Salames ................................. .
Sal ordinario.... . . . . . . . .•...............
Di to refinado .......•.....................
s~Jitre .................................· .. .
Sangtlesugas ............................. .
Sapatos .................................. .

:!.•

l.a
2.a
3 .•
3."
•.:"
;:, a

Tal'ifa.
2
2
2
2
2
2

<i.•
2.•
i.•
2."
2.a

2
2
2

Snpc ....................................•

~.a

2

SPhO ..................................... .
Seria~ .................................... .
Scllins e pcrtenc' s ....................... .
ScmPnte~ ................................ .
Serpentinas do vi'lro, crysl;•l, bronze, ct~ ... .
l}.ít:JS' p~I'.1 alamhirJue~ .................... .
Smos .................................... .
Soda .................................... .
Soph:is envernizados ..................... .
Ditos de ferro ou madeira O!'llin3rios ...... .
Sola .................... · ... ··············
Dita do paiz ............................. .
Sovel~s e instrument<ls de sapateiros ........ .
Suadouros p1ra sellim .................... .
~~lspensorios .....•........................
SIIJO ..................................... .

''·
L•

.,

.

2.•
li.•

t.•

a•

.2.n
..
o).

L•

2."

2.•
3.•

2.•
3.•
2.•

L•

T.
Tahaco ...•..•.....•...•.................
Taboado .••..•.•.....••..................
Tahócas ................................ .
Taboleiros envernizados ou envidraçados •.
Dito3 ordinarios ...••..........•..........
Ditos de engenho ........................ .
'!'aboletas .•........•...•.................
Tabulas de gamão .•.•....................
'l'achos de cobre ou metal semelhante •.•....
Ditos de ferro ...•.....••.••.•.•..•.......
Tacos para bilhar ou bagatella ..••..••.•..
'l'ala bartes ...•.......•..•..••............
~a lhas de barro para agua ................. .
.lamaneos ...............................•

2.•

.

L•
,..,,

L•

2.•
,..,_.
2.•
i.•
2.•
3l

L•
2.•
3.•
3.•

2

..

<l

2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2

4R1

F.XECrTJ\'0,

'ramLorrs de musica ...................... .
Ditos para engenhos •......................
Tamb:Jretes envernizados ••.................
Ditos de ferro ou madeira ordinarios .••••
Tanques de cobre para alambiquPs ..••••..•.
Ditos de ferro, zinco ou madeira para en' g~nhos.- ...•..... ,., •....•.....•.......•
fapwca ............................... ..
~apetes ................................. ·
1 artaruga ...•............................•
Dita em obras não classificadas ••.•......•
Tatús .••.•...........•.•...•..•.........
Taxas de cobre ou metal semelhantes ....•.
Rit~s de f~rro ouziuco idem ..•.............
I ec1dos d1 versos .......•.•..•.............
Tela metallica ......••...••................
Telhas de vidro ......................... .
llitus de barro ......••.....................
Tentos para jogos .....•..................
Tesouras •......•..•....•............... ·.
Tigelas de louça ..•••....••...............
Ditas de ferro, folha ou barro ............... .
Tijolos de barro, louça ou ardosia ....••. , •.•
Ui tos de marmore .....•...•.•............
p,~tos de limpar facas ..•..•••..............
l1nas .....•••.......••.... · · · · · · · · · · · · · ·
Tmta de qualquer qualid311e •...............
Tinteirosdc vidro, louça, etc ............... .
Ditos de osso, chifre ou metal ordinarios •....
Tipo ias .......•..... , ...........••.......
Toalhas ..........•.•........... , ........ .
Tomates em conserv:• ••..•................
Di tos frescos .•............................
Torcidas .••.•...•.•...•..................
Torneir~s de cobre ou metal semelhante .•...
Ditas dé ferro ou madeira ••...•.......•...
Toucadores .............................. .
Touca dos para senhoras ................... .
Toucinho .....•..........................
Transparentes p:lra jancll:~s ................ .
Trapos ..•..••..•..•...•.................
Tra v esse ir os .•...........................
Trens de cozinha de cobre ou !'erro eswaltados ..•....•...........................
Ditos de dita de ferro ou barro ordinarios ..... .
Dit,Js de dita u>adosecm múo estado ........ .
Trincos ....................... ·.······· · ·
Tripas de vaccas, porcos ou outros animaes,
, frescas, ~eccas ou salgadas •.......... ,· ...•
rucanos ................................. .
Tumulos .•...............................
T~pos •................. _................. .

Clnssr.

Tnrifn.

I.·
~.·

2

L•

2.•

a.•
r..•

~

:t
~

2
~

a.•

2

L•

2
2

:1..•
2.a

2.:a.
3.•

..

(i a

2."
2.•

t.•

~

2
:!
2
2

2

1.•

2
2
2
2
2

:J."

%

"···
a.a
.2.

2

!L•

i.•
~-"

a
:J. a

2.a
L"
2.•
!.•
"') a
:<.

2.• .
:1.>

3.•
2.•
3.•

L•

f.•
:·!.>

t.•
4.>

2.•

2
2
2
2
2
~

2
2
2
2

2
2
2
2
:t

2
2
2
2

2.a
3.•
4.•
2.•

2

3.•
2.a

2

1.•
~

...

~

2
2
~

2
2
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.\f.TO~

D<l

PODF.H

u.
Cla;sc. Tarifa.

Unguf'ntos .............................. .
Unhas de animaes ........................•
Urucú .................................. .
Urnas ................................... .
Uru pemas .............................. .
Utencilios de casa em nüo estado e de pouco
valor ................................. .
Uvas seccas ............................. .
Di tas frescas ............................. .

Varas ................................... .
Varandas de ferro ....................... .
Vassouras de caiJflllo ou crina .............. .
Ditas de palha, piassava e outras do paiz .... .
Vela~ ................................... .
Velludo ................................. .
Venezianas .............................. .
Verniz ................. ·................. .
Vidros ...•.......................•........
Vime ............................. ·······
Vinagre ...........•.•...................
Vinho ....•..••••........................

2.•

2

!1. a

2

:!. a

2

L•

2

:l. :\

~

!t..

2.a

...
"·

~
~

I.·
3.•
2.•
3.•

:l
2
2
2

L•

2
2
2

2.a

2.:\

2.'

L•

q_•

:r a
2.•

::

2

2
·2
2
2

X.

Xaropes ..•..........•••.................
Xergas para animaes .••••.................

2.•
-í.•

2
2

z.
Zabumb:~~

•.•.....••.................•....
Zinco em bruto ou em obras ............... .

2
2

Secretaria de Estado dos Negocios da Ag-ricultura Commercio e Obras Publicas, em 4 de Julho de 18ü8.-0 n'irector
Geral, José Agostinho Moreira Guimarães.

EX RClí1'J r O•

Dí-:CHETO N . .\222 Scpal'a o lcmlo

li E

8 DE JULHO m: t 868.

dcS._JosétleCajaz~ir_as

do de Caxias, na

l'rovincià do !Iaranhãu, e crêa nelle o lugar de Juiz l\luni=
cipal, que accumulará as l'uncr,ões de juiz de ofí;ííã~s.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica separado o termo de S. José de
Cajazmras, na Província do Maranhão, e CI'eado nelle
o lugar de Juiz ~Iunicipal, que accumulará as funcçôes de .Juiz de Orphãos: revogadas as dispositi)es
t~m contrario.
Mat·tim Ft·;:mcisco Ribeiro de Andrada, cto Men
Conselho, .Ministt·o c Secretario de Estado elos Negncios da Juslif.,;a, as~im o tenl.ta enten~li<lo e faça
·~xt•t·utat·. l'alacio do Hto 1le JanP.tro, em 01to de Julho
df~ mil oitocentos sessenta e oito, fJUadragesimo
sdimo da Indepentlcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Mm·lim Francisco Rtbeiro de Andrada .

.....
DEC.RETO N. 4223 - m: 8

DE J\CI.IIO llE 1868.

Eleva á categoria de secção de batalhão a secção de companhia
da Guarcla Nacional do serviço da reserva, organis:1da no
nHmieipin de Cothi, da Província do :uaranhão.

Allentlcndo ao que Me representou o Presidente

du Pt·o,·ineia do Mamnhão, Hei por hem Decretar o

seguinte:
Art. L• Fica elevada á categoria de secção de
hatalhfw, com duas companhias e a designação de
tt·ezc do servico da reserva, a secção de companhia
<la Gual'l1a Nâcional, organisada no município de
Codó, da Província tlo Maranhão.
At'l. 2.• Fica revogado ntJsta parte o Decreto n.• ~ HH
de 19 de Fevereiro de 1853.
1'.\RTE U.
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ACTOS DO I'Om:lt

.Marlim Francisco Hiheir·o de Andrada, do ~leu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos l\'cgocios da Justiça, assifn o tenha entendido e fnça
executar. Palacio do Hio de Janeiro, em oito de Julho
de mil oitocenles sessenta e oito, quadragesimo
sctimo da Indepcndencia c do Imperio.
Com a mlwica de Sua l\lagcstadc o Impcr·ador.

Marfim Fi·anrisc·o Rilll'i,·o de Aml;·ada.

])ECHETO

~.

'2:H -

UI-:

li

HE Jl' I.IIU HE H\üH.

Ele,· a a oito, o numero de quatt·o companhias com r[ue foi crearlo
o 1. 0 batalhão da resct·va da G:t:mla Nacional da l'rovincia
do Ceará .

.Allendendo ao que 1\le representou o Presidente
da Província do Cearil, Hei por bem necretar o seguinte:
Artigo unico. Fica elevado a oito, o numer·o de
quatro companhias com que fui creado o t.• halalhüo
da reserva da Guarda Nacional da Provinda dn
Ceará, e revogado, nesta partr~, o nect·cto numero
novecentos e oito de trinta de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e dous.
l\Iartim Fr·aneisco Hibeiro de Andmda, do l\lr~u
Conselho, 1\liuisli'O e Secretario de Estado dos l\'egocios da Justiça, assim o lenha entendido e faca
executar. Palacw do Rio de Janeiro, em onze rie
Julho de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo selimo da Independencia c de~ Impcl'io.
Com a rubrica de Sua l\lagestarle o Imperador.

Marfim Francisco Ribeil·o de J1Hdí·ado .

.......

i91

EX!{CUTíVO.

DECRETO

~.

i22i)-

DE

H

DE JULHO DE

.f868.

f.l'ea mais um hatath:io de infantaria ile Gu:mlas Nacionaes no
:\l_unicitl'o de Baturité, da Província do Ceará.

Allendewlo ao que l\lo representou o Presiuenle da
l't·m·ineia uo Ceará, Hei por bem Decretat· o seguinte:
Arligo unieu. Fica creado no município de Baturité,
da Prodneia uo Ceat·á, mais um batalhão de infantaria
de nuardas Nacionaes, eom oito companhias e a
uumet·açào ue quarenta e nove do serviço acli\'O, o·
qual ler<i. a sua paraua no lu~ar que lhe fOr mareado pelo Presidente da Província, na fôrma da lei.
~Iartiua Fmncisco Hibeit·o de Andl'ada, do l\lcu
r.nnselhn, ~Iinistr·o e Secn~Lal'io de Esta1lo dos Negrwio,; da Jusli\:a, assim o I.Pnha m!tcndido e J'aea
executar·. l'alacao do Hio de Jaucir·u em onze de
Julho ue mil oitocentos sessenta c oito, fJ.Uadra~
gesinw selim o Lla Independcncia e do Imperio.
Com a mhl"ica de sua Magestade o Imperador.

J[orli;n Fr·tmciS('tJ Riúciro de Andrada.
____ ...,.

__

llE

18

liECRETO 'f. 1-226 -

llE JULHO DE

1868.

CsD.11do da aHribuição que Me confere a Conslituic_:ilo no a1·t. ,101 3 5.", c Tendo ouvid-o o Meu Cousdho de Estado: HIJi po1· bem dissolver a Camara
elos Deputados e coLJVOl:lll' outra, que se reunirá 110
dia tres de ~laio do auno proximo futuro.
Pauliuo José Soares de Souza, do l\leu Conselho,
~Iiuistro c Secretario de Estado dos Negoeios do Im·
ll'rio, assir~l u tenha ~nlentlido e .faça executai'. P~
aeio do HIO de Janeu·o em dew1to de Julho de m1l
oitocentos sesso11la ~ oito, qmHlntgesimo setimo da
I udr:pelltkueia e tio Imperio.

l

Coru a t·ubl'iea tle Sua l\lagestade o lmpemdor.
l'~udino

José Soal't'S de Sl)u;;a.

AC'l'OS DO l'ODEH

DECRETO N. -i,il27 -

DE 25 DE JULHO llE 1868.

Convoca para o dia 3 d~ Maio de 186\1 a nova Assemltlt)a (;pral,
c designa a ultima dominga do mez de Janeiro do mcsmn
anno para se proceder em todo o Impcrio á clei~·:w primaria·

Tendo. por Decreto de 18 do conente mez, disso!·
Yido a Camam dos Deputados, c con\'ocado outra
pm·a o dia 3 de Maio do auno proximo futuro: Hei
por· bem Convocar· pum nquelle mesmo dia a nova
Assembléa Geral, designando, ua fónna do art. 'JIJ
da Lei n. • 387 de t 9 de Agosto de ·l8i6, a ultima dominga de Janeiro de 1869 par·a se pr·o~:.eder· em todo
o Impet·io i1 eleição dos Eleitores que tem de elegH
os novos Deputados.
Paulino .José Soar·es tle Souza, do !\leu t>)Usellw,
l\liuistro e Secrcl:uio de Estauo dos l\'egocios do
Imperio, assim o lenlla entendido e fat~a executar.
Palacio do Rio de Janeiro em \'Ínte cinêo de Julho
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesi111o setiutu da Indepellllcucia c do Impcrio.
Com a rubl'ira de Sua ~lugcstatle o lmJH~t·ador·.

l'alllil!o Jusé Suw·cs de

S011;,a,

-·DECBETO :'i. !:2t8- DE :JI DE Jri.IIU DE t8G8.
){arca O· ol'llcnado annual tlc 80~0110 ao Caret'l'ciro da c:1dca
fia Villa das Dürcs da lloil Espcralll.'a, ua Pruviutia tlc :llina~
(;craes.

Hei por hem

Decn~lill'

o seguinte:

Artigo unieo. Fica mar·cRdo o or·derwdo annual de
80$000 no Car·eereiro da caMa (l:t Villa das Udt·es dn
Boa Esperan~,;a, nn Provirwa de Min<Js Uerae~ ..
Josú ~Iilt'liniano !lc Aleuear, do Meu Consellru, Miuisll·o e SPel'etario de Estado dos :\q;ueios du Ju::.li,~;~,

EXECUTIVO.

assim o teulta entendido e faça exct~utar. Palacio do
Rio de Janeiro, em trinta e um de Julho de mil oitocentos sessenta e oito, quadt·agesimo selim o tia· Independcnthl e do Impel'io.
C:0111

a rulwka tle

Su~

1\lageslaue o Imperador .

.fns( Jlai'lioimw de .tlc11ucw.
1

_.._....,._._

IJECHETO

~. U~W- UE

UE JtLHO DE 1~68.

;JI

'"an::r o Ol'lknadu :wuual de 2;sosooo ao C:11·e·~•·dru •la eatlea da
t::r1•ilal ria l'nnirtda !le ~er::ipt•.

l!d pur hem Decrelur u seg'uiute:
Art.igt) uuieu. Fica marcado o ot·denado annual de
:wo~ooo ao Cart·,t~t·cit·u da eadt·a da Cnpital da Provinda du St·rgi pe.
José l\Jartiniauo tle Alencar, do l\ieu Couselho, Minhlt·u e Secretal'io de Estado dos :\'egocius tla Justiçu,
nssin1 o tenha entendido e faea exec.utat·. Palacio do
Bio de Janeiro, ern tt·iula e uin de Julho tle mil oitoceulos sesse11la e oito, qtwtlragesitrJO srlinru dulndepNlden~:ia

c do In qwrio.

Com a rubrit:a tlc Sua

~Jag•~stadt)

o 1lll[l~)ri1dor.

Jn:;tJ Jllw·lioiww 1k J

lr·lll'fli'.

-DECHETO N.

u:Jo-

DO

1."

DE At:osTtJ n~;

·IMfiH .

.·\utm·i~a os l'rcsidl'ntcs das l'ro,·indas a t·ciutc::Tarcu• os Officiaes tia (~ u:mla NaCÍOU:l) SIISpCII'iUS 11:1 CO~IfUI'Ill idatlt• do
lh~·~retu 11.• 3i:iOH de 4 de ,\gosto tle Hiti:;.

Em Yit·tmle do que 1\Ie repr·esenlou o ~leu Cuusellw
de. ~Jinistl·os :
Tendo cessado il I'Cspeito de llluitos Ofliciaes o:-;
moth·us d<1:> :;uspeusócs dclermiuadas Jwlns Pr·esitltmcias rle l'I'OYiucias 11a eonfonuitlôtdr• do lleereto
11." :not; dr. l dt: .\gu~lo de 18ti:;.

49í

.\t; I OS DO I'OlJER

Have11do muitos dos Oflieiaes no111eados em sui.Jsliluição dos outros susp0nsos, deixado de cumprir a:c;
disposições do citado Dect·eto a respeito da designn~:iio e <H[llai'telamento dos Guardas:
Cum·indo l(lll~ se rustabeleç:t a Lei 11.• 6!H de 1!1 dP
Setembro de J!);)o. llpr;nas rlesapparet~a a razüo qne
aconselhou aq uell& medid<l cxl ntordínai'ia:
Hei por bem DeerP!ar:
.\rt.. i .• Fícüo os Pt·esidenles de Prorincia auiorísados a reintegrar, qua11do julgarem conYeninnll',
os Ollicíaes suspensos. na confut'lltidatlc tio art.':!.'' u11
Decreto n.• :1301} rlc .1 de Ag-osto de iS!i:i, dispensando
os que fnt·ào nomeados ent s11bstilui~:~w dos nwsrnos.
,\ri.. 't. As resulwJws tonwdas em virtude do arli~·o
<llll.ecede!lle seriio i Ulllled ia taJtlt'lll e sub rn el tida~; pe Ios
I' t·e~;idcnles ú appro,·at.Jw do 1: oVPI'IIO !111 pe ri;tl.
0

1';11~"· ern o prillwit·o d•~ Ag-o,.;Lo tlt~ 111il oil.oc••lflns
SI~SSCJIIU P oilo, CJlliltll'al{eSÍIIIU Se!iiliU dn Jlllll'[Wll-

tJeUC,Íil

t\

Ju ll!lperiu.

DECnETO ~;. i2~H-uo 1. 0 Uh AGOSlu !H.. 18G8.
Concede a l:~ytiíu Gmchard prh ilc;;iu, JlOI' tkt. a unos, Jl:ll\1
u~nr de u111a machina, 'I"~ •k•·l:~ r ou ter iqn·ut:Hit•, para ?Cccar
u eaft' .

.\tteudendo ao que :\le requet·eu Egydio GuidwrJ,
e t!e confumlidade eom o pm·ecct· do l't·ocut·atlor da
Coroa, Soberauia c l'azcuda Naeiunal, Hei por bem
Contcder-lhe privilegio JH~r dt•z anuos, p;11·a u~ar
JJO Imp.::rio de um:l madutw, qne declarou let· tn' entado e um o tim de st~ce;1 ,. o el1f(· .
.loaqui11t ,\ntiiu Fenwndes Lciío. do :\leu CnuselltO,

'!iní:--lrn ·~ Sr••T•~Iario 1!1: J-:,.;f;Hio dus !'lit~g·nf'ios :la

1\'\ECrTI\0,

.\gTieull•u·a, Commcrcio c Ohr·as Pnbliens, assim
o tenha cutenrlido c faea executar. Pulado elo Hio

de Janniro, em o pl'imêiro de Agosto ue mil oitocentos sessenta c oito, IJUadr·agesirno sr'tirno da Jnfl,~pl~IHlendn e do ImpPt'io.
Com n rulwi•~a riP Sua :Hagestnd1~ o TrupPrndm·.

nos dül'\IIIICII[IIS que lf'llliiS a lll•lll'a de
a Vossa i\lagnslade llllfltl!'ial se eridmll'.ia:
·t.• vue o delicit de caixa do Tltesouro, isto é,
a somma que está sendo supprida por meio de
rectu·:·>os extraordinarios. se eleva mensalmente de.
oito a II0\'1! ntil t:onl.os de r,·~is.
2. • Que os recu r·sos exl!'aordinarios tem consistido at{~ agora em emissüo rle bilhetes do Thesouro,
venda de Apolir:es da Divida Publica c emissão de
pnpel-moecla.
:1.• Que a venda de Apolicr~s sô l.em produzido"
llf'Slcs ultimos ternpo,; pouco nwis de mil eonlos
dt~ rêi~ mensalmente.
L" ()U1~ a snm111a dos hillldes do Tht'!;ouro Plll
~~ir·culru:üo, a ll'tnl se ekYa úeen~a de st~l.en.la e Lr·cs
mil,~ontos, se conserva quasi estacionaria de alguns
mczt~s para cú; e que, portanto, não e licito esperae
desta fonte novos reeursos pam as despezas correntes.
!).• Finlllmcnt.e, rJue dos setenta c nove mil seiscentos sessentn c sele contos (79. 667: 000$000) de
papel-moeda, cuja emissito foi autol'isada pelns Leis
11.• 13Hl de -12 de Setembro de ·IR66 c n.• HiOS de
28 de Setemlwo de ·18fl7, apenns restava por emittir
no dia ·16 do mcz de Julho ultimo a diminuta somma
f!p seie rnil seiscentos e quatorze contos (7 .614.:000$).
Assim, ó facil de vet· que dentr·o de poucos dias
nchar-se-ha o Thnsouro na impossibilidade, niio s1í
dn resgatar os hilhetes ou letms que se for·em n·neendo,' e cujos pot·tadores não quizet·em reformai-as,
ruas ainda dP continuar a fornecei' ns avull.q,rtissirmts
SE\1101\.-

;lpi'I~SI~Iltar

IJII<llllia~

que exig\' o Sl"l'\ i!:o th,; l\Pparlit;c'H~S de
Marinha e (iuerrn.
Em ti"to atl1icliva siluacüo tem-se Jll'OCllt'atlo l'unJar,
" troco de Apolices, tuiia parte da· divida fluctnantc,
cujo exagpr·ndo cresdmellto causa lauta anc.iedadc•
ao' Thesoul'O, e póe diariam(mte mu t·isco o credito
do Estado. Inl'elizmerJit) as drcurnstancias da pra~:a
rio lHo de Janeiro nüo nos düo segurant,;a de podPI'
realism· esttl opet'<H.:fw em tamanha escala, que rPtluza a som ma dos bilhetes ú propOl'\;Ões CJUC 11f10
sPjüo as~ustadoras.
·conYit·ú ainda tentar a crni;;süo (h~ tilulos a prazo
mais ou menos longo, c de n1lor lho e invnrirm~l.
Talvpz d::~stc modos,~ pos,;.a mais facilmente fundar·
urna JHlf'lt.~ da divida tluetuante, rllns n;-10 contámus,
nelll ftira l'ôlZil<l\·1'! t:onlar, fJ'"' t~sla 011 nnlr·a OJWI'rttJw
somelltante tii)S dt'> rt'f'llrsos adPtptados par:t as dP,;I''~z:ls 1'\lr;~olnlin:ni:ts da g·lll't'l'a. O l"ado, jit r1·1"~·rido,
dn 11:-1o t'OliCOl'J"I'I"I'III IIOYHS tkpnsilc•s no TlieSHIII'o,
t' o da lentitli1o da ,·entla de Apolit:es, Jllostrüo exulwrani.PtnPIJI(~ cstnreu1 exhaundos os (·apil:ws disponíveis que píldt~rifto st•r ahstln-idns pt~loTht~souro.
E ainda assirn, pal'a que pudesse aquclla OJWI'at~iio
l!"f?duzir resultado salisl:acto~io, ftlra ne~essat·io fwJJlttal-o para pagar a dmltcJt'O talvt:•z nuo pequena
somma dos hi\hdes que tem em eirculaçüo.
Nestes termos, c sendo certo que nem as operaçiies de credito já indieadas, ucm os ernprcstiuros
cstraup;ciros nos poll<~lll oppor·tunamentc fornecer·
os 1~wíos p~t:uniarios tlü qr11~ carc~:et!IOS, ftm:oso .-~
eonlmtwr· mutla a rccorrt~r a t~mbsau de \Htpel.lllocda, de q11e se lf'tn feito uso, mút•tunutc to llli'Z
dn Outubro proxillw passado att' agot·n, pnra..supprir
a mr~xi rna pa rtn rio dl'fil:i I supmmendonndo.
O procedimento da l:amarn dos llcputados, rf'f:usando-sc a decretar· os meios de que tfto mgL!Utc·lllente se pt·ccisa, eolltH~on o Gon·mo na dolorosa
llecessidatle, on de fazet' suspendet· os p:tgamcntos
dos empenhos conLr·ahit!os pelo Estado, e tle dissolver immcdintamcnte :1s fot·,:as dt~ IPJTa P mar
que cstiio OJl('l'atHio t'Olllra o I'arnguay, ou de recorrt~r a medidas que nüo cabem na all'ada do
Poder· _Exet~utiro. Nào é preciso, Senhor, ctÍe'Jreecr
as consequencias falacs do pt·imeiro ariJitrio; c os
l\Iinistt·os de r ossa l\lagestadc Imperial se julgar·iüo
met·eccdores da exect·ação do Brasil, se não tomassem sobre si a responsabilidade do segmfdo.

l

J<~XEGUTlVO.

E', pois, de nosso rigoroso dever propô r a Vossa
l\Iagestade Imperial que Autorise, por via do Decreto
junto, a emissão de mais quarenta mil contos de
réis de papel-moeda, ficando bem entendido que
o Thcsouro far·á todos os esforços para conservar-se
o mais longe que fôr possível dos limites daquelle
nwximo, empregando de preferencia quaesquer
outros recursos a que possa soccorrer-se.
Somos, Senhor, de Vossa Magestade Imperial,
subditos muito fieis e reverentes.
~
"Visconde de Itabomhy.
Pmtlino José Soares de Souza.
José Martiniano de Alencm·.
Bw·ão de Mw·itiba.
Banzo de Cole!Jipe.
Joaqnim Antão Fe1·nandes Leão .
.Jos11 ilfm·ia da Silna Panmlws.
DECHETO N. i232- DE

~i DI<: AGOSTO DE

1868.

Aulorisa o lllinislrn ela Fazenda para cmittir, uo cxcrcicio de
INfiN-fi\1. até a importauda ele 10.000:0008 ele papcl-moclla.

Hei por hem Decretar o seguinte:
Art. '1. o Para acudir ás urgentes despezas da guet·ra
contra o Governo do Paraguay, e as demais obrig;u:ões eontrahidas pelo Thesonro, fica o Ministro
da Fazenda autorisado para emiltir, no exercício de
18G8-;-:-18G!I, até a importancia de quarenta mil contos,
de re1s de papel-moeda.
Art. 2. 0 Logo fJUC se reunir a Assembléa Geral
Legislativa dar-lhe-ha o mesmo Ministro conta e
solicitará a approvação desta medida.
O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio , Presidente do Conselho de
l\Iinistros, l\linislro e Secretario de Estado dos Negocios da .Fazenda e Presidente do Tribunal do Tbe- ·
somo Nacional, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro em cinco àe
Agosto de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\'l.agestude o Imperador.

Visconde de Itabomhy.
rAI\IB 11,

4,98

ACTOS DO PODER

DECRETO N.

4,233-DE

H

DE AGOSTO BE

4868.

Reune á Guarda Nacional do n1unicipio da callital da Província
de Santa Cátharina, a dos de S. José e S. 1\liguel, da mesma
Província, para formar um só commando superiot·.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. L• Fica reunido á Guarda Nacional dos municípios de S. José e S. Miguel da Província de
Santa Catharina a força pertencente ao município
da capital da mesma Província, para formar um só
com mando superior.
Art. 2.• Fica revogado o Decreto n. • 3887 de 7
de Junho de 1867, que dividio em dous commandos
superiores a força qualificada nos refcrillos municípios.
Josó Martiniano de Akncnr, do 1\lcu Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Nego cios da Justíca,
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do
Rio de Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lageslade o Imperador.

José Mat·tiniauo de Alencar.

DECRETO N.

4234,- DE

1 i-

DE AGOSTO DE

4868.

Reune em um só os dous commandos superiores da Guarda
Nacional dos municípios de Porto Calvo e de CamaragÍbc da
Província das Alagõas.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1.• Fica reunida á Guarda Nacional do munic}pio de Porto Calvo, da Província das Alagôas,
a: torça. pertencente ao de c.amaragibe da mesma
Provmcta, para formar um so commando superior.

499

EXECUTIVO.

Art. 2. o l<'ica revogado o Decreto n.o 3588 de 47
de Janeiro de 1866, que -dividio em dous com mandos
superiores a força qualificada nos respectivos municípios.
José Marliniano de A,lencar, 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 quatorze de Agosto
de mil oitocentos sessenta e mto , quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Itnperador.
José Martiniano de Alencm·.

DECRETO N. 4235-DE H

DE AGOSTO DE

4868.

Altera as clausulas 2.•, 3. 8 e 4.• do Decreto n. 0 3779 de 1~ de
Janeiro de 11!67, relativo á permissão concedida a José Bernardo
Teixeira para lavrar diversos mineraes na Comarca do Ipú
da l'rovincia do Ceará.

Attendendo ao que Me requereu José Bernardo
Teixeira. Hei por bem Prorogar por dous annos,
contados desta data, os prazos que lhe forão fixados
nas clausulas segunda e quarta do Decreto numero
lres mil setecentos setenta e nove de doze de Janeiro
do anno passado para a apresentação dos trabalhos
preliminares, indtspensaveis para o bom exito da
lavra das minas extstentes na Comarca do Ipú, da
Província do Ceará, e lambem para a medição e demarcação das datas mineraes que lhe forão concedidas, ficando outrosim reduzidas a cinco contos
de réis por cada data mineral, até o maximo de cincoeQta, as parcellas de vinte contos de réis, estabelecidas na condição terceira do citado Decreto e de
cujo emprego nos trabalhos de mineracão está dependente a cifectiva concessão das mesmas datas.

ACTOS DO PODER

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do
Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em quartoze de Agosto de mil oitocentos
sessenta e oito, qi.Iadrngesirno setimo dn Indopendencia c do Impm·io.
Com n rubricn ele Sua Mngcslade o Impet>ador·.

Joaquim Anfiio Prrnrmrlc's J,l'iiO.

DECHETO N. l!2:11i- DF.

:!~ nR AGOSTO nE

1SGS.

Concctle a Antonio Augusto Cot•lho tn·ivilegin, por dez :mnos,
~ l!:ll'a ClliJiregat• no transporte 1lc gado )barcos a YapOl' coustruidos conforme o desenho que apresentou.

Attcndendo ao que Me requereu Antonio Augusto
Coelho, e de conformidade com o parecer do Procurador da Corôa, Soher·nnia e Fnzenda Nacional,
Hei por bem Conceder-lhe privilegio por dez armos,
para empregai' no lmnsporte de gaLlo das l't·ovincias do Paraná e Santa Catharina para esta CLklc,
os barcos a vapor constmidos conforme o desenho
que apresentou; sujeitando-se 1Í obrigacüo de conduzir gratuitamente as malas do CotTeÍo entre os
portos indicados, c ficando esta concessão dependente .da approvação da Assernbléa Get·al.
Joaquim Antão Fernandes Leão, do 1\Ieu 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
JJ.neiro em vinte dous de Agosto de mil oitocentos
sessent<t e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Joaquim- .1.ntão FeJ·nandes Lrão.

EXECUTIVO.

DECRETO N. 4~37- DE ~5

DE AGOSTO DE

4868.

Transfere a Constancio Alves Pinto, Alberto Alves Pinto e
nomingos Gonçalves de Azevedo o pr!vilegio concedido a seu
tin:-ulo p:1i c sogro Antonio Alves da Silva Pinto para o estahelecimento da navegação a v:ipor nos rios 1\lacabú e Jmb'é,
na Provintia do rifo de Janeiro.

A !tendendo ao fJUe Me requcrêt·ão Constancio Alves
Pinto, Alberto Alvos Pinto e Domingos Gonçalves
do Azevedo, Hei por bem Conceder-lhes sob as
clausulas do Decreto n.• 3434 de 8 de Abril de 4865,
o privilegio, fJUe obteve seu finado pai e sogro
Antonio Alves da Silva Pinto para estabelecer a navcga~;iío por vapor nos rios 1\Iacnhü e Ttnht\ na
Provinda do Hio de .Janeiro.
Joaquirn Antüo Fernandes teão, do l\Ieu Conselho,
l\Iinislro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agt·icultma, Commercio e Obras Publicas, assim o
lenlm ~~ntcmlido e faea cxcc.~:~tat·. Palacio do Rio de
.Jaueii'O, em vinte cínco de Agosto de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesirno setimo da
Indcpcndencia c do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim Antão Fer·nandcs Lel!o.

DECHETO N. q.238
f:l't\:l

-DE

27

DE AGOSTO DE

4868.

o ollirio de EscrivftO privativo do Juizo tlos Feitos da
Fnzenda da Provinci~ de Goyaz.

Usan<lo da allrilmiçiío que Me confere o arligo
cento c dous, paragrapho doze da Constituição do
Imperio e Altendendo ao que l\1~ representou o l\leu
Ministro c Seeretario de Estado dos Negocios da Fa-0
zenda, Hei por bem, na conformidade do art. !).
ela Lei n.• ~1'2 de 29 de Novembro de 18'd, r.rear

~í02

ACTOS DO PODER

na Província de Goyaz o officio de Escrivão privativo do Juizo dos Feitos da Fazenda; revogadas as
disposições em contrario.
José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho,
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da
Justi~a, assim o tenha entendido e faça executar.
PalaClo do Rio de Janeiro, em vinte sete de Ago ... to
de mil oitocentos sessenta e oito , quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperw.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Martiniano de Alencar.

DECRETO N. 4239- DE 27

DE AGOSTO DE

1868.

Extingue o batalhão de infantaria n.o tU da Guarda Nacional
organisado nas freguczias de Cotcgipc, 1\laré c Matoim dà
Província da Bahia.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província do Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1 . • Fica extincto o batalhão de infantaria
n.o ~·I~ , organisado nas fregnezias de Cotegipe,
~laré e Matoim da PI'Ovincia da Bahia, passando as
respectivas praças para o batalhão n.o 8 da Guarda
Nacional da mesma Província.
Art. 2. o Fica revogado o Decreto n. • 342'> de 23
de Março de 1865.
José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho,
Ministro e Secr·etario de Estado dos Negocios da
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do ltio de Janeiro, em vinte sete de Agosto
de mil oitocentos sessenta e oito , quadragesimo
setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

José Martiniano dt Alencar.

---
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EXECUTIVO.

DECRETO N. 4240- DE 29

DE AGOSTO DE

1868.

Concede á companhia ingleza-T~e Rossa Grande Gold Minin~
Compariy- autorisação para funccionar no Imperio.

Atlendendo ao que Me requereu a companhia
ingleza·-The Bossa Grande Gold Mining Companydevidamente representada e destinada á lavra da
mina de ouro na Província de Minas Geraes, districto de Caethé, fazenda da Rossa Grande, antiga
propriedade do l\Iarquez de Barbacena e de seus
herdeiros , e de conformidade com a Minha Imperial Resolução de 22 do corrente mez, tomada
sobre o parecer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta
de -12 do mesmo mcz, Hei por hem Conceder-lhe
aulorisa~.o:ão para funccionar no Imperio, sujeitando-se ao disposto nas Instrucções, que baixáriio com
o Decreto n. • 2945 de 7 de Julho de 1862 e as seguintes clausulas estabelecidas no referido Decreto:
-1. o Os aetos praticados pela eompanhia dentro
do Imperio serão regidos pelas teis do Brasil.
2.• A companhia não só Oca sujeita ás disposições
vigentes como a quaesquer outras que taes Leis
possão estatuir com relação ás minas ou trabalhos
de mineração.
3. • A companhia é responsavel pelos actos das
agencias que estabelecer no Imperio e garante todas
as olH·igaç.ões por ellas contrahidas.
Joaquim Antão Fernandes Leão, do 1\Ieu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em vinte nove de Agosto de mil {)itocentos sessenta e oito , quadragesimo setimo da
Independencia e da Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Joaqttim Antão Fernandes Leão.
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DECRETO N.

~2i 1 -

DE

29

DE AGOSTO DE

1868.

Pro roga o prazo de duraçã:o da Companhia de Transportes
1\laritimos.

Altendendo ao que ~Ie t•equereu a Companhia de
Transportes Marítimos, devidamente represeutada, c
de conformidade com a '\linha immediata Rcsolurão
de 22 do corrente mcz, tomada sobre o parceer'\ia
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 1H de .Junho ultiruo,
Hei pot· bem Appprovat· a delibemçüo que touwu
a refel'idu companhia, legalmente con:;tiluida, de
pl'Orogar o respecti\'o prazo de dumcão pot· maii:i
dez armos, contados do dia 27 de l\Iaio do corrente
anno .
.Joaquim Antão Fernandes Leito, do J\leu Conselho,
l\linist1·o e Sect·etario de Estado 1los Negocios da
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, nssim o
tenha entendido e faea executar. Palado do Hio de
Jnnciro em ,·inte lw,·e ~~~~ Agosto de mil oitocentos sessenta c oito, quaclragesimo setimo da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcsladc o Imperador.

Joaquim Antr?o Fci'IWndes Lci'io.
-

DECBETO N.

-····

~2i:t-IJE

3 JJE SETE~IUI:O DI~ 18UI:{.

rroroga por d.ous ao nos o' prazo conccfli!lo a Zozimo Barroso c
John Jamcs F os ler para a eonslnlc•.:ão tio tJOrlo do 1\lucuri[IC.

Attendendo ao que Me reprcsentárão Zozimu Barroso e John James Fostet·; Hei por bem•prorogar
por dous annos, a contar de 2i de Agosto do corrente, o prazo que, por Decret11 n. o 3689 tlc 2i de
Agosto de 1866, lhes 1'oi com~edido para incorporat·
a companhia que deve levar a em~ito a construc«,:ão
de um porto uo l\lucuripe , com uma estmdu de
ferro que o ligue ú Cidade tia Fortalezn Ba PruYincia tlu Ceurú.
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Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho11
Ministro e Secretario de Estado dos Negodos da
Agricultura, Commereio e Obras Publkas, assim o
tenha entendido e faça executar. 11 alacio do Rio de
Janeiro, em tres de Setembt·o de mil oitocentos sessenta e otto, quadragesimo setimo da Independencia.
''- do Jm perio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim Antão Fernandes Leão.

DECRETO N. 52-í3- DE 45 DE SETnBRO DE 4868.
r:onccde á companhia in{lllcza- The Nicthcroy (Brasil) (;as .
Cnmpany, llmited- a neccssaria autoris:~ção para funcclonar
110 Impcrio.

Atlendendo ao que Me requereu a companhia
ingleza- The Mctheroy (Brasil) Gas .Company, limiled- devidamente representada, e de conformidade eorn a Minha immediata Hesoluçã() de 42 do
mPz passado, tomada sobre o parecer da Secção dos
Negoeios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de i3 de Junho ultimo, Hei por
bem Conceder-lhe a necessaria autorisação para
ftnu•<'io11ar no Imperio, sobre as seguintes clausulas:
1.• A companhia lica sujeita ás leis e regulamentos
vigentes nos açtos que praticar dentro do paiz.
<t.• São nullas c de nenhum effeito ns disposições
dos estatutos da companhia, contrarias á clausula 34."
do contracto que a presidencia da Província do Rio
de JuneiJ'O celebrou em 6 de Agosto do anno passado
com e engenheiro Sebastião Antonio Rodrigues Brag:l, para a illuminação a gaz da respectiva capital •
.Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conaelho.
1\linistl'O 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 quinze de Setembro de mil oitocentos
sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rulirica de Sua Magestade Imperador.

Joaquim Antão Fernandes Leão •.
PARTE 1(,

Éstatuto~ a ctue se refere o tleereto n. 4~43

tle Ui de Setemha•o tle

18~~.

Etl Cnrlos João .Kt1•1hanlt, tr.:ttluctor publico e interpreto
commercial juramentado da praça do nio de Janeiro, etc., etc.
Certifico, qne me foi apresentada uma hrorhnra escripta
em inglez, ro:1tendo os e>tatutos tla Thn Nirthrroy (Brasil)
Gas Company Limitetl (Companhia do Gaz tle NirtMroy (no
Brasil) (limitada), a qual, a pedillo da partt>, traduzi litteralmente para o idioma nacional c Jiz o seguinte, a saber:
Tn.\DFCÇ,\0,

.Memorrtndum de ossocillpt!o tlt, Nir;thrrny ( Rtasil) Gas
Compuny Limited.

Art.

t.•

O nome da companhia é-The

~ictheroy

(nrasil)

Gas Company Limiled.

Art. 2.• O cscriptorio rt•g:strat.!o da eompanhia serú na Inglaterra.
Art. 3.• Os fins para os quacs a companhia se estauelecc,
~ão: A compra e acquisiçiio de certa concessão confcrinrlo o
privilegio exclusivo da illummaçiio a gaz da cil:hde de Nicthcroy, a qual foi dada pelo governo provincial do Rio de
Janeiro a Sebastiiio AntoRio Rotlrigucs Braga, no dia (i de
Agosto de 1867, e tle quaesqucr renovações, alteraçõrs ou
ampliações da dita concessão. Ohter dos governos provincial
ou imperial, ou adquirir qualquer concessão on d.:creto, quér
supplementar, qut\r ampliando a dita eoncessão de Gde Agosto
de 1867, ou autori~ando a execnção de ontra qualquer obra
publica no Imperio do Brasil; ennstruir, collocar, conservar
e utilisar qnaesquer obras de gar. ou de outra natureza na
cidade de Nictheroy, ou no lmpcrio (\o Brasil, autorisadas
pela di ta concessão de 6 de Agosto de 1867, ou outra qualquer
concessão 'como acima dito, ou por qualquer alt.eração, renovação ou ampliação das. mesmas, e exercer todos os poderes
conferidos pelas mesmas, e fazer todas as mais cousas que
~cjão incidentes ou conducentes á obtenç&o dos objectos acima
ditos.
Art. 'L n A rc~prmsahilirlnr~r tlns arr,inni~tns P limitnrl::l.
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Art. ti. • O capital nominal da co<upanhia é de sete».ta e
cinco mil libras (t i5.000) dividido em7.500 acções deJO
libras cada uma.
Nós, as diversas pessoag, de qurm O> nomes e endereços
vão aqui su!Jscriptos, descja~nos formar-nos em uma companhia, de conformidade com este memorandum de associação
e respectivamente concordá mos em tomar o numero de acções
do capital da companhia, que se achão inscriptas em frente
aos nossos respectivos nomes.

Nomes, endercros e dcscrip[ão dos subscri]Jtúrts.

Edward llenry llramah, M, Arundel Gardens,
Kensington Park, T ondres W. Escudeiro., .. ,
!00
2 john Wilson Croker Pennell, doutor em Jiledicina,
!00
n.• i, Pa ;i:, ~•JUare, Notting Hill, Londres W ..
3 Edward Gotto, engenheiro civil, 35 A, Grcat
iOO
Georga Street Wcstminster .................. .
~ J oseph Le vi Montefiore, cavalheiro, 2-1, GloUCJ5ler
Crcscent lleyd-Park ............... , ...... .
100
5 j osé llettamio, consul geral brasileiro na Suissa
c Allemanha do Sul, 2~, Pcmbridge Crescent,
Londres W ............................•...
!O
Q Charles Neale, engenheiro civil, 35 A, Grcat
George Street Westminster .......•...... , ....
lO
7 Syu11~~/ Paris, contador, 7, Westminster Chambers,
i
\'Jcturia Street S W .......................•
Datado aos 20 dias de Dezembro de 1867.
Testemunha das assignaturas de Eduardo Hcnry Bramah,
.Tolm Wi\so11 Crokt~r P(mnell, Ch:~rlcs Neate 11 SydnP.y Paris.Jfp;,, 'J I'eljlon Coóú, solicilauo1 : r.. 0 (!,. Westminster, Chamht~n, Yi.;tGria Street.
Testamunh1 das assigoaturas de Edward Gotto, Joseph Levy
Montefiore 'l José Dettamio.-R?bert Tho;nas West, caixeiro
dos Srs. Cobb & Suuthey ~-- Westmiuster, Chambers, Vh.:toria
Street, solicitadores.
:1.

At:TOS IJO I'UDEH
Estatutos da Tlae 1\:icllter.,y (Brasil) Gas-Culll(l:llly
Limited.

Foi convencionado o seguinte :
I. -

1:-ITEI\l'llETAÇ,\O.

Art. 1.• Na interpretação dos presentes estatutos, as seguintes palavras e expressões tem as seguintes segnifica~,;ões,
~alvo quando excluídas pelo assumpto ou contexto:
(A) • A companhia •, significa a The Nictheroy (Brasil) GasCompanyLimited (companhia de gaz de Nictheroy, no l.lra.sil,
limitada.}
(B) • O Reino Unido•, significa o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda.
(C) c O Governo Imperial>, significa o Governo Impcria I
do Brasil.
(D) •!A ordenação• (statutes)significa e inclue as leis das rompanhias ns. i86~ c !867 e qualquer e toda a lei que em qualquer época for posta em vigor, concernente ás companhias
anonyutJs, e necessariamente all'cclan,lu á eompauhia,
(E) • Os presentes e:;tatutos•, signiJica e inclue o memorandum da associação da companhia e os estatutos c os regula·
mentos da companhia em qualquer époea em vigor.
(F) • Resolução espceial • significa uma resoução cspC!·ial
da companhia, tomada ou votada de confvnuidade com a
secção 51.• da lei das companhi<~s n. t8t.i2.
(G) • Capital •, significa o capital da companhia em qualquer época.
(H) • Acções •, significa as acções do capital em qualquer
época.
(I) • Dircctores .,significa os directores da companhia em
qualquer época, ou conforme o caso for, o~ directores reuniJos
em sessão.
(K) • Contador •, • banqueiros •, • secretario •, signilicão
esses respectivos officiaes da companhia em qualquer época.
(L) • Assembléa ordinaria •, significa uma asscmbléa geral
ordinaria da companhia, devidamente convocada e constituida,
e qualquer reunião adiada. ·
(M) • Assembléa geral extraordinaria •, significa uma assembléa geral extraordinaria da companhia, devidamente
convocada e constituida e qualquer das s~ai$ reu~iões alljadas.

EXECUTIVO.

509

(N) • Assemuléa geral », significa uma assemuléa geral ordinaria ou extraordinaria.
(O) • Directoria •, significa uma reunião do~ directores de·
vidamente convocada e consutuida, ou conforme o caso possa
ser, os directores reunidos em ~es~ão.
(P) • Escriptorio •, significa o escriptorio registrado da
c)mpanhia em qualquer época.
(Q) • Sello •, signilica o sello commum da companhia em
qualquer época.
(B) • lllcz •, significa um mez do c:llendario.
(S) As palavras indicando o numero singular sómente incluem o numPro plural.
(T) As palavras indicando o numero plural sómente incluem
o numero singular,
(U) As palavras indicando o genero masculino sómente
incluem o genero fewinino.
II.-CONSTJTUICÃO.

Art. 2.• Ü.'l estatutos da taur>lla A da Idi das companhí:ls
n.o t8G2, não terão applicaç~o. á co:npanhia, porém em seu
lugar os seguintes serão os regulamentos da companhia,
porém sujeitos á rejeição e alleração como licJ previsto nos
presentes esta tu tos.
Jll.-

NIWOCJLlS.

Art. 3.• Os negociog da comp:.mhia incluirúõ todos os ne·
gocios mcndonados no 1\Iemoranduru da associa~~ão, e todas
as ma terias incidentes, e poderão ter principio logo que a
directoria o julgar apropriado e não obstante a totalidade do
~~apitai não ter sido subscripto.
Art. ~.· Os negocios serão tratados e dirigidos pelos directores, sujeito~ sómente á syndicancia das assemhléas geraes,
como fica estabelecido nos presentes estatutos.
Art. 5. • Pessoa alguma excepto qs directores ierá autoridade para passar, aceitar, ou endossar qualquer nota promis·
soria, letra de caUlbio por conta da companhia ou por outra
fórma empenhar o credito da companhia.
Art. 6.• Pessoa alguma excepto os directores e pessoas para

bso expressamcl;lte autorisadas pela directoria e obrando

til O
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dentro do,; limites da autorisação conferida p~la directoria, terá
autoridade alguma p:1ra fazer qualquer cotltracto ou ajuste
lleio qual possa impôr qualjuer respl)n.>al.Jilidade á c.ompanltia.
Art. 7.• A directoria não passará, nem aceitará, nem cndo5sará n::nhuma nota promisstlria ou lotra de eamhiO por
conta da companhia, excepto em toJo3 o,; cas:Js no curso
ordinlrio dos negocios tla companhiii ou em virtude de uma
resolução esprcial da dircctoria dt>elarantlo que isso é neccssario
na opinião da directoria, e no,; interesses da companhia.
Art. 8. • ToJo,; os dinhairvs paga v eis á companhia serão
recebidos pelos directores ou pJlos banqueiros ou por alguma
pessoa autorisada pela direetoria e serJo entregues aos
bm<Jueiros por conta tla companhia.
Art. 9.• Os recibtJ3 as,;ignalos por dous directores, ou
pelos banqueiros ou palas pJssoao para isso autorisadas serão
dc.>oncril~·iio elli•:az de tot.los os dinheiros nos mesmos declarados reee!Jidos e de totb a r•·spoasabilitlaJe, reclamil~ào o
cxigoncias a respeito dos mesmos.
Art. :1.0. Todos os pagamentos da companhia (excepto os
dos gastos miudos) serão feitos p 1r meio de cheques sobre os
banqueiros, sac1dos tle ronformid .de com urna rcsoluçãiJ da
directoria ou de uma co:nmissào o·Jrando com sua auto·
risação e assignajos por dous directorcs c rubricados pelo
secretario com o seu nome Oll iuidao~.
I v. -E$Cllll'TOR!O.

Art. li. O escript 1rio será em numero sete de Westminster
Chambers, Victor ia Slrcet 11.1 cidade de W cstminster, ou em
tal lugar em Londn~s ou Midtllesex couformc a dircctoria
em qualquer época determinar. Os Srs. Elk.in e Goetz forncceráõ o escriptorio, até que outra resolução seja tomada pela
directoria, e pagaráõ ao secretario c caixeiros neccssarios para
tratar dos negocios da companhia em Inglaterra, pelo que
receberáõ a remuneração que a directoria de tempos a tempos
fixar.
V.-PRD!EtnOS OFFICIAES.

Art. U. Os Srs. John Wilson Croker Pennell, Eduard
Ilenry Bramah e Edward, Gotto, serão tres dos primeiros e
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tlirectorcs, e continuaráõ nesse cargo até a primeira
assembléa geral ordinaria, depois da companhia ter principiado a fornecer de gaz o publico, e terão poderes para,
em qualquer época, em antes da primeira assembléa geral
ordinaria, elegerem um ou dous dircctores, que serão considerados como jJrimeiros dircctores.
Art. 13. O-Imper1al Bauk Limitcd-scrá o primeiro e
actual banqueiro na Inglatera.
Art. t~. Os Srs. Cobb e Southey, serão os primeiros e actuaes solicitadores.
Art. l5. O Sr. Charles Neate, de n. 0 35 A, de Great George Street Westminster, será o primeiro e actual engenheiro da oompanhia.
Yl.- CAPITAL.

Art. lli. A companhia podnr:í, em qnalrtuer tipoca, com a
Mncçüo de uma resolução do uma ~s~emhléa extr:10rdinarill,
augmentar o capital orig'nal de setPnta e cinco mil libras
(.r. _7!i.OOO) emittindo novas acçõe~.
Art. n. Todo o cn ri tal levantado por mt'io de novas acçõPs
será, excepto quando a companhia na sua c reação determinar
o contrario, considerado como parte do capital original, e
será sujeito ás mesmas disposições a todos os respeitos, quér
com referencia ao pagamento das ehamadas, ou ao commi&~o
de acçues por falta de pagamento das chamadas, .ou por outras
causas, como se tivesse feito parte do capital original.
Art. 18. A import:mcia do novo capitnl em qualqtter época
serú, excepto quando a companhia na sua c reação o determinar
por outra forma, dividido de morlo que a importancia seja
repartida entro os aneionistas então existentes.
Art. l9. As novas acções serão em primeiro lugar, salvo se
a companhia ao crc:~l-as determinar o contrario, ofTerecidas
pelo.; directores aos accionistas, na proporção do numero das.
suas respectivas acções; e o numero das novas acções que não
fôr tomado pelos accionistas poderá ser distribuído a outras
pessoas, conformo os directores o indicarem.
Arl. 20. Todavia, se a companhia, depois de ter ligado a
quaesqner acções novas qu~lqner preferencia ou garantia, on
outro privilegio especial, crear outras acções novas os possuidores das ar.ções novas, :ís quars se achar ligado o priviJr,gio espct•ial, não terüo Pm relat;ão a ess~s :wçõrs novas,
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salvo se a companhia o determinar por outra fúrma, di·
reito ao oiTerecimento das outras novas acções
Art. 21. Com a autori:-ação de uma resolução de uma
assPmbléa geral cxtraoruinaria, tJ o co.Bcntimcnto de trcs
quartos dos possuitlores de tod~3 as acções, ou conforme o
caso se der do todas as acções tle fJU<llt]U•lf classe, poderão
~11r consolid:ld~s para menor numero de ac~ões, ou ser por
e~s11 meio ou por outro augment::llJs em valor nominal ou
em valor nominal aggrrgndo.
Art. 2!. Os directores po lerão em qualquer época, se o
julgarem conveniente, pedir por emprcstimo qualqaer som ma
·ou sonun!ls de dinheiro, n:lo exceuendo a um ter~o do capital
nominal da companhia nessa :occasião, p·1r mein de escrip·
turas de obrigação ou de diviua, ou por hypotheca ou outras
garantias e com premio e couuiçües qu~ ellcs julgarem apropriadm.
Art. 23. Os directorcs p0.1nrão, se o julgarem apropriauo,
emittir accões, qu!Ír ao pJr quér com premio, em pagamento
da totalidade ou de parto da impnrtmcia !la compra feita
p~la cnmpanhia d•J t(UaltjUCr proprhlarle ou direito,, ou em
pagament•J de contraetos, obras ou outros serviços, e essas
acções poderão ser emittitl~s qut)r comn pag•JS por inteiro quór
em parte, pCJrérn os dirortorc~ nã•) potlerão, cx:cr.pto com a sane·
ção da asscmhh\a geral, emittir acçõ:~s com de~conto.
Art. 2'~. A companhia po l,;rú em r••la(:ío ·a qualquer ar~iin
que se ache paga por inteiro, passar sob o sello commum ti·
talos declarando que o portador tem direito :í ncc;:io ou acçõcs
nelle especificadas c püt!c estabclcet'r por meio de coupo11S ou
por outra fúrrna o pagamento dos futuro,; lliviucnuos sobre
a acção ou acçõcs incluídas nesse titulo.
VII.- rm;no

DE

mmmv.'..

Art. 25. Uma parte (hnvcnrlo-a) dos rendimentos da companhia qug a assembléa geral, de tempos a tempos possa de·
terminar, será posta de parte como fundo de reserva quér
pJ~ra o fim de iguiar os di videnrlos quór para outrG eiTeito.
Art. 26. Para o fim de igualar os dividendos a uirectoria
poderá de tempos a tempos applicar qualquer parte do fundo
de re~erva á conta de rendimentos.
Art. 27. A directoria potlcrá tlP tempos a tempos pôr de
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parte, dos di'nheiros da companhia as sommas que no seu en·
tender sejão nccessarias para fazer face a recla1nações contra
a companhia.
Vllf.-E~IPREGO DE DINHEIROS.

Art. 28. Todos os dinheiros levados ao fundo de reserva e
todos os mais dinheiros da companhia não applican•is immcdiatamentv a ttualquer pagamento que a comJJ;t!lhia tenha de
razer poderão ser empregados pelos directores em títulos do
governo, de immovcis ou do moveis ou em outros títulos ou
:1pplieações (excepto na compra do acções da companhia,)
conforme a dircctoria 'de tempos a tempos julgar apropriado,
e quando a directoria julgar conveniente, os empregos de
dinheiro pollerão sllr feitos nos nomes de drpositnrios.
Art. 2!.1. A dircctoria poderá conservar rm casa dos banqueiros o saldo quo a dircctoria do tempos a \cmpos julgar
f'onvcnicntc, não obstante algum dos banqueiro~ sc1· dircctor.
I

IX.-ASSEMBLÉ_\S GEHAE~.

Art. 30. A primcirn assemhléa geral ordina:·is será dentro
de quatro mezcs depois de registrada a comp~ nhin, no lugar
e hora c no dia, que os directores designarem.
Art. 31. Asscmblt\as geracs ordinarias subs~qucntcs terão
lugar annualmcnto no local em Londres on Middkscx, na
hora c no dia de cada anuo que os tlircetorcs cu qualqueroc·
r;asião designarem.
Art. 3:2. Uma asscm!Jiéa gcr~l extraordinaria poderá em
qualquer rpoca ser convocada pelos llirectores por accordo
entre si.
Art. 33. A asscmhléa geral extrnordinaria icrá convocada
pelos dircctores toda a vez rJue um pedido de qu !I quer numero
de accion istas nunca menos de cinco, JlOSsuit: ,J o juntos n:ío
menos de 500 acções, dcclaranllo por cxten,;o o "lljevto da rcu·
n ião, c assignado pelos requcrcn tes, fui' en trcgu,· ao st:eretario,
I)U Jeixado no escriptorio para ser cntrl'gue :n; dJrei:lorcs.
Art. ::li. Toda a VéZ que os director,·s Jcix;T,•m •l··•:orr•'r
1]. tl ias tlcp•lis dn enlrÓg;l <le~sc pcuidq sJm c•·v vo.:ar,•m as·
sun1LI•'il geral do c0nf:lr.ni·L1•lc t•o:n rdi•J, os r• 'IIVI'Clll:', ou
I'.IIITil
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qnaesquer accionistas nunca menos do cinco e possuindo
juntos não menos do 500 acçõcs poderão convocar a reunião.
Art. 35. As asseml>léas geraes reunir-se-hão nos locaes con·
venientes em: Londres ou Middlesex, que os dírectores ou os
accionistas que convocarem a reunião indicarem.
Art. 36. Tre~ accionistas serão um quorum para uma assembléa geral, para a escolha de um presidente da assembléa,
para a declaração de um di\ idcndo e para o adiamento de
uma assembléa geral.
Art. 37. Excepto para a escolha de um presidente da assembléa geral, declaração de um dividendo ou adiamento da assembléa geral, o quorum das asscm!Jiéas geraes será de seis
accionistas.
Art. 38. Nenhum negocio será traiado em assembléa geral
alguma, sem que o qw.wum comtlotcnte esteja presente em
notes tlc prineipiarcm os trallalhos.
Art. 3\J. Se UI!HLro de UJI\a hora deJiois do tempo marcado
para a reunião de urna asscutiJléa geral não houver quornm,
a rnunião rJuan•lo con vocaJa a rPqucrimento dos accionista:;
scr:í dissohitla e r·tn Lodos os mais r·.asos lieani adiada para o
seguinte dia util no mesmo local o para ter Jug:~r ã mesma
hora que tiver sido marcada para a reunião da assembléa
geral original.
Art. 10. Se em f}nalqucr assemhléa geral adiada não se
ach:tr presentn o qnorum dentro de nma hora depois do tempo
marcado para a reunião, ella será dissolvida.
Art. 11. O prosi1lente com o consentimento da assembléa
geral pouerú adiar qualquer assombléa geral de uma occasião
p:~ra outra o de um local para outro.
Art. 12. Nenhum negocio será tratado em assembléa geral
adiada, C\:Cepto o negocio deixado por acabar na assembléa
geral em fJUC teve lugar o adiamento e que nella deTia
ter sido tl·atado.
Art. ~3. Os directores que convocarem qunlquer assembléa
geral, e os accionistas que convocarem qualquer :~ssembléa
geral extraordinaria darão respectivamente avisos dessas reuniões com pelo menos sele dias de antecedcncia e Ímnca mais
do quinze.
Art. ~r... Quando uma 11ssemblén geral for adiada por mais
de sete dias, os directores darão aviso da reunião adiada
pelo menos com quatro dias de antcccdencia.
·Art. !15, 0.~ nvisos convor.nndo a~ nss~mbléJs gf:'rars sPrão
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C'Oiltldos ex.clusive o dia em que elle fur dado, porém inclusive o dia da reunião.
Art. ~6. Os avisos convocando as assem!Jléas geraes, ou
os seus adiamentos serão dados por meio de circulares diri·
gidas aos accionistas, registrados como residentes no Reino
Unido, declarando a hora c o local em que d'.lve ter lugar
a reunião.
Art. 4.7. Os directores ou os accionistas que convocarem
uma assemiJléa geral poderão igualmente, se o julgarem conveniente, dar os avisos por meio do aununcios.
Art. 4.8. Negocio algum será tratado em qualquer assembléa geral extraordmaria excepto o que tiver sido espe·
cificado no aviso da convocação. Em todos os casos em que
pelos presentes estatutos se deva dar aviso de qualquer
negocio que tenha de ser tratado em assemhléa geral, a cir.
cular o os annuneios, se se fizer, esJJeciJicará o negocio.
Art. 4.9. Quacsquer dessas circul&res como acima fica dito,
poderão ser enviadas pelo correio como cartas, dirigidas ao
accionista de conformidade com o endereço do registro, e
tendo sido assim enviada, será considerada te1·-Ihe sido eu
tregue no dia seguinte áquelle em qu(ella tirer sido lan~
ç1.da ao correio.
X.-I'ODERES DAS ASSE:\InLÉAS GERAES.

Art. 50. Qualquer assembléa geral, quando o aviso a osso
respeito tenha sido dado, poderá remover qualqul'r dircctor,
011 contador por má conducta, negligencia, incapacidade ou
outra causa consiJerada pela assem!Jléa geral sufficiente, e llO·
derá supprir qualquer vaga que se dê no cargo de director ou
de contador e poderá fixar a remuneração do contador, e poderá alterar o numero de directores, e sujeito ás disposições
dos presentes estatutos, poderá em geral decidir quaesquer
negocios da companhia ou relativos á companhia.
Art. 51. Qualquer assemlJléa geral ordinaria sem aviso algum a esse respeito poderá eleger directores e contadores e poderá aceitar e quer no todo quer em parte rejeitar ou adoptar
e confirmar as contas, balanços e relatorios dos directores e
contadores respectivamente e poderá deci:iir sobre qualquer
recommendaçào dos directores relativos a qualquer dividendo,
e sujeita ás disposições dos presentes estatutos poderá em
geral discutir quacsl}uer ncgocios relativos á companhia.
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Art. 52. QuanJn nlguma asscmiJiéa geral li\cr rcsolvidu
o nng-mcnto do capital, a assemiJiéa ou outra qualrJlH~r assemJllón grral pllrlerá dNerminar o grüo a qtw esse angmcnto fl,n·n
attingir pela emissão de novas acções, e as conui(õrs com as
qnacq o capital devrn) sor a~sim nngmentado, e a ép(}ea, modo
c termos em qnc c pelos quaes as novas acçõcs dcvcráõ s0r
emittillas, e como o premio, se o houver, das novns :)C{'\•cs deverá ser applicauo.
Art. 53. Qnnlqur.r a::semiJMa geral qnc resolver sobre ns
conrliçi\~s rom IJ!IC <Jllat'sqncr novas ncçõ••s tlcvão ·S<'l' cmittidns, púuc rcsol ver rJue as n0vas acções sejã0 cmittiuas como
uma classr, ou r:omo varias classes, c p0dcr:i ligar ás novas
ae~·õ,•s ou ás nons arçõcs de todas ou de quai•Jncr das classes
qoal<rncr privik[;"io csp~cial, com rcfLH"oncia a tlividemlos
ou j'Jr:}~ prcfcr•;nciar,s, g:\rnntido~. fixos, tluctn:-~ntes, rr.mivcis·
o!l '>lltro~. ou 'J!Jru~:;'Jil~'r eofl•li•.:lit·~; CSJH~I:ians n restri•:<;õns.
Art. ;;í,. Se uqHJi5 do qunliJUor assemiJ!éa geral cx\raor·
dinaria ter drJtcrminatlo a emissão tle novas acções, totl~s as
iíon1s arr_:õos niío tiverem sillo cmittilla~, a ns;wmhLh geral
{i"•1der!t tlel.!rmin:~r quo as novas acções niio omittitlas não s<:jiio
émittill:JS, porém fJUC sejão cancollatlas, ou podcra tleterminar
fjUalquer alteração nas condiçõ<Js em rJno as novas acçues nãa
cmitti<las devcrá(i ser omittidas ou nos privilcgios ou rcstrh:rõcs c~pecincs·ligndos ú> novas acçõcs não cmittitlns.
Art. 5ti. A comp:-~nhia potlerá em asscmLléa geral de tempos
a tempos por resolu(.'ào especinl, altornr c fazer novas disposiçl'cs no lngar de ou em accroscimo a quacsquer regulamentos
da companhia quór contidos nestes estatutos quúr não, porém
a companhia será ohrigad:l por todas as suas resoluções espe·
ciacs em virtude das quaos quacsqnor acçõcs tiverem sido
cmit tidas, com pri vilcgios cspcciacs, e todos os novos regubmentos da companhia terão eiTeito nessa conformidade.
Art. õG. Nenhuma compra, venda, contracto ou ajuste ao
lJUal tenha sido dado o consentimento da nssomLiéa geral poderá ser impedido ou contrariado, com o rundamenlo que cllo
não se acha dentro ou opposto aos oLjcctos e propositos du
•~omp:mhia ou soh outro qualquer fundamento.
Art. ti7. Com a sancçTio de uma assemiJ!éa geral oxtraordinaria, a companhia póLio unirse ou amalgamar-se com outra
qualquer companhia ou <'ompanhiJs IJUC tcnh?io quacsrJucr
:\ius cor;ualit:os Oll semelhantes a I{Uacsqucr dus fins da comp<.~_
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nhia, e poderá comprar e tomar quaesquer dos haveres dessa
companhia ou companhias ou vender ou desfnor-so dos pro·
prios haveres para essa companhia ou companhias.
Art. 58. Qualquer resolução por escripto proposta pela
dircctoria, c tendo sido enviado aviso da mn~ma aos accio.
nistas registrados como residentes no Heino-Unido que for
adoptada ou sanccionada por escripto pelo menos tres quintos,
em valor, dos accionistas será, excepto para a dissolução da
~:ompanhia tão valida e efficaz como uma resolução de uma
assemiJiéa geral, ou como uma resolução especial.
XL-MODO DE PROCEDER :NAS ASSE}IJlLÉAS GERAE3.

Art. fi(). Em todas as assem!Jiéas geracs o pr()sidentc dos
uimctores, ou durante a sua ausencia, o viee-prns1ilcnte (havendo) ou durante a anscncia de amhos um director eleito
pelos accionistas presentes, ou durante a ausencia do todos
os directorcs um accionista eleito pelos accionistas presentes,
occupará a presidencia.
Art. 60. Em todas as assemhléas gcracs ordinarias nas quacs
um director tiver de retirar-se do car~o, elle couscrvar-sc-ha
rio cargo até á dissolução da assemhléa quando se retirará
do cargo.
·
Art. 61. O primeiro negocio em quaiiJuer assembléa gorai
depois de- tomada a presidenci&, a que se deva proceder será
a luitura da acta da ultima assombléa ger3l, c se a acta não
parecer á assemllléa ter sido assignada de confurmitlnde com
a ordcna~~ão ou com os presentes estatutos clla será quando
cncontradns exactas ou quando emendadas assignada pelo
presidente da assembléa geral em que e lia ft!r lida.
Art. 62. Excepto quando por outra forma disposto nos presentes estatutos ou pela ordenação qualtJUer quest:Jo fJUC lenha
de ser resolvida por uma asgcmbléa geral, salvo se o fôr
sem um dissidente, será decidida pela simples maioria dos ac·
eionistas pessoalmente presentes, e excepto quando o escruti·
nio secreto for requerido, será decidida pela elevação de mãos- Art. 63. Toda a resolução especial e qualquer questão que
pelos presentes estatutos se exija ser decidida por outra forina
além da simples m3ioria dos accionistas pessoalmente presnntos á asscmbléa gorai ser:.í, salvo fJUanclo rr~::<JI vida ~·'!li •:tm
l!issidente, decidida fJCio escrutínio set~ret•J.
·
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Art. 6í. Em todas as questões que devão ser decididas
pela simples maioria dos accionistas presentes em qualquer
assemiJléa geral, cada accionista pessoalmente presente e qualificado, de conformidade com os presentes estatutos, para
votar terá direito a um voto.
Art. 6a. Em qualquer assemiJiéa, ·excepto quando o escrutínio secreto soiJre qualquer resolução für pedido immodiatamcnte depois da declaração do presidente da assembléa,
do resultado da eleva!;.ão de mãos, por pelo menos dous accionistas, e tambcm em antes da dissolu<:ão ou adiamento da
assembléa por requerimento por escripto assiguado por accionistas possuindo pelo menos }untos cem acçõcs e entregues
ao presidente 011 secretario: a declaração feita pelo presidente que a resolut:ão passou c por lançamento a esse respeito
feito no liNro das actas dns asscmiJléas g1~raes será prova suficiente do faeto assim iledarado, sDm prova do nmnero ou proporção dos votos dados pro ou contra a rcsol ução.
Art. 6G. Se o esrutinio secreto for exigido, a votação será
feita pela maneira no local e immediatamentc ou na occasião
dentro de sete dia~, conforme o presidente da asscmbléa
geral indicar e o resultado d:t votação por escrutínio secreto será considerado como a resolução da assembléa geral,
em que essa votação foi exigida.
XII.- VOT.\ÇÃO

NAS

ASSE11llLÉAS

GERAES.

Art. 67. Em todas as questões que tiverem de ser decididas
pelo escrutino set:reto cada accionista presente, em pessoa ou
por procuração, e com direito de votar terá um voto por
cada acção que possuir.
Art. 68. Se mais de uma pessoa tiverem conjunctamente
direito a uma acção, a pessoa cujo nome se achar em primeiro
lugar no registro dos accionistas, como um dos possuidores
dessa acção, e nenhum outro, terá o direito de votar a respeito
de lia.
Art. 69. Toda a vez que algum pai, tutor, com missão, ma·
rido, testamenteiro ou administrador respectivamente de
qualquer accionista menor, lunatico, idiota, mulher ou fallecido desejar votar a respeito da acção do accionista incapacitado ou fallecido, elle poderá, conforme fica disposto nos pre •
sentes estatutos, tornar-se accionista dessa acção e votar de
1:onform idade.
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Art. 70. Um accionista presente em pessoa em qualquer
assembléa gera I, poderá recusar votar sobre qualquer questão
porém por assim fazer não será considerado como ausente d;
reunião.
Art. 71. Um accionista com direito de votar poderá em
qualquer occasião nomear outro qualquer accionista como
seu procurador para votar em algum escrutínio secreto.
Art. 7:!. Todos os instrumentos de procuração serão ma.
nuscriptos de conformidade com o seguinte modelo e serão
assignados pelo constituinte e depositados no escriptorio pelo
menos quarenta e oito horas antes do dia em que deve trr
lugar a assembléa geral na qual tem de servir.
Art. 73. A seguinte poderá ser a formula do instrumento
de procuração:
Eu F ......... accionista da The Nicthcroy (Drasil) Gas
Company Limitcd pelo presente nomeio F ..... (outro accio·
nista da companhia) para ohrar como meu procurador na as.
sembléa geral da companhia que deverá ter lugar no dia ••.•
de •..•.•.•• de 18 ....• em todos os adiamentos da mesma.
Em testemunho do que o assignei aos ..•.. dias de ....•••
de 18 ..• (Assignado).
Art. 7~. A pessoa que servir de pre~irlente em uma assembléa geral terá em todgs os casos de igualdade de votos, em
alguma votnção por escrutínio secreto ou em outra qualquer
um voto addicional oQde desempate.
Xlll.-ACTAS DAS ASSEMlli.ÉAS GEnAES.

Art. 75. Todos os lança mcn tos feitos no livro das a ctas
dos trabalhos das assembléas geraes sendo feitos e assignados
de conformidade com a ordenação ou com estes estatutos serão
na ausencia de prova em contrario, consideriidos como um re·
gistro correcto e um trabalho original da companhia, e em
todos os casos o encargo da prova de erro ficarã inteiramente
a cargo da pessoa que fizer qualquer o!Jjccção ao lançamento.
XIV.-DIRECTORES.

Art. 76. O numero de directores não excederá de cinco
nem será menor de tres, porém os directorcs terão poderes
para em qualquer epoca nomearem mais um director hono-
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rario de entre os accionistas da companhia e quet póssua
quer não o numero de acções necessarlo para ser qualificado.
Art. 77. O numero de acções que qualificarão o dlrector será
pelo menos de cem possuídas comcausa propria. .
Art. 73. To•los os uirectores, excepto a respeitO dos accio·
ni~tas originacs e accionistas recommendados pela directoria
para serem deitos, deverúu ser possuidores do seu numero
l}llalifieante de ae~,;ões pelo menos seis me:zcs antes da eleição.
Art. í9. Na primc~<·a asseml.Jlt',~ geral oruinaria e em cada
assemiJléa onliuaria su!Jsr']Ltent~), um 1los dircctores sere·
tirará do car~o e a a;;se!llllléa elegetá um accionista rtu:l.
liflcatlo para preencher o seu lugar.
Art. 80. A ordem de votação llara a retirada 1lo primeiro dos
actuaes directores S('rá determinada entre elles, em uma rcuniD:o IJilC. terá lug-ar em antes da primeira asscmhléa gerd
ordinaria, por t.ccotdo, c na falla ele accorc:lo, c\les rotirar·so·
hão por ordem alphahctica.
Art. 81. Quando se origina(qunlqncr questão a respeito da
retirada por votação 'de qualquer director, ella será decidida
em assemhléa dos directorcs.
Art. 82. Um director que se retirar, estando qualific:l.do,
poucrú ser reeleito.
Art. 83. Um accionis.ta, não sendo Um dircctor r:ue se te·
tira, ou um dircctor Íwmcac:lo pela dircctoria, de conforml·
dude com os presentt~s estatutos, não será, sal vo se for rccommcnuat1o pcla dircctoria para a eleição, qualificado para ser
cbto Llircctor sem que tenha dado ao secretario ou entregue
no cscriptorio, nunca menos de2l dias nem mais de dons antes
tlo dia tla clci\ão de directores, aviso por escripto por clle as·
signado do seu desejo de ser eleito dircctor.
Art. Sí. Totla vez que a assemuléa geral em qualquer
anno deixar de eleger um direetor para o lugar do director
que se retira, o c:lirector que devia retirar-se será considerado
como tendo sido reeleito.
Art. 81>. Todo o director largará o lugar, logo que cessar do
possuir o seu numero qualilicauur ele aeçües, ou se tornar
fallido ou.insoh'entc ou suspen:lur pagamentos ou llzcr compo~ic:::ío com os seus credores ou for julgado lunatico ou
(salvo se:.. dircctoria resolver por outra fórma)deixar decomparee!'r pdo csp:tço tlc seis IIH:zes CL)nscentivos ús rcuiliõcs da
tlifl'l'(OI'Í<1,
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Art. SG. Qualquer director quér individualmente quór como
membro de uma sociedade; companhia ou corporação, poderá.
não obstante qualquer regulam!lnto de lei ou equidade em
contrario ser interessado em qualquer operação, emprego ou
negocio emprehendidos ou auxiliados pela companhia ou
nos quaes a companhia esteja interessada; e qualquer director
poderá ser nomeado gerente ou agente da companhia, e
nenhum director será desqualificado de obrar como director
pAla razão de ser assim interessado ou nomeado, porém po·
derá votar em todas as materias relativas a qualquer operação, empreza ou negocio, em. que elle estiver interessado,
niio obstante o estar assim interessado.
Art. 87. Um director poderá em qualquer época dar aviso
por escrivto do seu desejo de resignar, entregando-o ao presidente dos directores ou ao secretario ou deixando-o no escriptorio, e depois de aceita sua resignação pclu directoria.
porém não antes, o seu lugar licará vago.
Art. 88. Qualquer vaga occasional, no cargo de directores
poderá :ser preenchida pela directoria pela nomeação de um
accionista qualificado, o qual occupará a todos os respeitos
o lugar do seu predec~ssor.
XV.-

DIRECTORIAS B COMli!SSÕES.

Art. 89. A directoria reunir-se-ha quando os directores
julgarem conveniente.
Art. 90. Uma reunião extraordinaria da directoria poderá
ser convocada em qualquer época por quaesqner dons directores, por avisos com dous dias de antecedcncia enviados aos
mais directores.
•
Art. 91. O qu01·um das directorias será de tres directores.
Art. 92. Na primeira reunião de directoreq, depois de cada
assembléa geral ordinaria, será eleito um presidente, assim
corno se poderá eleger um vice-presidente, para servirem um
anno.
Art. 93. Quando a presidencia ou vice-predencia vagar
durante o anuo, a primeira reunião de dircctores que tiver
lugar depois de dado aviso da vaga aos directores, elegerá
um presidente, ou conforme o caso possa ser, pode.rá eleger
um vice-presidente, para servir o resto do anno.
Art. 9i.. Em todos os casos em que o presidente não com·
parecer á reunilío da direcloria, um substituto temporario
I'.u:n
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do presiUente será nomeado pela directoria; porém o vicepresidente estando presente será o substituto.
Art. 93. Os trabalhos da directoria serão reglllados tanto
quanto as ordens da dircctoria em vigor o determinarem,
pela!! suas ordens em vigor, e a outros respeitos conformo
os dircctores presentes julgarem apropri:Jdo.
Art. 96. Todas as questões da dircrtoria serão r(' sol vidas
pela maioria de votos dos directores pre~entcs, tendo cada
dircctor um voto.
Art. 97. No caso de igualtlade de votos, em um:. reunião
de directores, o presidente ·dessa reunUio terá um segundo
voto ou o voto de desempate.
Art. 98. Os directores porlcrão nomear c fl)ffiovcr commissõeg, tiradas do seu numero, conformP- julgarem npropriado
e poderão dctcrminnr c n•gular o sr·u q1wrum, LlPvrrcs u
modo de proceder.
Art. 99. Todas as com missões lavr:ml\í aotas dos !l~us traJ,alho~, c farão rrlaltlrios de tempos a tempos pnra a dircctoria.
Art. 100. As artas do~ trnLalhlls tlc• rada reunião de directores c d:1 comparecimento dos directores nellas resper.tivamentc serfío na oecasião, ou com toda a conveniente
llrcvidade, Jança!las pelo secretario em um livro apropriado
c srrão assignadas pelo presidente da reunião em que forem
lidas.
Art. IOl. Catla nma dessas actas. quanclo assim lançada e'
assignadn, será na auscncia de prova de erros, considerada
como um trabalho original.
Art. iO'!. A dircctoria po1lerá adiar, á vontade, as suas reuniões pelo tempo e para o local que os directores presentes,
determmarem.
XVI.- PODERES

E DEVERES DA DlllRCTORJA.

Art. l03. A directoria terá c poderá exercer e cumprir os
seguintes poderes e deveres a saber:
(A) Levar a eiTeito por parte da companhia os termos do
contracto que se deve celebrar, immediatamente depois de
registrada a companhia, com o dito Sebastião Antonio Ro·
drigues Braga, com poderes para variar quaesquer dos seus
termos, e fazer levar a eiTeito e variar os termos deoutro
qu:~lqner rontr:~rto rom o dito SPha>tião Antonio Rodri~Ur!l
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Braga, ou outra q11alquer pessoa, para a compra de qualquer
propriedade ou direitos (quér para a mais efficaz e proveitosa
exploração da concessão de 6 de Agosto de !867, annexa:aos
prcscn ~es esta tu tos ou por outra fôrma) que os directores
possão julgar preciso fazer.
(B) Nomear e demittir c determinar os di'reitos e salarios
ou outras remunerações do gerente em Nictheroy, o secretaria
engenheiros, superintendentes, caixeiros, agentes e criados
da companhia, e as garantias que devem ser dellos exigidas
respccti vamcn te.
(C) Nomear e remover os solicitadores c lximrueiros.
(O) Convocar as assemb)óas geraes.
(E) Instaurar, conduzir, defender, comprometter c ab:mdonar processos lcgaes da ou contra a companhia c seus offici:w~, c por outra f(•ruw eonc,~rrwnt1·:; uns nq.;rH'ios 1!a corilImnhia.
(F) Requerer, aceitar ou rejeitar outras tacs concessões
ou alterações da presente coneessão do governo provincial, e
todas as lllais autor:,!aucs brasileiras ou ontr.as, conformo os
uirectores possão julgnr apropriado, c r.olllJlrar e aceitar, com
o consentimento da assemh\éa geral, qualquer concessão para
n exccu~ão de obras puiJ\icas conferidas pelo go\'erno-provincial e outras autoridades como acima dito.
(G) Requerer taes ordenações, leis ou decretos do governo
Pro v iucial c outras autoridades como acima dito, conforme
os directores julgarem ncccs~ario para garantir a propriedade e direitos da companhia, c os limites das re.•ponsabi·
lidados dos accionistas e a approvação e cumprimento de es·
cripturas de trausfcrcncia que forem prcparudas em virtude
do dito contracto.
(11) Registrar a companhia no Rio de Janeiro como socicdade"mlOnyma.
(I) Entrar e levar a ciToito ou abandonar, negociações e
arranjos com o óOVcrno provincial em relação á continuação
ou dissolução da companhia c aos interesses dos accionistas em
relação a isso.
(K) Enviar a Nicthcroy c outra parte, um ou mais dos di·
rcctores com tacs poderes de inspcccionar, fiscalisar e regular
os negocias ou transacções d1 companhia e com outros taes
poderes e com tacs instrucçõcs, e sujeito a tacs condições c
rcstri~'l,'õcs c com taes rcmuncr<1ções que os tlir:~\·torcs possão
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julgar conveniente, c suspender e revogar quacsqücr dessas
nomeaç.ões.
(L) Nomear e enviar, quér temporariamente ou perma·
nentemente para Nictheroy ou para outra parte, quaesquer
pessoas, como officiaes ou empregallos da companhia, quér
como engenheiros, inspectores ou chdes, quér como gerentes
ou agentes geraes ou loeacs, ou em outra qual!{Uer capacidade
que os directores julguem conveniente para qualquer dos ne·
goeios 011 transacções da companhia, e com taes poueres e ins •
trucções o sujeitos a taes con1içõcs c restricçües e com Hles
remunerações que os uircctcJrcs possão julgar conveniente.
(l\1) Delegar soh o solto, ou por cscripto sem ser sou o
sJllo, a quacsqucr directores, engenheiros, inspcctores ou
chefes ou outros gerentes, agentes e outros olllciaes rcspccti.
vamcntc, qnacsqucr poderes da dircctoria e investil-os respectivamente com outros quaesqucr podorcs r(nP. os dircclores
na sua discriç?io julguem cJnvcnicutcs para a devida_ direcção,
gerencia e administração de todos ou de quaesqucr dos nogocios e transacções da companhia.
(N) Pedir p1r cmprostimo solJ hypothor.a, escriptnra do
obrigação ou sob garantia de chamadas não pagas, ou por
outra fórma quaosquer sommas ncccssarias, no entender da
directoria, para os negocios da companhia, e contrahir por
conta da companhia taes dividas e responsabilidades que scjão
no parecer da directoria neccssarias para os ncgocios da companhia.
(O) Fazer e entrar em contractos por conta da comp:mhia,
e passar ou aceitar notas promissor ias c llltras de camllio, con.
forme no entender da directoria sej1 neccssario ou conveniente para realizar os ncgocios dacomp:mhia ; porém do ma.
ncira que todos esses contractos (se não forem feitos soiJ o sello),
notas promissorias oa letras de camllio, sr>jiio pelo menos
assignad~s por dous directores e rubricadas pelo s!ilcretario.
(P) Passar c dar recibos, rcsalvas e outras quitações por
dinheiros pagos á companhia e pelas roclama!_;ües c cxig·mcias
da companl1ia.
(Q) Fazer composições a respeito de quaosqucr divitlas pertencentes it companhia, e de quacHJ'ler reclamações c cxigcn·
cias da companhia.
(H) Sullmettor quaesqucr das reclamações e exigcncias da
c contra a companhia, a arbitramento, c cumprir c ollscrvar
o~ lautlos r1nc forem datlos.
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(S) Obrar, por conta da companhia, em tcdos os ncgocios
relativos a fallencias e insolvencias.
(T) Empregar os dinheiro,; da companhia em títulos e em·
pregos autorisados pelos presentes estatuto~, conforme os
directores, de tempos a tempot~, approvarem.
(U) Escripturar contas apropriadas dos recebimentos, cre·
di tos, pagamentos, responsabilidades, I ucros, prej u izos, IJfU·
priedade, effeitos, reclamações e exigencias da companhia.
(V) Feehar no dm 31 de DezemiJro de cada anno as eon tas.
(W) Fazer com que as contas scjão dividamente saldadas
conferidas annualmente, de conformidade com a ordenação
e estes estatutos.
(X) Apresentar a cada assembléa geral ordiharia o relatorio
dos negocios e prospecto da companhia, incluindo todos os
dehlhes que scjão sufficientes para explicar as contas.
(Y) Fazer as chamadas do cavital.
\Z) Aceitar pagamentos adiantados de chamadas e do:::terminar os termos sob os quaes esses pagamentos devem ser
aceitos.
(AA) Rccommendar á approvação das assemhléas geraes
os negocios que têm de ser resolvidos por resolução especial.
(Dll} Escripturar o registro dos accionistas e o registro das
lransferencias.
(CC) Preparar um local ;>ara os negocios da companhia; e
para esse fim comprar ou arrendar quaesquer terras, bens
ou herdades.
( UD) Comprar, alugar, edificar ou por outra fúrma prc·
parar todos os escriptorios, terras e edificios necessarios em
Londres, Nictheroy e em outra qualquer parte para os negocios da companhia.
(EE) Determinar qual a divisa do sello, e autorisar o us~t _
do sello, porém de fórma que, todo o instrumento no qual o
sello for affixado, seja assignado pelo menos por um dos di·
rectores e rubricado pelo secretario.
(FF) Cumprir os poderes do sello das companhias da lei
186~, cujo5 poderes a companhia fica pelos presentes esta·
lutos expressamente autorisada a exercer.
(GG) Fazer todas as cousas necessarias para cumprimento
de exigencias da ordenação.
(HH) Fiscalisar, dir1gir e regular a todos os respeitos, excepto no que pelos presentes estatutos fôr por outra fórma
providcnciadl', todas as mais matcrias relativa~ á ~ompa.
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nllia c aos seus ne:;ocios e JH)r em execução lOLios ou quacsquct'
dos ohjeclos cspccilkat!os no ?IUIMrandtllll da associa~ão.
Art. 104. A directoria, além desses poderes e deveres, exercerá c cumprira todos os mais p'ldores e deveres que pela
ordenac;Jo e os presrmtesestatutos respectivamente são dirotamcnte, ou p~r implicação, conkridos ou impostos aos dircetoros.
Art. 10:>. Todas as contas da dirccttJria, depois de examinadas c approvatbs p•Jia assewiJléa g·~ral, serão conclusivas,
excepto no que diz respeito quanto a algtlm erro nollas desroIJerto dentro de dons meze~ Lhlpois da approvação das mesmas.
Art. iOli. Toda a vez quu algum dcs;:es erro:; fúr descobortu
ucntro desse período, a ~~ou ta sl.lrá illllltc:liatanwutc emendada
c dahi em dianto será ennclasiva.
Art. 107. A menor romult<lr~u;ão •lo::; dircetorcs se rã de L
!jOU (IJUinltoutas lil,ras) p•Jrann•J, a 1:oJ11tar do primeiro dia tlt~
Jilneiro tlc J~ü1>, c ~erá dividida entro os dtrcctorc~, cunfumw
clles de tempos c. tem pJs rcsul verem.
XVll.-tmtEcTon

GEtn:~TE.

Art. tOl:l. A directoria pout•ní, se o julg-ar conveniente,
nomear um ou mais dos directores na oe<"asiJo para director
ou directores gerentes da companhia, quér por um prazo
li to ou sem limite quanto ao tem [to pe!o qual elle ou clles tem
de occurar o lugar, c poderá em qtwl,juer occaslão removei-os
ou dcmitti!-os desse cargo, e nouwar outro no seu lugar ou
lugares.
Art. 109. O dircctor gerente n~o seril, emquanto exercer
rssc cargo, sujeito á retir::~da por votaçJo; o não será tomado
ern conta ao cstaiJuleccr·sc a votação u1 rdirada, porém estará sujeito ús mesmas di:iposirões, quanto á re5ignação ou
remot:ão, que os mais dircctorcs da CcHnpanhia,e se clle cessar
de exercer o cargo de director por qualquer causa, clle cessará
ipso fitcto c immediatam~nte de ser dircetor gerente.
Art. 110. No caso de vagar o eargo de diroctur gerente, a
tlirectoria podcní, ou precnch~r o lugar, nomeando outro
qualquer director tla occasião, ou poderá supprimir o lugar
conforme eu tender.
Art. i li. A remuneração do director ou directorcs gerentes será em qualquer occasião estal.Jelecida pela dircctoria,
e poderá ::;cr por meio de salario tlU llc commi:;sào ou por par·
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ticipaç?ío nos lucrog, ou por qu1lquer ou por todos _essrs
modos.
Art. lU. A directoria poderá de tempos a tempos confiar
e conferir a um director gerente, na occasião dos poderes exer.
cidos pelos directores, como acima dito, aquelles quo ella
julgar apropriados; e ?óde conferir taes poderes por tal tempo
e para serem ex~rcidos para taes objectos e prorositos, e sob
taes termos e condicões e com taes rostriccões, conforme
e lia possa julgar conveniente; o poderá conferir esses poderes,
quér collateralmente com, ou para a exclusão, e em substi·
tuição de todos ou quaesquer dos poderes dos directores a esse
respeito; e poderá de tempos a tempos revogar, retirar,
alterar ou variar todos ou quaesquer desses podere~.
Art. tl3. Um director g,Jrente não terá, nem exercerá
poderes alguns maiores nem mais extensos do que os quo
pelas disposi~õos dos presentes estatutos seri~o excrd1los pela
direetoria, c ellc estará sujeito no ex:crcicio desses poderes a
todas as mesmas condições e restricções a quo a directoria
estaria sujeita, sob iguaes circumstancias.
X VIJI.- COMli!SSÕES

LOC1ES E OUTll.\.S.

Art. f U. A directoria poderá nomear e remover taes
commissões locaes em Nictheroy, ou em outra parte, con·
sistindo de taes membros accionistas ou não, ou de ambos,
conforme e lia julgar conveniente, e poderá determinar e re·
guiar o seu quornm, deveres, trabalhos e remunL•ração.
Art. U5. A directoria pódc delegar a qualquer com missão
local dos poderes, autoridades c discrições da directoria
aquelles que clla julgar nece~sarios para levar a eiTeito
quaesquer dos negocios da companhia. Cada commissão local
fará taes relatorios, e. fornecerá todas e taes contas á directoria ou ao governo imperial, conforme a mesma directoria
de tempos a tempos ordenar ou exigir, c será a todos os respeitos sujeita á fiscalisação da directoria.
Art. U6. A directoria poderá de tempos a tempos nomear
qualquer pessoa ou pessoas para representante ou representantes da companhia em Nicthcroy, ou em outra qualquer
tJarte, com taes poderes e sujeita a taes restricções e tal remuneração, conforme a directoria possa julgar conveniente,
e poderá de tempos a tempos remover essa pr~~oa ou pr~soas.
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XIX. -

CONTADORES.

Art. ll7~ Um contador, não necessitando ser um accionista, será nomeado pela assembléa geral ordinaria, cada
anno, para o anuo seguinte, e a sua remuneração será estabelecida pela assembléa.
Até á primeira assembléa geral ordinaria, a directoria poderá nomear um contador.
Art. U8. Qualquer vaga occasional no cargo de contador,
será preenchida por uma assembléa geralextraordinaria convocada para esse fim.
Art. t.Hl. Pelo menos vinte e oito dias antes do dia de
cada assembléa geral ordinaria, serão entregues pela directoria ao contador, as contas annuaes e o balanço que tom de
ser apresentado á assembléa, e o contador as receberá c examinará.
Art. i20. Dentro de quatorze dias depois de recebidas as
contas e o balanço, o contador as confirmará, ou se não
julgar apropriado confirmal·as, fará o seu relatorio especial
sobre ellas; e entregará ao& directores as contas e o balanço com o seu relatorio sobre ellas.
Art. i2l. Sete dias antes de cada assembléa geral ordinaria, uma cópia impressa das contas e do balanço verificado
e do relatorio do contador (quando o houver) será enviado
pelos directores a cada acciouista, registrado como residente
no Reino Unido, de conformidade com o seu endereço registrado.
Art. :1.22. Em cada assembléa geral ordinaria o relatorio do
contador ( havendo ) será lido á assembléa junto com o relatorio dos directores.
Art. n3. Durante o anno, e em todas as horas razoaveis
do dia, o contador terá accesso e inspeccionará os livros da
escripturação e os livros de registro da companhia com auxilio
dos caixeiros ou de outras pessoas, e com as mais facilidades
que o contador razoavelmente necessitar.
XX.-DIRECTOliES, DEPOSITARIOS E OFFICIAES,

Art. t.U. Quando a directoria o julgar conveniente haverá
tacs e tantos depositarias para qualquer dos- propositos da
companhia, conforme a dircctoria julgar apropriado, e serão
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norne::ulos prla dircctori::l, terão os podere,; e as irulr.mnisações, e cumpriráõ os deveres, e serão . sujeitos ao regulamento que a directoria determinar.
Art. Uti. 0:; dir<Jctores, depositarios, contadore~, secretario
e mais officiaes serão indemnisados pela companhia de todas a~
perdas e despezas em que incorrerem no, ou cerca do des.
empenho dos seus respectivos deveres, excepto os que tiverem
Iug:u· por acto ou falta sua voluntaria.
Art. 12u. Nenhum director, depositario, contador, secretario, ou outros officiaes serão· responsavcis por qualquer
outro director, depositaria ou official, ou por ter tomado parte
em qual•JUer recebimento ou outro acto para conformidade
ou por qualquer contracto, letra de cambio ou outros documentos assignados, aceitos ou endossados por ellr, por conta
da companhia, de. conformidade com os presentes estatutos,
ou por qualquer prejuízo ou gasto que tiver lugar, salvo so
isso acontecer por acto ou falta sua voluntaria.
Art. 127. As contas de quacsquer depositarios ou officiaes
poJcrão ser ajustadas e approvadas ou rejeitadas, quér por inteiro quér em parte, pela directoria.
Art. 128. O oficial que se tornar fallido ou insolvente, ou
CJUe publicamente tenha feito composição com os seus credores, será logo desqualificado e deixará de ser um dos officiaes
Art. 129. Fica entendido que até que um lançamento da.
dcsqualilicação seja f<Jito na:> actas dos directores, os seus
actos no exercício do seu cargo serão tão effieazes como se
elle obrasse como official qualificado.
Art. 130. O secretario guardará o archivo, livros epapei.i
da companhia,e permittirá, entre as "lO horas da ma_nhã e o
meio dia, qualquer inspecção do registro de accionistas, conforme se acha disposto na ordtmação, de fórma que cJ.da ac·
cionista ou outra pessoa, antes de o examinar, assigne o seu
nome ein um livro apropriado, porém não consentirá quo
se inspcccior1e os registros, livros ou papeis.
Art. 131. O secretario affiCíará o sello com autorisação da
llircctoria e na presença lle um director, em toàos os ino.trumentos que necessitarem ser sellado3, c I"Ubrieará touos essf'~
instrumentos.
Art. 132. A directoria poderá nomear nm ~uhstituto tllm·
porario do secretario, o rJual para os propositos do3 pr,.srntt>s
r~tatutos será ~onsi1IP.rado secretario.
G;
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XXI.-ACÇÕES.

Art. 133. Cada acção será propriedade pessoal e transrnis·
llivel, como tal, c será indivisível.
Art. 13'1.. A companhia não será obrigada por,nem reconherá
nenhum interessse de equidade, contingente, futuro ou par·
cial, em qualquer acção, ou outro qualquet· direito a respeito
do mesmo, excepto um direito ausoluto a clla na pessoa de
, tempos a tempos registra tia como possuir; excepto tambem
emqtianto ao que diz respeito a qualquélr p1i, tutor, ,com·
missão, marido, testamenteiro, administrador ou represen·
tanto de um accionista fali ido ou insolvente, os seus direito;;
respectivos de tornar-se pelos presentes estatutos accionista
a respeito de alguma acção ou para transfcril-a.
XXlL-TnAXSFERENCL\ DE Acçõ&s.

Art. t3:i. As transferericias !la acções serão ~6mente eiTectuadas de conformidade· com os presentes estatutos c com a
ordenação.
Art. :1.36. O registro das transferencias estará a cargo do seereta rio, sob a fiscalisação da dircctoria.
Art. 137. O pai, tutor, com missão, marido, testamenteiro
ou administrador respectivamente de um accionista menor,
lunatico, idiota, mulher ou fallcddo, não serú como tal accionista.
Art. 138. Qualquer dcss)s, pai, tutor, commissão, marido,
lJstamenteiro ou administrador, poderá transferir qualquer
acção dos respectivos aecionistas, incapacitado ou fallecido, ou
tornar-se accionista dessa acção, depois de apresent&r aos
directores provas tacs de seu direito, que possfo razoaveJ.
mente satisfazel-os, e far-se-ha no livro das actas um lançamento das provas.
Art. 139. O representante de um accionista fallido ou insolvente não será como tal accionisLa.
Art. HO. Os administradores de um accionista fallido ou
insolvente poderão, sujeilos ás dispo~ições destes estatutos,
.~ransferir quaesquer acções do baucaroteiro ou insolvente
depois de terem apresentado aos directores taes provas d~
s~u direito, que rozoavdmente os p);sa s;~tisfazer; e um
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puçamento das provas será feito no livro das actas dos seus
trabalhos.
Art. H L. Pes~oa alguma poderá faxer transfereneia de uma,
acção sem que tenha dado ao secretario, ou entregue no es·.
criptorio, aviso por oscripto do numero de cadà acção que se
deseja transferir, c do nome, residencia e descripção da pessoa,
a quem se propõe fazer a transferencia, e depois de ler pago
a contribuição do dons ,shillings e seis pences, ou menor,
quantia conforme os directores estabelecerem.
Art. 1~2. A transrercncia de uma acção, excepto se fõr uma;
acção paga por inteiro, não se fará sem a approvação dos.
directores, c transferencia alg11m:t será feita ou considerada·
ser feita até qu~ se dê essa approvação.
Art. H3. Os directores podem, se elles oj11lgarem conve·,
niente, estabelecer um escriptorio em Nictheroy p3ra registro
de acções, ou para outro qualquer fim em conncxão com.
o; ncgoeioJ da companhia, o poderão de tempos a tempos fazer.
O> regulamentos o arranjos que julgarem apropriados para O;
facto de haver um registro de acçõos, um regbtro de tr!lns-.
fercncias e outros livro> nesse escriptorio, e para habilitar.
as acções c a transfcrencia e transmissão das mesmas a
serem registrarias nesse escript:Jrio e nos registros e livros,.,
c pela maneira e sujeita a taes restricções e condições qu&,
de tempos a tempos forem prcscriptas pela directoria.
Art. 1~~. Todo~ esses registros e livros terão entre a companhia e as di versas pessoas, cujas acç.ões nelles forem re·
gistradas, c todas as pessoas que fizerem reclamações por esses
accionistas, a mesma força e clfeito para todos os propositos
como o identico registro e livros que se achão no escriptorio
da companhia na Inglaterra, teria em caso ig11al, se o lança·
mento tivesse sido feito nelle: e todas as disposições da.
ordenação e dos presentes estatutos a respeito dos registros e
registramentos estendem·se·e tom applicação a estes registros,
e livros em Nicthoroy,
XXIII.-ACCIONISTAS.

Art. H5. Pessoa alguma será registrada coi:n o transferido,
da uma acção, até quo tenha deixado o instrumento de trans,
ferencia da acção passado, de conformidade com a ordenação,
no oscriptorio para ser recolhida ao archivo da companhia,
mas para ser apresentada toda a vez que fôr razoavelmente
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rcque!'itlo, e a eu~ta tlo transferente ou transferido, uu dos
s~us rcspe<:tivos representantes; porém, no caso que no cnh'nucr da dircctoria, este artigo não deva ser sustentado ella
]Jódc dispensai-o.
Art. HG. O registro dos arcionistas ~erá escripturado pelo
~crrctario sob a fiscalisação da dire.:torin.
Art. 1~7. Cada accionista de tempos a tempos indieará ao
:;ecretario um lugar de endereço no Hei no Unido, para serregistrado como seu lugar de residcncia, e o lugar assim tlo
tempos a tempos registrado será para os propositos da ordenação c dos presentes estatutos considera:lo o seu lugar ue
rcsiLlcncia.
Art. H8. Qualquer aviso dado a um acc.ionigta será sufii·
ciente se for assignado )Jelo secretario c enviado pelo correio,
uu por outra fórma, ao endereço rogistrado do accionbta; c
:;e cllc nrssc tempo tiver fallccillo, c quer a companhia ttmha
rJucr não noticias do seu fallccimento, essas remessas de avisos
:;crá para todos os propositos llos presentes estatutos consiucrado como sufficicnte aviso a seus herdeiros, testamenteiros o
atlrn iuistradorcs e a cada um dclles.
Quando mais do uma pessoa estiver registrada como possuidor do urna acção, os avisos serão enviados á pessoa cujo
nmne estiver em primeiro lugar no registro dos accionistas, u
o aviso feito a essa pessoa será considerado como aviso feilo a
todos os possuid·Jrcs dessa acç5.o.
X. XI\'. -CEHflF!C.\JJOS.

Art. f W. Os certificados de acçõcs ])assados soh o sellu
serão assignados por um director e rubricados pelo secretariu.
Art. i 50. Cada accionisla terá direito a um certilieado por
lodas as suas ac~õcs, a os diversos certificados cada um de
uma parte das suas acções; cada certificado especificará os
numeros das acçõcs.
Art. H.il. Se algum certificado se gastar ou perder, potlcrá
ser renovado, sendo apresentadas aos dircctores provas disso
tacs que os satisfação, c na falta dessas provas, mediante a
indemnisação que a dit·cctoria julgar adequada, c um lanramcnto da prova ou da indcmnisação será feito nolivro
das :H·tas tios seus trabalhos.
Art. Li.!. 1\"lu o arri'Juista ori:;iual terá tlirdto a um
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eerti!icauo pur cada uma acção, gratis; porém em todos os
rnai;; caso;; pagar-se-ha á companhia toda a v.:z: que os dircetoros o julgarem apropriado um shilling por cada certifiwdo
XXV.

-DIV/llENDOS.

Art t.J::. Pagar-se-hão juros á razão de 6 •1. ao anil o a cada
accionista sobre todos os pagamentos feitos por clle, a rcs·
peito das suas acções, desde a respectiva data em que esses
tlagamentos tiverem sido feitos ·durante a construccão das
obras e pelo espaço de seis mezes depois da compa~bia ter
principiado a supprir gaz ao publico, e para os. propositos
deste artigo as acções que furctB distribuídas como pagas por
inteiro serão consideradas como tendo sido pagas no dia em
que forem distribuídas.
Art. 151. Todos os dividendos serão df\clarados pela assem
IJiéa geral orJinaria, e serão feitos súmentc com os lucros
líquidos da companhia, e (porém sem prejuízo de qualquer
dividendo preferencial ou garantido) nenhum dividendo ex.
eederá á so:nma recommendada á asssembléa pelos directores.
Art. Wti. l'orém com o fim de igualar os divitlendos poderão fazer em alguma occas1ão pagamentos de conformidade
com estes estatutos, pelo fundo de mserva.
Art. f5J. Quando, na opinião da dirl3ctoria, os lucros da
companhia o permittircm, haverá um dividendo toJos os
seis mezcs, c para esse llm poder-se-In declarar um divi·
dentlo semestral durante o amu que serú pago pc!a dircctoria
como tlividendo por conta.
Art. Hi7. Tolos os dividendos, logo depois tle declarados,
serão pagos por meio de cheques sobre os banltUeiros, os
quacs serão entregues ou cnYiatlos pela directoria aos accionistas.
Art. f 58. O possuidor de uma acç:ío com direito a receber
um dividendo por conta a respdto dessa ac~ão, terá direito
a elle, não obstante ter elle deixado de ser portador da acção
antes da declaração do dividendo, a respeito do qual o di·
videndo por conta foi declarado.
Art. !50. Fica ent~ndido que quando algum accionista estiver em divida para com a companhia, todos os dividendos
que lhe furem pagaveis, ou uma parte sufficicntc, poderão
ser applieados pela companhia ao pagamento dessa divida.
Arl. lW. Tudu.s us dividcudus· s•>IJre qualquel' aet;ão que
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não tenha um possuidor legal e registrado para reclamar o
seu pagamento, ficaráõ em suspenso até que alguma pessoa
seja registrada como possuidor dessa aeção.
Art. 161. Dividendos não pagos nunca venceráõ juros
contra a companhia.
Art. i62. Os dividendos que não forem reclamados dentro
de tres annos, depois de declarados por alguma pessoa com
direito a ellcs, c competente para receber e passar recibo
valido, serão no fim desse prazo confiscados em beneficio da
companhia e levados ao fundo de reserva.
Art. 163. Porém, em casos especiaes a directoria poderá,
se assim o ententer, adiar essa confiscação.
XXVI.-CHAMAOAS.

Art. IM. Toda~ as chamadas feitas ~obre as acções, serão
feitas á discrição dos directores, e as cham3tlas serão consideradas feitas na occasião em que a resolução, autorisando-as, tiver sido votada pela directoria.
Art. 165. Os possuidores em commum de uma acção serão
separada, tanto como conjunctamente, responsavcis pelo pagamento de todas as chamadas feitas a respeito dessa acção.
Art. 166. Toda a vez que qualr1uer chamada tiver sido feita,
dar-se-hão avi-;os com vinte e um dias de anteccdencia a cada
accionista rcsponsavcl p ·lo seu pagamento, marcando a
época e o local do pagamento. Fica entendido que no caso de
mais de uma pesso:t terem em commurn direito a.uma acção,
tendo-se feito o aviso á pessoa, cujo nome se achar em primeiro lugar no registro dos accionistas, s9rá isso considerado
como tendo sido feito a todos os possuiu ores dessa acçiio.
Art. i07. Decorridos sete dias sem que tenha sido realisado
o pagamento de qualquer chamada a respeito de qualquer ·
acção, rcpetir-se-ha o aviso, e decorridos mais sete dias sem
que se elfectue o pagamento, a companhia poderá demandar
o accionista remisso pela importancia por pagar, a ctual yen·
cerá dez por C!Jnto ao ann'l de juros desde o dia marcado para
o pag:wlCuto da chamada.
Art. 168. O accionista não poderá votar nemexercerprivilegio algum r.omo accionista, emquanto estiver por pagar.
alguma chamada devida por elle.
Art. 16V. Os directorcs terão liberdade para, em qualquer.
oceasião, r.oufórmc cllcs julguem apropriado, receber o paga-
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rnento por inteiro das quantias não pagas, a rE>speito de
qualquer numero de acÇ<1es da companhia, comtanto qmLa
opção de pagar por inteiro quaesquer dessas acçõcs seja offerecida sem preferencia a todos os accionistas.
XXVII.-COIIIMISSO DE ACÇÕES.

Art. 170. Passados quarenta e dons dias sem que o pade quaesquer acções seja feito, os directores poderão
declarar cabidas em commisso essas acções em LJeneficio da
companhia.
Art. 171. Quando qualquer pessoa com direito de reclamar uma acção se não tiver habilitado, de conformidade
com os presentes estatutos, para ser registrada como possuidor
~ella, durante seis mezes depois de rertucrido para o fazer
por aviso dos directores, elles poderão, logo depois da expiração desso prazo, declarar cada uma dessas ac~ões ca.
hidas em commisso, em beneficio da companhia.
Art. 172. As acções de qualquer accionista que directa ou
in:lirectamente tiver de principiar, wstentar ou ameaçar,
com alguma acção, demanda, ou outro processo em lei
ou em equidade contra a companhia ou contra o~ directores,
ou quaesquer delles na sua capacidade de directores, pode·
rã o, não obstante a pendencia de quaesquer desses processos,
e qualquer que seja o fundamento ou o fundamento allegado
desses processos, ser por proposta da directoria, e com a
sancçiio de uma assembléa geral, declaradas cabidas em com·
misso em beneficio da companhia ; porém, em cada um
desses casos a companhia poderá, dentro de quatorze dias,
depois dcl declaradas em commisso, pagar-lhe o valor das
acções pelo preço do mercado na epoca do commisso, de.
veado em caso de divergencia ser estabelecido o valor por
arbitras.
Art. 173. O eommisso de uma acção envolve a extinrção
na época do commisso de todos os interesses, reclamações c
exigencias, na e contra a companhia, a respeito dessa acção,
e todos os direitos incidentes a essa acção, excepto sómente aquelles direitos que pelos presentes estatutos se achão
expressamente resalvados.
Art. !7~. Ocommissodeumaaeçãoserásujeíto,es-:lmpre·
juizo de todas as reclamações e oxigene ias da companhia, por
todas as chamadas atrazadas sohrn Pssa arçã0 r jnros sobre
~amento

Arrns nn rnnEil
os atrazados e todas as mais reclamações e exigendas da rom·
panhia contra o possuidor da acção, quando ella for uecla·
rada em commisso, e ao uirr.ito da companhia de demandar
:1 respeito ua mesma.
Art. i75. Porém a companhia não demandará, salvo se
em r[ualr[uer épora e p1~la maneira que ella julg,lr mn·
veniente, a llirertoria vender primeiro a acção cahi!la em
eommisso, c o lucro producto for menor de que a importaneia da sua reclamação, c então só demandará pelo saltlo
não satisfeito com o liqui,lo prodtlcto.
Art. i76. Fica entendido que o commisso do uma acção
póde ser alliviado pelos directores, á sua diserição, em qualquer época, dentro de doze mezes depois de cahida em
eommis,o, pagan1lo a parte todas as sommas devidas á companltia, c todas as 1k~pezas oeeasionadas pela falta de. Ilagamcnto, e tal multa ![UC os dircctores juigarem razoavel,
porém a annulla~.ão de commisso não será reclamada como
um direito.
Art. 177. O commisso de uma acção não prejudicará o
direito a qualquer dividendo por conta já declarado.
Art. 178. As vendas e outro3 meios de dispor das acções,
cabidas em commisso, poderão ser feitas pelos directores em
taes ópocas e CJm tacs condiçõc5 que clles julgarem apropriadas.
Art. 17\J. Um certificado por escripto sob o sello e assignado por um director, e rubricado pelo secretario, que uma
acçào foi devidamente dcclaraua cahitla em commisso, de conformidatle com os presentes estatutos, e declarando a época em
que foi declarada em commis;;o, será, a favor de qualquer
pessoa qL'e mais tarde reclamar ser portador da acção, prova
condusiva dos factos assim certificados; e far-se-ha um lançamento de cada um desses certificados no livro das actas dos
trabalhos da directoria.
Art. 180. As acções cahidas em commisso em beneficio da
companhia poderão, á dL;crição da dirertoria, ser vendidas ou
distribuídas, ou absolutamente extinctas, conforme elles
Julgarem mais vantajoso para a companhia.
Art. i81. As act;ões assim cabidas em commisso farão, emquanto não forem venditlas, distrilmidas ou extinctas, parte
do fundo de reserva, e os dividendos que lhes corresponderem srrão levados ao fml'lo dt> r~.'rrva.
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Nomes, endereços e discripçcio dos mbscriptores.
f. o Etl waru Ilcnry Dramah, &~, Arun~lel Gardcns Kensington
Park, LonJrcs, \V. Escudeiro.
2. 0 John Wilson Cr()kcs Pennell, Dt". em medicina, n. 0 1
Pavis S•1uare, Notting Ilcll LQndres W.
:1." Klw.ml Gotto, cng_enhciro civil,
A, Grcat George
Strect, Westminstcr.
o Jos;'ph L'evi 1\Iontcfiorc, cavalheiro,
~"' Gloucostcr
Crcsccnt Hytlc Park.
5. o José Bettamio, con~ul geral brasileiro, na Suiisa e Alie·
manha do Sul, 2~ Prembridge Crescent, Londres \V.
6. 0 Gharles Ncate, engenheiro civil, 35 A, Grcat GJorge
Strcct Westminster.
7 ." Syt.!ncy Paris, contador, 7, Westminster ChamiJers, Victoria Street S. \V.
Datado aos vinte dias de Dezembro de !867.-Testemunha
das assignaturas de Edward Ilenry Dramah, John Wilson
Croker l'ennell, Charles Neate e Sydney Paris.-Hmry Peytml
Cnbb, 4 Westminster Chambers, Victoria Street, solicitador.
Testemunha das assignaturas de Edward Gotto, Joseph
Levy l'rlonteliore e José Bettamio. - Robert Thomas JVest,
escrevente dos Srs. Cobb o Southey, 4 Westminster Chambers
Victoria Street, soHcitador.
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Seguia-se a traducção em inglez do contracto celebrado
em 6 de Agosto de !857, entre a presidencia da província do
Rio de Janeiro e u engenheiro civil Sebastião Antonio Uo·
drigues Braga.
E nada mais contmha ou declarava a dita brochura, que
bem e fielmente traduzi do proprio original, escripto em in·
glez, ao qual me reporto.
Em fé dú que passei o presente, que assignei e sellei com o
sello do meu officio, nesta muito leal e heroica cidade de S. Se·
]Jastião do Rio de Janeiro, aos 2~ de Março do anno do nasci·
monto de Nosso Senhor Jesus Christo de !868.-N. !61. .:._
• 85'~00. -Pagou oito mil quatrocentos réis. Ri'>, tlJ. de Abril
de i868.-Gurgel, -Damião Nascentes.- Carlos João Ku·
nh11·dt.-traductor publico e interprete commercial jura·
montado.
PAIITf. IT,

!i:)S

ACTOS

DECRETO N. 42H,-

DO

PODER

DE -1 G DE SETE)IDHO DE

18G8.

Autorisa o l\liuistro da Fazenda para contrahir, por vià de
snbscr·ipção (Jubliea , um cmpr·esti mo, rtnc não exceda de
3:J.OOJ:OOOHOO:J.

Consirlerando que curnprn r·,~strirwir·, qnanlo ft,r·
possivcl, ns emiss(ícs de pnpt~l-rnocJa, autnrisad01s
por· Oeereto n." !t2:l2 de :; d1! ·Ag-osto ultimo, t! Altnrttlendo ú eoiiVL~nicrwia de l'l~duzir· a. sonuna dos
bilhetes do Tltesouro, que ~·xistem em circulat;.ün,
t'unrlnndo-se desde jú parte dc.->sa rlirida, Jlei por
!Jr!tn Decretar:
Art. 1." O Ministro c Seeretario de Esta1lo dos
Negocios da l'•rzenda b antorisado a eontrahir·, por·
Yia de suhser·ipçiio publka, um ernprastimo, que
niw e\ceda dn trinta mil contos de róis, a pr·eço
de noventa por eento, sob as condições adiante
tkclaradns, e na fôrma dns insll·ueçüe.s, que eom
este baixüo, assi~nadas pelo mesmo Ministro c S:~
erelario de :Eslarto.
O jur·o annnal elo cmrm~slimo, que eomc0nrú a
corTei' do -!. 0 tlc Ouluuro proxinto futnro, serú dn
seis por C\~llto, eonlados 1111 raziío d0 '\uatro mil réis
por· oitava de ouro de riur~ dou5 qui ates, ou vinte
sele pcnet~ pot· 111il n':is, e• pag•Js seml~stralrncnte
nos primeiros quinze di<•~; dns rnezc:; ele Abril ·~
Onlnhi'O de eatla atliiO.
Art. 2." l•'iea esla!Jeledda a anunidnrl:l de dous
mii c Cf'lll eonlos ele réis ao musruo cambio pat·a o
jur·o e atuortis<l!_:ilo do ctnpn:stimo, que licará assim
exlineto no fim d1l trint;l e lrns annos.
Art. :J." A <llliOJ'tisa~;iio ;HJIII'il SI\I'Ú r,~jta.por CO!nJ.H'a
110 mcn:ado, se as Apolic·.r·.·; on Titnios do rcfendo
e:111preslimo nüo esliverctn ao par·.
No cnso eonlt'<lrio, as Apoliecs, quo liv·ercm do
ser resgatadas, serão dnsigttadas por· sorteio, e pagas
ao par ua razüo tamlwm ele quatro mil rr~is por
oitnva do ouro.
Art. .i,." Aos Titulos dt•slP r•mpr·cslimo siío nl1plic:;IV('is _lodos os privilegi"s e! isene.;(H~s d<1s Apll ices
!JIIe e.ustcm aeluahrwnlt~ etn eircul.tçüo.
O Visconde de Ilahor·~hy, Cou~elhciro de Estntlo,
St!nador· do Irnperio, l'n~sideute do Conselho de
Ministros, Ministro e Seeretarin de Estado dos Nego·
rios ria Ft~zr•rHia" l'rrsid"n'" rln Triburw.l do Thc-
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souro Nacional, assim o tenha entendido e faça
execut:}r. Palacio do Rio de Janeil·o em quinze de
Setembro de mil oitocentos sessenta e oito, qtiadragesimo selim o da Indepcndencia. e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestn.de o Imperador.
l'iscondc de Jlahomhy.

DEC[{ETO N. '•2í.:i-DE 16 DE

SETE~IDilO DE

·1868.

Altera a 1\ispo:'Í•';'o do art. H SI 6.• tlo Regulamento n.º 806 de
2ll de .Tnlho 1\.: 11»1.

Pela allribuiç5o que Me confere o art 10-1 § 12da
Constituição e sobt·c Consulla do Tribunal do Commen.;io da Capital do llllperio: Hei por bem Decretar
que o m·t. 41 ~ G·.• tlv Hrgulamcnto n.• 806 tlc 26 de
.Julho de 1Hiil, srjn substituído pelo seguinte:
(( Cot:<r ou lixm·, dial'iamenle, ainda quando se nào
lenha rcunitlo a mctaclc c mais um de seus membros
(\ ;í Yis1a das notas de todos os Corretores, o pt·cço
dos l'.alllbios, fundos publicos e metaes preciosos;
~~ no ultimo dia u1il de cada semana o prc~~o dos
tkseonlos, fretes e lllcrcadorias principncs.
(( Esta disposi<.;iío se refere nfw só nos ohjPctos
que at~tunlmcntc estilo em Hso de sérem cotados,
eomo 1nmhem a qunesquer novos etfeitos, mercadorias on papeis de ct·câito, que deern lugar a consid,~raveis trallsiw<:ües, c por sua natureza scjão
SIIseeptin·is de es1alll'leçcr 11111 prc~:o ·e curso regular. ))

· Jus(\ MnrliHi;:no de Alcnenr, do Men r.onsclho, Ministro c ~t't:l'clario de l~sliHlo rlos'Negodos da Justiçn,
;1.-;sim o ll~llltn eutendirlo c faça cxr~eutar.-Palacio
do Hio de .laneiro, em dczascis tle Setembro de mil
oil.occlllos srssr!nla e oito, ttnatlragcsimo setimo da
l11depcnd•.~neia c do lmperio.
Com a ruhrit:a de Sua 1\lngcstarle o Imperador·.

5i0
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DECfiETO N. 4216- DE 19 DE

SETE~IDIIO DE

·18G8.

Estabelece bases pa1·a a organisação da tarifa dos pre-:os tle
transporte de passageiros e mercadm·ias-lió ramal fcrrco, de
•JUC é emprcsaria a Companhia l'nião Yalenciana.

Attendendo ao que ~Ic representou a Dil'ectoria da
Companhia União Valcnciana, Hei por bem aller;:~r
a clausula sexta do Decreto n.• :Hiíl de '2i de Ahr·il
de ·1866, e em substituição approvm· as bnses pnra
n organisaçilo da tarifa dos preços de transporte
de pnssngeiros e mercadorias no ramal ferl'(~O entre
a estmda de feno de D. Pedr·o li e a Cidade de
Valença na Província do Hio de Janeiro, que coru
este baixiío, assignadas pol'Joaquim Antão Fernandes
I.ciío, do l\feu Conselho, Ministr·o c Scen~tnrio de EsLad., dos Nt~godos da t\gTieultura, Collllllt~rt:io e
Obras Puhlieas, que assi111 o Lenha eulelldido c fa~:a
executar. Palacio do Hio de Janeiro, em dezeuoYe
tle Setembro de mil oitocenlo~ sessenta c oito, qua·tlragesirno sctiuw da Intlepnndencia e do Impcriu.

Com a rubrica de Sua

~logestadc

o Imperador.

Joaquim Antüo Fernandes Leão.
Bases :\ que se refere o

Dct••·•~tu

n. o

1~·16

clesta ela h\.

f .a

O maximo do preço de transporte de pnssilgcit·os,
por Jcgua de seis kilometros, serú o scguint~:
Para os passageiros de L·~Insse ... f$000 cada um
))

))

2. a

»

»

3. •

))

$800

>>

»
H:ioo
>>
Os nwnores rle ·lO annos p;1gnl'i\ii ~ómcnte mclntle
destes prec_:.os podendo a administraçii.o da r.ornpnnltia, quando fôr indispensan~l. <H.:COIII!l10dar· duus
destes menot·es 110 espaço mnrcndo rnra urn adulto,
Os menores de trcs annos, que t'ot·em eond uzid os
ao collo, uada pngarilõ.
Cada viajante lerá direitll ao tmn~ror·t~~ gwtuiio
de sua !Jngagem, até o rwso de duas arrolns, qu<.11!do
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coubct' no carro que transr)ortar o mesmo viajante
o nüo incommodar os outros passageiros, o que
será apreciado pelo encarregado da policia do trem.
2.a

Pm·a os genci'Os de produc~,;üo nacional, principalmente destinados á export1H;üo, café, assue.at·, algodiio, fumo e outros semelhantes, o pt'c!:·o de tmnsporte e111 lugua de seis kilomelt·os nilo excedet·ú
du 4.0 réis pot· ar1·oba (Hti89,G gT<llllma~). Pa1·a os
artigos de illlportac.;ão aquelle pt·e~:o st~rú ~le ;)o rúis
uo maximo.
Os gp,ncms alimcntieios du prin1eiJ'<t nc~enssidadc,
i11!portatlus qnór exportados! pa[J;~ráõ 110
maxnno ao rets pelo IIW.-HliO peso c dJSlanew .

qw·~,: sc~ji'w

••••
Podcrüo frear sujeitos a uma tarifa mais elevada
do que as anter·iores, na importação ou na exportação, os oujectos de desvantajoso transporte em
razi'•o de ~cu gmn(le ,·o lume , pouco peso, eomo
por exemplo rnobilin encaixotada, caixa~ eom <~llapéos, etc.
.
No mesmo caso estão as massas indivisas que
pesarem mais de oito arrobas, ou que tiverem um
c meio rnett·o cubico de volume, podendo ser· t·eensadas ar\uellas cujo peso exceder a 1G arrobas
ou seu vo ume a dous e meio metros cuhicos, as
quaes em todo o caso pagaráõ o frete que so convencionar.
Os e~rtigos de transporte perigoso, como é o da
polvom, e os de maior responsabilidade pal'H a
Companhia em virtude da fmgilidade deites, pinnos,
lou~..:a. ,·idros, etc .. c os de grande valor, e pequeno
peso, ouro, pr11la, joias, moeda papel senio suj(!ilus
a Ulllil tarif"a wai~ l'le\'ada do quu a da base anterior,
a qu<d serú approvada pelo Governo.
As quantias pertencentes aos cofres puiJiieos transportadas pot· ordem, conta e risco do Governo ll<lda
p;1;~·:~rúú pelo freto. TanJb~m Jkão hetJlus deste t'retu
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os Engenheiros do Governo que viajm·em em objecto
de serviço, c até dous empregados do Correio que
acompanharem as malas da corresponde.ncia, os
quaes da mesma sorte nada pagarúõ.
6.•

Uarerú uma tat·it'a especial para os animacs e aves
de LQda a especie; c bem assim outra pam rnadcit'ilS

pedrns, metaes de gl'ande peso e dilllcusõcs, carros
c canoças de duas ou qnall'o rodas.
Em todo o easo estas lat·ifas que scl'rw opportunarnente ot·ganisadas pela Companhia e approvadas
pelo Governo nüo poderão exce,ier ás que actualmonte r1~gulüo o tmnsporte dos respectivos object.os
na estrada de ferro de Cantagallo.
· Palaeio do Hio de .Tancit·o Clll 19 d1) SetcmiJI'o de
1HGS.-Joarjllim. Anlüo Fci'Jutwlcs Leão.

DECilETO N. .1:217- DE 22

DE SETEliDllO DE

·1868.

Crca uma cadeira publica de instrucção primaria pal':l o sexo
ft~uduiuo

ua frcguezia de Jaearcpaguá.

Altcndendo ao que represcnfiiriio alguns morada frcguezia de .J;!tarepnguú, n no que informou o Ins~)edor· Geral interino da inslrucçüo
primaria e secundaria do i\lunkipio da Côrte, de
accôrdo com o parecer do t·espcctivo Conselho Director: lici por hem crcar· uma eadcira de instrnc~ão prilllaria para o sexo l'emiuiuo ua referida
frcguczia.
.
Paulino José Soares de Souz(l, do !\leu Conselho,
1\Iinistr·o e Sect·etnrio de Eslatlo dos Negocios do
Irnperio, assim o tenha entendido e façn executar.
J>alacio do Hio de Janeiro em Yinto dous de Setembro dr~ 111iloilocentos Sl~sst~ula c oito, quadragesimo setimo da Indcpcndeucia e do lmpct·io.
Com á rubl'ica ele Sua Magestade o Imperador.
don~s

Panlino José Soan·s de Sou:,a,

Ext!CUTI\'0.

DECRETO N.

4-248-DE

24

DE SETEMBRO DE

f 868.

Crea uma Companhia de Infantaria do serviço da reserva nas
Fregnezias de Santo Antonio do !tio Bonito, Santa Isabel do
!tio Preto, c Nossa Senhora da Piclla«lc de lpiabas da Prolincia do Hio de Janeiro.

ALLendcndo no fJUe Me representou o PI'CSiflente da
Pr·ovinda tio Hio do J:meir·o, Hei por bc111 Drer·etar
o seguinte:
Al':igo unico. J<'icão crendas nas fre(J'ueiias de
Santo Antonio do Hio Bonito, Santa Isabel dtl Rio
Preto, e Nossn Senhora da Piedade de Ipiabas, da
Província do Rio de Janeiro e subordinada ao Commnndo Suocrior da Guarda Nacional do Município de
Valenr.a, Úrna companhia de Infnntm·ia do servi1~0
da ros'i!rva, a qual terá a sua parada no lugm· quo llre
fôr mat·cado pelo respectivo Presidente na fórma
da lei.
José 1\lnrliniano de Alencar, do 1\Ieu Conselho,
1\linistro e Secretario de Estado dos Negoeios da
Jnsliça, assim o tenha entendido c faça executar.
l'alacio do Hio de Janeiro, em vinte quatro de Setembro de mil oitocentos sessenta e oito, <Jiladragesimo
setimo da Indnpendencia e do Irnpeno.
Com a rubrica de S•1a l\lagestade o Imperado I'.

José .Mm·tiniano de Alencar.

-·DECHETO N.

42í9-DE

24

DE SETE~IBRO DE

1868.

C•·ea um Esquadrão de Cavall:tria de Guardas Nacionacs, nas
Freguezias de Santo Antonio do Rio Bonito, e Santa Isabel
do Rio PnHo, da Província do R:o de Janeiro .

•

Atlenclendo ao f)Ue l\le representou o Presidente da
l)rovincia do Hio dn Janeiro, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo uni co. Fica crendo nas Freguezias de Santo
Antonio oo Hio Ronilo, e Santa Isabel do Rio PrPlo,

ACTOS DO PODER

da Província do Rio de Janeiro, e subordinado ao
Commando Superior da Guarda Nacional do 1\Iunicipio de Yalença, um Esquadrflo de cavallnriu com a
uumernç.ão de dez, o qu(l.l Ler·ú n sua parada no Jug:H
que llw l'ôr lll<U'cado pelo respcctiro Presidente, na
fúrma da lei.
José 1\Iarlininno de Alencar, do Meu Conselho,
1\linistt·o e Scerelario de Estndo dos NC'goeios da
.Tuslicn, nssirn o Lenha entendido c f'al'a cxecutnr.
J>aliu;'io do Hio dcJancit·o, em rinlo quari:o de Sdcmhro de mil oitocentos scssculn c oilu, quaurngcsimo
selimo da Indei)Cl!dencia e do Imperio.
Com n rubi'Íca de Sua l\Iagestade o Impemdor·.

José ilfai'liniano de Alencar.

DECrtETO N.

~.~()0- DE

2i

DE SETF.)!URO DE

Crf~a 11111 naLalhão de Iufanla1·ia da Guarda
~~~~~1.ias dP Nossa St~nhora da Gloria, c

iRG8.

N:ltional nas F1'f'·
Saula Thcrcz:l, da

l'I'OI'iuria do Hi o (I C .Janeiro.

Allcndendo ao fJUO l\le n~prcscnlou o Presidente da
Província do P.io de Jnneim, Hei por bem IJecr·ctat·
o seguinte:
A1·tigo unico. _Fica creado nas Frcgnczins ~lo ~ossa
Senhora da Glonn, e Snnla TheJ·czn, da Provmcw do
Hio de Jauciro, e subot·dinado ao 1-ornmando Superior da Guarda Nacional do 1\Junicipio uc Yalen~::~,
um n:~talhão de lnfantal'ia com quatro companhins
n a numera~:üo de trinta c nove do serviço neliro, o
qunllerú a sua pm·ada no lugar que lhe f'rlr m:u·c:Hlo
pr~~lo respectivo Presidente, na fórma tla lei.
Josó i\Ja1·tiniano de Alencar, do l\leu Conselho, 1\rinistro e Secretario de Estndo dos Negocios da Justiça,
ílssim o tenha entendido e fnça executar. P(l.lacio do
Hio de Janeiro em riJtte quatro de Setembro de mil
oitocPntos sPsscnln c oito, quadr·agcsimo sctimo da
Indnpendencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua MageslaJc o Imperador.
Jos(1 Mn.rtinimw de Alcncrw.

--···-

EXECFfl\"0:

A ll•'ra

da

a organisaç.ão da oitava SN'Çâo 1lr na talhão tl:1 rPSt'l'l'!l
l~uanl:l ":H'ional •h l'rtwinda tlo 1\io dt' .l:tnl'Ím.

Allend('lldo ao que Me representou o Presidente d:1
Provinda do Hio de .Taneieo, Hei pot· bem lkcn•tJr
o segui11te :
Artigo uniro. Fica reduzida a duas compa11hias,
comprehendendo ('IS freguezias da Senhora da Gloria.
e Santa Thorcza da Província do Rio de Janeiro, a
oitava Secção de Ratalhão da reserva da Guarda Nacional da mesma Pro,·incia, e revo$ado nesta parte.
o De ereto n.o 1008 de 7 de Janeiro o e 48~:2.
José Mat·tiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi·
nistro c Seeretario de Estado dos Negoeios da Justiça.
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
rUo de Janeiro, em vinte quatro de Setembro de ,mil
oitocentos sessenta e oito, quadragcsimo setimo da
Iudcpemlcncia c do Impcrio.

Com a rubrica de Sua

Magcstat.l~

o Imperador .

.Tosé Mar·tiniano de Alcncm·.

DECB.ETO N.

1.232-nE 2~ DE SETEMBRO DE

18G8.

Altera a organisação do Batalhão de Infantaria numero vinte
tlous da Guarda Nacional da Província do 1\io de .Tanciro.

Attendendo ao que me representou o Presidente
da Pmvincia do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte:
Ar·t. L• Fica reduzido a quatro Companhias, com·
prehendendo as Freguezias de Santo Antonio do Rio
Bonito, Santa Isabel do Rio Preto, e Nossa Senhora
da Piedade de Ipia-bas, da Provineia do Rio de Janeiw, o Batalhão de Infantaria numero vin te dous
da Guarda N11eional da mesma Provincia.
PARTE IL

1

\IG

M:TtlS DO POilF.H

Art. 2. o Fica revogado nesta parte o Decreto numero mil e oito de sete <le Julho de mil oitocentos
cincoenta e dous.
José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho,
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
J'alacio do Rio de Janeiro, em vinte quatro de Setembro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independeneia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcslade o Imperador.

José Martiniano de Ale11cm·.

DECRETO N.

~253-DE

21.

DE SETEMBRO DE

1868.

Ilfarca o districto do quil)to Corpo de Cavallaria da Guarda
Nacional da Província tio Il!o de Janeiro.

Attendendo ao que Me representou o Presidente
da Província rlo Hw tle Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uni co. O quiuto Corpo de Cavallaria da
Guarda Nacional da Província do Rio de Janeiro
terá por districto as Freguezias de Nossa Senhora
da Gloria e Santa Thcrr~za da mesma Província.
José l\IÜrtiniano de .\lcncar, do l\Jeu Conselhor'.Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro, em vinte quatro de Setembro de
mil oitocentos ~esscnta e oito, quadragesimo setimo
da Independencia e do Im perio.
Com a rubrica de Sua i\lagestade o Imperador.

José Mm·tiniano de Aiencar.

EXECUTlVO.

lJECHETO N. 1-.25\.- DE :H DE SETE)IBllü DE !868.
Extiugec a Secção de natalhão de Iufaularia numero dous do
~erviço activo da Guarda Nacional da Província das Alagüas.

Attcnt!endo ao que 1\Ie representou o Presidente
da P~ovincia das Alagôas, Hei por bem Dect·eta•· o
segumte:
Art. 1. • Fica extiucla a Secç.ão de Batalhão de Infantaria numero dous do serviço activo da Guurda
Nacional da Província das Alagoas, passando a pertencer ao quarto Batalhão de Infantaria os Guanbs
distribuídos á referida St:<cção.
Art. 2.• Fica revogado o Decreto numero quatro
mil c cincoenta e cinco de vinte oito de Dezembro
do anno proximo pnssado.
Josó Martiniano de

Alcn~ar, do l\fcu Conselho,
J~stado tios Negoeios da

l\li11islro e Sueretat·io de

Justira, assim o tenha entendido c fuça executar.
Palaêio ôo llio de Janeiro, em vinte quatt·o de Setembro de mil oitocentos sessenta e oito, f!Uadragcsiruo setimo da Imlepenôcncia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua lllagestade o Imperador,

José Martiniano de Alencar·,

-DECRETO N.

4~05 -llE

25 DE SETElliH\0 DE 1868.

Proroga por 20 mezcs o prazo de dons annos conecrlitlo a Augusto Teixeira Coimbra e Richard Francis DurLon na clausula 2.• do Deereto n.o 3706 de 26 de Setembro de 1866,
para a ex~cução de trabalhos referentes á explorar;ão de mineraes na Provincia de S. Paulo.

Allendendo ao cpw 1\lc rcquerêrão Augusto Teixeira Coimbra e Hichard llrancis Burton, Hei por bem
Pro rogar por 20 mezes, contados do dia ~7.do eorrc!Jie
mcz, o prazo de dous annos, que lhes foi coueelhdo

5\8

ACI'US

no

l'tliJEH

na eJausula 2. n do Decreto n. o 3706 de 26 de Setemi>m
de 1866 para a execução de trabalhos referentes á
exploraçao das minas de chumbo, estanho e outro~
mineraes na serra do Iporanga, da Província de
S. Paulo.
Joaquim Arltiío I<'er·rwndes Lriio, do )feu Conselho,
l\linistro e Secretar·io de Estudo dos l\ egoc.ios da
Agriculturn, Commercio c Obras I'ublicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de
:Janeiro, em vinte cinco de Setembro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independeneia e do Imperw.

Com a rubrica do Sua l\Iagcslade o Imperador,
Joaquim .4 ntão Fanandes Leão.

OECH.ETO N. 4'2.56-

DE

liW

IJE SETEMI\HU DE

i 868.

Extingue o esquadrão de cavallaria n.• 2 da Guarda Nacional
da Prm·iucia do Espirito Santo.

1\llendendo ao que representou o Presidente da
l'rovincia do Espírito Santo, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Artigo unico. Fica exlincto o esquadrão de cavallm"ia n.• 2 da Guarda Nacional da Província do Espírito Santo, .e revogado o Decreto n.o 3252 de iU
de Abril de i86L
José 'Martiniano de Alenenr, d0 Meu Conselho,
1\linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da
Justiça, assim o lenha entendido e faça executar.
Valacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Setembro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo selim o da Indcpendencia c do Impcriu.
Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.

Jnsc .Martiniano de A{eJtcar .

.......

EXKCUJIYO

IIECHETO N. 42i.i7- DE 30

DE SETE~IBllO UE

f 868.
'· \

('·

IleclaJ·a CS]Jecial de orphãos a primcira(v:~ra munic:ipal do termo
do Rio Grande, iiã. Província de S. 1'etlro tio Hiu (;raude
tio Sul.
Con~iderando quo no termo do llio Grautk de Sul
existem duas vara$ municipacs, urna eom.~uJ·isdicção
orpllanologica e a outra com a provedoria, St·ndo
:11nbns cumulativas no crime, dvcl r cornmc•·eial;
Considerando que a distribuição da jnrisdicção
pelas duas varas, além de não se•· equitativa, não
está de accordo com a lei, pois, se o termo tem bastante imporlancia pnra occ:upm· dous Juizes 1\Junicipaes, deve um ser especial de orplllíos:
Hei por bom, em virtutle do art. 1 ·t7 da Ld ele
3 ele Dezcmuro de 18H, Decretar tpte liquo espt~c:inl
de orpl1iios a primeira vara munie1pal do lc•J'IIIO do
Hio Gnwde do Sulua mesma Proviucia, pcrleneeiJdo
!'Xl:lusivamente á outru. a jurisdieção d us arts. n c
·I f.i da lei citada.
.
José l\Jartiniano de Alencar, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
J'alacio do Hio de Janeiro, em trinta de Setembro de
mil oitocentos sessenta e oito, quadrngesirno sctirno
da Independencia e do Impcrio.

Com a rubrica de Sua 1\'Iagestade o Imperador.

José .Mm·tinzano de Alcncm·.

SENIIBR.- O Regulamento C:onsular de tI de Jnnfto
de 1847, no Capitulo que se inscreve-« Do l'avor no

CuHHnercio,- )) impõe aos Consules Brasileiros (art.
80) o deve•· de informar ao Govcmo Hnperiul 'ILI<Ies
os ramos de produq.üo brasileira mais procurados
ou que formão a principal parte de nossa cxporta';ão, sua competcneia com os similares de outre~
origcn1, quae:; podem obter maior eunsulllu c t•ur
fllte weius.

ACTOS IJU I' I IDE !I

Os arts. 82 e S7 e~ige111 a t'enwssa dosyreçus cu rrentes, e observar.oes sobre os caluutos, com as
c~ausas ue suas os'l:illaf:ões; mappas mui circumslanciadus de nossa impur'Lal'i"ío e expurtaeão, c uma
revista geral do movimento '{:onuucrcial ~oufrunladu
~..:om o dos a.nuos anteriores.
O Hegimento das Lega<;ôes prescrcYe aos respectivos Chefes que communiqucm as !.eis c Hcgulamentos estrangeiros, sempee que sejüo de algum
interesse para o Irnperio, bem como as discussões a
que taes aclos tenhào dado lugar nas Camaras Legis·
lativas; os melhorameutos seicntiíicos c indnsteiàes,
as medidas adoptadas paea promorel-o~;, e, 1inalmente, os meios de upplkar seus beuelicios ú populução do ltll per i o.
Com quanto nem todas as Legações e Consulados
tenhão bem comprehendido estes rleveres, e a alguns
de nossos Agontes fall1~e<'ssmn weios e oppor'lunidade para aprPSI'lllarem traiJalltos perfeitos, tod;1via
110 Archivo do :\Iinisteriu dos Negucios Estrangeir·os
rrcolhêt·ão-so cbdos e iuf'orma(;.ões, que, se a tempo
fussc·rn levados á noticia do publico, terião sido utcis
e estiinuladu a U[Jt'esentaçüo de outros nwis importantes.
A puulica~;üo rcg-ulnr de taes documentos pôde
suscitar idéas profícuas, a!Jt·ir novas relaçoes iuterIwcionaes c arnpliar ns existentes, ao mesmo tempo
que contribuini pnra desvanccet· esse injusto preconceito de que o Cür'po l>iplouwtico c Consular é
institui(;ão de mero apparatu, ou cujos fructos não
currcspondem ao dispeudio que molira ao Estado.
As na<_:ões mais praticas e adiantadas do que o
Bt·asil ha muito comprehendêrào a vantagem de uma
tal provideucin, e dão á luz annualmentc os relatorios ostensivos de seus Agentes uo exterior.
A simples inserção no DútYio Ofílciat nüo póde
preencher cabalmente o fi1u que de\·emos tet· cru
vista; é apenas um meio auxiliar e que nfto deve ser
desprezado. Tem esta fôrma de publicat·.üo, quando
exclusiva, além de outros inconveuieutcs, o de nüo
reunir em volume especiül, que possa ser facilmente
consultado, os elementos dignos de esturlo e comparação, que a Administração publica procura colher
em todos os paizes no intuito de vulgurisal-os e torual-os ap1·oveitaveis entre nós.
Se a idéa que suggiro merecer a alta approvaPão
de Vo::;::;a l\Jagestade Imperial, serei. mister, para cjuc

F.XEC.!iT!YO.

!i !).I

sna rcalisaçiío se opere de modo mais seguro e
ellicaz, expedir aos Consulados e Legações novos
mo.d~los e iqs~rucções, que, com o andar do tempo,
se Ira o npcrfeiçoando.
_
l\Iovido destas considerações, tracei o plano que
se resume essencialmente no projecto de lJecreto
que ora tenho a honra de apresentar a Vossa Magestacle Imperial.
Sou com o mais profundo respeito, Senhor, de
Vossa l\Iagestade Imperial muito reverente e fiel
suhdilo.- José Maria da SiZ.va Pamnhos.
DECHETO N. -1,258-

DE

30

DE SETEMBRO DE

1868.

puhlicat· aunualmcntc uma collccçflo de documentos
o!liciacs do Ministcrio dos Ncgocios Estrangeil'os, sob o titulo
- Informações dos Agentes Diplomaticos c Consulares do
Imperio.

1\l:md:~

Convindo dar toda a publicidade possível ;ís informações seientifJeas , commerciaes, agrícolas e industriaes transmitlidas pelos Agentes Diplomaticos e
r.onsulares do Imperio, Hei por bem Decretar:
Art. 1.• Os relatorios, mappas e infúrmações que
ora se exigem, c que de futuro se exigirem das Legações e Consulados Brasileir·os , relativamente á
legislação, ao commcrcio c ás industrias em geral,
bem como a quaesquer melhoramentos moraes ou
mntcriaes, cuja noticia interesse ao Brasil, serão
publicados irrimediatamente no Diado 0/ficial.
Art. 2. o Com os elementos indicados no arligo
precedente, e sob o titulo de - Informações dos
Agentes Diplomaticos e Consulares-, formar-se-ha
uma collecção annual, que será_posta á venda pelo
menor preço possível, e distribuída pelas Camaras
dos Deputados e Senadores, Bibliothecas e princi·
paes Repartições Publicas.
Art. 3. o As condições da assignatura e do preço
geral de cada volume, os períodos e a fórma da publicação serão regulados pelo Ministro e Secretario
de Estado dos Nego cios Estrangeiros.
Art. 4.• A' referida collecção poderão ser addicionados os dados estatísticos, informações ou noticias
semelhantes que os ditos funccionàrios colligirem

\i.l"tlS liO PllfiFI\

poL' ordem dos outros Minislcrios, cspceialmcnlt~ os
que disserem respeito aos ~linisterios da Fazenda e
da Agricultura, Commen.:iu c Obms Publicas.
José Maria da Silva Paranhos, do Meu Conselho e
do de Estado, Senador do Irnpcrio, Ministro e Sect·ctario de Estado dos Negados Estrangeiros, assim o
tenha entendido e faça execu lar. Palacio do Rio de
Janeiro, em trinta de Setembro de mil oitocentos
sessenta e oito, quadragcsimo setimo da Int.lependencia e do Im pc rio.
Com a rubrica de Sna

Mn~estaJP

(l

Ilnperad,lr .

.José .11m·ia da Silra PaPanlws.

DECRETO N..\..2:j9- DE i 0

DE OUTUBRO DE

·1868.

JU:uula observar as instrueçõcs pelas quacs se ha de procctler
no fim úo corrente anno c no mcz de Fevercit·o de 1869 aos
exames de 1111e trata o art. ll2 do Regulameuto anucxo ao
Decreto n.o 1331 ,\. tlc 11 Llc Fevereiro de 18:ii.

Hei por bem que, nos exames de que trata o art.
i 12 do ·Regulamento annexo ao Decreto n.• t 33t A
de i 7 de l~everciro de ·1851.· , se observem no fim

do corrente anno e no mez de Fevereiro de 1869
as instruc~,;ões que com este baixão, assignadas por
Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho,
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em dez de Outubro de
mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo selimo da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Pmrlino

Jus(~

Soarf'S de Sou:.a.

EXECUTIYf~,

ln'itl•ncçúes a que se refere o Decreto n.• 42:>9 desta dnfa.l

Art. 1." No di~ 3 de Novembro do cOJ·rente anno
, na Sect·etaria da insh'llcção publica
prirnnria e seeundaria do 1\'lunicipiô da Corte, ·a
insct·ipf;ão dos alumnos das esf'olas publicas e dos
eollngios e professores particulares, que pretenderem fazct· exame dns materins exigidas como preparatorios para a admissão nos cursos de estudos
SUJWriores do Imperio. A inscripr,iín spr:i ene(•tTadll.
no dia n do mesmo mcz.
Art. 2. • De rendo o examinando insere\·er-se em
tantas listas quantas forem as matcrius elas quaes
requerer exame, em cada requerimento, escripto
por sua ldra e eom sua assignatnra pot' ext~:nso,
tndicarú a maioria do exame a que qtwr sujoifar-sc.
togo abaixo da assignatura do examiuaudo a!lcs..:
t.ará o director do collegio ou pr·ofr.ssor, que houver
dil'igido seus estudos, que eslú elle lw.bilitatlo para
o r.xame; e mnis Ct;rliftcad ser :1 letra o assignatura do requcrirueutu do puuho do a!Uillno a fJlll'lll
dú a allestadio.
E' dispen~·(H.la a certidão de idade.
Art. ~.o Expirado o praw da inscripç:io, o Secrelal'io da instrucção publica or·ganisarú, sob as vista ..;
do Inspectot· Geral, nos cinco dias seguintes, tallhl;;
li~.l~ls alpliabelicas de examinandos, quantas sflo a:;
matl~t·ias de exames pr·eparôlorios, ll'llllo cada lista
sua uumera<~üo especial. .
Serão taes listas logo publicadas 110 Dim·io OIJicial,
annunciando-se na mesma occasiiio o lugar e o dia
em que os examinandos de cada materia devem curnparecet· para se submcttercm ao exame requerido.
Art. 4. 0 No dia 25 de Novembro teri1o prineipio
os exames, procedendo-se ú c.h:u~tada dos examinandos pela ordem da nmner·aç.'io das respectivas
listas.
Evitar-se-Ita, quanto fôr possivr:l, que os inscriptos em divP-rsns listn~; sej:i.o no mesmo dia chamados a exame de mais de unw mnteria; e, quando
nssim aconteça, deve-se-lhes facultar Jest:auso razoavel entre uma e outra prova.
0;, que não acn<lirem <Í. chamada , só poderão
SP.r admlltidus a ex;ime depois de r>sgotadü a lista
úu.> in;;aiplu.> pai'J c<Jda itlnlt.!!Írl, •J se Ílút.<>el' lt:wpu,

abrir-se-h::~

r•P.n u.

·:u

ACTOS DO PGDER

Arl. 5." Os tmhalhos dos exames começaráõ em
t:ada dia ulil ás 9 homs da manhã, e núnca lerminaráõ antes das 3 da tarde.
Art. 6. • Tanto as provas escriplas como as orne!>
serão dadas por pontos tirados á sorte, segundo
o p1·ogrnmma previamente organisado pelo Conselho
ilirector da instrucr.ão publica, o qual tomará po1·
base os compendiÔs e autores adoptados para os
exames no Imperial f:ollegio de Pedro H.
Art. 7. • As provas oraes scrào publicas; as ~scriptns
a portas fechadas, sob u vig1lancia do Insper.to1·
geral c dos membros da mesa que tiver de julgai-as.
AI'L s.• Eslabelccei·-sc-hito t.1·es mesas de exames,
composta cada uma do presidente, que, por via de
regra, deverá se.r algum dos membros ou supplentes
do Conselho direclor, c de tlous examinadores em
t·.ada materin, com assistew~ia de um comrnissario
~~spceial, lodos de nomcaçüo do Governo.
No cJso de falta ou impedimento, dcsignarú o
mesmo Governo quem deva substituir o commi.;sario e o pr0sidentc; o Inspcctor geral, com approvação do Ministro do Impcrio, dc5ignarú o~
su bslilu los dos cxaminadot·cs.
Art. \1." As mntcrias de exmnes serflo distribuídas
pelas mesas do modo sPguintw 1.•, latim, rr·;ureez
~~ inglcz; 2.", historia, gcographia, n rhctor·ica; :!.',
philosophin, arilhmctica, algebm e geomet1·ia.
E' permittido o exame separado de geogl'llphia,
c hem assim os de algebm e geometria, prcccderulo,
po1·ém, a qualquc1· destes dous ullimos o de arilhmetica.
Art. I o. Os exames começaráõ pela prova escripta,
á qual serão admittidos os examinandos por turmas,
cuJo numero será regulado a arbítrio elo Inspcclol'
geral, conforme a cap::rciuaLie das salas de Pxanw
e as exigencias de se vem tbcalisacão.
Art. H. o ponto tirmlo para prova escripta pelo
examinando que fôt• chama.do em p1·irneiro lugar,
será o mesmo naquella maleria para os mais examinandos de sua turma.
Art. 12. A prova escripla de línguas consistii·ú na
versão para pot·tugucz de escriptos de autores classicos latinos, francczcs e inglm:cs, c na orlhographia
do Lreeho escolhido, que sr!t'ú lido pelo examinador
que o Inspcclor Geral rlesig-nar; a ti!' sciPneias, na
exposiçi"10 t' de!'wnrolvinwnlo d,·, nssumpto f'onlido
110

ponto.

I,I;:U:CUTI\"0 •

.\ l'L Lt tha!lladu pelo Presiuenle da respectiva
111esa, cada examinando receberá do Inspcctot· Geral
duas fullws de papel por este rubricadas, em uma
das quaes escreverá o enunciado do ponto, assiguando o nome pot· extenso, c na outra redigirá· a:
prova sem assignar.
Na pt·ova cscripla de línguas , o trecho que tiver
de ser vertido para pot·tuguez, será tnmscriplo de
ouvido tHl folha de papel destinada á prova. Ne~ folha
do enunciado em que tem de assi~nar, escreverá o
examinando unicamente o nome ao autot· da ohra,
o livm, capitulo ou pagina de .f]UC é tinulo o trecho.
Art. ·14. E' vedado aos exammanrlos tt·azcr comsigo cadernos, papeis escriptos ou livros, e ler communi cação entre si durante o trabalho da prova;
dcvcutlo, se precisarem por qualquer motivo sahir
da sala do exame, ohl«~r liceuça do Prcsi.dPnlc da'
uwsa, o qual, no caso de tct'CIII cllcs de vollar, os
fará acompanhar e vigiar por pessoa dll sua conHança.
_
Art. 1 ;j. O trabalho da prova escripta será feito
sob a Yigilancia da mr,sa rcspeclha, incumbinuo
no Inspector Geral fisealisar todas as prtwns, para
o f]Ue passarú de uma a outras mesas, segundo
.i 11 lgar conveniente.
'
Art. 16. Será de uma hora o (('mpo «la prom
cseripta nos exames de línguas, e ue duns horas
11os de scicneias. Decorrido esse tempo, o examinando entregarú, não só a proH\ no estado Clll
que se achar, como lambem a folha em que estiver escripto o enunciado, ao Inspector Geral, o
qual, depois de conferir a letra c assignatura da
folha do enunciado com os do requerimento, apresentado pelo examinando para a inscripção, marcará ambas as folhas recebidas com o mesmo nu·
mero, que será diverso do que corresponder ao
nome do examinando na lista da chamada.
Art. n. O lnspcctor Geral conscl'Yarú em seu
poder llS folhas do enunciado assignadas pelos
examinandos, e apresentará ás mesas para julgamento unicamente as folhas em que se eontivcrem
as provas.
Art. 18. Será caua prova examinada no mesmo
neto pelo Inspector Geral c pelos membros fh
mesa, sendo notados os erros c formulando eada
um dos julgadores sob sua assignatura e no mPsmo
papel da prova 1.1.s ubscrvn«.;õcs que entender con··

At:lOS

OU l'tlllEH

venientes. Em s-eguida será tomada a decisão em
escrutinio rccreto, c por maioria de votas, na ftí·rma
do art. 9.• das instmc•;ões de 10 de Maio rle i855.
Art. 19. Tet·<io voto uo j ulgamcnto da prova escripta o Iuspcdor· Geral,· o Commissario do Go''Cl'IIO, o Presidente da mesa e os dous examilllHiores.
Art. 2rJ. Só rkpois de julgada a prova, resoh:i~lo
que seu nutur seja approvado, ou rcproYado, tclla
ll01' cscl'iplo a dedm·aei1o no papel da pronl, verifir:n.r<l o !nsprwtor t;ê'ral, per<:mlo a mesa julgar1orn. prb f:nt·r·rspnndPncia dos nurnr;ros, qual o
IJOr:-JC' do C"'ltni!l:mc\o a rpw se rc~';;re o julgamento
profc;·ido.
Art. 21. O julgnmQnio ch1s p!W>'J.S escriptas se
effr~~tunrfl 110 mesmo din Clll que t.iverem sido dadas,
C SÓ Süi'CÍ delllO!'atlo nU~ O clin ~;r•guinll~ por lllOlÍ\'0
de for~;a uw~or, rlo qunl o Inspe<:tor (;eral dará
logo conta no Ministerio do Imperio.
Art. 22. Os examinandos que nüo satisfizerem
na prova escriptn não serão admittidos á prova oral.
Dos CJUC forem julgados ltnhilitados se foJ'mnr{r
nova lista, que ser;'t pnhliratla no Dirlí'iO O{[icial,
P por ella sr1 fnr·ú n chntn:Hla pa:-a a pt•twa ur·nl.
Uma cüph-rlt~ssa lis!a se!'ú nTh:nd;l JW porta du ediíieio em IJ!II~ S'' fizerem es exame-".
Art. 2:1. l\'o dia ~;r~guinte ;1o elll que ficarem conl'lnidas as pruvas esc'l'iptas de cada materia, feila
11csse dia n puhli~:nt,:~.t) de qun traln o artigo anh~
('l'<lenll', prneedc•r--se-ha ú pnl\'a ot·;d, sob a rigi!:l.nc!a do CornnJi~;sal·io do eurerno e liscalba~ilo
do Inspectur Geral, nssislindo este aos trabalhos
ora de uma ora de outra das mesas, conforme
julgar preei::;o.
At'f. 5/í. Os ponlns de proYa oral serão dircrsos
dos de pt·ora cscriptn. c especiacs para eada examinando do mrsmo dia. Em línguas consistiráõ na
Waducf)í.o, analyse Jogica e guammatical dos trechos
cscolllidGs de autores classico;, latinos, frnncezes e
ingl·::zes (adaptados para os exames do Imperial Collegio de Pedro II) e nwdicií.o de versos latinos; em
~~c1cneins, na exposi\;ito oii desenvolvimento do ob.l'~elo do ponto, sobre o qunl serão os examinandos
ar·,;~íides tanto pelos exnminarlores, como pelo Presioente da mesa e pelo Commissario do Governo,
quando a qualquer destes ullimos pm·e1:er eonnJ~
niente intervir no cxmtH'.

EXF:C!il'J VO.

tiii7

Art. 2:.i. A prova oral durará dez minutos no
exame de línguas e quinze no de sciencias, cabcndo metade desse tempo a cada examinador. Podt~rá comtndo ser prorogado o prazo estabelecido,
quando assim julgnr conveniente o Commissario do
Governo
Art. 26. Carla examinando terú para reflcctir sobre
o ponto que lhe sahir em sorlt~ o tempo de dez minutos no exame de línguas, e o de quinze minutos
no de sciendas.
Passados d~~z ou C(Uinze minutos, conforme se
tratar de linguas ou de sciencias, será chamado a
responder o primeiro examinando, e nesta oceasiii.o
tirará ponto aquelle que tiver de succecler-lhc.
Terminando o exame do primeiro quando o segunrlo tiver consi!lerado a materia sobre qne ten1
de rcspon1li:J", cmquanto cst1~ dá a prova oral, ltJrá
o tcrccir·o o pmzo que se lhe concede pam reflectir, e assim pot· diante.
Art. 27. Na mesma assentada terá lugar o julgamento, á vista das notns que sobre a pt·ova de cada
examinando tiverem tomado os membros da mesa.
O Jnsp::Jclor Get·al não tcrú voto no julg·nmenlu
tias pt·ovas oraes a que não tiver assistido pot·
estar prest~nto em outras mesas; podet·:., porem,
todas as vezes que entender conveniente, exigil·
novo exame por elle prcsidi<lo, e cuja decisão
será proferida por maioria de votos.
At·t. 28. A repro""ção na prova ot·ní importa a
perda da appt·~lVH<.:üo da outt·a prova. Havendo Clllpate, como pode aeontecet· nos casos em que, pot·
ter estado ansente o Inspector Geral, nüo lomat•
parte na Yotação, regulará a decisão pronunciada
sobre a pt"Ova escripta.
Art. 29. O examinando que obtiver todos os vo!us
nas duas provas será approvado }>lenamente.
O que, além desta unanimidade l c votos, mostrar
perfeito conhecimento da materia c sout·csahir no
exame de modo notavol, será approvauo com tlistincção.
Dos que tiverem maiot·ia de votos em seu favor
se dirá que forão approvadus.
·
Art. 30. Lavrar-se-hão, cada dia, aclas cin.:umstanciadas dos trabalhos dos exames, tanto uo que
se refere á prova escripta como á oral, as quaes
serão até o dia sP-guinte remettidas por c6p1a ao
~tiniste rio do Imperio.

ACIUS llU I'OllEI\

Art. 31. Sóntente depois de e01wluidos os exnmcs
de cada maleria, scr:1 publicado o resultado, referindo-se os nomes dos habilitados com a nppt·uYat_:ão que tiverào, e quanto aos reprovados apenas
u seu IIUlliCt'o, com indie<u.;ão, poi·ém, em amb_us
os casos, dos IIOllles dos Dircclorcs de Collegw,
ou Professores qu~ passimlo as allestaçõcs.
At·t. 32. O cxammando qtJe dcntr·o da sala dos
exames, no editicio em que se effectum·em ou
em suns immediações, tomar parte em assuadas,
faltar ao respeito a quem quer que seja, ou por
qualquer fórma comportar-se menos dignamente,
apreciado o facto pelo Inspector Get·al da Instrucção
Publica, serú, por ordem deste, seu nome transfet·ido para o ultimo lu~ar das listas da inscripção,
ou dellas riscado, coniorme a gravidade da falta.
Art. :u. As eertidües de npprovar;fio s1) serão
passadas e ~~ntregtH's aos int(•ressados depois de
concluit!os os exawes de todas as matel'ias. Aos
que, depois de examinados e approvados,_ procederem itTcgularmenle pela fórma prevista no arligo antecedente, podcra o Inspector Geral demorar·,
p(~lu teu1po que julgar conveniente _nlé os exames
do anno seguinte, a entrega da certtdão de approvaeüo.
,\r·t. :n. l\'o dia t .• Lle revereiro de 1869, alJrir·sc-ha nova inscl'ipção, que será encerrada no lim
de einco dias, para os alumnos que por motivo
attcndiveln:·IO liveren1 podido sttjeitar-se aos exames
do 1im do eoJTeule <111110.
;\estes exames stlpplerucnf.at·cs procctlcr-se-lla
ua t'órnra das pres<~ntes inslt·ueçúes.
At·t. :r.l. Fieão subsistiudo as disposições tio
Decreto n." IUill de lO de Maio de 1R:ia, na parte
em que 11üo (~alterado pelas presentes instrucçücs.
Jlalacio do Hifi dn Janeiro, em 10 dê Oll!uhro dli
iHG8.--J'anli1W Jo:k:

Sow·cs (!c Souza.

_

___

__.. . ,
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EXECUTIVO,

BECP.ETO N. 4'260-DE tO

DE OUTl'BRO DE 1868.

Altera as disposições dos estatutos das Faculdades de DireitQ.e
do Regulamento complementar relativas á tcollação do,gráo
de Bacharel.
·

Tendo a pratica demonstrado que é preferível para
a collariío do ·gráo de Bacharel em seicneias sodaes
c juridfcas o systema atloptado pelos estatutos de 7 ·
de Novemur·o de 1831, o qual foi alterado pelos estatutos que baixárito com o Decreto 11." I:JSI.i de 28
de AIJI'il de 185-í, Hei por Determiuar:
Artigo unico. Ficão reslabcl~cidas as disposições
cios àrts. 4.O, 2. 0 e 3, 0 do capitulo 8. 0 dos estatutos
approvados pelo Decreto de 7 de Novem hro de 183f,
~ revogadas as do art. 92 dos estatutos das FaculdadPs rlf' Direito qne haix<Ü<io com o I>P!~t·•~lo n.• t:IX6
d;~ :.!H ;t,~ Ahril de fH!ii, e dos m·ts. H7 a !!1 do Hog·ulamento complementar approvado pelo D•~nelo n." ·I !j68
de 24 de l'cvei'eiro de 18!1!1, excepto na parte relativa
á formula do juramento e b d~ q11e dcv'~ 11snr.· o Pre';idcntc do aelo ao eonferii' o grúo.
Paulino José Soares de Souzn, dol Meu Conselho,
Ministr·o c Secretario de Estarlo dos Ne~ocios do
Imperio, rs:;irn o tenha entendiJo e faça executar·.
Palacio do Hio de Janeiro, em dez dt~ Oulul.H·o de mil
oitocentos sessenta e oito, quadragPsinro setimo da
rmrcpendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Illagestadc o Impcmtlor.
J>aulino Jos(1 Snro·cs rlr· Sou:;a.

DECHETO N.

426·1-DE

f 3 DE

OUTUBRO DE 1868.

Jlividc em dous o 7.• batalhão de infantaria da Guarda Nacional do l\Iunicipio da Côrtc.

Atlemlcndo ás conveniencias do serviço publico;
Yistos os arts. 28 c 29 da Lei n.• 602 de ·19 de Se·
temiJro de 1850;
Tendo ouvido o Conselho de Ministros :

ACTOS lm J•ODER

Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1." Fica dividido em dous o 7." batalhão rle

infantaria da Gua nla Nacional do l\luniei pio da Côrte.
O primeit·o, com a dcsio·nacilo de 7." e o numero
de seis companhias, terá rfot· J.istt·icto as t'reguezias
de Ir11jú, Jaca1·epaguil, e t:awpo Gn\llue até o Realengo ; c o scguado, com igual numero de companhias e a liesign:wão de 8.", serú formado nas treguezias de Can1po "Grande, Santa C!'UZ, e Guaratiba.
AJ't. 2. • Fica n~vo!.;<hio uesla parte u Decreto n. • 805
de 15 de Juulw ,!:; IG'j1 •
.Tos!:~ Martiuia1w tle :\lmu:ar, du ~leu Conselho,
l\linistro e Secretario de Estado dus Negocios da
Justiça, assim o teuha eu tendido e faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro, em quinze de Outubro de
mil oitocentos sessenta. e oito, quadragcsimo sctimo
da lntlnpendenda e tlo J 111 perlo.
Com a rubrica de Sua

~Iagestadc

o Imperador.

-SE:.'\Hon.-0 estado dos CJ'etlilos do Ministerio da
Jus li~,; a, votados para o exci'cicio de i 867 a ·1868, era,
110 dia i6 de Julho do corrente anno, o que demonstra o quadro juuto soh n." 1.
Havia um saldo geral de 355:8'79$936 réis, sujeito
porém ao aleance de 88:076flij17 réis, proveniente do
excesso de despe:t.a nas duas verbas « Pessoal e
JHalerial da Pohcia >> c « Corpo l\lilitar de Policia. >>
Desde então ate hoje os pagamentos effecluados
elevárào a despeza á importancia de 3.185:0i8$939
réis, como demonstra o quadro junto n.O 2, achando-se por conseguinte o saldo geral reduzido a
3:W:979$710 réis, c esgotadas as ,.et·bas «Pessoal
c malct·ial da Policia » ~< Corpo militat· de Policia »
e « Cnsu de Corrccção. ))
Os pagamentos reali~ados consliío da tabellajunta
sob 11." 3; elles l'orão, como verá Vossa Magestade
Imperial, applicados ú satisfação lle ordens anterior·cs uu LlL: ;,Cl"l i~,.;o;:; iw pn!sc!:lJi..-~:s c:: tabelccidos
llU Lf~t.

EXF.Cl'TJ \'0,

Ao exatw! das deslJczas~ hem eonto dos crcditos
abertos pelas Presidencias, tem presidido a mais
severa Jiscalisação,não se approrando senão aquellas
que são justilicadas na couformidade da Lei, por urgente necessidade tio ser·vieo puulico.
Para regularisar a li'lUid'àção do exercício é indispcnsavel soccorreras verbas exhaustas com as sobras
de outras, embora taes sobras estejão aintla dependentes de informações completas das Provincins
sobre o estado dos crcditos que lhes forão distrihuidns; informações estas que, Jledidas pot· Aviso
Circular (lc 10 de Julho ultimo, d1versas vezes reiterado, até agom não chegárão a este Ministerio.
Em obdiencia á Lei n. H i7 rle 9 de Setembro de
18!i2, art. 1:l, e Lei do Orramento n. • 4507 de 2G de
SetPmhro de 1867, art. ~-Ô, tenho pois a honra de
.::qm~se11t.ar a \'ossa 1\lagestade Imperial a seguinte
pr·oposta pal'a o transporte das sobras do exercício
(lassado.
So11, Senhor, de Vossa Magestade Imperial subdilo
fiel c revercnte.-José Mar·tiniano de Alencar.
Q

hr..n u.
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QUADM N.

f. - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DOS CREDITOS DO ~IIXISTEnlO D.l JUSTIÇA NO EXERCI CIO DE 1867 A f.868
NO DIA

16

DE JULil•l DE

fl{68

~

"'

~

CREDITO.

-uSecretaria de Estado ..........................
2.o Tribunal Supremo de Justiça .................
4. o
5.•

6. o

7.•
8. o
9.•
10.
H.

-·
:H.

i•>
1:3.

r

i),

:::>

~'

EXCESSO
RUBRICA~.

DESPEZA.

"""'
e...>

3.•

c_..,.

RP-Iações ....•...•.......•..•................
Tribunaes do Commercio ......•......•.......
Justicas d" L• instancia .......................
.\j udas ele custo .••.....•.•...•............•..
Oesp,za secreta ..............................
Pessoal c ma 1er1al da policia ...................
Guarda nacional........ . . . . . . . . . . . • . . . . . ...
Conducçü(l, eurativo c sustento de presos .......
EventuaPs .....••.....•.....................
Corpo In il i ta r de policia .......................
Guarda urbana ......••......................
Casa de corrccção da côrte .....................
Obras ...•..........•........................

161;/ti:IU,'!UUU
160: 9:!0.'!629
105:700$000
99: 987ll~i·2
304:026$667
300:0!!3~026
42:6861!794.
'~ 7: 2005000
!H~: 9t6H27 5
i . Oil4: 3tl0$00111
20:000$000
13:200~000
!J9:õ!J~8357
100:00080001
394-:Hiii)OOO
397:0941!:!30
Hi7: 621/lõOO
136:5625965
(rt) i06: 77550lti
Sti: 5:.H,~732
2:0001!000
3131!000
373:5851!70!
458:718{)88!)
:.157:!!40,'!750
200:951.5288
(b) J8:J:ti7f1J2!l5
172:8~45949
50:!J40,'!000
17:172$825
:J.:Jü\HOI.SU:JO! :u01:5\JI-l$5lll

-~

De cred1to

De

despeza

5698371

ti:7UJ)5~8
:~: 93386~1

4:5138206
89:413b725
6:800/1000
405H643
H

21 : 058,~535
~0:203b~84
1:6878000

/J

H)6: 98!l/1462
10:8268:!46
3:Uti78175
:J:ifUl7\t,5\J:!6

>

2:943~33

o

85: t33Jl8

88:076,)517

Obsea•vaçites,

(a) § 10. O rrcdito votado foi d~ 96:0748000 que junto á despeza il aunullar de 10:6618016, rcalisada durante os doze mczes do
cxerr1cio, pro,;uzio o total de réis 106:735$016.
(b) §H. A lei cousignou para as úespezas deste para~trapho 100: 000~000; tendo, porém, a casa de corrrrção nc,te exerci cio uma
receita lle 83:G7Jg:?u5, c sendo a sua llcspeza feita por ronta do actiit•J \'otado c dessa receita, figura ella co1HO credito tamllcm
t:ouceclido aquclla cas;J,
Secretaria de estado dos negocíos da justiça, em :; de Outubro de 1SGS.-.4ndl'é Augusto de Padua FIBury.
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QlADRO N.

2 .-DE~IOSSTnAÇÃO

D.\ DESPEZA DO MIXISTERIO DA Jt:ST!ÇA NO EXCP.CICIO DE

f8G7-f868

RE1L!SAD.\ ATÉ HOJE.

EXCE~SO.

~

...,

1.\uBRIC,\S,

CREDITO.

DESPEZA •

c.

De credito.

C'/F."

De despeza.

- - - ------------------- ----- - ---~911)7'7!
L" Seeretaria lle Estado ..........................
160:9981!229
2. Supremo Tribunal <!e Justiça ........•.•...•.
tO.'i: 7001$000
5:7l:o!J)5í8
...., Tribunaes
Relações .•.....................•............
300:0!:l3$026
3:9331$6/d
do Gommercio ..•...................
4.•
f:/,/;

.

l61:~9C/JOOO

o

5.•
('l, I

'.
K.•

~o

9.•

lO.
H.
12.
t3.
H.

15.

de t..• inslanciu ......................
AJUdas de custo ..............................
DH~peza secreta .....•........................
Pessoal e material da Policia ..•..............
Guarda Nacional. .............................
t:ooducção, sustento e curativo de presos ......
Eventuaes .......... , ...••.........•........
Corpo Militar de Policia ......................
Guarda Urbana .........•....................
Casa de Correcção .....•••....•...............
Obras ............••.•.......•.•...........••
J~stiças

30~:026$667
fJo7:200~000
f..00~:3!í.Oii000

20:0008000

fOO:OilO~OOO

39U.51$000
Hi7: 62fiJ500
106:7351$016
2:0001)000
373:585[)702
35í:940$750
183:6711)295
50:940$000

\J\J:987ll~:J:o!

~2:686$79~

921::331$9 Ui

H:900:~000

99:59~:)357

'I:U0:33ti$773

137: 1681!755
97:808,')::!1~

~:5136206

83:001!6084
5::l00ll000

~05Q6'1:3
{j

20:452a7fJo5

~

""c:

co:

C":l

....;

6: 185~773

:;;
o

8:\J~til$80i

3131)000
502:357$056

i:6871JOOO
128:7HI$35i
ll
:201:538~488 !55: 402.U62
185:310$917
1:6390022
IJ
20:5931$964 30:3466036

----- - - - - - - ---3.369:40lll930 3.185:0188!139 320:979l'740 136:5961749

•

Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça, em 5 de Outubro de !868.-André Augusto de Padua Fleury.

~

<;,o.

ACTUS

llO l'UIJE!l

Quadt•o u. o :1.-Uemoustr:•c;ào d:\ del>pl'z:t elft~ctu:uht dcstltl
f 6 de Jullto do em•rente :tnno até ltoje (•om o servic:o
das "erbas abaixo deelar:ulas e pot• conta do exercido
de Ul67 a f~68.

somiAS.

\"EHR.\S.

1. o Secretaria de Estado .............. .
5. • Justiças de L" Instancia .......... .
6. 0 Ajudâs de custo: ........._.: ..... ..
8. o Pessoal e matenal da Pohcta .....•
9. o Guarda Nacional. ............... ..
1 o. • r.onducc:5o c sustento de presos .. .
.J':.L • l:llrpo i\lililat' dt• Polida .......... .
1:.1. •• tiuai'Lia Prhaua ................... .
1
Casa tlc CorTeerüo ................ .
15. OI ll'as ••.•.•••• :· •.•.••••.•••••••..•

í·4i

i7S600
6: 40:>:i641
1:700$000
3: 242g i i.:J
605$1!)0
f f :27Gnaw
I :1: ti:ifi~ 17:1
!iH"ii;:Wfl
I :! : I !:i;jfj!JiiH
:1: \21 :i I :J\1

Secretaria de Estado dos Negocios da Justiea, eru i;
de Outubro de i 868. -- A ndn1 Augusto de Padua

FlCW'!J.

DECHETO N. 4262-

DE

1!) DE

onunno DE 1868.

Antot·isa ao :\linistro c Secrct:nio de EsL:Hlo dos Nea:ocios da
Justiça a applicat• ás tlcspczas tlas Ycrhas " PcssoaÍ c ma~~~
ri:tl da Policia, " " Corpo :\lilil:ll' de Polida " c " Cas:t tle
Correcção, , no exercido dcr.tHii7 a JSiiS) a quauLia tle
l3ti:;)\13H7!i\J réis, tir:ula tlas soilras tia.; vcrhas ".Jnstic'as th~
J.• Instancia," "c:uar1la lrhana," e ,. Ohras, " 110 t;1esuw

exercício.

:\"ão sendo sufficientes as quantias Yola,ltts uus
paragt·aphos oitavo, dccimo segundo c de,·.irno
fluarlo do art. :1." da Lei n." Hi07 de 2ti de Snletnhr·o
te iR67, que regc}t o exercido de 1867-·ISGH para
ns despczas com o « Pessoal e 111alcrial dn l'ulit:in ))
<(Corpo !llíliltll' de l'ulicía )) ~~ « t:a:-a tlt~ f:orreuao ,. ;
Teudo Omídu o Cousell!o de )liublro~, lll:i pur.'beru,

. EXEl:liTlVU.

ua cunfunuidatlc do art. 13 da Lei 11. o 1171 de 9 tle
SelemiJI'o de 1862, Autorisar o Ministro e Sccr·etario
de Estmlo uos Negocias da Justit.;a a applicar ao p~
gamento das despezas daqucllas vel'lHlS a quanlta
de 1:lG:ti!.l5S7'~n réis, tirada das verbas '< Justi~:as de
1." Instancia ,, « 1:ual'(la U1·hana >> c (< Ohms >> do
mesmo cx.ereicio, na fónna da demonstr·a\:-iio junta,
dnndo conta ú Assernhléa Gct·al Legislativa, na sua
proxima futura reunião, para ser dcfiniliv~uncnte
approvado.
Josó Tllarliniano de ;dencar, do meu Conselho,
l\licistro e Sccrelnrio de Estndo dos N'cgocios da Justi~;n, assim o tenha eulemlido e l'at,:a executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezanove lle Oulu}Jro de
mil oiloeeulos sesseula e oilo, quadragesimo setirno
da Indcpcndencia c tio l111perio.
l:nnJ a rllhrit:a dt~ S11a Ma.~·t!:-.Ladt~ o lllqu~riltlol'.
J u~J 11l aJ'I Íil irulo r(c J !,:ilt ·ru·.

Qu:uh·o oh~nwn-.h•:tH,·o du tlish•ibui<;~'io .,,:_,; st>IW:l.>; tias
\'ct·has « Justifoas tlc t .• ln:slant,ia IJ « Gu:u·tht Urban:l •
c "Oht•as I> no ~xm·t~it!io de i ~67 a ·J S6S, !~:tJ':l a» ,·ct·bas
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ACIUS DU l'UDEH

D.ECH.ETO N.

~-2G:.l-DE

'i>IJ

DE OLT~IlllU DE

1!)!j8.
I

ncuuc o termo da Serra aos tlc Liuhares, Santa Cruz c NoYa

Alníeillã, totlos

ua l'ro\incia do Espírito Saulo.

Hei por bem Dccrctm· o seguiulc:
Art. 1. 0 O termo da Serra liea reunido aos tle Liuharcs, Santa Cruz e i.\'ova Almeida, todos na ProYinda do E:'ipirito Saulo, sou ajurisdic~;üo de um só
Juiz ~Juuidpal c de Orpltiíos.
,\t•t. ~.° Fiea revogado o D!~Crcto n." 201:3 de •Í lle
NuV!~tHIJro de 18!.i7 .
.Tosú !\larliuiano de Alcnt.:ar. do ~Jeu Couscllw,
.1\linistro e Sct.:relario de Eslauo dos Nt~gudus da Jusliea, assiut o leulw entendido c J'al'a exet~ulat·. Palat.:iu
dÜ Hio de Janeit·o, em vinlu !IOVf; do Outubi'O de mil
oitoet!lllo,; st!Ssr~nl.a e oito, qua~lra:;•!siruo selinto tia
llldt•pendullcia e do lllopPrio.

Com a rubrica de Sun

~Ingestat!c

o Ituperador.

-DECBETO

~.

llíl I -DE '2\1

DE. OUrilltO DE ·18G~.

Exliugue o eomm:HHlo superior 1lc (~ll:ll'llas Xadun:u!s do
~Iuuicipiu 1le La;;cs da l'ruYiucia de Sauta Cathariua.

Altentlenrlo ao que ~Je representou o l'rcsillclltc
da l'roviucin de Santa Catlwriw1, Hei por hen1 Delat· o seguinte:
,\rligo unico. Fica extinclQ o commnndo supP-t'iur
de Guardas l'\acionacs ct·eado por Decrclf' u." 31-!U7
de f\) de Jnullo do anno prnximo passado, no Município de Lages da Pl'oYmcia de S<ml.a Calharina,
passando pnra o tlistt·icto da Laguna da mesma
l'rurinda lud11s os corpus JWI'!eneeule::; úquelle t:utullliiiJdu

:-,uw·riur.

F.XF.CIJTl\'0 •

.Tosó i\Iartininno Je Alencar, do l\Jeu Conselho,
l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negoeios da
Justir.a, assim ·o tenha entendido e faça execulnr.
Paiaêio do Hio de Janeiro, em vinte nove de Ou~
lulwo de mil oitocentos sessenta e oito, quadragcsimo sctimo da lndependencia e do lmpm·io.
Com a rnhrica de Sua Magesladc o Impc1·ador.

José J.lial'liniano de AlenrY!í',

J)l~f:HETO

N.

t21i~i-llE

'2!) llE Ol'TlJill\0 DE ·IHG8.

Exlingue o Conunantlo Supcr:or de Guard::ts N::tcion::tes dos Muni~
t•.ipios de Buiqne e Bom Con,clho, da Província rle Pl~ru::tm
hnro.

Allcn,Jcndo ao que i\Ie rcprcsrmtou o'Prcsidenlc da.
Pmvincia ele Pernambuco, Hei por Dcct·cJar o SPsuinlc:
Artigo unico. Fica extincto o Commando SupcJ'iOl'
de Gunrdas Nncionacs, crcarlo por Decreto 11." tdn::
de 2.3 dt~ Maio ultimo, nos l\lunidpios de Buique ~~
Bom (onsclllo da Provineia ele Pernambuco, passando pm·a os districtos de Garanhuns e S. Bento
da mesma Provinda, lodos os corpos per·tencentcs
áquellc Commando Surerior.
Jos1~. Maeliniano de Alencar, do l\Jeu Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiç:~, nssim o lenha entendido e faca executar. Palacio
do Hio de Janeiro, em vinte norê de Outubro de mil
oitocentos sessenta e oito, quatlt·ngcsirno setimo da
Indepcndencia e do Irnperio.
Com n rnhrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Jns(1

~frwtiuirmo

de A lencrw.

,\CIUS DI)

I'OIH~I\

SE:'iHOJt.-0 et·ellilo ordinario concedido ao Minisl.rrio a meu eargo pelo art. G." da Lei 11. H>07 de 21i
di.) St\lemht·o tlc 1Hti7 é manil'cstamente insutlicicnle
para oceorrcr ás despczas da guerra, que em dcsaf0

l'ronla da honra nacional sustentamos contra o go-

Vt~t·no

do Parnguay.

Seguudo os doeumcntos cxi~tcntcs na Hcparli~:i'ío
Fiseal, tlespendcu-sc no L o t mncst re do corTcntc
nxereicio a quantia de li. 77:3: GOO$'lliS que, sommnda
c.om a de 7 .(i:~l :GOOS92:1 distribuída i'ts Provincins,
clevaadespeza a ·11.W:i:20t~:Hll, superior no dito
nedito.
A Tabclla, n." 1, explica o que aeaho de referir,
mostrando que, s~) lw o sal!lo de 2.080:00?$~Ki. etn
alg-umas das ruhrH:ns do Or·t.:aiiWlllo, :tpparecc em
o!ltras o tlt~lit~it de':! .1"?4: ll:l!.;l:ít.
TollliliJdo pot· base a dt'S(H~za c·onltt·eiola elo 1."
t1·inwstr•l, resulta !'ia Clll todo o f)Xet·eido a de
B.7:n:H;j$8G7 (Tabclln n.• 2), muito inferio1· ú que
se presume tet·-se clfeclu3~lo nos. cxcreieins dt!
4 Slili-1 SG7 e de ·I HG7 a 18.fiS, CllJOS credito,; se clevúriio
a:i\l.!H2:V~8$0!0 (Tahclla n." ;l), somma que, em virt~de das int'o!·maçõe~ p~estadas ús Canlill'as Le~isl~
tJvas, se considerou mdtspensavel para atlenaer as

cxigencias da guerra.
Estas exigencias permanecem na mesma, e talvez
a certos respeitos em escala superior; e, ainda qull
a g-twn·a seja tci·min<ultl bt·evcmcnte, como tudo
alliiHH'a, as desnczas eonlinnarút'l n ser· a\·ultallas t:JII·
quanti) o exercito nito regre:-osar ao lmperio .
.lulgo, pois, mais prudente nceilat· aquelles dados
que tt·m pnr· si a p1·nstun1H:üo de approxinwdos il
verdade•, para JH'Opt)r· a dendn<.:fto ar~ um eredito
extraonlinario igual ú 111etadc <lo que foi abet·to no
exPreicio de ·18GI-186H, reservando para mais tm·de
o pedido do qtw t'ur necessal'io para f'azet· face ao
dispendio do 2.• semestre.
·
E, com ctl'eilo, considerando que no principio do
exercido, de costume, não apparecem logo as

despczas mais avu !ta das, prm·cnientcs de ajustes de

contas de fom~ceclo:·es do exercito; que os'prcts ali i
süo pagos de t1·es crn lres mezes; e cmfim, que o
fal'llmnenlo de invcm9tcrú de ser jHlJ0 de f\ovemhro
em diante; 1iea fóra dt; duvida que o t•a\eulo da despeza total do exe•·cieio, feito soiH'c a base t.la do 1."
trimesll·e, náo c.otTespontle ús necessidades conhcchll1.5 li este ramo tle senic,;o.

569

EXECUTlVO.

Tenho, portanto, a honra de submctter á Approvação de ~ossa Magestade Imperial o Decreto JUnto;
que autor1sa para o 4. • semestre do corrente exercício o credito extraordinario de 22.725:858$935, em
harmonia com os que têm sido decretados nos exercícios_ anteriores, dos quaes apenas diverge na suppressao dos §§ 2.•, 4.•, 9.•, 10, H, 12, e H, e· na
diminuição das quantias applicaveis ás despezas dos
§§ 6. • e i 5, as quaes aue-mentei na verba - Quadro
do Exet·cito - por onae correm actualmente as
maiores despezas, que são- todas os vencimentos
militares, etapas, forragens, e compra de cavalhadas,
cuja alça de preço torna-se senstvel.
Com profundo acatamento sou, Senhor, de Vossa
Magestade Imperial, subdito tiel e reverente.-Barão
de .Muritiba.
DECHETO N.

U66-DE

31m;

OUTUBRO DE

4868.

Autorisa o credito extraordinario de 22.721S:858893ã para as despezas do 1\linisterio da Guerra no exercício de 1868 a 1869.

Não sendo sufficientes para as despezas do Ministerio da Guerra no exerctcio de mil oitocentos sessenta e oito a mil oitocentos sessenta e nove as quantias votadas pelo artigo sexto da Lei numero mil
quinhentos e sete de vinte seis de Setembro de mil
oitoceutos sessenta e sete: Hei por bem, tendo ouYido o meu Conselho de Ministros, Autorisar o credito extraordinario de vinte dous mil setecentos e
vinte cinco contos oitocentos cincoenta e oito mil novecentos e trinta .e cinco réis, distribuído pelas rubricas mencionadas na tabella junta; devendo em
tempo competente esta medida ser lrvada ao conhecimento da Assemb!éa Geral Legislati\·a.
·o narão de Muritiha, Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro o Secretario de Estado
dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido e'
faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em trinta e
um de Outubro de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\fagcstadc o Imperador.

Barão de Mur·itiba.
I'!RTE

li.
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l'tlll~l\

Tabelht clistríbutiva do crc<lito cxtraor•tina•·i:; auturisado
11or Decreto 1lesta data 11~u·a o cxc•·c·it,io de I SGS-f 863.

Art. 6." rla J.ei n." ·1507 lk 26 de Setembro de 1RG7.
~§
(i." Arsemws dt~ tjucna, cte •....
7." Corpo dt~ SalltlP n Ho:-;pilacs ..
í'!." Quadro do Exerci lo .......... .
15. E\·euluaes ................... .
HeparlÍ\:Úl'S de Jiazenda ...... .

l';daeio do Hiu dt~ Jatwiru,
11-iliH. -JJw·iio de Mw·it ilw.

JlEt:nETO N.
Crt'a lllab

tiHa~

L'lii-JH:

;JI

t:lll

:n

:; . 8:l2: HlS$\1\lO
li i:J: ·17SS8:lH
·li . !J:ll: !J7ij$8:!1i
~· . I !l!i: li8l $!1 I O
~i>:

:;:Jo:-;:n r

de Ouluhrn

d•~

IIE ULTLHI:fl llE 181i~.

compauhias de l'Hzileiros

110

hatalh;io u;nal.

llt'i por bem, 11a euni'onuidnde do ;u·t. L" da J.ei
I :1·2:3, de :ttfde Setembro do anno passado, Cre:ll'
mais duas eompnnltins de fuzileiros no bnlnlltiío

11."

na\'nl, Jicnndo ele\ado a df~Z o mmwro luta! das
companhias do me,~mo lwlallliío.
o t:ariío t!e Cotegipe, do '\!e\1 CotJsellJO, Seundur
do Impcrio, Miuislru e St~erctnrio tk Estado dos l'i!~
~·ueius

d;t i\larinlw, ussittt o lenl1a entendido c l'ut·a

tÍxeeutm·. l'nlaeio do Hio de Jaueiro, em Ll'Íitla e uln
de Outubro de lllil oiloccutos ~:essenla e oito, quadrag(~sinw sctiuw d;t IlllkpendcJJeia c do Impcrio.
Cu111 a rubrica de :)ua lllagcslade o llllperadur.

Hanlo r(e Colc!Jipc.

EXRCUTIYO.

DEf:RETO !\'". 4268- DE 11

DI<:

KOnmnno

DE

1868.

llrsigna a ordem em que devem ser extrahi!las as lotet·ias
no anno de 181l!l.

!\'"a conformidade do art. 2.• da lei n.• 1099 de 1R
de Setembro de 1860, e Tendo em vista o disposto
no art. 21 da Lei de 26 de SetcrnL1·o de 1RG7, Hei por

hem que na exlracçiío das lotet·ias que Iem de vcrifi-

em·-se no anno proximo futuro se ohset·vc a ordem
·marcada na tabella que com este Laixa, assignada
pelo Yisconde de Itahorally, Conselheiro de Estado,
St)llildor do [mperio, Presidente do Conselho dn
lliillisli'OS, 1\JinisLt·o c Seei'claJ'ÍO de Estado dos N(•go~~ios da l'azeltd<l c l'rrsidt:nlo do Trihunal do Tlwsouro \':ll·,iiiiiHI, tpw as:;int o l.e1tha t'tlLcttdido ~~ f'nça
c•xnc:11lar. l'alacio do Jlio du Jaw~iro t•nt onze (·IC·
1\orc·nlhro ele ntil oilueenlos sosscnla c oito, tJUadr·ag·c·:;iiiJO sclitno da Imlepcndcncia e do Illtperio.
Com a Ht1hrica do S11n l'Tngcstado o Tl-liJWI'ndOI'.

Viscomlc dr• ItrrJIOi'lthy.
Rrl:u:ão elas lotrrias que tem ele ser exh·altitlas no anuo
t!t• t SGU; :t saru•t• :

L" A !l2." cujo beneficio deve ser repartido pela Santa Casa de
Miserieordia da Côrtc, Expostos, Hecolhimento !lu:>: Orphãs,
r~ollegio de Pedro Il e Seminario ue S. José.- Decreto de
23 de Maio de !82l _
2." A !l.• a favor do Thesouro Nucional.- Lei n. 1507 de 26
de Setemhro de 1867.
:J.• A ti2.a a favor do Montepio dos S9rvidores do Estado.
-Decreto n. f226 do 22 de A,gosto de 186i.
ft.• • A ti6.• paru o melhoramento do Estado Sani!ario.-De·
ereto n. t598 do H de Setembro ue 1850.
ti. • A t53." a favor do Montepio dos Servidores do Estauo.Decreto n. 1226 ue 22 de Agosto de :186i.
fi.• A 10.• a favor do Thesouro ~acionai.- Lei n. Hi07 de 26
Lk Sl'!em l•ro de 1867.
7." A HH." a favor tla Ca~a de Gorrrr-<:ão.-flecrc•to dt\29 dfl
thltnhro tlt• tt-:::r;.
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8.• A U.• a favor do Thesouro Nacional. -Lei n. Hí07 de
~6 de Setembro de i867,
9.• A M.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado.'
-Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186~.
to.• A 2.• a favor da Bibliotheca Fluminense. -Decreto n.
988 de 22 de Setembro de 1858. ·
H.• A 30.• a favor do Hospital da Santa Ca~a de 1\Jisericordia
da côrte.-Decreto n. 92 de 25 do Outubro de 1839.
U.• A 55.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado.Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de i8M.
13.• A 12.• a favor do Thesouro Nacionai.-Lei n. 1507 de
26 de Setembro de 1867.
U.• A U..• para Patrimonio do Hospício de Pedro lf.Decreto n. 875 de iO de Setembro de 1856.
15.• A 13.• a favor do Tl1esouro NaciOnaL-Lei n. Hi07 de
26 de Setembro de 1867.
i6.• A 56.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado.Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 1861.
f7.• A 2.• a favor fia Assor.iaç;'io Typo~raphka Fluminensr.
-Dcercto n. U0-':1 de 12 de Agosto de 1Hfi7.
18.• A 57.• a favor do IIIuntepio dos Servidores do Estado.
-Decreto n. !226 ue 22 de Agosto de i8li!J,.
19.• A U..• a favor do Thesouro Nacionai.-Lei n. 1507 de
26 de Setembro de 1867.
20.• A 19. • a favor do Hospicio de Pedro II. -Decreto n. 566
de iO de Julho de 1850.
21.• A 58.• a fãvordo Montepio dos Servidoresdo Estado.
-Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de i8üfJ..
2-!.• A 5.• a favor da Imperial Sociedade Auxiliadora das
Artes 1\Jecanicas, Liberaes e lleneficentc.-Decreto n. !Jl6
de 26 de Agosto de 1857.
23.• A 57.• para o Melhoramento do Est~do Sanitario.Decreto n. 5(18 de H de Setembro de 1850.
~~-· A 59.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado.Decreto n. 1226 de 2~ de .~gosto de 186~.
25.• A 3.• a favor da Bibliotheca Fluminense.-Decreto n.
988 de 22 de Setembro de 1858.
26.• A 93.• cujo beneficio deve ser repartido pela Santa
Casa de Misericordia da Côrte, Expostos, Recolhimento das
Orphãs, Collegio de Pedro II e Seminario de S. José.-De·
ereto de 23 de .Maio de 1821.
27.• A 60.• :~ favor do 1\lontepio dos Servidores doEs·
tado.- Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186~.
28.• A 69.• a favor da Casa de Correccão.-Decreto de 29
de Outubro de 183fi.
•
~9.• A 15.• para Patrimonio do Hospicio de Pedro Ir. Decreto n. 875 de lO de Setembro de 18Gü.
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30.• A (Jl.• a favor do Montepio dos Servidores do Es·
tado.- Decreto n. t226 de~~ de Agosto de 1864..

31.• A 9.• a favor da Irmandade do Santíssimo Sacra·
mento da antiga Sé.-Decreto n. 96~ de 4. de Agosto de
1858.
3~.·

A 58.• para o Melhoramento do Estado Sanitario.Docreto n. 598 de H de Setembro de !850.
33.• A 62.• a favor do Montepio dos Servidorcl! do Estado.Dccreto n, 1226 de 22 de Agosto de 1864,.
3!J..• A :t• a fayor das Obras das 1\'latrizes de Villa Nova,
Pacatuba e Porto da Folha, da Província de Sergipe.Dr.creto n. 917 de 26 de Agosto de !857.
35. • A 4.• a favor do Hospital de Caridade de Maceió.-De·
ereto n. 986 de 22 de Setembro de 1858.
:;6.• A 2.• para Comtrucçãoda Igreja lllatriz de Santo An·
tonio da Cidade Diamantina, em 1\linas.-Decreto u. 95~ de
7 de Julho de 1851:!.
37 .• A 63.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado.Dnrreto n. 12%6 de 2t de Agosto do 181l~.
:IH." A ft." 11ara JS Ohras das Matrizes da província do
l'iauhy.-Decreto n. !lt.i!i de H de Julho de 18:i8.
39.• A 2.• para as Obras das Matrizes de Nossa Senhora da
Glorra e Santa Thereza do i\'Iunicipio de Valença, na Pro·
vincia do IUo de Janeiro.-Decreto n. f.025 de '2.7 de Julho
de 1859.
40.• A 16.• para Patrimonio do Hospício de Pedro II.Decreto n. 875 de 10 de Setembro de 1856.
41.• A 2.• para as Obras da Matriz de Nossa Snhora do Li·
vramcnto de Bananeiras, da Província da Parahyba.Decreto n. !028 de 22 de Agosto de !859.
'•2.• A 3.• para as Obras e outros objectos de que necessi·
tarem as Igrejas Matrizes das pnrochias de Montes Claros,
Contendas, S. Homão, Januaria, Barra do nio das Velhas,
Grão-1\Iogol P. Curvello, na Província de Minas Geraes.Decreto n. t030 de 22 de Agosto de 1859.
~3.• A 3.• para as Obras das Matrizes de Nossa Senhora da
Gloria e Santa 'fhereza do Município de Valença na pro·
vincia do Rio de Janeiro. -Decreto n. 1025 de 27 de
Julho de :1859.
M.• A !7.• para Patrimonio do Hospício de Pedro Il.-De·
ereto n. 875 de f O de Setembro de t856.
45.• A 2.• para as Obras da Igreja Matriz da villa do Pilar,
na Província da Parahyba do Norte.-Decreto n. 1G52 do
9 de Julho de t860.
!l6.• A ~-· para as Obras da Igreja de Nossa Senhora da
Conceicão da Cidade do Aracajú, na Província de Sergipe.llecrctó n. U93 de 2 de Setembro d~ t858.
'!7." A~.· para as Obras das Matrizes do Nossa Senhora da
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Gloria e Santa Thereza do !\Iunicipio de Valen;o, na Província do Hio de Janeiro. -Decreto n. 1025 de 27 de Julho
de 1859.
48.• A 18." para Patrimonio do Hospício de Pedro II.Decrcto n. 875 de lO de Setembro de 185G.
49.• A !1:.• a favor da llibliotheca Flumincnse.-Decreto n. 988
de 22 de Setembro de 1858.
tiO.• A 19.• para Patrimonio do Hospício de Pedro II.Decreto n. 875 de 10 de Setembro de f8õ6.
til .• A 10. • a favor da Irmandade do Santíssimo Sacrnmento da antiga Sé.-Decreto n. 9G'l de 4 de Agosto de

1858.
52.• A 20.• para Patrirnonio do Hospieio de Pedro li.Decreto n. 875 de tO de Setembro de t8õü.
ti3." A 3.• a favor da Associação Typographica Eluminense.
-Decreto n. 908 de 12 de Agosto de i8õ7.
~i'1." A 21.• para Putrimonio do Hospício do l'Pdro 11.DN'feto n. 87ii de 10 de .Sdmul!ro du filafi.
!ia.• A fl.• a favor da lrrnaJIIlade du Santíssimo Saernmento da antiga ~é.-Dccrcto n. 9G1 de 4 de Agosto de
1858 .
• 56. a A 22.• para Pa trimonio do llospido de Pedro ll.-Dccreto n. 875 de 10 de Set3mbro de t8tiG.
i.i7.• A 4.• para as Obras e outros objectos de que neces·
sita rem as Igrejas Matrizes das Parochias de Montes Claros,
Contendas, S. Homão, Januaria, Barra do rio das Velhas,
Grão-Mogol c Curvello, na Província de 1\linas Geracs.
-Decreto n. 1030 de 22 de Agosto de 1859.
ü8. • A 2:1. • para Patrimonio do llospicio de Pedro II.Decreto n. 875 de lO de Setembro de t8t5G.
ri9.• A 12.• a favor da Irmandade do Santíssimo Sacra·
mento da antiga Sé.-Deereto n. !JGi de r., de Ago:Ho de
f85S.
GO.• A 2~.· para Patrimonio do Hospício de Pedro II.Dccrcto n. 875 de 10 de Setembro de J85G.
Hio de Janeiro, 11 de Novembro de 18G8. -riscoude de
l/a/Jorahy.
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lJECHETO N. 4:269- DE 12 DE NOVE!\18110 DE ·1868.
l'crmittc que a Associação Commcrcial do Ceará se lleumuinc
AssociaÇão Commcrcial !la l'ra(,'a !lo Cca r·i1.

Attendenào ao que l\Ie requereu a Associação
Conunercial do Ceará, devidamP,nle representada e
de conformidade com a Minha immediala nesollll.:ão de 31 do mez passado, tomada sobre o parecer da Secção dos Ncgocios do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulla de 20 do mez
anterior, Hei por bem Consentir que a referida Soeieuade se denomine Associação Commercial da
Praça do Ceará .
.Toaqnim Anl.i:ío Fernandes Leão, do l\Tcu Conselho,
1\littisii'O n Scerelario de Eslndo dos Nngoeios da
,\grieulllll'a, Corumcreio e Obras Publicas, assim o
tuulra entendido c fuça executar. Pala cio do Hio de
Janeiro, em doze de· Novembro de mil oitocentos
sessenta c oito, quadragcsimo sctimo da Indcpcudcncia do Impcrio.
t:oü1 a ruhriea de Sua 1\'Iagestade u Imperador.

Joafjuim .1ntão Fernandes Leão.

--:>--=~-----

IH~CHETO

Ele\'a

:V. i.2i0

a categoria

DE

·17 DE NOVEMBlW DE 1868.

de haLalhão, a companhia avulsa da reserva

n.o H da Guarda Nacional da l'rovincia de S. Paulo .

.\!lendcndo ao que Me representou o Jlresidentc
da l'ro,·iucia de S. Paulo:
Visto o art. H. do Decreto n.o H30 Jc 12 de M:u·ço

de 18t.>3;
Teudo ouvido o Conselho de Ministros:
Hei por bem decretm· o seguinte:
Artigo mrico. Fica elevada á categol'ia de IJtllallúto , com quatro eompanhias e a design<.H_;ão de
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.\CIOS

DO

l'ODEII

nono do serviço da reserva, a companhia avulsa n. o
H da Guarda Nacional da Província de S. Paulo, c
revogado nesta parte o Decreto n. • 1350 de 21 de
1\larço de 1851..
José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho,
l\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios da
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dezasele de Novembro de mil oitocentos sessenta c oito, quadragcsirno
sctirno da Independeucia c do Impel'io.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Impemdor.

José .Mm·tiniano llc Alencar.

DECHETO N. 4211 t[uac~

Declara

DE 2:3 DE l'iOYIDlllltO DE 1868.

os a elos que estão sujeitos ao' trausilo da
Chance lia ria.

Tendo em consi!icra,·ii.o a Lei de .\ de Dezembro
• de 18:30 e Decreto de ~d de Junho de 18:33; Hei por
bem Dccretm·:
Al'l. 1. Só estão sujeitas ao tmnsito da Chancellaria as Leis c Hesolu~.õcs do Podct· Legisla tiro.
Art. 2." Os Decretos, Cartas, c quaesquet· outros
títulos serão expedidos independente de transito.
José Martiniano lle Alencar, do Meu Conselho, 1\linis~
tro c Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça,
assim o ttmha entendido c f<H.:a executar. l'alacio
tlo lHo de Janeiro, em vinte tres de Norembro de mil
oitocentos sessenta c oito, quadrngcsimo sctimo da
Indcpcndencia e do Imperio.
0

Com n rubrica tlc Sua Mngcsladc o Imperador.

Jvsé Mm·tiniano de r1.lencw·.

--

EXECUTIVO.
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DECRETO N . .\.'272-DE 23 DE NOVEMBRO DE ~868.
Eleva o numero ilos Conetores de mercadorias da Prara da
Capital do Impcrio. ·
"

Hei por hem, sobre consulta do Trilmnal do Commcrcio da Capital do Irnperio, elevar a 35 o numero
dos Corretores de mercadorias desta Praca · revogadas quaesquct· disposições em eontrario:
José Martiniano de Alencar, do 1\leu Conselho,
lllinisll·o c Secrctal'io de Estado dos Negocias da
.Jttsti(:a, assim o tenha entendido e faca executar.
PalaCio do Hio de Janeiro, em vinte lres de Novelt!hro do. mil oitocentos sess.enta e oito, qu.adrágesww setuno da Independencm e do Imperw.
Co111 a ru h rica do Sua Ma gostado o Impora(lor.
José Martiniano ele Alencm·.

-···-DECRETO:';.

4273-DE 23 DE NOVE>IBRO DE

IRiiR.

Cn'a nm F:squallrão de Cavalhria deGn:ndas Nacionacs no
munir ipio de l.OJ'cna da Província de S. Paulo.

AUcndendo ao que 1\le repre.,entou o Presidente da
Província do S. Paulo, Hei por hem Decretar o seguinte :
Artigo unico. Fica creado no rnunicipio de Lorena,
da Província. de S. Paulo, um Esquad1·ão de cavallaria
do Guardas Nacionaes, com a designação de quinto
o qual terá a sua parada no lugar que lho fôt· mar~
cado pelo Presidente da Província na fórma da lei.
José l\larliniano de Alencar, do 1\Ieu Conselho, .1\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça,
nssim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro, em vinte tres de Novembro de mil
oitocentos sessenta e oito , quadragesimo setimo
da Indepondencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.
Josl1 Martiniano de Alencm· .
P~RTil

11.

.......
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ACTQS DO PODER

DECRETO N. 4.274- DE 23

DE NOVF.~InllO

DE f 868.

Eleva á categori:l de natalhão a secção de Datalllão n.• 4 c a
Companhia avulsa n.• 12 da Guuda Nacional da reserva da
l'rovincia de S. Paulo.

Allendendo ao que Me rep1·esentou o Presidente
da Província de S. Paulo, Hei por bem Deeretar o
seguinte:
Art. 1. o Fi cão eltwadas á categoria de Ratal111i o
com quatro companhias e a designação de decimo a
seeção do Batalhão n. o <i, e a companl~ia avulsa n.o t2
da Guarda Nacional da reserva, orgamsadas no município de Lorena e Silveiras ria Província de S. Paulo.
Art. 2. • Fi cão revogados, nesta par·te, os Decretos
n.• 1350 de 27 de Marr:o de ·18iH e n.• 2280 de IH de
Outubro de ·18:J8.
•
.José Martiniano de AleHcar·, do 1\Jeu Conselho, Ministro e Secretal'io de Estado dos Negocios da Justiça,
assim o lenha entendido e faca executar. Palal:io
do Hio de .Janeiro, em vinte tres de Novembro de
mil oitocentos sessenta e oiio, quadragesirno selinw
da Independeneia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Mm'tiniano de Alencar.

DECRETO N. H7:;- nE 23 nE

~onmnno nR

l RG8.

Desliga do Batalhão de Infantaria n.• 35, e •·eune ao de n.o 10 da
Proviccia do Pará a Guarda Nacional pe•·tenr.cntc ú frt•::wrzia
tle Drja da mesma Provincia.

Allendendo ao que Me represeutou o Presidente da
ProYincia do Pará, Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica desligada do Batalhão de Infantaria n.o 35 e reunida ao de n.o .JO da Província do
Pará, a Guarda Nacional pertencente á fregnezia ele
nrja da mesma Província.

En:cunvo.

5i-9

José Martiniano de Alencat·, do Meu Couselho, MiBistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça,
assim o tenha entendido e faça executar. l'alacio do
Hio de Janeiro, em vinte tres de Novembro de mil
oitocentos sessenta e oito, quadragesimo setimo da
Independeneia c do Imperio.
·
Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.
José Afm·tiniano de A leilccu· .

... 1&1 ...

IJECBETO N. i276- JJE 2:.!

DE i\OVEMilllO IJE

1868.

Aliem a Ot'ganisação do Balalhão n.• 20 da Guat'tla Nacional
da PI'Ovincia dtl S. Paulo.

Atlendendo ao que Me representou o Presidente
da Pt·ovincia de S. Paulo, Hei pot· bem Decretar o
scguin.te:
Artigo unico. :Fica elevado a seis o numero de
quatro eornpanhias, com que foi creado o virresimo
Batalhão de Infantat·ia da Guarda Nacional ilit Proviucia dn S. Paulo, c t·evogado, nesta parte, o Decreto
n. • I ::!30 de 27 de 1\Iat·ço de 185L
José Martiniano de Alencar, do l\leu Conselho, Ministi'O e Seerctario de Est(ldo dos Negocios da Justiça,
;1s~irn o tenha entendido e faça exeeular. Palacio
do Hio de Janeiro, em vinte tt'es de Novembro de
lllil uiloc.cntos sessenta e oilo, quadrngcsimo selimo
da Indcpendencia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

José Martiniano de Alencm·.

080

ACIOS

DECRETO N. l277-

DO PODEil

DE

23

DE NO\"E)!Bilü DE

18G8.

Eleva á categoria de secção de Dalaihão a Companhia avulsa.
da reserva da (iii:U'd:t Nacional, organisada no nwnicipio da
Telha, da l'rovincia do Ceará.

,\Llendendo ao rp1o me representou o Presit.leutc
da Província do Ceará, Hei por lJem Deci'etar o seguinte:
Artigo unico ..Fka elevada á categoria Je secção
de Batalhão, com Ires Companhias, c a designa~;ão
de quatorze do seniço rla rcser·va, a Companhia
avulsa da Guarda Nacional organisada no munidpio
da Telha, da Pro\'iucia do Cetmí, e revogado o Decreto n." I 092 de ·11> de Dezembro de i 8ii2 na parte
eur que creou a rererida Companhia.
José l\lm'liuiano de Alenr:ar·, do Meu Conselho, Illiuis~I'U e Secr·etal'io de E~ lado d?s Negocios da Justit;a,
assmr o lenha entendido e l;wa executm·. P;llaeio
do ltio de Jaueir·o, em viule lres· de No,·embro de rui!
oiloeentos sessenta e oito, quadragesimo selilllo
da ludep1~ndencia e do Inrpcrio.
Com n rul.n·ica de Sua ~Iagesladc o lmpel'ador.

José Jfm 'liniww de

AlC1WCl!'.

-···ll.ECilETO N. i-27g -

IJE

23

lJE ~0\ DIGito llE

Hlül'l.

Dccla•·a sem efl'cito o Deerelu u.o 41\J:; de 27 de :llaio ulti111o,
IJUC c1·cou mais um Dalalhão de Iuf:mlaria de Guardas ;\'a_
ciouacs uo mtmicipio da Cidatlc de Aracaty, da l'ruviueia
do t.:cará

Atlendendo ao que Me t·epresentou o Presidente da
l'rovincia do Ceaní, Hei por Lem Dect·etnr o seguinte:
Artigo unico. I?icn sem ell'eilo o Decreto 11." 1-l!f>
de 27 Je !llaio uilirno, que cr·cou mais um JlnlallJ;Io
de Infantaria de Guardas Nndunaes com a desÍ"Ililt;ào de quarenta c oito 110 llltlllieipio da Cidad~ d1~
.\rae<~l,v, •!a l'ruriu•·Íé! do •:r>;_m·~.

EXECCil\'0.

José ~lai·tiuiano de .l;lcncar, do 1\leu Conselho, l\li·
nistro e Secretario de Estado dos Nego cios da Justiça,
assim o tenha entendido e t'at;n executai'. Palacio d.o
Hio de Janeiro, em vinte trm; de Novemht·o de 11111
nitoeentos sesseula c oito, quadragesiuw sctinJO da
ludependcucia e do Impet·io.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Ituperudot·.
José Mar·litliww de .1lc;IC(u·.

Senhot·.-0 art. 5." da Lei n .• Hi07, de 2(i de Setembro
de iSfi7,
d1~spe7.as

conc~ctlcn o credito ele 8.087:20fL~82fi para a~
do l\Iinistcrio ela l\lal'inha 110 CXI'I'eic'.io de i8fi8

a iHfiU. Esta Lt~i, porém, vo latia para cirf'umslaucias
oniinarias, niio attentleu, nem podia atlcntlcr âs exigcneias de uma g-uerra, qual a que o paiz con tinúa a
sustentar. E' assim que a dita Lei não ofiercce recursos
~uflicicn tes para os gastos das rubricas - Arscnaes, Fon;a
Naval, Obra>: c Despczas extraordinarias c cventuae>:,
sobre as C{naes pesão os enormes dispendios exigidos por
armamentos na\aes superiores aos que mantemos em ·
condições normaes. E pois, Lenho a honra de submettet·
ú Alta Approvação e Assignatura de Vossa Magcst;ule
Imperial o Decreto junto, autorisando, na conformiuarlc
do ~:L" do art.•.'J:." da Lei 11." 58!), de ti de Setembro de
u;:;o, o rretlilo c\Lraonlinario de 6.0H>:0001)000 para
a:' tlespcr.as t!c oito nwzcs !lo actual cxercicio, semlo
distribuído pelos seguinte:' paragraphos:
12. Arseuaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 1)()6 :0!)(),5000
~ 14. Força Naval..................
3.01G:000 1~000
~ 20. Obras........................
200:000;WOU
~ 21. Despezas cxtraonlinarias e cventuacs..... . . . . . . . . . . . . . . . . .
83'1::0006000

*

------

6. OI li: 000,5000
A c:,:lt• crellilo aproveita a mesma justificação jú apresentada a Vossa Magesl.ade Imperial, em relação ao credito iiupplementar alJerlo para o cxercicio de f8Uü a
1~1n, c llc •rue trata o Decreto n." .'J:Oü2, de 28 de DczcmlH·o de i8ti7, vis lo como procctlc da rompa rac;ão entre
a dPspeza l'lfediva c presumivel, na imporlancia lle
lü.tn;J:00H,ri73 aló a data deslt• Deen•lo. c os reC'ursos
d" ~LO~í:::!Oíi.~tl:<!'j Ctlnccdido.~ ao '·.orrcnt;. e"ctTif'[u pela

ACTUS IJO l'OlJEil

Lei acima referida, aLlemlemlo-se a pequena aller;u;io
ua marcha de semelhante ser viço.
Sou, Imperial Senhor, com o mais profundo respeito
e acatamento.
Dtl Yossa l\lagcslatle lmtwrial, suhtli!o muito rcHren te. -Bal'ào de Cotegipe.
lUo de Janeiro, em 21 de Norcm!Jro de l8G8,
DECRETO N. 't2í!) ·-llE 21 m:
Al11·c ao

~Jinistcrin

ti:.

~farinha

;o.;mT.lJnllo Til·:

um crcllilo

l8fi8.

e~traoruinario

de

li.Ol6:00ó~OOO

para oecor1·cr á~ despczas das l'uhricas-Arscnaes,
For~· a ;'i aval, Obras c Ocspczas cxtraoruiuarias c cventu:tc><.

Sr~wlo
11." Uj07

insuflicienlr)s a.-; rJllanlias rol;11las prlla Ld
rln 21i rlc Setnrnbt·o de 181i7, art. ;j,", para as
despezas das rubricas- Arscnacs, Força Naval, Obras
c lkspczas cxtraonlinarias c eventuacs-do l\Iinislcrio
da .!\farinha, no exercício de 1868 a 186!): Hei por hem,
na confonnidauc do ~ 3. o tio art. ~.o da Lei n." a8!) de
9 de Setembro de 18!'j0, c tendo ouvido o Conselho de
1\Iini~fros, abrir ao mesmo minislel'io um erediLo ex.traordinario de 6.016:000;SOOO, qtw scrú dislrihuido
pt~los seguintes paragraphos do art.~.", da primeira das
citadas Leis:
1 . 91i6 : 000,)000
~ 12. Arsen:u's ..................... .
3. o1ti: ooo.1;ooo
~ n. Força Naral. ............... ..
~ 20. O!Jras ...................... ..
':!00: 000,)000
~ 21. Dcspezas C'\lraonlinarias e CH'll. tuac~ ..................... .
B:l'~: 000:)000

-------

G. OlG: 000;)000
Deste au;.rnwnto de dospc1.a tla1·-se-ha conta ú As~cm
IJI(•a Geral Lei!islalin em tempo opJ10t'LUIIO para ser
delinith-amcnte approvado.
O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho. Senador rio
lmpcrio, l\liuislro c Secretario de Estado tios Negocio:;
tia l\Iarinha. as;>.illl o tenha entendido e far.a C'\ecubir.
Palacio tio ·Rio de Janeiro, em viutc qn;tlro de No\emhro de mil oitocentos sess:~nla c oito, quadragcsimo
sctimo tla Indepemleucia e do Impcrio.

Com a rubrica Llc Sua l\lagestatle o Imperador.
,a;r=:z

EXECUTIVO.

DECRETO N.

4.:Z80-DE

28

DE NOVEMDftO DE

18GS.

P1·omulga o Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comrncrcio
e Extradi~·fio, Celebrado em 27 de llfarço de 1867, entre o
Brasil e a Hepuhlira tle Bolivia.

Ilnn·ndo-se concluído c nssignado na Cidade de
la Paz de Avacueho, no dia 27 de Mnreo de f S67,
um Tt·atndo ··de Amizade, Limilrs, Nnvcg~açi10, Commcr·cio e E\lradicão; e Lendo sido este acto ratificado c tJ·ocadas' as rati!icaçüps na lflesrna Cidade
nos 22 dias de Setembro do J'ef'erido anno, Hei por
hem l\landar que o dito Tratado seja ous•~rvado ·e
cumprido, Lendo-se em vi~ta o que dispõem ilS uolns
l't~vct·sacs troeadas entm os respectivos Plenipotendarios l'lrt Hl ·da mcncionaclo mez dn Setembro com
rPJ,~reneia aos m·ts, 2, e27.•
Jo:"~ 1\Jaria da Silva Paranhos, do l\Icu Conselho
e do de Estado, Senador do Imperio, !llinistr·o e Scct·ctario de Estado dos Negocios Estrangnims, o tenha
nssim entendido c faça execuiat' com os despachos
nccessnrios. Palacio do Hio de Janeiro aos vinte oito
dias do mez de Novembro de mil oit0centos se~senta
e oito, quadragesimo setimo da Indepcnuencia c do
Imporio.
·
0

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador .
.Tos1~ ~faria

drt Sil1'fl flaf'rmlws.

Xós, Dom Pedro Segundo, Imperador Constitucional c Dot"ensor Jlerpllluo do R1·asil, etc. fazemos
saber· a lodos os que a presente Carta de Contirma~.:<io, Approvação e Hatificação vit·em, f]Ue aosvinle
sete dias do mez de Março do corrente nnno, conduio-se e assignou-se na Cidade de la Paz de Ayacucho, entre Nós c Sua Excellencia o Presidente Pl'Ovisorio da Repuhlica de Rolivia, pelos respectivos
JlJenipotenciarlOS, que se achavão muni rios dos competentes plenos poderes, um Tratado de Amizade,
timil~s, Navegação, Commercio e Extmdi1.:iio, cujo
teor e o segumte:

ACTOS DO POMR
Tratado ele Amizade, Limite~;, Navegação, Commt"rcio e
Extradlçiío. entre o lmperto do Brasil e a R«"publlt'a
de Solivia.

Em nome da Santissima Trindade.
Sua Magestade o Imperador do Brasil c o F.xm. Presidente
Provisorio dn RcpulJiica de Bolivia, Capit~o General dos ~cus
r.xercitos, c Gtmeral de Divisão do Chile, rer,onht~cendo :1
nr.ce~sidade de cbPgarcm a um ar,cordo definitivo sol1re o~
limites dos dous Estados, c desPjando promover n communicacão e o commercio pela fronteira commum e pelos rios,
na parte que pertence a cad:1 um dog m~smos Estados_, de
modo que se assegure a am1zade que felizmente os liga;
resolvêrão celebrar. para estes lius, um Tratado c nomeáriio
s.~ns Plenipotenciarios, a S31Jer:
Sua Magcstarln o Imperador do nra~il ao Dr. p,.Jippll Lnprs
Netto, rio Seu Cons,.Jho, Jlcputado á Asscmhléa licral Leghla·
tiva do Imperio, Comrnendador da Imperial Ordem da llosa,
Official da de Lcopol•lo da Bclgica, e Enviado Extraordi·
nario e Ministro Plenipotcnciario, em missiio especial, na
Jlepublica de Bolivi;~.
O Exm. Presilll'nte Provisorio da Hepuhli~a rle B·llivia ao
nr. D. 1\J:~riano Don:•to Muiioz, membro nunwr:•rio da l!ni·
versidade de Sucre, honorario da Faculdade dr. Leis c Sciencias
Politicas da de Santiago do Chile, Advogado na Bolívia e no
Peru, Secretario Geral de Estado e Miuistro das Helaçiies
Exteriores.
· Os quaes, depois de trocarem os seus rJienos poderes, que
acharão em IJoa e devida fórmr., convierão nos artigos se·
guintes:
Art. t.• IIaver:í perfeita paz, firme e sincera amizade
entre Sna 1\lagcstade o Imperador do Brasil, seus succcs·
sores e subdites e a Repu!Jiica de Bolivia c seus cidadãos,
em toda a extensão dos respectivos tcrritorios e possessões.
Art. 2.• Sua l\Iagestade o Imperador do Brasil e a Hepublica
de llollvia eoncordão em reconhecer, como base para a de·
terminação da frontr.ira entre os seus respectivos territorios,
o ttti possidetis, c, de conformidade com este principio, declarão e definem a mesma fronteira do modo seguinte:
A fronteira entre o lmperio do Brasil e a BnuLiica de
Bolivia partirá do rio Paragu:~y na latitu1e de 28", tO', onde
desagua a bahia Negra; seguirá P"lo meio desta até ao seu
fundo c dahi em linha rer~ta á lagôa de Cac.eres, cortanrlo-a
pdo ~eu meio; irú daqui á lagôa Mandioré c a cortará pelo
seu meio, bem como a,; lagôas Gahiba c Ubcrab3, em tantas
rectas quantas forem nece~sarias, de modo ']Ue fiquem do lado
do Brasil as krras altas das Pedras de Amolar e da lnsua.
Do extremo norte da Jagõa Uberaba irá em linha recta ao
e-xtremo sul da Corixa-Grande, salvando as povoações bra·
silcHas f;J bolivianas1 c1ue llcarüõ respectivamente dQ lado

F\:FJTTi\'0.

d,)

fll'3~il

ou Ja Dúlivia: <lo extremo sul ua Cor i x:n -Grsndc ·

ir:í rm linha rec!a ao Morro <la Boa-Vista e aos Quatro
fr;nâP3; d.·;;t,\'', tambrm em linha r~?ct;1, aló n~: nnsccntcs do

fi•J Vcrue; 1Ja1xará por cst~ rio até a sua confluencia c,Jm
o Gna porú e pelo meio deste e <lo l'tlamoré até ao Beni, onde
principia o rio Madr,ira.
nrste rio para o oéstc scgnir:í a fronteira por uma parallt>la, tiratb tl:i sua m1rg-ern esqtwr.!a na latitude sul lO··, 20',
at~ t>ncontrar n rio .Javary.
~tl o Javnry ti'if'l' ns stHls nn~crntrs :w norte daqnrlla linha
]t,ste-ot;~t.e, st•guir·:í n fronteirn, •lt~~tle :~·mesma latitndt•, por
lllll:J recta a hnsr:-~r a origem prineipal do tlilo Javary.
Art. 3.• No prazo de seis mezes, contados da troca das
ratillc.1çõe~ elo presente Tratado, nomear á cada uma das altas
partes contractantes um commissario; e no ma i& breve tempo
que fúr possivd, procederáõ os dous commissario11, de commum accordo, á demarcação da linha divisaria, nos pontos
em que isto for neccssario, e de conformidade com as esti·
pulações que Jircccdem.
Art. !J,.• S:J no acto da denurcação oceorrercm duvid.ls
gr·aveg, provenientes de inexactitl<io DDS indicações do presente Tratado, seriio essa$ duvidas decididas amigavclmcnto
por ambos os governos, aos quacs os comrnissarios as su.icitaráõ, considerando-se o accurdo, que as rcsol I' c r, como
interprctaçiio ou additamento ao mesmo Tratado; c ficando
entendido que, se taes duvidas occorrcrcm em um ponto
qualquf'r, não deixará por isto a demarcação de prosoguir
nos outros indícldos no Tratado.
Art. 5. • Se para o fim de fixar, em um ou outro ponto.
limites que sejão mais unturacs c convenientes a uma 011
outra nat:ão, parecer vantajosa a troca de tcrritorios, poderá
esta ter lugar, ttbrindo-se para isso novas negociações, o
fazendo-s~, não obstante isto, a demarcação corno se tal troca
não hou ve,o.se tle dTectuar-se.
Comprülwnde-se uesla estipulação o caso da troca de tcrritorios llara dar-se logi·adouro a algum povoado ou a algum
estabelecimento publico, que fique prejudicado pela demasiada
proximidade da linha tlivisoria.
Art. 6.• Sua Magestade o Imperador ~o Brasil e a repuhlica de Bolívia convém em declarar livres as cornmunicar~ões
entre os dous Estados pela fronteira commum, e iscntõ de
Wtlo imposto nacional ou municipal o transito por ella de
pessoas c bagagens, que ficaráõ sujeitas unicamente aos regu/amen tos polieiaes e liscacs, que cada um dos dous govrr111JS cst3beleccr em seu territorio.
·
Art. 7.• Sua l\lagestade o Imperador do Brasil permittr,
romo concessão especaal, que sejão livres para o comrner·cio
e na reg-ação men:ante da Hep!lblica de Bolivia as aguas dos
rio~ uavegavei.s, que, correndo pelo tenitoi'io Lrn~ilciro, y;lo
df·sembocar no o~eano
f~ reciprocidade, tafii_hP-m permittc a repuLiica de Bolívia
que sejiio ·Hvr·:·s para a· cornmcreio e navrgat:!io rnert•3nt~
d~l Brasil as a.:.r~tn::: Jqs Sf'U:' riüs n;1Vt~~:•r,l1~.
t•l H T f
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Fica porém cnLCndiJo e declarado que nessa na vcgaç~J
não se comprchcndo a de porto a porto da mesma nação, ou
uc cabotagem fluvial, que as altas partes contractantes ro·
servão para os seus subditos e cidadãos.
Art. 8. o A navegação do Madeira, da cacho!' ira de Santo
Antonio para cima, só será permitth.la ás duas altas partes
contractantcs, ainda quan•lo o Brasil abra o dito rio ató
esse ponto a terceiras nações. Todavia os subditos destas
terceiras nações gozaráõ da faculdade de r.arregar suas mer·
cadorias nas embarcações brasileiras ou bolivianas emprcr,ailas ne~sc commercio.
Art. 9." O llrasil compromctte-sc desde já a conrodcr á
Bolívia, nas mesmas condições de polida c de portagem,
impostos aos nacionaes e salvos os direitos do fisco, o uso
de qualquer estrada, que venha a abrir, desde a primeira
cachoeira, na margem direita do rio l\Iamoré, até a de Santo
Antonio, no rio Madeira, a fim de que possão os cidadãos
da Republica apmveitar para o transporte de pPssoas e mer·
c:ulorill!'l, ns meios que oiTerecer a navega~ão IJrasilcira, abaixo
da rflferi!la cachoeira de Santo Antonio.
Art. to. Os barcos, subditos e cidadãos ue <'aua uma das
3 1tas partes contrllctantes ficaráõ sujeitos aos regulamentos
nscaes ~ de policia estabelecidos pela competente autoridade
reSPeCtiVa.
Estes regulamentos devem ser os mais favoravcis á navctLa\fíO e commcrcio entre os dons paizcs.
Art. i t. Para os eiTcitos llesta convenção serão consideradas como embarcações brasileiras ou bolivianas aquellas,
cujos doMs e. capitães sejão respectivamente subditos do
Brasil ou cidadãos da Bolívia, cujo rol de equipagem, licenç:·~
e patentes certifiquem, em devida fórma, que forão matJ·iculadas em conformidade das Ordenanças e Leis das suas
nações e que usão legalmente de suas bandeiras.
Art. 1:!. As embarcações, de c\ue trata o artigo prece·
llente, poderão co~nmerciar uaqucl es portos fluviaes do Brasil
ou da Bolívia, que para esse lim se achão on forem habili·
tados pelos respectivos go,·ernos.
Se a entrada nos ditos portos tiver sitio cansada por força
Saio r e o navio sahir com o carregamento com que entrar, não
se exigiráõ direitos a~guns de entrada, de estadia ou de sabida.
Art. 13. Cada um dos dous governos designará os lugarell,
fóra dos portos habilitados, em que as cmharcações, qualguer
que seja o seu destino, possão communicar com a terra dtrtc·
tamente para reparar avarias, prover-se de combustível ou
de outros objectos de qae careção.
Nestes lugat·es a autoridade local exigirá, ainda que a embarcação siga em transito dirccto, a cxhibiçiio do rol da equipagem, lista dos passageiros e manif·~sto da carga e visará
gratis todos os respectivos documentos.
Os passageiros n:io poderão ahi desembarcar sem prévia licença da respectiva autoridade, a quem para esse fim, deveráõ
!lpresentar os·sens passnportc~, para serem por ella visados.
:\ 1'1. H. o~ f!OYrrnos r! c ~na 11nf!PS[arle I) Jmp~'rarlor dJ
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Hr<Bil e da 1\t)pnblica de llolivia dar se-hão conhecimento dos·
1•ontos, que destinarem para as communicações previstas no
artigo precedente; e se qualquer delles julgar conveniente
tlt!tcrminar alguma mudança a esse respeito, prevenirá ao
''utro com a ncces8aria anticipat:ão.
Art. t~. Toda a t.:OlllJHuuicação com a terra, não autorisada
ou em lugares não designados e fóra dos casos de força maior,
s~r~í punível com multa, além das outras penas, em quo
p(l~são incorrer os dei inquentes, segundo a legislação do
paiz onde esta dclicto f,')r commcttido.
Art. 16. Smi unicamente permittido de~carrrgar toda on
p~rtc da carga fóra dos portos fluviaPS habilitados p3ra o comn;ercio, ~c. por causa de avaria ou de outro incidente fortuito
e rxtraordinario, não pudl'r a embarcação continuar a sua
viagem. Neste C3SO devera o capitão dirigir-se préviamente
ans empregados da estação fiscal mais proxima ou, na falta
•leste~. á qu~ lrJller outra autoridade local, e submetter-se lis
nwrlirlas, que esses empret::a<lo~ o•1 antoridadPs julgarem
lll~r:essarias, em conf,,rrnitlarle <las leis uo paiz, para prevenir
<•! ·rnma i mportnc:ão clanrlestina.
As medidas que o capitão houver de tomar dü sctl proprio
arbítrio, anres de prevenir os di tos empregados ou a utoridadn
i.wal, serão justifieaveis, se elle provar que foi isto indispen>avcl para salvarão do navio ou da sua carga.
As mercadorias, que ·por estas circumstancias extr:lOrdinariJs forem posta:~ em terra, não pagaráõ direJtualgum, ~•l
r.. rem do novo em-barcadas e exportadas na mesma ou em
•Jcll r a cmharcacão.
Art. 17. Toda descarga ou baldeação do mercadorias; feita
~·'m prévia autorisação, ou sem as formalidades prçscriptas
11•1 artigo antecedente, fit.:ará snjeita á multa, além das penas
qllt~ nos ca>os respectivos, conforme as leis do llrasil on da
B.. livia, devão ser impostas a.os ttue commettcrem o delic!o do
c••ntrahnndo .
.\rt. 18. Se por causa de contravenção ás merlidas poli•·iacs c fiscaes, conr-erncntcs ao livre tran~:ito tluvial, tiver
lugnr alguma apprebensão do mercadorias ou da embarcação,
qn<~as transponc,conc:eder·se-ha sem dcmorn olevantamenso
{la dita apprchensão, mediante fianp ou cau\-ão 511lllciente ((o
v J lo r dos oiJjectos apprchendidos.
~e a contravenção não tiv~r outra pena senão a dr mnl1a,
o eontravcntor pourr;í, mediante a nwsma gJr<~ntia, e.,,n.
tinu-ar a sua viagem.
Art. l!J. Se alguma embarcação pertencente a uma da& a Itas
Jl3fles con~ractantes, naufragar ou soO:rcr qu~llqtwr sinistrt>
tL'IS ribeiras da outra, as autoJ'idados locaes devcrüõ prestar
tll:lO o auxilio c protecç~o. que esteja a seu alcanee, aJsim
p3ra a salvação da> vi,las, navio c carga, como para a
uret·adação c gu3rda dos salvados.
Se o capitão ou dono ua c:~rga, ou' quem suas vczc~ !iur,
r;aiz,w tran~portal-a em t.lirr.itura desse ln~ar para u pttrto dn
~fU dc~titw ou outro qnalrjUCI', JlcHieJá fazcl·<l ~~·m p;1gar
::'!rcitu al~lt!ll: ~t>!Jl\'lll\' p;1;;:1iú il·'· tlc:'pc!.t1' lle ~cd'.'tlll\l'l!t".

Nãu c::;!<Hld•J f'I''-':Tllle o r:~pitiío do navio, o 1luno das mercadorias on CJllt.'Itl ELl:lS vezes lizer, pDra sati~f<1zer as desprzas
rio sulvvment", ~c>rào esta!> p~gas pela autoridade local c
in~r:mni.'HHias p~'lü 1l·Jno on qurm o rrprrsentar, ou á custa
tla~ mPrt:'a<!orias, d:1s qnws S>'l'3o nrn rnatadns, Fr.g-undo flS
lt!i~ fh;';l('~ cJ,~ r:da tl'll tl.•< p~izrs, IJU:llltns IJJ;;tl'm para rE~·ll
lim r para o pa•~tlltcut'> d:1s n:.;pcr:ii\·os direiros.
A res pr.ito das nJt:rcadori:t s resta n tcs, proccder·SA·IHt .em
conformidade da legislação, que em cada um dos patzt•s
trata dos casos de naufraifiO, nos maFs '''rritori<>cs.
Arl. 20. Cada Estn;lo po•lt'rú;;tafwlrr·er um direito dt>stinadu <is d('~pezas rtc pharúe:', kt~tz ~~ c qn:Jc~;Jlll'l' outros
:mxilios, que preste ú navegar;ào; mas este t.lireito S<ímcute
será pcrccúido das eml.Jarra('Õe~, qnc furem aos ~cus portos
tlirectarnentn e das quo nelles entrarem por c8cab (f'~<:Ppto
os casos de fofl;a nui·Jr), ~e est:1s ahi tlcsrarrc:;arem ou carr._~garein.

Art. 21. Além do dirPito de que falia o artigo antecedente,
o transito tltni<.d não pu:l1'1'<Í :;e~· ~r;l\·arln, tlin·eta nrm in·
llJrPctameute, rum unlnJ ;dgu m JlllJI'J~to, ~ulJ r1uabjuel" dt 110·
Htifll•r;iio que seja.
Art. 22. Os navios de gncrra do Brasil c da Dolivia go·
zarúõ reciprocamente da liherdadc do tramito o dc entrada
em torlo o curso dos rios dos dous paizes, I[UC fúr lwlJilitar.lu
11ara os navios lll'Jreanh'~. IJcm eo1110 de l'OuJs as i:;cn~ues,
Jwnras e r~vore:', que silo de mo geral.
.Fica rorém cntcntlido, l/Uanto aos a1lluentes do Amazona•,
que a concessão de li herdade de rr,msito e de entrada, fdta
aos navios do guerra, fica dependente de ajusto, que fix.c o
nuniero dellos.
Art. 23. As duas altas parto:> contract:mtcs se ohrig·ão a
não dar asylo, em seus respectivos tcrritorios, aos [':randes
eriminosos c prcstão·so rcciproe,lllll'llte a cuucclll'r a sua
cxtradi~?ío, sob as seguintes cnudirõt:s:
. _
I. • Quando os crimt'S pelos quacs se reclamar a extrad11;ao,
tiverem sido commettidos no tGrritorio do governo reclamante;
2.• Quando o governo reclamante npr<>scntar sentença condemnatoria, ou de pronuncia, ou ainda mc~mu o uwndado tlo
l'risão, expedido scgun<lo as f<innas leg-at'S ;
:t.• Quando os crimiausos furem rt•clamados dircetamcntc,
11or intcrmedio dos agt•ntcs dip!orua Lict·S ou cousulan·s 11')
governo rrf'hmnuto, c, ]"Jr c.·-:eeplJw, pelos presidentes r.l~s
Jlruv im·ias llre~; k ira:;_ <lL: ~!.:to G!.'l''n e ,\ lll:JZ•)Il 3~. e os l'rof•:itos dos dcpartamcutu:; l.iuliviauus tL :),:uta Cruz de !~•
si erra e d0 l.lt.:B i.
Art. ~i..\ ox.tradi'.~'' pu<ler<í :;cr r•·t·hni3Ja por IJlotiyo th1 ~
niutts st·guiuks: homkiCLc•, inL.nti<·Hio, nd :~c~:uu L!n pcs::oa
livro :1 t'seravidii'J, r>nrn,:':iL>, JI,Ct!.t,,, ba:~•:a rôta fraudtlJt'nta, estelliuuatu, lahrica~·~u e introdur::·,u de JII·H?da pnpr:l
un wc.t3llic·.l fat<a, c de p;qJri:; tk ncJi[.J CtHH clH:'u h.;:.ê'l
1'111 i(l!~d•jUCI' dos dt>l!-; !•êli7.l':;; f:JI: ifi ..';ll;,i•l 1!P t''.t'f'Í!'IUr:l'

puhlf,:;t~ e dl' ll')l~\S d1' )t,,n•'jl_;, d,· f.-tr.1~ d1_' P,llUÍ.lil_1) t' ,_~ut.! 1 .1 .:i
1itui~J~ de ,.,_.Hl!H'~r:·ín_, J.'·.ll'L'.f.:.l h ·~ pft tt\:_q ~J.

E:u:cu 11 r o.
Art. 2i>. A extradição não terá lngar:
.
t.• Se o criminoso reclamado for cidadão do paiz a cujo
governo se fizer a reclamação;
2.• Por crimP!': políticos; e, quando tiver si,Jo concedida pelos
actos cnumrrados no artigo antecedente, niio podcr:i o cri·
minoso ser proccgsado ou punido pelos ditos erimos politieos,
anteriores á sua entrega ou connexos com elles.
Art. 26. As despezas com a prisão, detenção e transporte
do criminoso, correráõ nor conta do govnno que o reclamar.
Art. 27. As duas altàs partes contractanles se obrigão
t:nulwm a não receber, sciente c voluntariamentr, nos seus
Estados, c a não empregar no seu serviço indivíduos, que
llt"scrtarem do serviço militar de mar ou do terra da outra;
devendo ser pnsos e entregues os soldados c marinheiros,
desertores, assim dos navi'JS de guerra como dos mercantes;
logo que forem competentemente reclamados, com a condição
de tiUC aos desertores se applwará sempre a pena immcdiata·
mente mais suave, marcada nas leis dos respectivos paizes
para o crime de dcsercão. A reclamnção dos referidos desertores poder;·, ser feita pelos respectivos commandanlPs ou pelas
autoridades da fronteira, c do mesmo modo se ciTcctuará a
cutrrga.
Art. 28. Todas as estipulações dc:-te T•·atado, que não se ·
referem a limites, terão vig-or por espaço de seis anuos, con·
tados da d;ita da troca das respectivas ratilicaçOes, findos os
quaes coulinuaráõ a subsistir até que uma das 1tltas partes
contraetantcs notiliqur. á outra o fCU desejo de dal-as por
lindas, c ccssaráõ 12 mezes depois da data desta notificação.
Art. 2\J. As duas altas part<'S contractantes se compromettcm a negociar antes da expiração daqucllll prazo de seis
annos um novo Trata1l.o com as alterações e disposições, que
a ex;:ericncia c os intcrc~scs dos dous paizes tornarem ne·
ce>sarias.
Art. 30. O wrsentc Tralado será ratificado srgun!lo a fúrma
l·gal de cada Estado c as ratilicações serão troca·das no menor
tempo, que fúr possível, nesta cidade de la Paz de Ayacucllo.
Em fé do que, nós ahaixo assignados, Plcnipoteneiarios de
Sua Alagestade o Imperador do Brasil, e do Exm. Sr.l'resi·
dente Provisorio da Hepu!Jiica de Bolivia, em virtude de
nossos plenos poderes, assignamos o presente Trata do c lho
fizemos pô1· os nossos sdlos.
Cidade Ele la Paz de Ayacucho, na Bolivia, aos vinte e sete
dias do mcz de .Março de mil oitocentos sessenta e sete.
(L. S.) Felippe Lopes Netto.
(1,. S.)

Mariano Donato

Muiw~.

E seudo-:--.o~ prt~::>~lllt~ o mesmo Tl'alaJo, cujo teor
1lca acima inscndo, e lumt visto, considerado e examinado pot· Nós, tudo quanto oelle se contém, o

Approvamos, Ratificamos e Conlinnmnos, assim no
todo como em cadn nm dos seus artigos e estipulações, e pela p1·esenlc o Dnmog por· th·me e valioso
para produzit· o seu devido ell'eito, pt·omellendo em
}.'é e Pal:wm Imperial Cnmpril-o imiolavclmente e
l•'a~el-o cnrn[H'it· e obsnn·:ll' pot· qualquer modo que
SC.JH.

Em testemunho c Hl'mcza do Cfllt: I;izcmos passar
por NiS::> assign:ula, scllada com
o sello Gt'tllllie elas Annas tio Impm·io, e referendada pelo Nosso Ministro c Se1~t'etal'io de Estado
nbaixo assignado.
Dada no Palacio do Rio tle .Tanrit·o, no:; dezeseis
do mcz de Junho do Anno tln Nasdmnnto de Nosso
Senhor Jesus Chrisln de miloilorenlos sessr.nta e Se~ L~.

a pt·esente Cal'l:t,

PEDllO

lntp!'t'atlt~r

(t:orn t:rwrda .)

(L S. ) Antonio Codlto tl,· Srí e

Alhur]ltCl'rfi!C.

ICever·~aes

trocada<;; entre O'i I•lenltJoten"lario!ll BrasileirD
e Dolivhuao exttlie:an<lo o seratid" dtts :.arts. 2.• e 27.•' do
'l'ratado de 27 de Jl:ar~o •le t 86'2.

Mis:-;ih csrccinl do nra-;il ru nolivia.- La Paz,
·I U de Sête111Lt·o de 1867.
~

Sr·. Ministm.-Convintlll fi~or o snnlid•) tltts arts. '2."
27.•do Tratado dt~ Amizatle, Limites, Navegar;fw,

C Jmmm·cio e E~lt'tt~liçã:J, que assignárnos a 27 de
l\larço ultimo, corno Plcnipotcur:iarios do Brasil e
da Bolivia, julgo do m~}ll tlcver· tieelarar que, na
crmlcrencia q11e prcccdt~ll a lltlop•:;•itl do 1llto Tral<tllu, ficou entre núj Clllentlitlo, c é o pr}!b<Hncnto
dos nossos Governo'>, quanto ai) art. ':!.'', q !I c, eut ·
hora a linha divisoria dos dous paims passe pelo
meio das lagôas Negra, Cac•.:r·e:-;, U;lltih-a, ~taudior(:
n Ubcraha, a navega~~ão destas l;1gôa-; ~~ a da Galtiba-Merirn ú cornuuirn ao Bl·o~sil P-~i' 8qlivia, cahnndo, por is-;o, aos dda1Lias 1k. Cl\(1:\ urna da-. Atlas
}'artes eontl'ael.a!l!es o direito dn nave,~ar livrement~
nas~~::i-l@_out!'a: e h·~nJ ;•:-;:-;im tlll•l ;, polu:i?. de::;s<t
navflgfir;ao ha tk sn,r tk!Grll!i!nd;_! ('Ol <!•!curLiú de
awbú~ o~ GoY(·ruu".

r.:\Ef.l'TIYO.

!)91

No tocante ao ar·t. 27.•, tambem fkou entenuidn
entre nós, e é o pensamento dos nossos Governos~
que a condição de soffrerem os desertores do exer·eito ou da marinha de guerra e mercante, eompetentemente reclamados, a pena immediatamente
mais suave, mm·cada nas leis dos respectivos paizes
para o et·ime de deserçáo, só comprehende o caso
de ser esta punida com a pena capital, segundo a
IPgislação do paiz reclamante; e que, dado elle, a
p:nte que recebet· os referidos desertor·es, estará
obrigada a enmmutar o maximo da pena em que
lnnhão iHcorrido pela deset·~ão, ficando-lhe reser\·ada a laculriarle de procedet; como lhe ap1·ouver em
todos os outros casos o
Aproveito a opporlunidade pa1·a renovar a V. E{.
os pr·otestos da miuha mais alta estima e distincta
~~ousiderar_:iío.

A' So Ex. o Sr o 01·. Do 1\Jaria no Do nato l\Juiíoz,
l\linisl.ro do OoVCJ'(JO, da Justiça e das Helar;iJes Exlt~riores.-Felippc

I.opcs J.Vctlo.

A nota do Plenipotenciario Boliviano lt>m a mesma

data~

é concebida uos nwsmos termos. ·

DECllETO N. 4.281-DE 28 DE NO\'EliRRO DE 1St8.
Crea tlm r.orpo tle cavallat·ia ele Guardas N:lcionacs no 1\hmici(lio da Ca(Jital da Provinci:~ do Ceará.

Attendendo ao que l\Ie representou o Presidente
da Provincia do Ceará, Het por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Fica crendo no Município da Capilal
da Província do Ceará ; e subordinado ao commando
superior do mesmo Município, um corpo de cavallaria de Guardas Nacionaes com quatro cotr.panbias
c a designação de 7.•, o qual t.et·á a sua parada no
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente tia Província, na fórma da tei.
José l\Jartiniano de Alencar, do l\Jeu Conselho,
Miuistro e Secretnrio de Esll'ldo dos Nt'goeios tia

Justiça,
l'alar.io
\'embro
gcsimo

assim o lenha entendido c faça cxcculat·.
do Rio de Janeiro, em vinte oito de Node mil oituee;;tos sesscnt1. c oito, quadrasctimo da Indcpcndcncia c do Imperio.

Com a rubt·ica de Sua

~Iagestadc

o Imperador.

José Jl1 art il. ia;w de Alencar.

--;K--

DECRETO

~ ..1,28.2-DE

:18 o _r.: Novmrnao

DF.

f 8GR.

Extingue a Junta de Justiça lllilitar creada provisoriamente na
Provinda de 1\Iato Grosso pelo Decreto n,o 3i99 de 8 de
Julho de 18611.

Hei por hem extinguir a Junta 1lc Justiça l\lililat'
crcada provisoriamente na Província de Mato Gt·osso
pelo Decreto o." :H99 de 8 de Julho de 18fj;j,
O Barão de ~Iur·itibn, Consclheii'O de Estado, Senador do Imperio, Uinistro e Secretario de Estado
dos Negocios da Guerrn, assim o tenha entendido
e fuça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte
oito de Novembr·o de mil oitocentos sessenta e
oito, quadragesimo setimo da lndependcncia e do
lmpel'IO.
.
.

Com a rubrica de Sl.la .\Iagcstade o Imper<Jdnr.

]) EU.lETO :'i", 'a:'\:1 f;

!JI•·,r;cl·~

nr,

28

DE !\"OVDUlHO DE

1868;

;\ C•lfnpa nhia l'aulisl:J da estrada 1le ferro ffe.Juudi~
llf;ces~arit ;wtorisal;fio para flllli'Cic•uar c ap-

;l t:1111pin·1s a

pt·c•\.1 "·' l't''Pl't'tiHls E,;tatul%.

\llelldc~lldo

ao

qtle

Ho rcrJtWl'etl <t Colltpanhía

Pattli..;ta da estrada de ferro JeJunuiah.Y a C;nupinas,
~kvidamc~ule repJ'(~seutatla, c de t.:ouf,;nnidude com
a Minha irnnwdiata Hcsoluc;.ào de 2'~ de A:;osto ultimo,
lnmada sobre o parecer da Sec~:üo dos i\'cgocios do
Jrnp1;t•io do Conselho de Eslado, exarado em consulta
ck :-\ d1~ Jtwho do t:Mrcute anno, Hei por hem Concud . .~r-lltc a neeessaria autorisu1~iio put·a ftlltccionar
1; ,\pprur:u os rcspcetivos Estatutos, eom as moditi,.,ll.:c!t;.-;, •ru~~ com este baixãu, assignauas por Joaquim
Aiti;lo Fernandes Lefw, do l\lcu Cunscl!Jo, 1\Iiuisll'O e
St;t~n·lariu de Estado dos l\'cgocios da Agricultura,
Colltlltercio c Obras Publicas, que assim o tenha enlemlido o fuea executar. Palacio do Hio de Janeiro,
em vinlc oltó de Novembt·o de mil oitocentos sesSPlll;t ('oito, quatlrag:csimo sctimo da Independen·~ia
~~ do Jlltpt:rio.

t:otn a rttlJri1:a de Sua Magcslauc u Imp3t'adot·.

ll•ulilic·:ll;<it•<;

~•

••cr,~r•~
<I<~ '-"on~mbt•o

que st•

o ne~•·eto n,o -1!ZS3
de ·1SGS.

oh~ ~·8

1." Supprlm;J-sc o~ ·I:J do art. n.
2." Sup[H'ima-se o~ 1." do at·t. 1!.1.
:J.'' Art. 21. As funceões da Dircctoria são gt·atuitas. O Presidente, poréln, será remunerado com uma
:;ratificaçií.o, nunca maior de 8:000$000 annuacs, marnela pela assem!Jlóa ge1·al dos aecionistas.
L" Art. 27. TumiJern te1·ú lugat' a convocar,ão exlr·aordillaria pela Dimctoria, sempre que isso fôr
rnquel'ido (Wt'a o li rn designado por accionistas que
rnpt·es<!Itlum uma dc~cima parte do capito.l soeinl

n:alisado.
•:.." Art. 2!). O" votos dos nccionlstas serão rece'.:h; na -"~!tliiiiP l'iiZ''n: ~~'11la ('ineo :tf·•··'tr'" dnr;'1 um

ICIIJ~

llll l'llllJ<:H

Yt~ln

por r:\da dez: cxecdcndo deste numero, se
tl!lt YO!tl por cada dez acções até vinte: excPdcndo deste lllllllei·o, se eontará um rolo por cadn
ri!ltc arçiies :\tt~ quarcuttt, que scrú o nwximo dos
f'lllll:\l'Ú

\ ll (i) c;

•

\:10 ~;l·r;·;l adtniltidus rolos pn1· procurnt::~o nn !'lc•i(·:w dns dif'C('(OI'P".
·· li." \ri. :JO. Para o acC'ionisln poder ,·of:ll' em qual-

rewliiio, t<xigc-sc qut~ nüu tcnlta inconido na
penalidade d(l <H't. 40 destes Estatutos, que lcult::t
r:'gi.-;trado ('. d;·pnsilado su:1s ae(~õcs 110 escriptorio
da CtJmpaultia, LtzPndu-se o registro com tlnlccr.~
dt'IWia ele sessenta dil•.~; u o deposito co;n anlcl'l'dt'll·
!'ia t!r• quill7.t~ l'ttl rf.'i<H'iio ao din da rcnl!ii'to.
'; ." :\r!. 0 I. Para n;tnt· na c!cicüo de directores
cxig,~-:-.ü que o ;weiollic;ln n·gistr·c c deposite suas
:ll~t.:út•.-; no t•,;niplol'in da Companhia noYt!nta dias
t[llf'i'

d:t t•lt•Ít:fill. Jk.'-;ft• d!'jliJSÍ(O I~ do Jli(~IICÍOI!ildll
arli!.~ll <~lllt~c'''!t:nl'' dnr-sc-lw llllla cautela uo

;)tl(f'c;

110

ilt~cioni~la.
8." Al't. :l:i ~ IH. Ko caso de Ycnda da linha, rcSt:hc·r se de\'!~ a Companhia empregar scn capital
ret~inlwl:-;ndo

u:r continua~,;ilo (13 estmcla de fer-ro

att~

ou!ro ponto, s:dru o direito que o respectivo con-

n·aeto eonl'ore ú Compnnltia da cslrnda de ferro de
Santos a Jllutli;tlty: sendo lirilo ao aecionista, que
qnit:t'l', reli1·;:u· st'lh eapilncs.
!l.' AI'L. :J!)
1 f. Hesolrer· a motlificar:üo dos pre~;entes Eslalulus, tienudo qnalcplt'l' nwdilicnc:fw dcpt·ndt'llli' d11 approrat:i'w do Gon·rno llllpcrial.
f O:' _\ri. :.ri ~ I~- EIPgcr o Presidente e Sec.rctarios

s

t•m

~:uas

rcuniúes.

Art. .\O. O necionista que nüo ren!isal' a rcs)f'('.!Íra ent1·ada no \irazo da <·.hnwada, pcnlcrú, Plll
"'twJkio d01 sw·iet :Jdt;, as enlmdas antcr·iol'!llenle
H•rilicadas.
L~! .~ri. r, I. O ac·eionbta impontual podorú juslifkat· .. ~;n JH~I'at1L" a Dircclorin allt~gando os uwth·os
.qnc o impedirão de ft~znr a entrada no tempo competmitc. Se sua justitienção f<Jr atlendida, pot.lcrú a
Dircctoria mandar receLer posteriormente as entradas d:~moradas, exigindo nestes casos juro pela
mora, c que scrú euul.atlo na razão de mais 1 "/. do
que na occasitíu se cobrar na Caixa l<ilial do Banco
do Brasil em S. Paulo, durante o período crn fjll(l
o<·eona a impoutualidatÜ!.
11."

l

I J.a \ri . .Ld. o~ ;H·r·innio.f:l<; l'''r!'lll'l';'itl n;; i"/" pagn-;

EXECUTiVO,

pelo Governo Provincial soiJt·c o capital desembolsado, mas os pagamento& só deret·áõ ser annunciad?s depois de efl'ectivamente recebidos os juros pela·
Dtrcctoria, de tal sorte que em nenhum caso, mnda
lempol'ariamente, parte do capital seja ülll[H'Pgado
em d iridendo.
1 L• Art. !:>3. Depois de consll'llida a estrada, o
t :o vemo da PI'OVincia complelar{t os 7 °/o garantidos.
se pot· ventura os lucros líquidos da Companhia não
altinginmt essG quantwn: c pagal-os-lla por inteiro
<ll~ u maximo de 7 "/o. se a CtHUfHtllhia n:\o llufcrir
lucro algum.
15." Art. 05, logo qnc os lucro;-; líquidos excediío
~~ ·I O%, o Governo da Província CJll rarú em partilha
tg·ual com a Companhia no excesso dos 10 o;o··
Hi." ,\rL !i'7. A Dit·ecl.oria deduzirú nnnua!mcntc
dos lucros líquidos uma <(!lmtlia t·nt'I'PSfliJtJrlr~nle a
sPis dneilltos IHlt' et·Hlo sobre o ('.apitai p;tra f'llrlllar
st~u fundo de reserva. Esta quantia poderá sm· em-

pregada em apolices da divida publica, acçõcs da

Companhia ou pelo modo que mais convcnientn jnl-_
gnc a Dir·cclorin, com a approvaçüo da asscmbléa.
geral dos nceionislas.
11." Art. 59 § 5. Por todos os oult'O::> meios em
!lir·eito cslllbclecitlos a respeito de sociedades <.monymas c companhins.

18.a At·t. G9. O contraclo para a constrtwçã0 dit
estrada de ferro de Jundialty a Campinas tal qual
ft\r publicado o depois de appl'O\'adn pr~!o novct'tiO
ncral, serú pat·l.c integrante dos prl'seulcs Esl<lt.nlos, c ambos entcndct·-se-lrã.o at eito:> c approrados por tndus aquclles que snhser,~nlrem ne\:iícs
da Co!npuuhia ou em t{ual'lllCI' lempü l'on·m dellas
possu tdorcs.
19." Art. 70. A Companhia poderú ler ageneias em
diversos localidades da Província, dentr·o ou fót·a doImpcrio, como melhor convier, sendo indispensavel
n aplli'OHl~;iio do Governo Geral, quanto ús que forem.
esta Jelccidns no exterior. Estas nw~ndns ac.tu~rilõ
pela força dos poderes !{UC Ihes Iorem conlcndos
pela Dit·ectoria.
.
.
20.' Art. 73. Se tornar·-se ncc.essario augmenlo do
Cllpilal pnm a construedío da liuhn con!r·actada, a
assernbléu geral dos aêcionistas poderú anlorisnr
llllta nora emissão dr. acçõcs ou dctcnninllr qne a
Companhin levante empresl.imo qnr nunca poderá.
t:'\l'.eder n um ton·o do ~·apitai soc.i:d. O :nn~tJICJito

ACTOS D(t I'ODEn

do capital, porém, sob qunlqner das f1ínrws irlllit'ndas, não gozará ela garantia de juros rwgos peln
Provinda.
21.a Art. 7.\. No caso de vir a ser uesfalcado o
capital da Companhia em quantia cquivalcniP a 20 o/"
da sua total importaucia, a asscmbléa geral podera
nutorisar a emissüo supplcmcntar de aq:õt's ou lc''antamcnlo de emprcstimo, snha sempre a responsabilidade dos gerentes ua f!ínna da lei. Nesta
lt:vpolhesc, porém, nem as ac~:õcs etuillitlns, Item o
eií1prestimo leranlado, gozar;J(, Llo prhilqdt) da
garantia de juros por parte da Província.
Palacio do Rio de Jnneiru, em ~R 1le No,·etn!JI·o
tlC 1868.

Estatutos cl;, eumpaflhia Paulista ela •~sh·:~tia th• t't•a•ro de
.Jundiahy :t (':nnt•in:ts.

CAI'!TlLO 1.

JJa CVIIlj'll11liÍII C 31111

UI'(Jtll• iStl)âu,

Art. I. o Fica creatla uma comp:mhh1, on sociedade :mo·
nyma, que se tlenominará- Cl'MPANIIlA l'AUL!STA DA ESTUAJJ.\
DE n:nno DE JUNDIA!IY A c,\Ml'INAS,- e que terá Jlül' fim COilS·
truir uma estrada de feno entre cs~as duas cidade!<, seg_undo
a planta, que for approvada pelo governo, e de conformidade
com os presentes estatutos.
Art. 2. 0 A ~éde da companhia c sua dirccçi"io geral estará
na cidade de S. Paulo.
Art. 3. 0 A companhia terá cxistencia de direito na data
em que estiverem subscriptas pelo menos 15.000 acções do
seu capital.
Art. ~.o A duração d·a companhia scr;í de !lO a unos, ou
por tanto tempo quanto fôr o privilegio concedido pelo governo imperial. Findo o prazo do privilegio, a companhia,
a quem fica a propriedade ganmtida, poded vender ess<t
mesma propriedade, ou prorog-ar sua duração por prazo dr.·
terminado, como conviC'r e für drterminatlo pela M·otlul•ka.
~;•·r~l dr a•:~·inuista~.

H!\CUTI r o.

tAPJTI;LQ li.

Da atlminislmfiio da companhia.

Art. ti. 0 Os negocies da comp3nhia serão rrgídos por uma
direetoria composta de cinco membros, I]Uc se denominar áõ
directllrcs, dos quaes um será o presidentt>.
Art. 6. o Os cinco directores serão eleitos pela assem!Jiéa
geral de accionistas. n·.~ntre os directores o governo da
}'rovincia escolherá o presidente.
Art. 7. 0 A eleição para dircrtor ~ó poderá reeahir em accio·
nistas que tcnhão pelo menos 50 acções subscriptas c regis·
tradas seis mezcs antes da eleição.
Art. 8. o As 50 acçõcs, de que se falia no artigo antecedente,
tornão-sc inalicnnveis c ~crão dnpositadas dmantc o excreicio
d:~ di rectoria.
Art. U. o N~io poderão exercer conjunctnmcnte os cargos de
presidente c directores, accionistas que forem sogro e genw,
cunhados, durante o cunhadio, parentes por consanguinidade
até o segundo gráo, e socios de firmas sociacs.
Art. 10. Não póde ser director aqurlle que exercei' em·
preg-o de confian~·a da companhia, ou tenha, quér directa,
qut"r indircctamente, interesse em algum contratto com ella.
A ~upervcni<·ncia de qualquer destes factos importa a perda
do lugar de d irector.
Art. 11. Os directorrs, c os que substilnircm a estes, não
poderão ser rt'eleitos dentro do primeiro anno, contado d•J
dia da substiluicão, de conformidade com o § !3 do art. 2. 0
da lei dr 22 de Ágosto de f.SGO.
Art. 12. A assemLiéa geral de accionistas farú de cinco rm
cinco annos a eleição de sua directoria, e annualmrnte a
substituição de um dos membros desta. Não fica sujeita á
ClSta disposi<;ão a primeira directoria que se elrgcr, que funccionará sem alteração alguma durante a construcção da cs·
trada.
Art. 13. Para a substituição, de quo se falia no artigo
antecedente, regulará a antiguidade, devendo ser substituído
o director mais antigo no cargo. Em caso de igual antiguidade, sahirá da directoria aquelle que a sorte designar.
Art. H. Quando tenha de ser substituído o uircctor esco·
lhiuo pelo governo da pi"Ovincia para presidente, o mesmo
governo uesignará outro d'cntre os que liearem.
Art. 15. Para que· possa a directoria funccionar é essencial
a presença de tres d1rcctores pelo menos.·
Art. 16. A directoria decide todos os negocies da compauhia, e nara esse fim lhe são conferidos plenos poderes.
Art. 17. A' directoria compete :
~ L• E~tabelerer rogulamento para regn· o~ cmprrg~'dos
•l3 <"·OJllp3uhia 11"~ 5eus diUcrcnlcs ~cni•;•.1~.

.\CIOS llü PODE!t

§ 2.° Formular regulamento para a direcção de todos os
serviços, e em geral de tudo que respeita á construcção c
custeio da estrada de ferro.
§ 3.° Fazer com os governos geral e provincial, com outras
companhias, ou com terceiras pessoas, todos os contractos ncee~sarios para a boa marcha da empreza.
§ ~.o Fazer todos os contractos geraes ou parciaes nccess;~rios para a construcção e custeio da estrada, para forneci·
mentos, materiaes, etc.
3 G. o Hesol ver se a exccuçilo clas obras deve ser f!'ita por
a~lministra(.'iio ou por empreitadas, qnt\r geracs, qnL'r rspccwes, com ta bel la ele preçcs, preccdcm1o, on n:Jo, hasta publica.
~ G." Fazer acquisição detouus os bens moveis ou immoveis,
c de tudo qu.'lnto preciso fltr á emprcza, podendo igualmcr.te
nlheiar aCfuellcs, que tornarem-se desneccssaric·s.
~ 7.° Convocar a a<semhléa geral de nccionistns nas épocas
ma~cadns, c totlvs ~s vezes que parecer precioa uma convoençan extraordinaria.
~S. o Organisar o halawo c rclatorio scnwstrncs, que devem
~·~r flflfl'St'.nta!los ;i assl~llli.I•'•.a geral clc aeriouistas.
~ !) ... As:;ignar os euutr~wto,; !Jil<J fofl'lll edel;;a!los eom o
governo geral, ou com o ri•Jverno provineial.
§ 10. Assignar os tituln~ c r:autclns das aceõcs c emlttir
acçiícs nos cnsos prcvi:;t0s nestes estatutos.
•
~ il. Arrerndar os fnntlns da compnnhia c escolher o tle·
poúto uwis conveniente p1rn os menno~.
§ 12. Annunciar as ct:wmarl<~s uns nq·?)cs, respeitando :~s
condi~õrs determin:Jtl~s nestes rs!Dtntos.
§ 1.3. Formular c dirigir o {JI;mo dn csaiptura(io tia COill·
panllla.
§ n. Nornrar c tlt'mittir livrcmrnw Sf'llS empregado~;
diminuir o numrro destes, quanuo ro:1via; marear-lhes a
catrgoria e veneimcnt:JS.
~ W. (Supprimido.)
~ tU. F<~zer :1 distrilmi(ío tl•l uivitlendt'g tle seis em sois
mezes, quando elle JHHler ter lugar, guardada a disposi~:~w
do art. 51 destes estatutos.
~ .J7. Decidir nnalmrntc totlas as fJUestiics, c rcgnlat' todos
os negocies da compnnhia, salvo o~ fJUC são da competencia
prirativa da 1lSscmhléa geral de :Jccionistas.
Art. 18. O presidente é o executor das uclibera~ões e r e-.
soluções da directoria.
Art. f9. Ao presidente compete:
§ f.o (Supprimido).
.
~ 2. 0 Assignar todos os contrados cdciJrados com a llirectoria, excr.pçiio feita dos contractos com os g-overnos geral e
provincial, a respeito rlos fJllnC's se guardará o crue fica d!sJ)Osto no art. 17 § 9. 0 destes estatlli.OS.
ArL 20. Fallecendo, ou tlcmittindo-se algum dos directorcs,
será chamado p~ra substitnil-o provisoriamr.nte o accionista,
que tivm· obtido maior nnmoro de votos immediatarneute aos
r;inco eleitos, atl• que se cumpra o disi•osto no art. 3ti ~ 8. 0
ttestcs c~tatuto~.

.\rt. 21. (Morlifieallo).
·
Art. 2::!. A dírectori:t reunir-so-113 ordinariamente uma vez
por seman~1; extraordinariamcutJ todas as vezes que o exijào
u3 inwrcsses ·da companhia.
Art. :!:l. As 1leebõ,!S da directoria ~rrão tom:\!lns por m~iuria
de votos. l':o caso do empate, o prcsident,J, além do seu volo
eomo direetor, tcr:'t o voto de qmdi·ltHle.
Art. 21. Na falta do presidente fará s•1as Yczcs o d ircctor
mais vot1do.
o~APITL'LO

IJI.

Art. 21. A nssrmiJI!ia geral 1\ a rrunião do lodos os aceiouistas, ou pr,lo menos tlc Ulll tlccimo dellcs, c IJUe representem
!;pb

mil nceiíPs.

·

Art. 2!i.- A assemhléa geral reunir-se-lia ordinariamente
todos os ~cmestres, e extraordinariamente todas as vrzes quo
fôr co:wocada pela direcloria. No primeiro caso hareníõ an·
nwzcios com nnteccdencia de trinta. dias: no scg undo com
:Jntccedencia de Yinte.
;\rt. '27. (Modificado.)
'
Art. 2':!. A asscmlJ]t)3 geral, regularmente convocada o cons·
tituidn, representa a totalidad.o !los accionistas c sms dcci~ões
~iio ollrigatorias.
Art. 29. (l\Iodíflcado.)
Art. 30. (l\lodifirado.)
Art. 31. (Modilicat!o. \
1\rt_. :.:2. E1.n .cada sessão ordinaria a diroetnrin aprcs~•n
lara a assomulea geral o balanço das contas c o rclatono.
O balanço trará a ucmonstração minuciosa do estado da
comp3nhia: deverá apontar o capital social, referindo-se a
tudo quanto represente o debito e o credito da companhia,
a demonstração da conta de ganhos e perdas, e conterá final·
lllcntc todas as explicações para esclarecimento dos accionistas.
Art. 33. Apresentado o IJalanço e relatorios, a assemltléa
geral elegerú uma ~~ommissão de exame de contas, composta
do cinco momhi:os, para dar parecer a respeito. O parec~r da
commissão acompanhado das peças sobre que versar, ~erá
sujeito a discussão e approvação dos accionistas em assembléa
geral, especialmente convocada para esse fim.
Art. 3'1. Todo o accionista terá o direito de examinar pessoalmente o balanco, os livros da companhia, e quaesquor
tHlpeis, ou documéntos de lia. Esta faculdade, porém, ser{t
limitada a um dia par mez o qual será designado pela tlircctorin.
.
Art. 35. A' assem hlél gera I compete:

s 1." El<.•g.;r o> dir•:;~l•)res.

~ 2." Deliberar e fl':"olrt·r sul.orc r1ualrruer proposta da tli·
reetoria ou dos acciouist<•s.
g 3. 0 l\Iandar proceder ~ exames t~a arl;n!ni:,tra~ão ~em
lin~;ítação algunw, nomeautio dclq;atlL•S espcciaes _tJara c~:;e

Jim.

.

~r~·."

Autorisar a tlirunorirr a contrahit' cmprcstimos, marrJÚ..ltt-lhe o mutlü o as eOHtlir~lies.
§ ti. o Antorisat· c dctcrmiiwr o augrncnto do capit~l na
fórma do art. í3 dcnes estatutos, além da quantia gawutilla
}leiO gOYCrJlO da pl'O\'iUCÍa.
ü. o Deliberar sobre a renuncia da garantia de juros por
parte do governo da província.
§ 7. o Marcar gr:ttillcação ao prcsitlcntr.
~ 8. 0 Eleger dircctor rrue sulistitua o tJUe houver falleci<lo,
ou se tiver dcmittido.
~ U." Hesolver sobro a venda ou ecssiio da estrada, dis·
soiu<;ão da comp::whia ou incorporarão del!a a outras companhias.
~ 10. (Mod!llcado).
~ 11. (Modlfleado).
Art. :w. As deeisõ•)S em nsscmldüa 1;nr:ll seriio tomadas
)JC'Ia maioria de votos representados; porr'·ru as decisões so!Jre
os~~ !1. 0 , ti. 0 , ü. 0 , 7.•, u.o, iO cU do artigo antecedente
só f)oderào ser tomadas em assembléa geral expressamente
convocada para tal Jlm, e por dous terço~ pelo menos dos
\'•Jtos representados.

s

r..HIT!'L'l JY.

JJo rnpital social. dos dil't•ilns e dar'l'rS dos

acrin~;istas.

Art. 3i. O capital social da companhia Paulista, da estrada
de ferro de Jundiahy a Campi~ras. será de cinco mil contos do
réis, divididos em aeç,ões de duzentos mil réis cada uma.
Art. 38. As acções 8ào rcalisavei~ em prestações nos prazos
que forem marcados, ou pela forma determinada nestes
estatutos.
Art. 39. As cham:~das serão feitas segundo as necessidades
da companhia c na razão do valor estimativo das despezas
quo tiverem de ser feitas com os trabalhos da estrada, e
serão annunciadas com o prazo de trinta dias pelo menos.
A directoria deverá fazer a· demonstração da necessidade da
ehamada perante o governo da proviueia antes de annuncial-a.
·
Art. Ml. (Uodifieatlo).
Mt. 41. (Motlilicadu).
Art. ·'12. A direetoria tem o direit'l de declarar em com~~''''-0 as acções ~obre •JUe occorra a impautrtalidadc, devendo
;•ill·ii<'JI' •JUe Jh'.jo uull<~~ e ~~:rn \"Ji"r, ''Í'""tll?'3dJ a ..-,r:J.i>o:;,_.
~.e ('lltl'ól:'

'11l•' ~'' >11·1;"111 n:!''·

H ECl'T I \'0 •

Art. ~3. A,; ncçlíes serão no porta lo r; poderá, porém, a directoria declarar no verso o nome do possuidor flUO assim
o exija.
Art. ~1. A transferencia das acçües realisa-se por qualquer
modo vá!idJ em direito. Não póde, porém, essa transferencia
ter lugar por meio algum, senão depois de realisado um
quarto du seu valor (lei de U de Agosto de 1860 art. ~.o
§ 5.•).

Art. ~5. Por endosso só é permittida a transferencia depois
que se tiver recolhido o capital mtegral das acções emittidas.
Art. ~6. No escriptorio da companhia haverá um registro
nominal de todos os possuidores de acçõtJs. As transleroncias serão averbadas por acto lançado em livro competente.
Art. !17. As despezas de tax:a e outras com a transferencia
Ui) cada acção não poderão exceder a quantia de i~OOO.
Art. i8. No caso de perda ou extravio de uma ou mais
acções da companhia, a director1a substituirá os títulos perdidos por outros que serão entregues a quem de direito per·
teução, depois de feitos os precisos annuncios e de adoptar
todas as necessarias cautelas, de modo a iuutilisar completamente os títulos perdidos.
Art. q9. Cada acção é indivisível em relação ü companhia,
~~ deve ser representada por uma unica pessoa, quaesquer
IJUe sejão os contractos de que haja sido objecto.
.
Art. 50. Os credores ou herdeiros do accionista não poderão ar restar sob qualquer pretexto a propriedade de quaes•tuer objectos que sejão da companhia, salvos os direitos que
lhP.s compitão sobre os tilulos ou acções t[Ue pertenção a seus
devedores.
G-\PJTU!.O V.

A rl. fil. Durante a construcciio tia esl.ratla do feno dl'l
Juudiahy a Campinas o governo" da provincia garanto 7 •;.
tlo juros sobrA u rapital que for desombolsaJo.
Art. a:t ( !\lodilicado.)
Art. a.L (Modilicado.)
Art. 5.~. Todos os so3rnostres, em vista das contas e do..:um.Jlltos, a dircctoria proporá á assembléa !{era! de acciouislas
o pagamento de um dividendo que esteja calculado, e a
11ssembléa geral resoh·erá se dtJVe u tlivideudu ser pago
uu não.
Art. rm. (~Iodificado).
.
Art. ati. Esta partilha, que é uma compensação dos 7 •/.,
garantidos pela província, se eiT.:•:tuará só até o recmbobo
•la quantia despendida por ella.
Art. ti7. (Modifieado).

(;02

ACTO;;

no

l'OnF.R

Art. 58. O fundo de resr-rva ú de~tin:ulo a representnr no
fim do prazo da duraç1io da companhia o capital com que se
constitue, e a accndir ác; necellsirladell extraordinarias provenienteos de rorça maior. Nunca, porém, será applirado ao
pagamento das multas em que incorra a companhia.

r\T'ITT.I() YI.

Art. ãll. Á companhia serú disfolvida:
§ t,o Expirando o pr:~zo m:~rrarlo para a sua duração, se
a assemhléa p;eral de accioni11tas não resolver o contrario.
§ 2. 0 Pela venda on ~essíin da estralla a diversa eompanllia nn pela sna incorporaç:io com nutra.
§ 3. 0 Pela perda de dons terços de seu capitaL
§ \. 0 Mostrando-se que n companhia niio pt\de preencher
seu fim.
§ 5. 0 (~loilifica!lo).
Art. 60. Dissolvida a companhia entrará ella em liquidação.
Art. 6l. A liquidação será reita promiscuamente pela comp:mhia a prlo governo provincial, elegendo a assembléa geral
tres liquidadores e o governo provincial dous.
Art. 6~. Podem ser liquidadores tanto accionistas como
pessoas estranhas á companhia.
Art. 63. A r.ommissão liquidadora procederá na fórma das
disposições da legislaçfio commercial.
Art. 6\. Feita a liqnidação e a proposta de partilhas, ser:•o
esses trabalhos apresentados á directoria, quo convoeuá a
assem!Jiéa geral extraordinaria.
Art. 65. A assembléa geral resolverá, por dous terços dos
votos representados, se devem ser approvadas a Jiquida~iio
fl proposta de par til ha.
Art. 66. Approva<la a liquidação c propMtl\ de partilha,
mnhum accionista poderá mais reclamar.

c.\ rrrno nr.

Da {isca/ísartin d > governo tia prot,incia •

.

Art. 67. O governo da província tem o direito de fiscalisar

todos os trabalhos r
ver~os ~l'rvit:o~.

oprr~~l'ie~

tla

c·nmpanh•~

nog

seu~

di·
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Ari. 68. Para esse fim ser-lhe-ha licito o exame dos livros
:1a ·1;;,·ripturaç.ão da companhia e de todos os documentos á
m~~nw pcrtonecntes. A directoria lh'os franqueará, sempra
(IUC

huttver

exi~rncb.

C.\P!Tl!L') \'!li.

Al'l. 6~. Pludilicadu).
Art. 70. (Modilicado).
Art. 7l. A assembléa geral resolverá se a directoria deve
estabe(Pt~P.r agencias, e que poderes lhes deve conferir.
Art. 7':!. A companhia poderá vender a e~trada e sou pri·
v iln~io, uma voz concluída e lia, ou mAs mo durante a sua
eon~trueção, por dclilu~ração da asscmbléa geral dos accioubtas e do aceordo com o governo provincial.
Art. 73. (Modificado).
Art. H. (1\Iodificado).
Art. 75. Depois de concluída a estrada de ferro de Jun·
diahy a Campinas, serão fixadas as taxas de transito, de
accordo com o governo provincial.
Art. 76. Logo que os lucros líquidos da companhia excedão, em dous annos consecutivos, a doz.ê por cento, deveráõser modificadas as taxas do transito, de accordo com o governo provincial. A diminuiç.ão no~ preços das taxas de car•
gas deverá começar pPios generos destinados á alimentaçã()
)JUIJlica, e nos prq~os das taxas do passageiros pelos lugares
do ~.a classe.
Art. 77. Não se pagaráõ dividendos aos accionistas em·
quanto o capital local, desfalcado em virtude de perdas, nã()
for integalrnente restabelecido, na fórma do art. 5.• § 17 n. t.
do decreto n. ~7 H de 19 de Dezembro de 1860.
Art. 78. Os accionistas são responsaveis pelo valor das.
acções que lhes forem distribuídas.

Está conforme.-Francisco Ant01tio de Souza Guimarães.
-Barão de Itapeteni11ga.-Bernardo A. Gavião Peixoto.-Dr.
Clcmeute Falcão de Souza Filho.

{iOí.
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ACI~it:t :1 dt•s'sfrn( i:~ q11c :~ romp:~nhia tia rstr:ula oi e ferro ele

S. Paul•1 f•·z du di;•t>'lo de preftTrnd:l, que lhe foi ~aranrlrlo
na eondi<:ào '13." do Brul'!o n.• t71í9 de 26 rfe Abril 1lc 1H116,
p:~ra o proloug-nmrnto da I'PfPrida estrada de .Jnn<liahy a
Campinas.

At!C'ntkndo ús dN~Iaranles da compnn!Jia da estrada de ferro de S. Paiilo, feitas pelos seus leg-ítimos reprr>scntnntes aos respectivos delegados do
(~overno •ln Brasil, c de conformidade com a !\linha
immedinta Resolu\:·ilo ue 22 de Ag_osto, tomada ~úhro
o parcr.er dn Sccf:üo dos Negocros do Jmper1q. dn
Conscllw de Eslndo, ex:1rado ern Consulta de R dn
Junho dn ~orr·c·nle anno, Hei por hnn ncr•itar a
desisl.enc:ia que a

rr~f•·r·ida

eornpanhia fez do direilu

tle pr·pferencia, qtw lfle foi gar·antido na eondir;:-•o
4:1." do Deerelo n.• o:·,!) de ~6 de ,\hril de Hlt)li,
p:ua o prolong:;~mcnlo prnjcctado de Jundiahy ú
C!lrnpinns .

.ToMJuim Antno Fr-rnant!Ps Leiio, do l\lcu r.onsclhCI,
~eg-ocios da
Agricultura, Commercio e Obrns Publict~s, :tssirn
o lenha entendido e faca executar. Palado do Rio
de Janeiro, em ,·inte oí'to do Non~mh!'O de mil oitocentos sessenta c oito, qnadr·agcsimo sctirno da
Indcpendencia c do Im per i o.
l\Iiuistro c Seet'Pt:u·io de Eslado dos

Com a mhrica de Sua M<lgestade o I111peradur.

Jooqui1u ,\11làn FCI'illtwlcs Leito.

DEUtETO 1'\. 4t85-J>E 5

DE IJEZI:JIBRO DE

,18G8.

I'roroga até o fim de nezembro de 1869 as diSJlOSi~·ões que permittem ás embarcações estrangeil'as o scni~o de cabotagem.

Usando da autorisação conferida nos arls. 23 § 4."
ela J.ei 11. 1177 de 9 de Sctcmhro de '1862, e .H da de
u." 1507 de ':!ti de Setembro de 18G7; Hei por bem
0
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prorog-nr até o lim tle Dezembro de IRG!l as dispo~i
\:lies do Decreto n." 3631 de 27 de 1\lar~.:.o de L%G, que
perrnillem às embarcações cstrangeir·as fazer o serviço de transporte costmro entre os portos do lmperio,
nu que houvet· All'andeg-{ls.
O Visconde de Itabm·ahv, r.onsclhr-iro tlc Estado,
Senadot· do Imperio, l'resi'dcntc do Conselho de Ministt·os. Ministro c Secrdnrio de Estado dos 1'\egocio.;;
da Fnzenda, e Presidente do Tr·ibunal do Tht·s,~m·o Nacional, assim o lenha entendido c faca exeeutar·. Palacio do Hio de Janeiro, em cinco de Dezembr·o de
mil oitocentos sessc11ta e oito, quadragusimo seliruo
da Independeucia c do Imper·io.
Com a rubrica de Sua Magestade o lmpewdor.
Visconde de ltaboí·ah!J.

SE:'IIIOR. - . \ Lei do Orçamento n. o I !i07 (lo 2G dn
Setembro do 18G7, fixou no art. R." p:Ha as despezas
deste l\Iinisterio no § I. o a quantia de 150:000$00.0,
no § 5." a do 10:000$000, no§ H a dt: 20:000$000, no
~ 12 a de 600:000$000, uo ~ 16 (l. do 7Hi::l201)000, c no
~ 17 a de 80:000$000; turl~l pertencente ao excrcicio
de ~867-1Hli8; mas as Jitns quantias nüo for~to sur1il'icutcs para os rc:-;pectivos seni•.~os.
No~ 1. ", vet·ba << Seet·etaria de Estado, '> o dcfh:it
foi de i6:128fl530.
NCJ § 5."-EVl'lltuacs-cxeedcu a E!: iíípi)GO.
Na \'Cr!Ja-Estt·ada de ferro de TJ. l'Pdro li-(~ H)
figura o dcflcit pela qua11tia do !l7: 7!>2$3:11. U desenYolvimento do trafego desta irnporlaule estrada,
que se traduz por augmento de sua renda, exigio
tamb!ilm accrcseimo das dcspezas para a renovaeão
do material rodante, e da conservação da estrada.
Além disso os trabalhos da 3.• Sccrão contribuirão
grandemGnte para este deticit.
•
Este excesso de despeza foi já mnplaruenle ('.Olllpcnsa_ do pelu renda da c:;tn.t.t\tt, que :;e 'elevou a;:,, 1G
do c;tpit::tl enrpreg<J.du.
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o d1~flcit no § 12,-Yerba-Obras ruhlicns Gcraes.
e auxilio ás Provinciacs,-fui de 96:786$700.
E' rlc presumir que o mesmo rlcflcit desappareça,
Jo;;o 1fllí~ se l.t~nha eonhccimento ria despcza fcitn na:-:

Pro,·itwias por eonla dos ereditos que lhes l'orão
concedido'>, c na occasiii.o de liquidar-se o excrcicio,
do que se trilta.
No ~ IG, verba-Terras P11hlicns e r.olonisação,.~rif1c~nt-se o dcfleit de 7:11): i:J;J$170; nws niio sendo
~ullieicntes nssolwas dlls outras verbas para fazer face
ao rncsrno dclil:it, tenho a honr<1 1lc propor a Vossa
1\fagestade Impel'ial a passagem da qunntia de
ti\.1 :78f•$700 das sobras realisadm; ll<lS outras rubricas
para o pagamflnto de parte das despczas, ficando o
rcst.o i!H:tWi$770 pm·a sf~r attcn,litlo pelo Poder Lcgisl;ll.i\o na !-.lia proxirna rnunião.
N<1 vnrha do.§ 17, vorha-l:al1~1:lt8se P I'Í\'ilisa1.:ão de
lndios -la tnhclll deu-se o dnticit de 8:7H$020, proYcnientc de dcspPz;•s cxtraordinarias realisadas fóra
fiO Irnpcrio com missionarios capuchinhos, que tão
rclc,·anles serviços lcrn prestado sobretudo na guerra
em que so acha empenhado o Estado contm o governo do Pan1gtwy.
Sendo, pois, neecssarin, ú vista do que ncabo de
cxpcndct', lan_ça.r mão do rceurso aeonselhado nu
art. 13 da Lct n.• H77 de9de Sctembrodci862:
tenho a honra de <lprescntat· ú Augusta Assignalura
de Yossa 1\Iagcstadc Imperial o Decreto junto, que
autorisa o Ministcrio da Ag1·icullura, Commcrcio e
Obras Publicas, para applicar ás despezas dos
mencionados §§ L", 5.•, H, i6 e n a quantia de
67i:i26$2H, tirada das sobras dos§§ 3.•, L", 8.", 40,
i3, U, 1[j, t8 c 19 do art. s.• da J.ei de Orçamento
perlenccnte ao exercício de i 867-1868, como tudo
se vê das tres inclusas demonstraçõe~.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito dPYossa l\Iagestade Imperial, subdito revercnte.-Joa-

quim Antão Fernandes Leão.
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4286-DE ~0 DE DEZI!MBHO DE ~868."

Autorisa o 1\linisterio da ~gricultura, Commcrcio e Obr~s
l'ublicas para applicar as dcspezas de varias Ycrbas deticieutes
do cxeJ·cicio llc·.i867-1858. p. IJUanLia de G77:126S2U, tirada das
sobras dos U 3:•, 4.•, 8.•, 10, 13, i<t, 11S, 18 e t\1, art. 8.• da
rcsJJCCLira Lei de Orçamento.

Serulo insuflicientes ns quantins votndas nos §§ ~. •,
5.", H, 16 e 17, art. 8.• da Lri de Ot•t:.amento u." ~507,
de 21) de Setembro de t 867, para as despezas, dut·antc
o exercício de t867 -1868, com as verbas- Secretaria de Estado- Evcntuaes- Estrada de feno de
D. Pedro H-Terras Publicas e Colonisação-, e Cat~chese

e

civilis~ção

dos Indios;- Tendo Ouvido o

Meu Consdho 1le Ministros; e de conformidade com
o m·t. t3 da Lei n.• H71 tle 9 de Sclcmhro tlc t862:

Hei por bem autorisar o Ministcrio da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas pam applicar ás referidas despezas a quantia de setscentos setenta e sete
contos cento e vmte seis mil duzentos e quarenta
c quatro réis, tirauu das sobras das ver·bas a que se
referem os§§ 3.•, .L", s.•, to, .t3, H, ta, ~8 e t9 do
mencionado art. 8.•, como tudo se vê das tres demonstmcões juntas; dando-se disto conhecimento ao
Poder Lêgislativo ua sua proximu reunião.
Joaquim Antão Fernandes Le.ão, do .Meu Conselho,
l\linistro c Secretario de Estado dos. Ne"ocios
o
. da Ao•Yricu 1tura, Comrnercio e Obras Pu b héas, assm1 o ten 11a
entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro,
em dez de Dezembro de mil oitocentos sessenta e
oito, quadragcsimo setimo da Indepeudcncia e do
Impcrw.
.
.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
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A. -Demonstl·a~ào das soba•as existentes nas ,·erbas tios
~§ 3.•, 4.•, to~.•, tO, t:J, t.J, :I :i, ttol •• f!), art. 8.• da Lei de
Urçumento IH"Orteot"eote ao exercirio de t867-tS6l!i, e
que tem de ser upatlir.udas aos deli~•its que 111e tlera\o e na
outra" rubrie••s do n•esauo ex"rcicio; a que se •·t•ft"Orc.., o
De('l'eto de>t:l d~at:a.

LEI :>;.o t:l07 li E

2J llE

~E rE~IBIIO nr:

t!!tii'.

Art. 8.•
dt~ vlanlas, sementes c outros
u!Jjectos agricolas .........•...•.•....•.••.

§ 3.• At'qubic;ão
§ 4.•
§ 8.•
~ 10.
~ 13.
~ t.t.
~

li).

7:000$1100

Auxilio ao llr. Martins .................... .
'7:0008000
Corpo de lloJHheiro~ ...................... . H:iíOObOOO
(;:.rautia de juros :is estrada;,; de ferro ...•• 228: 712838i
Ohras l'uhliC'as tio l\lunicipiu ............. ..
7i:!IOIJSIIIHI
J.:-,gu~.u-;

ola Ci:lade ......................... .

'l'd·~~rapho'i ............................... .
Saln·curao i1s Companhias dt~ l'i:twgat:;io a
\:I (lU I' •.••••.••••••••.. , .••.•.•.....••.•• ,

t

18.

~

1\l. Corrdu lii.!r;.l...........

.. .............. ..
Tol~ll.........

'<7:Hil781NHI
1\1:500$111l0

2IO:OOU800él
10: iS:.!GB8(iO
li<í: JS:GS;!~4
--

-~----

I'JI~<:io do H i o de .Tatwiru, t'llt JO. •k DCZCillh<O dt! 1!W8. Jvaquim ...1ulà3 I;crll<.IIHI<:s I.nlv.

B,-OI'mon<;tl'a·~àn 11:1 despeza com as Vet·has: dos:

§§

:1.•

'-·" ·J·I. ·B~. :16, e :17 do at•t. S. 0 •la·J,ei de Orçantentc.
IJCJ'tmwente ao ex<'rcicio tle t8G,-.:IS6:ii, c dos deficits
que ncll:ts se vcriiicárão; a que se rerct•c o Decreto
dcsla. data.
·
---~~--~~-

.

--------

VERBAS.

~

DEFICITS.

1.<'

Jmportanria da !lcspeza c~m a verba
Se c reta ria de Estado •....•.•...•..
C recito da Lei ...... .

1GG: 'i28,~1J30
1ií0:0(:0,1COO 16: 128$o30

ni ta iclem r,om a de Eventnaes ..... .
Cretlilo ela Lei. ..... .

2"2: -iHHGGO
10:ooo;:ooo 12:H7Hlifi.l

§ IJ.

llila

ide~m

com a da Estrada de ferro

B. l'etlt"o li. ....................... 2.0!17:'lil2&334

Credito ela J,ei. ......
§

2.0\JO:OOO,~OOO

li7:7:i2S33!.i

12.

llila idem com a rle Obras Puhlicas
Gcraes c auxilio ás l'rovineias ... .
Credilo da Lei. ..... .

G!JG:7sr.,r;oo
600:000$000 !)6:786$700

§ 16.

nita ielem com a de Terras Publicas
c Colouisação •..•.•••...••.•.••.•.•
Credito da Lei.......

t.~:S2:7a3.~no

7l6:320SOilO i"3G:!i:nnno

§ 17.
Hit:t i•lern com a ele Catcchcsc c civilis:ll;iio de) Inclios ............... ..
Cretlito ela Lei ...... .

88:711~020
8éi:OOO,~OIJO

8:711S020

A deduzir:
llllflOI'I!ll!l'!a tlO e_lcli_f'it IJO ~ 12, JIUC
lka SIIJe~rto a lrcfulllac:ao frrlal......
llita do 'fite é relativo ao § 16, que
lica lli~\'!~1Hlcntc de resolução da
Asscmb e a Geral.. ............ _...

Uli:78t.~70iJ

i\H:G'lliS770 29b'l33H'l70

-·----1----Total. ................ H77:12fl$2H

Palaclo do Rio ele .Janeiro, em 10 tlc n;;zemhro
Joaquim Anlâv Ft'l'l!andes Lrt!v.
P.IRTE 11.

dt)

l8fi'l. -

.''1CTilS DO PODt:n

C.-Demonstrac;-iío das SOntRJilS que se tem tle tirar do'i
§~ 3.•, 4.•, S.•, tO, 13, 14, u;, 18 e 19 do IU'l. 8.<> tia l.el
de Orçamento pertencente :to exe•·clt'lo tle I S67-180S,
para oceorrer aos deOclts dos ~§ ·I.•, !;.•, I I, I G e t 7
do mesmo artigo; a que se rcfc•·e o Decreto tlcst:l tinta.

Para fazer face ao dcticit do § 1.•,
Vl!rba- Sccrctari:t de E~;t:ulo, c de
que trata a dcmonstraç.lo n, serit
tirada:
Do ~ 3.• Acquisição de plantas, sementes, e outros objcctos agricolas,
a quantia de ......•...••••.••..•...
Do § i!J, Correio Geral a de .•.•.•.•.

7:000HOOO
!I:U8$1í30

16: i2R~530

Para o detieit do ~ !S.•, verba-Eventuacs, será tirada 1!0 § 15, Tclegraphos, a de......................... . . .. .. .•. • • ..

t2:1ii/!GGO

rara o fldleit
de

ff,JTO

fiO~

11,

v•~rha-Estr~rla

11" 11. l'•·flro 11, s•·i·;', tir:ula:

llo § 13, Obras l'uhlicas do 1\llluit:i·
pio, a fie ........................ ..
Do ~ H, Esgotos da Cidade, a de .. .

1!J:7G:S~331

77:!1878000 Ui:7:S2/!33.t

Para o dcficit do ~ 16, verba-Terras
l'nhlicas c Colonisa~·iío, será tirada:
Do § 4.• Auxilio ao Hr. IIIartius, a
»
»

de ...................... .
§ 8.• Corpo de nomhciros ..... .
§ 10. Garantia dejuros ás cstrad:Js

de ferro ................ .
" § 13. Obras Publicas fio 1\Iuuicipio ............... ~ .... .
» ~ tiS. Telcgraphos ............. ..
" § 18. Snhvcn~·ão ás Companhias
1lc Navegaçiio ........... .
,, § l!J. Correio Géral.. •..•..••....
Para o rlcficit do § 17, verba Catcchesc c CiYilisação 1lc hulios, serit
tirada do § 13 Obras t'ni.Jlicas do
1 ................... .
lllnnicipio, a (,e

7:000$000
11:500$00()
228:712,~381

46: 123$G !fi
7: Oií2,~:J iO
2'10:000/!000

t :O\JSS330 :m:7sos;oo

8:7ttH02o

Total ..................... 677:126§2·H

l'alaeio 1lo Rio 1lc .T:meiro, em 10 !lc nczcmhro de 18fl8, Joaqtlim _{/llilo Ft'l'lll!lldcs Láio,

6il

EXECUTIVO.

~;E:-;nun.-.\ Lei do Orçamento n." 1 r~iOi de 26 de
Setembro de ~867 lixou para a verba llluminação
Publica do exercício de 1867-1868 a quantia de
570:150~280, que não foi sufiiciente para fazer face ás
respectivas despezas, na irnportancia de 80 I: n9$ 900;
porquanto os pagamentos ú Companhia de Illumiuaçà.o á Gaz são realisados segundo os cambios,
como dispõe a condição ~9.• elo contmcto de H de
l\Iarço de 18:il. Torna-se pois necessaria a abertura de um credito supplement<u, como aconselha o art. 12 da Lei n.• 1177 de 9 de Setembro
de 1862.
A' vista do que acabo de expcnder, peço vcnia a
Vossa Mn~cstade Impe1·ial pam apresentar á Sna Augusta Ass1gnaturn o Decreto junto, autorisando, de
c.onformidadc com o art. L• ~ 2.• da Lei n.• 589 de
9 de Setembro de 1850, e com o art. t2 já cilado da
J.ei n.• 1177, a abertura de um credito supplementar
de\ 2:1·1 :770Hii20, c eonstanle da clcmonslrar)ío junta,
<1 Jiru de on;oner ús dcspczas eom a vrw!Ja IliHnÜHa~:ão Publica, pertencente ao exercieio de 1867-68.
Sou, com o mais profundo respeito, de -Vossa
J\Jagestade Imperia I, subdito reverente.- Joaquim

AnUlo Fernandes Leão.

DECltETO N. 4:287-DE 1o DE

DEZE311.ln0 DE

1868.

A.hrc ao 1\Iinisterio da Agricultura, Commcnio c Obras l'ultlicas um credito supplcmcnlar tlc 231 :770S62o para occorrcr
;ís dcspczas com a verba Illuminação Publica tJcrtcnccute
ao exercido de 1867-1868.
•

Sendo insufficiente a quantia votada no § n." art.
R.• da Lei do Orçamento n. o no7 de 26 de Setembro
de 1867; c Tendo Ouvido o .Meu Conselho de 1\finis-·
IJ•os: Hei por bem, na fórma do art. 4." ~ 2." da Lei
n.• 580 de 9 de Setembro de 1850, e do art. 12 da de
n.• 1177 de 9 de Setembro de 1862, abrir ao l\finisfcrio da Agricultura, Commercio e Obras Publica.s
um credito supplementar de duzentos trinta c um
<·.uutos setecentos setenta mil scisccnto:; c vinte réis
[1ara oceoJTcr ús tlcspczas com a verba lllurniwH:ão
I'U}Jlka pcorl!311CCll!C \J.Q !~XC!Tieio de HHH- Hl.t\8,

.\Clll:-:i

!lU l'<lllEI\

como se vê 1la demonslraç:.ão junta; dando-se disto
eonbeeimcnlo ao l'uder Legislati,·o na sua proxinw
rcuniüo.
JoafJuim Antão Fernandes Leão, do l\lcu Conselho,
1\linistro c Secretario de Estado dos Ncgo('ios da
Agi·icultut·n, Comnwreio c Obrns Publicas, assim o
tenha entendido c ftwa executar. l'alacio do Hio de
Janeit'O em dez de Oe'zcmuro de mil oitocentos sesSCilla c oito, fJUadragcsimo selim o da Indcpcndcncia
fl do Impcrio.
Com a rubrica ele SuD ;\lllgcstaclc o Imperador,

E.\EClll\'U.
0Clii11U'itra<';lll 1l:l olCSlH)Z;l i'l)i(a f'Oill :1 Vl~l·ha

liluminariw

t•ublil':t tt'crtcnt•entc a•, exct·ddo dj.! -1 S(ô :i-'1 ~(j~j; a •iuc
se t•cfet·c o Uct•t·cto dcslll data.
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AClO:S

lJECHETO N,

IW I'Ul\Eil

i2~8- DE

H

DE DEZEMBRO DE

1SG8.

Di\'idc em trcs secções, o batalhão n.• 3 da Guarda Nacional
lia l'l·oviucia do Amazonas.

Allcudcndo ao que l\Jc representou o Presidente
da 1'1·ovincia do Amazonas, Hei por !Jem lJccrctar
o seguinte:
Al't. f." J?ica dividido em trcs secções, o batalhão
de lnfant:uia n." 3 da Guarda Naeio11al da l'rovincta
do Amazonas , c revogado nesta parte o Decreto
11." 1262 de 26 de Outubro de f83:J.
Art. 2." A primcim secc,:üo scrú organisada com
duas companhias, c a designação de qum·ta, na
freguezia de Alvcllos; a segunda com trcs companhias e a desirrruH·iio de quiula, na cidade de
'1' e 11"n, n 1'l'f'!-{lWZiil
• "' t I t~ • Fonte Boa ; e a Lcrce1ra
.
com
du;1s co111paul1ia~;, o a df~:>ign<H:iíu de scguuda nas
froguezias de S. l'aulu de Olivew~a, Tucalius e TulJalinga.

Art. 3.• As duas primeiras secções pertenceráõ á
<ll'llla de infantaria ; e a terceira a de artilharia, e
terúo as sua~ paradus uos lugat·es marcados pelo
lJresidculc da l'rovincia, ua fúnua da lei.
José Martiniano de Alencm·, do l\lcu Conselho, l\linislro c Sccrelat·io de E~ lado dos Ncgocios da .Justi~,;a,
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
llio de Janeiro, em onze de Uczembro de mil oito-

centos sessenta c oito , quadragesimo sotimo da
ludependeucia c do Im per i o.

Com a rubrica de Sua l\lageslade o lmj)cradar.

José Mm·tiniano de Alcncm· •

.....

J\:tio:CUTIVO.

DECRETO N. t28!)- DE 11

DE DEZrmnRO DF.

18G8.

Dh·ide em duas secções, o -i.o baLai!Jão da reserva 1la Gn:ml:t
Nacional da Província do Itio Grande do Sul.

Attendcndo ao que l\le rept·esentou o Presidenlc
da Província do Rio Grande elo Sul, Hei por bem
Decretar o seguinte:
Art..L° Fica dividido em duas secções, de duns
companhias cada uma, com as nurneracõ•!S de vinle
e vinte tres, o 4. o batalhão do serviço·' da reserva,
da Província do Rio Grande do Sul , c revogado
nesta parte o Decreto n.o 2167 do t.o de 1\laio de
1858.

.

Art. 2. 0 A secção do hatalhão n.o ·23 comprohontlorá a froguezia de .Tal.Jim nté a rrontoii·a do Chuy;
e a de n.• 20, os dtstnclos de cxtrmnuros da ~~i·
dado do S. José do Norte, nté a parocltia do Povo
Novo.
José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho,
1\linistro e Sect·etilrio de Estado dos Negocios da
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em onze de Dezembro
de mil oitocentos sessenta e oito, quadragesimo
setimo da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
José ft.frwfiniano de Alencar.

...... DECRETO N. 4290- DE "1

DE DE~E~lDRO DE

"8G8.

Crca mais um batalhão de infantaria de Guardas Nacionaes
no municipio de Qui xcramobim ela l'rovincia <lo Ceará.

Attemlendo ao fJUC l\Tc representou o Presidente
da Provincia do Cearú, Hei por bem Decretar o
seguinte:
.
Artigo unico. l<'ica cr·eado no munieipio de Quixeramobim da Provincia do Cearó, e subordinado
ao eommando superior do mf\smo município, rrwis

.\CTti.'.

llt1 P(•j)Ff\

n111 lwhlli.i!1 d1~ in!'anLH·in, com SC'is rnmpani1I:h
~~ a rnllncrariin de tÍIWOcnta do sonir·o arUn1, o
qual lorú a sua p.11'ada no ]llg'ill' que fho ft)l' marI';Hin pc•lo Prt•sidt~lllt~ da Pt·nvirH:i:l, na fMmil. da Lr~i .
.TtlSt\ Mnr·liniano de Alt•nr<H', do Mcn Conselho,
l\lillislt'O c ~,,.,:r·etnrin dn Estado tios Ncgoeios da
.Tuslii':l, nssirn o tenlw cnlcndido c f;wa exccntni-.
PaLH;'io dn Bio dt~ Janniro, em onze
Oczomht·o

de

do mil oilllt'.t•nlos sc•sst'llla c nilo, qnil.di·agesimo
Sl'IÍilltl da JndPpendencia o do II1lpcrin.

Cnnt a ruhrira de Sua ;\TngPsladc o Ill1JWI'ador·.

DECHETO N.

~~~l-DE

11

nE

m:znmno

nF 18fi~.

iln S•'l't::ío ti•~ halalh:ío, a POI!l]lanhía c a
tlc Colllp:wltia da r.n:1nla Nacional tio srniço tia reserva, or:~anisatlas no Muuic1pio •lc S. José tio Norte da
l'roviucia do Hio G raullc tio Sul.

J.:lrv:1 ú

call'~orí:l

Scc~ão

Attcndcmlo no que l\Ic representou o Prosidcnt0
da PI'Ovinr,ia do Hio Gmnde do Sul, Hei por hent
Decr·etar o seguinte:
At·ligo uni co. Ficiio clcvadns ú categoria de Ser~iío
de natnlhiw, com Lt·cs companhias e a nunwrnçüo
de onze do scrvi~~o. da rcscna, a companhia
a
Seccüo do compaulua tln Uuarda Naeional, organi~ti~las no i\Iuntdpio rle S. Josó do Norte, da Pi·o·
vint:ia do nio Grande do Sul, c revogado nesta parte o
Dect·cto n. o :2167 do f. • de Maio de 1s:i8.
José l\Iartiniano de Alencar, do Mnu Conselho, 1\li~
nistro c Secretario de Estado dos ~egocios da Justica,
assim o tenha entcndiclo o faça executar. Palaêio
do nio de Janeiro, em onze do Dezembro de mil
oitocentos sessenta c oito, quadragcsimo sclimo da
Indepcndencia e do Impcrio.

c

Com a rnhrica de Sua ~Iagestadc o Imperador.;
.Jos, 1 .i.lfcwt i niano rle A leilcar.

Gl7

F.XF.CUTI\"n,

f)Ef.flETO N, 4292-DR 11 DR Drmmnno DE 1868.
f.rt~:l

uma Secção «1•~ companhia •le inf;Jntaria do serviço activo,
no Mnnicipiu 11t~ S..Jus(~ do :'inrt•~•la PJ'(}Yin•·i:l «lo llio (;r:lllde

do Sul.

Altcnrlendo ao flUe l\lc representou o Presidente
fio llio Gntn1le do Sul, Hei por· uem Decretar o
segu inlc:
Artigo unico. Fica creada no l\Iunieipio rle S.Iosé
do Norlr, da Província do Rio Grande do Sul, uma
Secção de Companhia de infnntaria de Guardas Na-,
cionat~s. com a designaçiio dn segunda do serviço
activo, a qual terá a sua parada no lugar que lhe
ftir mano,ado pelo Presidente da Província, na fúrrna
da Lei .
.los··~ ~Jarliniann d1~ .\l,~n,.,ar, do !\leu r:onscllw, 1\Jiflislro c ::il'erdar·io de Esi<Hio dos Negocios da .Justiça,
:~ssim o lenha entendido c faça executar. Palaeio
do llio 1h~ .Jandro, em onzo de Dezembro de mil
oitof:ontos sessenta •1 oito, qurHiragesiruo sctimo da
J nd I',P'~n•lorrt;ia e do Im perio.
C11;n a rnhrka lc Stn )Jngcslatle o Imperador.
Jos1! Jfm·t in iann rlr! A lcncar.

DECitEfO '~. ~2:J:J -·DE li OR OEZEllRRO Dlc f868,
Cr·1!:J um l'omnnnlo su~crior rle Gn~r.las

:Vacionacs nos mu-

nicipios do llin l':u·do e Gr5o-:\1ogol da 1'1'0\·ineia rle J\liuas
c;.er:lC';.

Altenc~en~lo ao ql!e l\Jc~ representou o Presidente
da Pro,·mcia ~le Mmas Geraes, Hei por bem Decretar o segumte:
Ar·tigi1 unico. Fica er·c<hlo nns mnnieipios do nio

Pardo ·~ Grão-~Jognl, da l'rovincia de ~Jinas Geraes,

11111 cornmando superior· d•) 1:u1rclas Nacionaes,
•:omprc~hnndr·ndn 1.1-> b:llalhôc.:; ;~,. infantnria jfl or1'#1111!

Jl.

ACTOS

no

PODER

g:misados nos mesmos mnnicipios com a numert~rüo

st~rviro

de ,·inl.e cinco e vinte se1s do

a SCCÇiiO de !Jalalhilo JllllliCI'O li'CS
avulsa num em dons da l'l'Sena .

C:

at;tivo,

a Ctllllpanltia

.Tosó 1\larliniano de Alrnear, do l\Ieu f.onselho,
Ministro e Scet't'l:U'io de Estado tlo,;; Negoeios LI.•
.lnslit.~tl, assim o lt~llha entendido ~~ façn r-xecutar.
Palado do llio de Jan1~iro, em onw de Dewwbro
dP mil oitocentos st·S~t~nla ~~ oito, quatlr;•gesinw
srlimn dn llldl'JH'Iltkneia e dn ltnpt~rio.
Com a nllwif'a tlc Sua

~lagcslatlc

o Itnprratlur .

.hs/: .l!m tinirmo rlr A lrncw·.

DEl.HETO \'. -'•:!!li--- n:: li nF: nr.zr.-.wno OE 18G3.
llt~!lnz

it

calcl!ori~

~rti!hal'i:~

tlt' comp:l!tlti:l :1 I? scnJw d:~ h~talh<io de
:!a c;l!:tnh X:w:.,tt:tl <l:l 1'ro1iõli'Í:t ti~ 'liit:tS Gerac-:;.

Altendrndo no que ~le rept'escntou o Pre~itlenlc

da l't·ovineia 1lc :llina,;; lic·rne;;, Hei put· hem Denctat' o seguinte:
Artigo unico. Fica retlnzitlo ú catcgorta tle companhia, a .f .• sccçüo tlc batalhão 1l•l a1·tilhat'ia da.
Guardn Nacional da Província dn !\linas G•~raes, c
revogado o Deereto n." :r!Ri de :l de Fevereiro Je
186:) .
.Tos{~ ~lartir1iano de .\lt'ncar, do ~leu Cnnsellw.
Ministro c Scerrlarin dn E,;tado dos :'-/rgodo,; da
.ltrsri'=a, assim o lenha entendido e fiu;n ·~xccutar.
P,t\acio do Hio de Janeiro, em onze de Dezernbro
d ~ mil oitocentos sessenta e oito, qnadrngesimo
s:~tim:) da IIHkpcmlcnda c tio Ituperio.

Com a ruhrkn de Sna :1Ja::I:estm1e o Imperador.
.lusl Jfn;··tinirli1n r1c Alrncm·.

-

têXECUl'lVO.

DEI:IlEI'O ~•:n:·a

42\r>-DE

11

DE DElEliDI\0 DE

1868.

um~

ll'tC3,

seqiio de h:•talhão de infantaria de Gmll'(las Nario
na fregtti)7.Ía de l:ullaj:'ts c rio l'urús, da l'l'o\·inc!a do.'

!\ IIJalOilaS.

AU~ud.~ndo ao que l\le representou o PresitknlH
da l't·o,·inl'ia do Amazonas, llt.!i por !Jenr Decretar

u segui11l•·:
Arlig•, urrico. Fica creatlo na fr·eguezin de Codajú:-;
rio l'unís, da Prm·ineia do Amazonas, uma see•.:üo
de hataiL;-to de infantaria co111 tres companhias, c
a dt~sigrHH;ão de sexta do set·vi..:o acli,·o, a qual
l••r·it n. su:t parada no lug·ar, que lhe ft)ro mareado
,,..,,, l'n·sidenle da l'roriueia, na 1'1ínna da Lei.
.lllst·) ~l.trliniano de AlerH:at·, do l\ku Conselho,
1\lillistt·o e Stll:l'elario de J~slado dos l\'egocios da
Justi~:a, CJssilll o lenha entendido e fa..:a executar·.
l'alaeio do Hio do Janeiro, em onze de Dezembro
de mil oilocP.ntos scsspnta B oito, quadrng••sinw
seti111o da l:rdepeuduucia e do lmperio.
~~

Co:u a ruuriea tle Sua jlaJeslatlc o Irnpemdur.

JasJ Marlillimw de .1lcw·a . ·.

-•'i•

hEt:HETO ~. ~ ~\Jij- DE tI DE DEZElllliiU DE 18G8.
calt~;wria d~ Ctllllf!auhia u 1.• csqn:ulr:lo 1le eavallaria
«Lt t;11anla !llaciuual da l'roviada «le l\Iiuas Ger.le~.

H,•,Iuz ú

Allt~tHiendo ao que !\1,, repl'cseulou o l'n~siuenle
da l'rovineia dt~ l\linas Uet·a,~s, Hei pvr I.H!Ilt Jlc··
'Tela r o scg-u i nle:
Arlig-u uuieo. t:ica retluzida ú categoria de cumpaulria o t ." l'squadriio de cavallaria da •:uarda
Nacional da Provinda de l\linas l~er·aes, e roro~·ado
nesta parlc u lJet:relu 11." 8:i1 dt: S de \ovl'tllbru
tk ·I~Lil.

620

ACTOS DO I'ODE!t

.Jus•~ 1\larlinianu de 1\leucar. do l\Jeu Consellw,
lllinislro e Se~.;ret<Jrio de Estado dos l\egocius dn
.Justiça, assim o le11lta enlcnrliuu e faç:a •~xecutar.
P<Jiacio do Hio de Janeiro, em onze de llezeruLH·o
de mil oitocentos :.;cssrmta e oitn, qtwdragesi111o
sctinro da Inucpcudcucia c do I111perio.

Com a rubrica de Sua MagestaJe o Imperador.

JrELJlETO l\. 1:!\tí-m: H uE uu.EuJ:rw 111-. loti8.
tn•a

1111

t.crmo

dt~

Leut;IÍes,

lla

l'nniueia tia B:1hia, um lu;,:;u
de

'''~ Juit l\luuidpl, que uccumular.t as fuuc~·ôc~ tlc Juiz

Orphàos.

Hei put· bem !Jecrd;•r u seguinte:
Artigo unit·.o. Jla\·ert'l 110 tenno do Leru.:üus, na
l'royiueia da 1\;dlia, um lugar· de .Juiz l\lunicipal,
que aecurnula1·ü as func~,:õcs de Juiz de Orpltflus,
rcwgadas as disposições em ~~onlrariu .
.los!~ 1\Iartiniano de Alencar, do Meu Conselho,
1\linistr·o c Scnctariu de Estado dos Negoeios da
;Justic:.;J, ussim o v~ulla entendido e l';wa execltt;•r.
l'<Jiado do llio de Janeiro, ern quatorze ~·le UPWIIJhru
de mil oilut:enlos sc~ss!~JJla ('. oito, IJilndr·.-gesilllu
~cliuw da ludepeudeuda e do Iurpcdu.

t:ullJ a ruiJrica de Stltl

~Jagc::.tadc

u Irnperadur.

li~

EXE(;Ull\'0.

JJECHETO l\. 1.:W8-DE H

DE DEZE~wHo ut~

I

1Sus.

J::xtiui(UC os IJalalhõ~s n.• :126 do serviço aclim c :la do da
r ~se na, da Gaanla Nacional da l'ro,·inria tia Bahia.

Allendcmlo ao que Me representou o Presidente
da l'rovincia da Bahia, Hei por bem Decretar o
:,;eguintc:
Artigo unico. 1-'icão extinctos os IJatalhõcs n.• 126
do snrvi~:o actiro, c 15 elo tia resel'\'ü da Guarda l\aciorwl da l'rovincin da nahia, c revogados os Decretos
11. os 388:> tlo 1.• de Junho do armo proximo passado,
e 4100 de 12 de J.<'eycrciro ultimo.
José Martiniano de Alencar, do l\Ieu Couselho,
!llinistro o Sccr·etario de Estarlo llos l\cgoeios ri<J
Justi~:a, assim o lt-llha eutclltlido c f;U"a executar.
J'alado do Hio de Janeiro, em quatorze tfc Dezembro
de rui! oitocentos sessenta c oito, quadragesimo
setimo da lndepcuucucia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua !llagcsladc o ltupcrador.

Jvsú .liJarliniano de Alc:ncw·.

-IJECBETO l'i. 4.299-

DE

H

DE DEZE~lUI\0 DE

18li8.

Marca os uniformes para os corpos da Guarda l'i'adoual tia
capital da l'ro,·iucia tio l'arauá.

Allcllllcndü ao que l\le representou o Presidente
da Jlrovineia do Paraná , Hei por ucm Decrctm· o
segui utc:
Arligo unico. Os corpos da Guarda Nacional da
cilpilal tia Provinda do l'nraná, usaráõ dos uniJ'urtucs lllarcados ua proposta junta.
Jo:,é l\lartiuiauo de Aleuear, do 1\leu Conselho •
~liublru c !)ccretario de Esladu dus l'\egocios da

.\C lOS IJJ l'UIJEB

Justit.;a,
J'alado
de mil
seliruo

nssim o tcuha entendido e fa«,:a executar.
do Hio deJaueim, em quatorze de Dezembro
oitocentos sessenta c oito, quadragcsimo
da Indcpcndcncia c do Impcrio.

Com a rubrica tle Sutl

~ll•gcstade

o ltuper;Hior.

Jus é illa!'[ úúww de

Jllc/l(~W ·.

--St:lllwr !-A )pj tiO Orc';llllelllo 11." J:i07 lk ~li de Sc•lt:rrtl•ro cl1: ~HG7 eorrsi;-;iiou 110 arl. L• p<ll'a ~~~~SJH:w:.;
do ~ f." (( Secn~taria de J~sladu )), 110 exet·cidu ue
1867-18G8, a quantia de 1:.17: \H5800U.
Taes despezas, porém, i m portúrão e111 H I : O(i:l~.:no,
dando-se na I'CS(h~tlh·a \erha 11111 dclkit de :1:·118$~:10,

que pi'Oróm da inqm:ss<io du doetunclltos relativos
ú guerra cmtll·a o l'araguay c ú intcrpetraçào das
Conrcu«_:õcs Consulc•res celebradas eom Portugal e a
Sttbsa, e de ohms de urareell<ll'ia feitas par·a a Secretaria de Estado dos Negocio:; Estr<.lllgeirus.
A 111esnta lei rohHt pilra dcspezas do ~ ti." <\ Exlraonlilwt·ias 110 Ex!Pt'ÍOI' ,, a quantia de 111: 9:J:J~:l:JO.
~i~ndo iusuflideull\ esta quantia, foi, e)e\'adu a
111 :6!H$Uil, IIH·diault~ u •·n:ditu supplemeurar tfe
·I02:7ijfi$Gil, eouccdido pelo Decretou." U:l!j de f de
Abril do corrente auuu. A despeza eH'eeli\'a excedeu
íliuda a esl1~ cl'edilrJ, avultando 110 excesso tiS difJ'ureuc.:as tk c;unhio. I~sla:-; lnunlüoa2RO:~n~líl,rpwudo
a despeza au lo risada 11it o fui superior· a f':!: 1SO~li0 I.
lia, portanto, 11es~a ,·crha 11111 delidtde de 2tH: Í·liSin,
que resulta .da :;otllltla d:lqnellas duas par·cellas, e
foi occasionado pelas cin:umstancius cxcepcionaes
em que se acha o paiz.
Em outras veJ"IJas a Jespeza ficou aquem dos crcditos, apresentando as seguintes sobras:
No§':!." Legações c Consulados .....• 23:118$230
No§ 6." Extraordiuarias no interior.. 12:000$000
· E no ~ 7.• Com missões de liuütcs, e de
li•Iuitliu_:ãL' de ree!Hrna«,:ó":' . . . . . . . . . . . . 23:000$000

r.xr.r.rTim,

Do Pxame dos nlg:nismos acima e);postos,

\'f~-sc

r\tw o ciPiicit da verba do§ 5. seria diminuto e po0

' er-se-hia supprir com as sobras de uma das (hlas
verbas, se não fossem lanr;:adas á 1~onta do l\linisterio
dos NegoC"ios Estrangei_I'C?S as dilfcrrnçns ele cambio,
que avuJIMão no exer·cJcro de que se trata 1'111 POil'-'Cquenda da sua baixa constante.
E', pois, mister usar dos dons meios lcgacs, trnnspl!lrtc de soiH'as c crP.dito supplcrnent.ar, pal'él saldarem-se as contas do .Mi111sl.crio 1los i\'Pgorios
Estr·anw·irm;, no PXt•reicio de i8ü7-1Sii~. O Dt>crelo
que. om tenho a homa de suhmelter á Apj)rovn•.:ito I'
Assrgnatum dt) Vossa l\Iagestade Impcr~a , em conformidade do qne dispõe o art. 1;J da Lei n.o lli7
de 9 dn SetPrnhro tle t8t.i2, só tem por lima applicação das ditas sobras na importanei.1 de !iR: tiR~:!;!O
para ~;upprirllPIIIO das n~rl•ns cujos tTPtlitos foriw
'll'dl llkit•lllt·s.

·

Tt·nlw n honra de St'r, St·nltor, tle Vossa
Impninl, muito reverente e liel suhtlilo.

TlFTHETO

~. '1300-DE
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~Iag-Psl:ult~

DF. nEZIDIDRO rn:

·IRGS.

Aulrll'isa o ~:iuislro e sccrrtario de F.sl:ulo tio~ :'icgorios F:slrangt>iros a appliear its tlt~Sflt'Z:ll> ela vnha " St'e'rc'lari:t de
Est:uln, " dtl cxrrl'.icio de \Hili7-IAAR,)a tjll:llllia de 3:1Hifi230,
tiratla rl!ls sohras tl:t vrrha " tcg:u;ücs c Cemsnl:ulos, " c ás
da vrrha " Extr:umlinarias no cxtcriot·," a quantia de 11ã:COO$,
l.iratla Iam hem tia:; sobras da mesma verba " Lcg:u;ft~•s c Con~ulado.~ " r• tia tle " Extraot'tlin:u·ias no interior " c " Commissõe~s tle limites c de liqnitlação ele t•cr lama<:iics " tio lllt'SIII0
rxrrrido.

Não sendo suflkinnlc a quantia que a tci cio Or~n
mcnto n." Hi07 de 2G de Setembi'O de 1861 eonsignou
para desprzas do ~ L 0 do nrt. ~.o 11 ~ecretaria de Estado , » nem a que a mesma Lei e o Decreto n. • 4135
de 1 de Abr·il deste anno concedêrão para as dcspf'zas do ~ 5. • « Extraortlinarias no e~ tcrinr; » Hei
por lwm, Tendo Ouvido o Conselho de l\Iinistros, e
~~~ conformidade corn o tlisposlo no art. 13 da J.ei
n.• H77 de 9 de Setembro de 1862,. Autorisnr o Meu
Ministro P. Secn~lario dP. Rs!:ltlo tios Nt~gol'ins Es-

.\c.To.;; no r>o1w.n

tr·nngeit·os a ,applicar no pagamento das tli!Spezns d()
§L" a quantia tlc 3:fl8$i!30, tirada das sobr·as da

verba <I tegaçõcs c Consulados, >>e ao pagamento
das do § 5.", a fJUantia de 55:0008000, li!atla tamhem
d;ts sol>rns da rnesllla ver·ba « Legnçoes c Consulados >l, c tolas «los ~§ u.• e 7.", « Jt:xtraorclinarins no
int~r·ior » e « CornmissõPs de limites c de liquidação
de reclamações >> do referido exercício, observando-se as forrnalid<~dcs indicadas no mencionado
nrt. 13.
José ~faria lia Silva Paranhos, do ~leu Conselho,
e do de Estado, Senadot· do Irnperio, l\linistro e Sceretar·io de Estado tlos Negocios Estrangeiros, assim
o tenha entendido e faça executar, expedindo os despnclws necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em
dc~zoito de Dezemhro de mil oitocentos Sl'Ssenta n
oito, q11adragt~simo sctimo da Independcneia e do
lrnp,~rio.

Com a rubrica de Sua

~Jageslatlc

o Impcl'ildor.

Josd Jlal'ia da Sib:a Parrm!ln<;.
-~·--

SNJhor!- As quantias voi<Hlas para dcsnez:~s da
exterior', >> do I\linister·io
no anno linanccii'O de
18G7-1868, for·ão as seguintes:
Pela Lei n.• i:)'J7 de 26 de Setembro
de t8G7............................
11:933$330
Pelo Decreto rr.• .ít:n de I de Abl'il
v'~r·ha << Exlraordinarias no
dos ~egocios Estrangeir·os,

de 18G8....................... .. . . .
E pelo dect'eto 11. 0 í:10IJ de !8 de Dezembro de 1868....................

102:7;)9$61.1

Total...............

t 99: 692~971

As dcspezas que se tôrn de ell'eduar·

pela

lllCSilll\

\·e riJa illl portào

Clll. • . . •

;):.>:000$000

LJ8: li 0$07:j

Ila p0rtanto Ulll deficil tlt~............ :n8: H7fl10i,
deficit devido <i avultad<\ uesp•~l<l de dill'erenças de
cambio, que no l'eferirlo (•XI'rcieio Plerou-sc ;í f!llanlia
de ~80:9:37$141. •

EXECl'TI\"0,

Para supprir esse deficit tenho a homa de submclter ft Approvação e Assignalura de Vo:-;sa 1\fagP.stndc, em conformidade da lei, o Decreto nnnexo;
que concede ao Ministerio dos Negocios Rstrang-rims urn cr·ctlito snpplemcnlar de 238: 4i 7$f 04, para
ser appliendo pela verha cio § tl. do art. 4. da lei
do Orçamf\nt~ de ·1867 -.~868, ao pag:unenl!l de rlespczas prorenumtes; de drffercnças de cambiO.
Tenho a honra de ser, Senhor, de Vossn Mag-rstnrlc
JrnpPrial, mnilo rew~rente e fif}l suhrlito.
0

0

lJEf:lt ETO :\,
Ahr·e ao

·"inish~r·io

~~:101

-tm I R

1los 1\"egoei••s

llE IH\ZE\IJHW 111:
Est.ran~;·eiros

uru

18C.R.

~l'l'llito ~~~~~-~

plemcntar .de 23S:H7/IIO~ para ser applirado, pela \'erba 1!0
~ 11. 0 rio art. <I u da Lei do Orçamento em vigor no excrrkio
de :1867-liS, ao pagamento de tlespezas provenientes rle 11lf·
,.,.,.,.rr~as 1le r:rmhio .

.\:lo havendo a Lei do OI'camento n. o 1507 de 2G
de SPtemhro de -1867 .-:onsignado fundos no art. 4. 0
para pagamento das dim~reuças de cnrnhio correspoudeull's ús clcspezas extraordinarias no exlf'rior,
a~ ajud<1s do custo e aos vencimentos dos Erupregadus do Corpo ()iplornatico e Consular Br·asill'tros,

que süo caleulados ao cambio de 27 dinlwiros esterJuros por 1$.000, c lendo de ser satisfeita a imporlancia dessas differencas de cambio pela ;-erba do
~ r,:• do referido at'Ligo; onde por i~so se dú um defitai d1~ 2:1s: \.17$IO·i; Hei por f1em, de conformidade
0
CO[[J o !)IH~ dispõe o art. 1t da Lei n. 1177 de n de
Setembro de 1~lit, c Tendo Ouvido o Meu ConseHto
dr! l\liublro~, Autorisar o .Ministro e Secretario de Esladu dos Negudos Esl.rangciros para ahrir· um cr~
flito suppi(!IHeutm· de 23tU.I7HlO&., a tim de ser nppiwado pelo ~ !i, 0 do SU(ll'UIIICIICIOIJildO art. :\.." 110
pag.uuemo de despezas prov.enientes de difl'ereru,:as
de earHJ>iu. observamlo-se as formalidades pr·Psnipws por lei.
.Tns() Mnrin ria Silva Parnnhos, do ~Imr ConsPiho o
dn tlcl F.star.lo, St~nador do lmpcrio, ~liniMm l~ St>l'.rP.-

t}2ô

r.af'io do3 Estatlo dos Negocios Eslrangeims, asssiru
o tenha entendido e faça executar, expedindo os despachos necessario);. Palacio do Rio de-Jnneito, em
dezoito de Dezembro de mil oitocentos sessenta c
oito, quadragesimo sel.imo ela Indt>pP.ntlnneia e do
Imperio.
Com a rubrka rlP. sua l\lngPsladn o ImpP.•·ador.

I os/> 1lfal'ia d(r Silra Pnraíl h os.

-·-··

.............
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JIPgula a posse tios· Empregao! o~ do _llinislerio tia Justiça e tb
outras pmviclencias a rrspl'ilo ela w~;pcclioJto dos litulos.

Em vir·lude do que representou "11Ieu ~linistro e
Secretario dt~ E~tado dos Negoeios da Justiça, e
Usando da ultrihuição, rpw Mn RonfPrP o nrt. 10~
~ H da fonstitni.,;üo.
Hei por hem flecretm·:
Art. ·1." A posst~ dos Empregados sujeilos no Minísterio da .Tustka, com excepeão da nuat·tla Nacional,
será dada do c·;onfonuitladt) éom as disposi~;i"tes deslrJ)pereto.
Art. 2.• Ao .Juiz "unicipal compl'lo 1lefPrit· o jut'nmenlo e posse a Lorlos os Empt'Pgados, que tem
juri.-;die~;ão dent1·o do mJJnit~ipio P s1ws !'l'f-'gllt'Zins.
(Lei dl' 1." de Outubro dt~ 1P.tR, nr·t. l'•í ..,
Ar·r. :1." A' Cnmm·a :\lunicipi!l ron1~WIP igual nltrihuir;üo a respf'ilo do Juiz )lunir~ipal, niw cstawln
prnsr•ntc no trnno n .Juiz dn llir.dlll. (l.t>i de 1."
t!c Outuhro de IR2R, nrl. 5i. Lt'i tiP r~ dr Dl'Zrrnhrn
d" 1R:IO, nrt. ':? .")
At·t. L" Ao .Tttiz d11 Direito l'ompele deferir jurnmrntn no Juiz Municipal do termo, em que· residir; c Pnm nnlori..-nt_:fln r-lo PrPshlPnt.e :1 qualquer
EmprPgndn, rpw tcnhn jllt'isclit~t.:iln f'lll 1nab tlc' JJJll
lf'l"lllO.

EXl\t:un vo.
Art. ti." O Presidculc da Provincia dcfm·it·á o juramento e posse aos Chefes de P.olicia , Juizes de
Direito e Jmzes .Munieipaes com jmisdicção em mais
de um termo. (tci de :1 de Otttubt·o de 183í, art.
;;,o § f L)
Art. 6.• Na CÕI'tc os Juizes Municipaes e Juizes de
Uit·eito prestarúlí jm·anwnto nas mãos tlo Pr·esidenle
do respectivo Tl'iuunal de 2." iust;mcia. (Lei de i r!e
nczemb:·o de 18:Ju. t:odigo dn Pt·ocesso, at·t. iiO.)
"\r·t. 7.• Ao Pt"t)~idenle dos Tribuuacs, e em falta
•lelle a qtwm o substituit·, incumbe Jefer·ir o jurauwnlo e posse aos respectivos membros. (Ordem.
L. t.• TiUi." ~ :1 ":Lei de ·18 deSelcmht·o tle t828, art.
.1,''. e Hcg·ulatncnto de a de Janeiro de ·1833, arL 89.)
\ t·t. 8.• O Pt·esi•leute do Suprem.o 'frilmnal du
.Justil;a Jll'l!~;tat'iÍ jUnHIIClllo na (Únlla do Ut'l, :1. da
J.l'i de IR du Selt~tniH'IJ d•~ 11-\t.H. O da Hcllw.iin e
Tribuual do Comllll.!t'do da Curlc nas tw1os d~, Miuistr·o da Justi~,:a; os uutt·os nas tw.1os do Presidenlrl
dn r·espeeliva Província. (Hegulamcnlo n.• 7:18 do
t:i de Novembt·o Lle 1Mü0, art. :.10.)
·
.'\t·t. u • o jumruento póde ser· pr·c'slaJo pur·(H'u~
l:Ui'auor·; mas o acto da posse súmontc se cun-.itler<l. com pie to para os etl'eilos legaes, depois do
exercício.
·
Al't. 1O. Oeuti'U de oito dias Ja Jata da sua eutt·ada em exercido deve o empregado remctler u
t·esp~cti\ a certidão ua Corte ú Sccr·ctaria da Justi~n
n nas l'rnvi11das ao Presidente, o qual a tmusmHrirá ao (;ovel'llo immcdiaturnenlc.
c\t't. 11. O empregado nom"l<Hio niio póde entl'ar
etu excrcieio sem tirar o titulo, salvo quando o
serviço publico ussim o exija, devendo esta clausula
"e r rousignada uo ucto de sua nomeação.'
Al't. ·I:!. No t~nso do artigo auteriot· se expedirá
dir·cetameute au empt·cgadu uma cópia do aclo de
uonreaçüo, ticando ellc eomtudo obrigado a tirar
u titulo uo prazo legal.
"\rt. 1:1. IucorTet·ú no art. 1::!8 do Codigo Cl'iminal
u Jui~ !JU Camara Municipal que á vist~~ do li~ulo ou
da copw no cnso do art. 12 t.leixnr sem unpcdnnento
legitimo de deferir o juramento no prazo de tt·es dias.
Art. 11.. Em caso exlmordinario, o Governo e os
Pt·esidentes, a rei'>peilo dos t.•mpt'e"'ados de sua no,
tuea.:~iío, poderão pur· ado c:;pecial dispensar a possq ·
G havei-H (~VIIIfl dad;t pelt~ silltples ll'tHik•:•~n do
0

I i 111 I (l.

ACIUS UU l'UUEtt

Art. H;. O pt·a:w legal para u empregado eutrar
em exercício e tit·ar o titulo é de Ulll llll'Z pam u
Curte; dous pam a Proviucia , do. ~lio rle Jane_it·o;
quntt·o para a de S. J'nulo e .Est~ll'tlo Santo; ctnco
para todos as oulms, com excPpf:ao de Mato Grosso,
noyaz, J'iauh~· e Auwzunas~ p<•t·a ;Js quaes scrú dt·

sele

llll'ZCS.

:\r!. ·16. O empt·egut.lo, quo ni:ío cnlt·m· nu met··
•·.il'io do etnprego para que fut· JJOIIJCatlu. c niiu
lirar o t·espectivo titulo uos pmws IIWt'catlus 11"
;nt. ·I::, pct·Jerú u tlirei lu it twuteaçiío.
:\rL ·17. Vcritieado mt Secretaria Ja Juslica o la!J~u
dH tewpo, será JJOI" despacho do )Jiubtro julgudu
:-.e111 ell"t~ito a respectiva uoua~n~:üo e declaruda ;t
vacanda do lugat··.
Art. HL I'1'0"1Hido a pmlc impedimento lt•girimo
nutes t..le expi1·a•· o pl'az'J, sc•·-lhe-ha cuuceditla lllllél
pi'OI"Og'ôH:iio JHJI" ll_lefadr_· do ft•JIIP!l ..
\rl: Hl. Us Prcstdeutes de l'run~Jeta . e tJU<lt..!S•/IICI'
autond;.lfles JWI"Uiltc lflll!lll p1·estao JUt'ameuto us
t:mpregados do ~liuisleriu da Justit.:a, de•;elll comlllllllicm· o lapso d~! l.•~tupu, l~g-o qu_e SIJ verifique;
u1·deuanJo os Presidentes a llllllledw·a suspensiil'
daquelles que csthcretu eXt!l'CI!tHin os cJrgus se111
titulo.
\rl. '.20. Sm·vit·ú de titulo tlc nutuCl.lt.;ão o pwpt•it~
Hecretu. Dez tJias depois da publieaçüo, 1111o sendu
solicilatlo, a Seer·etaria o remetlcrá Sf'lll ollieio ;í
Presidcucia da respecti,·a Provineia pnra ser eulrcgue ft parte, logo que ella satisfa,:a os dit·eitos.
:\rt. 21. O rcgisll·o dos Decretos de no.ueaçüo.
depois de I!agos os direi.tos o en~ol~nncnros, se far·;í
11a Secretm·w da respectiYa P•·ormcta, devendo ess<J
remeltet· imlllediatamenlc ú Seereta1·ia da Jus:ic'r a

t:uwpcteute 110la.
··
.Jost:. Martiniano de Aieucar. do Ucu Couscllw,
Miui.stro e ~~~eretario de Eslad.o dos. l\cgoeios da
.Justw:l .. nssm1 o tenha CIJtemhdo e lwa exeeutar.
Palaé]o tlo Hio de Janeil'o, mu \'iutc ·'trL!S de lle~
~embro de mil oitoceutos sc~senta c oito, qmttlnlgc$imo setimo tia Indepeudeucia c do Imperio.
Colll a rubrica de Sua .Mugeslatlú o Impet·ndor .
.Jos1: Jlw·liniw'o 1/c Alc11ew·.

KXEt:Ul'lVO.

Ali•·• a <• plano rlo"i uuifo;·mcs dos OOiciaes !lo.lCorpo tln .\rmada
~~ ([aS cla&SCS :HIIICX:I~.

.

ll•;i por· !Jnrn altP.t'ar o plano dos 1111 i foi'IIIPS do~
ntfkiaPS (ln Amtada c das dasscs Hl1lli~Xl!S veliJ Int!neira st~guinte:
·1. o lliea s11ppl'imido, pat•n os olllci:u~s do CotT••• rlà
.\rmada e das classPs nrm~>xas, o IH'Iual sP~unrlo
HIIÍfOJ'IIll!, t~stnlwh•eirlo 11:1 f•írma do tJI<l'IO. lllilllrlarJo
W<Pr~utar peln Dt~cr•elo 11. 0 1!'\29, de í ti•• Ontnht·o ele·
IH!Hi, pas~andn a suhslituil-n, com a derwmirHtçiíu
de Sf'gmulo, o h~rccit·o uniforme, a que se refere ••
IIH'Sillll pla110.
·~." O nuvo sn!!llll<lo Hllil'ot•ttW S<'I'Ú usado uns at'fo~
da SPg'Uuda g-ala, e rnt todos os oulr·11s aetos ntl'iciaf's e d•) stwvit·o. cum a dill'ernnt:a que, nn prí.:
mt>h·o casn, os Otlieiaes t:enPt':tes usat•úu de chapéo
at'ltHHio sem plmttas, e os mais •le hmwt, sq:rnn··lo
o rnndelo, dn qtw twta o Decreto n.• :JID de ti ele No'embro dtJ 18ü:J.
:L • E\Cei-Jlunudo os aetns de 2.• gala c rk comparednu~nto no Paço Intpel'ial, os Offieiaes t;enernes e
Superint·es da At•mada poderüo usar Jr~ colide bt·nnco
•m azul com Lotões de ancora e de soLrecasaea dcs:~botoada.

L" Com as mesmas exeepções, os. otlidaes de lodo:i
os postos c classes poderão, eorn o nm·o seg-1mdo
ttnifol'me, usar, ltn estação ealmos:l, de !Jonet coberto •l~~ capa de lwim IJI'aueo, sendo esta dispo~i\:i•u PX!Pnsiva aos infel'iores e ús pm~~as de [.H'el
da .\nuada e COI'pos de Mariuha.
:.;,u O dbtiuclivo, designado pulo Det:t·eto u.• bH~•
du 27 de Junlto de 1868 para as golas das fa1·das dos
Ollh:iaf's de Fazem!a, collocnr-sc-ha ig•wlnwnle nas
g·o!m• das soln·eeasacas, se!ldo as penuas IHH'd<.tdas
a lio tle prata e a corôa a tio de ouro.
Este tlistinctivo turá vinte linhas de lat'gum e tlezeseis

de aHm·u.

H." Fieiio l'twugatlus os planos, que lmixúrão eun1
tJs Dect·elos 11. "• 18'~\) e ~~ 173 de 4 de Ou tu l.ll'o de 1~5G.

,, ti de ~mctn!Jl'O de HHi~l,
;I! I jiJ't';;t_'llh! jl(!t'-1'1'.10.

tlll

p:n'le Pllt •pw

s•~ upp'í'~

(1;:o
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O Baniu tle Cuteg-ipe, tlu l\feu Cuusellto, Senador
do Imperio. ~rinbtro e Sec!'etario de Estado dos ~e-
goeios da Mnrinha, assit11 o tenha entendido e faça
exeeutar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e tr~s
de Dezembr·o de mil oitoc.eutos sessenta e oito, quadr·agesimo setimo da indepcudencia c do Impcl'ir•.

--SJ::,\ I! OH.- A Süllltlla tios CI' CU i los euuceuidos ao
muislerio Ull ~Jili'Íilha, IIU t!Xf~l·cido do 181}7-1~68,
foi de t:L8!Ji :20ü$S2G, a sal•er:
Cretlíto ut·dinur·iu pela Lei 11. 0 f:.iU7
rle 2ti de Selulubro de 1~67.......
Dito extracmiinurio pela Lei 11." I üUf.i
de ~:.i de Setembro tlito:.........

•JS

8.087::!Uiifl8t(•

7 .~Oi:OOOHUUO

U total da despcza do rueswu excJ·dcio, scguncb
exames, a que acnha n contador·ia de Mar·inlla

de proceder, dere montar ern 2:J.536:fii7J$1HI, sendo·

nesveza ctrecthn, confurwe us Lalan-:;.os, demonstra~.:õcs e outros
documentos, rernettidos úquell<•
Repartif~iíu......................

i!t .~!i :tn78~JO

llespeza autoi'Ísada e calculada proPOI'Ciurwlmeule ú couhecirla.....

L'4!89:319$R01
~3. 5:36:5 i7$631

lJa cunt'ruuta•;iw de::.la tlespeza t:,ulu o ct~nsiguatlu
pam c<1da Ullla das rubricas do Ol'çamcnto, t·ésulla
em algumus o excc~so de credito de 581 :58i$i5~•.
~ n 'ontr·a,q 'J f)Xt'C"~" tk rt.~spr·o• •k N. '!·~;:: !1;):~,:~ ~I) i.

F;\l:rl 11l\'ll.

:\s sobras se dilo nns rubricas:
~
~
~

4.• Secretaria de Eslado •......•..
2. 0

:J."

~

r.on~elho Naval ......•.....•..
Qu;trt.d r.t•ner;:~l. ............ ..
Conselho Supt·Prno ~Iililar ..... .

.í. •
5. • Contadoria de 1\Jarinha ....... .
6. • Iuteoclencia e accessol'ios .... .
7." Auditoria c Executoria ...... ;
8. • Corpo d' Al'mada c cla~ses an-

~
~
~

.~

·l38$605
4:31Hfli59
·I: li!i:iSI.26
:1:001$00·1
·I: 64i/1H7
H :029$512
:tí!i$:!12

IICX:l.S •••••••••••••••••••••••

·117:2!il$76!i

§ ·I O. Corpo de Imperians !\larintwims
~ H. r:ornpanhi~ d~ Invalidos ...... .
~ 13. Capitanias de Portos ........ ..

:1615: 67 '•$292
fi:520$869
H: 403$3iti

~ ·17. Pharócs ......•..•.........•..
~ f R. Escola cte· Marinha ........... .

9:8í!4$3f6

. ·I i: r.25$5 79
51H: l184.$1.!HI

E o ddit-.il nas
~ ~."

§ 12.
~ H.
~ 15.
~ 16.

I

1i 1: il~!i$120·1
Ratnlhiío Naval. .. ·........... ..
!}79:1i0H$t7~
1\r:;cnnes .................... .
Força Naval .. .. . . .......... . 2. 80~. :821'1,~ii.í
Navios desarmados ...•........
·I G: 825$5·14Ilospitacs ................... ..
~ -1-7:317$680

f 9. Ht~fOI'mados ..................

.

'i't:'22R$i~t

'20. Obras .....•...................
·i·3t: 80i $137
~ 11. nespt•zas extraordinarias e erentnncs •...•..•........•.....••• 4.04.7:2U$l03

;\..; solll·tts IH'ocedem das economias n-rifieacfnq
no.;; srr\'ic.os das verbas, em que flllas nppan•tem,
~~ quanlo 'iw deficit., pela~ razút~s qtw passo n 0.xpôr,
H'> qunes se fundarn,~uliio na gtJPrra em qur eslnl!Jns
r>rn penhndos.

§ 9." Rn.talhiio Ym·a1.-P!on'm o defkit do nugmento ctP praças em rt~laçao ao Pstado eornpleto,
além dP mais dnt~s companhias de FuziiPit·os, crf'adn-; de conf01·midade eom os arts. 2." e L'' da J.ri
n.• 15t3 dP 28 de Snt0mbro de 1RG7.
·
~ 1:?." Ars('nacs.-Pr0cede o augmento, tanto da
oflidna eslahelecida nn ilha do Cen·iLo no rio Pa~
r-rL~·w~ ., romo da ennstrnct;ão de 11avios f'ncmu·a~

.\1:1 OS

!lO

)'O !I F. I\

(;ado:>, concertos, faiJI'ÍI'OS, f'unrlir:ito ck artigos

!J~.·I

iwos, acquisiçilo de uppnrt~lhns t' m:ll'hin;ls preP-isa~
ao serviço das oliieinas do Al'senal de Marinha da
Côrte, atem du l'lllprego tle maior ntHUCI'O de npcrariLh necnssarios a semcllwn1e st•r·vil·o, em rPI<w:-10
. ú lah.~tla de ii tie Se!PmlJro de lt-~!ií :·
"
~ 14. I'OJ'fa Nrn·al.- E' deYido o exP-csso dr
despeza aos fornecimentos em grande escala, ~uér
· em relnçüu ncs ri\·eres, qu<·r pelos nrtigos hellwos
rindus da Europa, mlllli1;ncs tWT;I('S, c snhretndo n
euúdwstiYel prt'ciso ao mnrimnnto da Esquadrn,
•JUasi no scn todo f'Omposta df' fWYÍO'i á n.lpor;
sendo que o ddkit se lorrwril menor, dPsde fJIIP
se tenha P-OnheeimPnlo dos rornrcimc-nt.os rle eombusti\·d, feito aos transpot·tes que n:rYr~üo por conta
rio Ministerio da Guerra, euja importancia lcrfl de
ser attmulida de rncnus ú B·~pai·Li,:üo da ~Tarinhn,
por o':casiiio da linnl liiJIIÍ i:t~::111 d11 1"\l'l"l'il·.io 1111
Tht~sou ro :'li ;tdnual.
~ 15. Nm~ios desmTruulos.- \'i~in a maim· dPspt,za das pm~:ns, que são deposilad:_1s em Ines navios.
Judnsi\·é. os prisioneiros parngunyos, e do eomhustn·el neeessano ás cozinhas, nftu eomprchenrlido
na.-; dtrersas rlespczas da re~peetiva rct•b:l 110 orf'auwuto.
·· ~ 16. llospilocs. -.\ eausn 1lo dcfkil s~ rneontr·a
na compra de JTHJior qnantitlade de medieamentos,
rltel<ls e outros artigos ueeessmios ú Esquadra em
ope1·a•~óe:-; e ao Hosp1lal, bem eorno no cmpr•~go do
pe.;su;tl etrurgw.o illdispensan)l, alóm do nnlinario,
J1<.11'Ll l\C.:lldir <lll gr'Lilldtl rH\1111'1'0 Ih~ doentes que <lflhtlrà.O para u Hvspilal da cttrl'~, por motivo dn
ian~:><.ltl llo eholera, e nas medid;•s pl'I'.Vt~nth·;ls lnm;ua.-; a semduaut1~ respdto.
.
~ l:J. Hcfin·nzatlos. - J u:->titica s1~ o ddkit prJm;
J',!l•ll·uws eou.;edttlas a diver·sus ptfii'.Í;ws n prat,:ns
de prd, na CtJUl'oraudatlc rh. ll'i .
.~ :!U. Obnls.- u exee~so pruende dns oh r-as m·g't!ul•~-" •l Iutpurt.utles, etn 11r<;lwndidas ou eontinun;,,ts adh'a.u ... llt•~ , cu.no S•'JHII as das ~uf'erlllal'las
du H•J,pllai t' du edllicio para ullkma dtl pymteeil•tLJ, e oulro~s dr~seuvolvidas miutlamenle ua de-·
mun,Lraçúu j11111a
.
.
~ :! L . JJt'.xpczas rrcni uacs e o.:/i·am·rltnm·lrtS. -·0 t.i~lieit é pl'ovenieute ct:.~s despcws iuJispnnsaveis
e••m a•··•tlltSI~:·~•o lle pt·a•.;as J11H'a o set·ví•_;.o d'Al'IUllllfl.
jill' llHlÍtl d:t lijl~H'iill.:Ú•I d.~ t~Sl:l'il\'!1..; () dn !'PGf'lll;l•
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1n~nto, e nssim lambem com o pagamento de premJos c g-ralificnções aos indivíduos nlistados para
tal servi~:o; passagens, diflerenças do camb:os e
ajudas do custo a oificiacs, marinhagem c operarias;
tratamento dn praças fóra dos Ilospitaes, fretes de
nasios, de gcnm·os e tmmições hellicas e oul.ras
despczas de igual nnturcza.
P:1rn fazer faee, porém, a sernelhanlr tlcficil lr.m
o liovemo de Yossa Magesladc Imperial o meio,
q11o lhe faculta o a1·1. 1:3 da Lei n." 4177 de 9 dn
Selcmhm de HiG2, que consiste na transi'Prencia dA
Ti9: IIIG:{Hi!i, completada com as quantias tirarias das
sohms das n;r!Jns- Corpo da Armada -Corpo ele
Impcriaes Marinheiros- e r.apilanias de Pot·tos -,
JHH'íl as J'nhricns- Batalhão Nnval- Navios desm·IIHldos-nospilnes-e Heformados-; ficando ainda
•~111 ser '2?2:'1 n,~:iR:l rins ditas sohrns pm·n o jogo
li11al d•· •·onlas, t~otu:í~rnenles i•s rubricas, em tjlle
li~urúo I<H~s sobl'as.
·Desta ftírma reduzido o deficit a 7 .86i:1.88$388,
que ficará menor pela inclemnisação da important·.i::t do canão, que se tirer fomecido ao MinisteTio
dn nuerra, para o fazer dcsapparecer, tem ainda o
1\linisterio dn Marinha os meios, que lhe facilitão
os §~ 2.• e 3." do artigo L • da tei n. • 1i89 de 9 de
Selemht·o de 18ü0.
J.'undada, J)ois, nas razôes produzidas, corre-me o
dever de su Hnelter á Alta Consideração e Assignal•ll·a de Vossa l\lagcstade Imperial os tres Decretos
juntos, sendo que um aulonsa o .Ministro e Secre·l.nrio de Estado dos Negocios da l\larinha a lmnsferit·,
n:-. fórmn constante da tnhella annexa, a somma de
:J;i~Ufi!iH81fi para as rubricas- na talhão Naval-Na,·ios d0sarmados -IIospilaes -e Reformados-, ou- ·
tm <1lll'l~ um c1·edilo supplementat· de 7.431:681$251
its mhl·irns- Arsenaes- I<orça Naval- e Despezas
P\ll'aordinarias e eventuacs -, c o ultimo concede
o credito cxtraordinario de 4·32:807$137 á ·vet·haOhms-tndo relutimmenle ao exercício de 1867-68.
Sou, Impl'rinl Senhor, com o mais pr.ofundo a~a
lamcnlo.- De Vossa Magestade Impertal, suhdtto
mui to reverente.- Bm·ão de Cotegipe.

Hio de Janeil'o, em 23 de Dezembro de 1868.

PARTF. if,
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ACTOS

DECRETO N.

k301-DE

DO i'ODF.R

'!:3

DE DEZE~IB!\0 DE

·1868.

AuLúrisa, ao l\linistro c Secretario de Estado dos ;xq:ocios da
Jllariuha a, lrans[Jorlar de umas para outras rubricas tia tlt•spr.za tio mesmo lliiuislcrio a somma tle 3:í\l: lliliHSíli.

SetHlo insuffieienlc o erPdilo eoneedido pela Lt'Í
n." 1:i07 rle 2fi de Selelllllro dP 18G7, pnrn ns dc.~
pt~zas das rullricns- Balnllliío 1'\:md- !\"n i os d<•sannarlos- 11ospitnes- e Hcf,JmHHlos -, do !\iínístrrio da Mnrinha, no (~xrrci,·io dr 'ISfi7-l8fiR: llt~i
po1· bem, JHl eonl'lll'lllid:uiP do nrl. -t:l da I.t•i 11."
H7i de \1 de Sclf'lllhro de 1Hii~, e Tendo ourido o
.MPu Consrllto de 1\linislrns, Aulori,::lr n tt·nnsi'Prcncia
pnra n:-; ditas rulll·ie:1s, dn som ma dP. ;;Oí\1: 'ilifiS'l7fi,
tjiiP dP\'PI'Ú snllir dos s~ R.", 10 t' t:l do nrl. ;·•. " da
priuwira das cilndas lt~i.s,

f'.

st~l'

d!,;Jrilltlida fit~lo

modo indieado na l.lh:-11<1, qtlf•, c~u111 t•,.:lt~ baixa :n;signada pelo llariío Jc CoJtngipc, do ~lt)ll Con~•clho,
Scnaclot· do Impcrio, l\linislro c Scerclnrio de E~
lado dos Negocios da ~Jnrinha, qw~ :1ssiJH 11 te11ha
enlendido e fnf'a ('\cr.ttlat'. Pal;wio do Hio do .Janeiro, em vinlÓ. lrcs de Dezembro de 111il oilocenlos
snssenta e oito, qundragcsimo selimo dn Tntlepf'ncia o do Impcrio.

Urll'tin

rlt'

(.'olt'tfÍJu'.

na:;

EXECVf!rO.

'I'abelht tlus IJU:tlltias flUe tle,·em ser· h·anst'cridas das
''l'rbas abai"4.o dcel:U'adas para fazer· clesaptmt•eeer o
dcficlt t·~~"mhct~i,lo uas r•ubt•icas - Batalhilo ~aval ~:n!u'; th-s:n•amltlos- Uos}litaes- e Reformaclos.

!'ara a rulllica- Balalltüu
:\aYal...... . ......••...
()p ~, 1O. Curpo de ltuperiaes
~lariultciru~ ............ . 111 : ou;;~~o r
l'<.ll'a a rul,ril:a-Xaüus desat·mndt"' ......... , ..... .
Hu ~ 1:3. Cnpilauias dcPot'!us ..................•. ·I ü: S25H!H4
l'an1 n rubrka-llo;;pilaes. .•.... .. ... l47:317$6MO
llo ti H." Corpo tla .\t'lllilda e
da.·:SI'S <lflllnX;JS .•.•..•••

!i·l : í71,~!i19

Do ~i lO.

Corpo dl' llll[lCI'iaes
1\larinh,~iros ........... .
Para a rubrit:il- Hdonuadn:; ................... .
llo lj H." Corpo da Al'llWda u

!lii: U4!i,~1 IH
.tI : :!'.288481

clt.l~):--11!~ i\ltllexas ~ ........ .

35!l:

í61i~876

J;jg: ~G6S876

Hio dt; JatH~iro, ~~111 ·~;J du DezemlH·u tle Hl68.}31fr('o

d(· Co/i'f/ÍJ•I'.

llE\.HETO

~.

't:IO;)

-DE 'f!:J DE DEZE)IIll\0 llE

IHfiR.

Ahn; ao Mi~:htcrio tia M:uiulta 11111 crdlilo supplemcutat· de
'1. 1:11 :l;SI K:!1i! para as dcspczas tias rubricas- Arscnacs ·FoP:a :'1:1val --I' ~~~~~;p,•za~ cxtr~onlinarias c en•ntnaes.

Sendo itt::-uíiieienles as quaulias votadas pelas teis
rt.''· t:sü:j e HS07 de '2li e 2() de Setembro de 1866,

(Jii\'U (IS d!~S[WZ<IS

tliiS ruht·ieas- Arsenaes -· rorça
\ara I-- e lkspt;zas extraonliual'ias e eveuluacsdo :lliubterio da l'llariulta, no exercido d1~ l~ü7-ü~i:
l!Pi pur 1Je1n, na eoul'onuidatle do § ':!." do arl. \.
0
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da Lei n.• 589 tlc 9 de Setembro de IS:jo, e Teutlo
ouvido o Conselho de l\linistrus, AlH·ir au mesmo
Minister~o u.m ~rer~ilo supl))emenl<~l' dn 7 .I~U :GR I $251,
que sera d1stnlnndo pc os segumtes paragrnpltus
do art. 5." da cilada Lei n. n I ii07.
§ 1~. Arsenaes ........
§H. Força Naval ......
§21. Despezas extraordiuarias c
o

•••••••••

o

........

5i9:G08$i7i
2.sot:s:gs\7í

eventuacs .•...•..........

Deste augmcnlo de despcza dar-se-Ita euuln ú
Assembléa Geral LPgislath·a em tcwpo oppur·turw,
pam ser dclinitivamenln approvatlo.
O BHI'i:ío de Coh~;.;ipc, do ~IPI! CttliSI~IIto, St•JI;~tlor
du l111perio, l\linistru c ~),·crd;~riu de Estado dus
Negucios da ~larinha, assim o L1~nlla enletHlid•J e

fa<"a executar. Palacio do· Hio de Janeiro em vinte
três de Dezembro de mil oitocentos sessenta e oitu,
quatlragesimo sctimo da Indepr~urll'tteia o do ltuperio.
Com a rul.noka de Sua Milgeslade o lttqwnttlor o

Abre ao l\liuislel'io da l\larinha 11111 cn•ilil~> e\lraotodiuariu de
432:807St37 rara as tlespezas tia rubrica ·-Ohras- do meSHiu
1\linblerio.

Sendo insutlit:ieutc u creJitu votado pelo art. :i.''
da Lei 11. 0 1i>07 de 26 de Setembro Je l81j7, paru
as despezas da rubt·ica- Ohms- do l\Jiuisterio da
l\larinha_, no. exerdciu do IXü7-HHi8: Jlei por IJe!IJ,.
ua conlol"llllllar.le do § :1." do art. L" da Lei 11." tit;~J

de 9 de Sete!Ubro de J8;j0 .. c Tendo ouvido u Cun-

EXECUTirO.

sellw de ~liuislro::>, Abrir· ao mcsn1o ~liuislt>riu Ulllen~ditu cx!raonlinario de r.::l:2:S07gJ:n ú dita rubrica,
daudu-se deste augmeulu de Lli~speza eun!a ú As~e•nblt·~a t~rral Legislativa, em tetllpo opporlunu
pHra :oPr delinitinunenle <tpprovado.
O Barüo tlc Co!egipe, do ~leu Conselho, Sen;•dor
du I111pcriu, l\I111istro e Seerelal"io ele E:otc1do dos
\t•godos da l\1ariiJila, as:;itn u Leulla e11l011dido e
l'~wit exeeutar Palaeio do llio de Jallciru em 'iute
tr1~s de DezemlJro de mil oitoeeulus sesst•nia e oito,
qundr(lgnsimu sdimu da Inc!Pp!!lldcw·iil 1; r!o Irllperiu.

--llú pru1 ideiH:ia,;, c111 :.~tlditaulcule a•J Benel•t n " ~ l'i, tle 1\J de
;,talo 11·~ Pi~!i, ~ohre u a:wura1luuw dos • uavio' 1le gucna
u:~ciuua1'~ ~~ cstr:,ugeiro::-:, e pnlil'ia (lo pnrlo tlr) nio d~~ J;1 :ncirP.
-

f;,,q, i11du. para tllelltor tll'llt•m ,. poliria do porto do
Hi o de .LIIu•iro, de:;ignar o~ ponto:-;, em qttt' pudrr<ill
anrurar I)S IJa\ io:; de l!"lii'IT<t nacional'~,. r:;tranPeir·os.
,. tomar outras J!nn id;;III'Í;~:-; leudeufcs ao J1Je.~u1o Jim;
1'1\1 :!ddi!anu•nfo ao ll1wreto n." H7, de J!l de J\bi•J dn
IW1!i: !lei por IH'Ill llt>ITPI'Ii' que s1·.:a OliS!'J'\:Hiu u l\1'.'211·
laiiH'l!lo, IJllt' r.u111 e,;fe lni'<', assigHadu J'I'IO lbr;Jo d1~
Cule.c:i pe, do iilt'll t>m~cllw, Seu<Hior do li li [H'!' i o .
Ministro e Se1Telario de E:;ladu dos Ncgul'iu,; da 1\lariuha, IJlll' a~~im o lt•níta f'lll.cuditlo c l'ar:a l''il'cutar. PaLtcin 1(,, Hio tle Janeiro, em YinlP sPi~ de )l,•zenthro til\
mil uilureutos ses~l'Hla e oito, •JttadraL!·,•;;illl'.l :illlitllo d.t
lndepcndeHria P 1lo lllliH'rio.

Ut):;nl:u!tl'n!u !ILllJ'hulo oi?'St:t'\ ~u·

Uct•ITIII n." -l:HJ·l

llOl'
•I~ p:·rs!·~t~!' t~at;a.

;\i-1. !." O ;~nr,o:-,;•luuro para o:; naYius th~ guerra no
Jlorlo du Hio <k .hnPtrn ~~·;::'t á !lll'ia h:il1ia, ,: limi fatio,

Jta dircr!;:!o E~le Ut·~te, peb !i!lil:l rpw l'!il'la a 1'\ll':'lllid:ule Htl da Il!ia do:: H·lw;.
:\s l'llliJ:;rcat;llé':i d;~ "lit'JTa t·~ILlll,'-~t·ir:~:: 11Jo pudt!tau
lt:<JI!::por e~Lt li111ta p:;ra t: Jwrit·, ~:iiYo o,; ra~n,; pre' tstos !lu prt.!:'C'illl' n•:!·tdaltiL'Jilo.
!Ssta prollilJi:Jiu uitÍI l~ t";lcu.;ila ú;,; emharr;u;üt:-> de
g"U\.!i'Ll

da JJttrinlta n:wional. ::::

tlll:tl':'

n:ylerão allt:orar

,;_,ll qttalqut•r l"-'!!1:1_, plT\ i:li'lt.'!l !t• ;lcc.i•;t;adtl !'elo f)ll:H·tf'l

Uener:d.
:\ri. ~."O lit:titc do ar I i:·u anlereti!'Hlt• s,·,men!t~ :.n:t
lran''fiO::ln, nns r;;,;o.; tk l;·;·;·:tl u~ tu\·iu:: tl•::
1." -n·rt'h!:l' nn:in.
:.~.'I

(·r 1í · :d I~ :~ r .

:~.o

fJbricar.

Art. :J." Pr:•:·t•,kndu rt•· 1ui:; t•·:[u 1lo l'l'''' tt•di 1 u Cu lll·
l!Lilltl:!l!lt• Ull ri!de ti:• for,_:.t:i. ,; l'~![lÍl~tu dtJ iíOI'IU indit::tr:'l

o

ln:~:lr

n: o: trio ll:t:-:• "

hl~t·i,·o

on t"Jnlliameulo.

:•ct•do a p•tllt.ti':l ·,. :trliii,·i,:.: th ?lll'i'l'il rcitlnrido-: tle
lturdu p:ll''' o eo,Hp:•!:•Hie dui''' :i lo, ,. l'"~nT:'·'aado o IH ..

nu aaf·oradol~l'o J't'i\ali\u. l(~·J·n qnn l'1 :'SClll0' lHtdi~
\o,.; Jlll'i'< i ouaclu:;
.\ri. 'J..'' ['\;_io ,·. fi''l'lHill ido:
I." Au,·urar t'lll di:•l:ntri:~, i11i'~Tiur :1 ';!;i'<"' t!t• llill a

llo

1

011(!'0 ll'l\ ÍIJ.

~l." t:ou,;crra!·. dnr:tlllt• :t 1111ilt'. t•;;:·alt•rt•s ou cndurr:u· •.-,l'~ mimlas ama nada:-: na pt•l'a tio n:i\ Í!!.
:;." ~-thar rum lHo.: .. lllt r,~z,·r ,..,,.,·ri··io a11 al1o.
tlt'!l! •·o do :1 !lC'I•·ai]nqt·o.
l." ~;::l\:11· ,. thr o:-: lir".; da o;dcllatH:a dentro do..;

do hhriro.
:;," Laur:11' dPutm tio ll<Jt·!:l ,·in;::t.; da,; lorualh:t:; ~~
!ll.tlll i lllt'll"tu,; d:•ln ior:uh;.;,
.\ri. oi." ll:t:; 7 hora~ d:t IWÍ!t• :111 tiro tlt• ahorad:1
lodo.; o,; uarios roJt~rrrar:'tti it:atla t'lll !ltll dp:; lnpc~,
on emmaslru \ol:utl\'. illlla lu;: de ~i,!nal..
fJ~ ']lli.' {l':lll~,!!,T:~tlil'l'lll t·~la di~po,.;i(;âo llilll leráu di-

:llll.'tH·adoHro.;

l't'l!ll :·,

iw!:_•tttlli~a<::1o

dn

:naria~;,

quo por

p~;;e

motiro

:-ullrcrcm d:•·; t'lllit:Jn·:tt:•-•:•.; q!l:~ t'ttlratt'ltl, ott d:~~ tl11

I raf'e,•.u du jlOI'Itt .
.\rt. n.·' AIL'IH da~ illl'ol·;u:H:Ii;·,.;, tjlll' dereritu ser jm.:.,Ldch au Ht~!,-\blro da Sande., :;:T:io pettid:ts, na cnlrad:.t •·
~;:ltuL~: Jll'lu n~·~~J·•Iro ~lilil:•r :i:: ~''.cllillli'~ dL·t·!ar:t':i'''":

l." Nonw.Hlo n:n i o, rln com ma nrla nll'
ros.
' ~ 2." Nome do porto da l•rorr·llencia.
:l." Dias de' ia.·~·cm.

I' rln~

pa,:s;l-

f.( I' i

r,.. " N'm~itl<ldl's impnrlanll'~- no intrrnssl' do rommrrrio ~~ boa~ rul:\I'Õt'~ tln :lllli:,arle.
Ar!. 7. O uiíYio dn g-1wrra, qun prctr>nder dt•i\:lr o
porto t!t'poi;;dnsol posto, pn'\l'ilir;"; a forl;d;•z:l rlí' \'illl'"·a.\.';illlll d:1 l:or:1 da sahida.
Dl'sla l'nrlait'í~:J <hr-sr•-li:1 ;.i,'!,n:ll da s:J!:id:1 t·nm um
!iro d1• pe1:a <'com dua:; tié;:•llin~las stH'r;•;::i\::::.
O naYio !I'Yaril duas luz<•s iç:~das p1'1']Wlldinlfa;·m~~nlr1
t'lll lllll dns ma~tro:::, r ao apprn'\imar- ..;;• da f"rl:dt•za d1•
:-;;1nl:~ Cruz nci'!Hkrú tnm];;•m rlnas tL:~·~·llinil:l'.
_\ri. R." SPrú intimado a rr~tnwcrll'l'.o na1 in d1~ '!lll'l'l'a,
q111~ tr:lns.c::rl'dir ;~;: dispo~içõp,; do art. i."
A Íli(ÍIII:ll::!n ::i'l'(t ft•ila ]ll'la rorl:dt·-::1 dl' ~~;iiJ!a Cruz
0

l'fll<l

dous liros dr• pohora ''''i'l'a.

ll ftTI'I'Í I' O li I' O (\ IJ:' Sll IJ,:I~õj !Wil trs rodr•r:io St'l' rfo: ft:l fa.
Art. !l. 0 As disposit;ões do prescnlt~ regulallli'!ILO s;io
ex~kn:-:iya:: aos paqut•tes, transportes, em gPral a quacslfiWr narios rstrangciros, que lenltâoalgum dos pririlt•gins r'illll':'dido:; aos de gn<'t'l'a.
Para o:; paqnniPs, vorém, será o :~ncorarlouro dl'sign:Hio pl'la Alt'andega.
Art. 10. Compete ú Capitanin do Porto fiscalisar a
ohwrranf'ia <los artigos deste regulamento, tflte ~r,.,
lr•rem ú pnlieia e bon ordem dos ancoralloaro,.;.
Art. f I. No qne diz rrspr>ito ás snas n•I:~Ç,õ;•s rotll a
l<'l'l':t.lir:ioa~ lripolac:õt'.~ d:JS nario:~ P:;tr:JII,'~r·iro~ snjl'ita:: ;ws n··~·i!laml'nlos dos ar"ena,~s t' Pslal~<•lt•r·inH'Illns
ma,. i l i mn~ do lm P'' r in, P :'!,; I' rn r i t!Pn r i a:\ q n:' o n: 1r 1'1' no

..

jnig·<lr CIIIIYI'llÍ:'IlÍil {Olll:ll', a IJPIU d:l

puldir·o n:1;;

"''·A"

polir::~ i' -;t\1'1'.~"11

povoados.

di~~rosir;(ir;; anle<'Ctll'nlr•:; St'!':lo <'\l••nsian:-: diift•n•nt,~;; pnrln:; do ImpPrio, t!Prr•ndo as r··~

Arl.
,~:1:>

rirladn~ c

pertins C1pi!.H1iasdos Pnrlo:; nwn·at'lH'O\Ísuri:tmi'Hte
o :liii'OI'adnuro dos uario,; de guerra, sc~nmdo a~ rirr·um.~lancia,; pet:nlian•s do,; me,; mo~ portos, snjri l::lll:lo,
pori~m, ú :1pproYação do i\íinisi1 o da ~l.ll'inha :1·~ tle111:1 l'l'<tljii('o- lfllP liZI'I'I'IIl.

,\r!. 1::. U pl'i':'l'l\I.P I'I'I!;Hianwnto ~;,•r;'t lr~.du:>:ido t•m
francrz e in.~di~Z r <'Oll\r~nit•n!Pmcntr dislt·ihnido.
Palarin do Hio dn Janl'irn, rm 2G dl• n,.::.,.uht·n de
IHm;l,-llrmlo "" r:otrrtiJI•'.

ACrns no

rnnr.R

DECRETO N. 4:-108.-nE :lO nr.:

DEZF.IHlllo oE

18118.

Or.;a a n•ceilu r lh.1 a lfr,pcza da C:mwr~ :.Inni•·ipal tia Curte para o

annn •lc lSI:HI.

Hei por bem, do conrormi,laLle colll o dbposlo no n1·t. 2:1
rln Lri n. IIH de zülltl 1\lnio lle 18\0, npprovnr c m:mdarque ~r.
P'{r·r·otr•, peh manrirn nlniX·l derhrarb, o on:nml'ntn 1l:t
llltnn. t:amnr:1 Mnni••ipnl para o :1nno tiP Plt::l.

A ri. I . " E' or.:arl:l n !l"''rit~ Vll':l o anuo a f(llf'
ll2rrPt•1 na rp1:1ntia •I•' ll:i2:0\JT,r,;l'i:H.
A ~~lo.•r:
~ 1.•, lnlp:•sin fll} t·on:;Uirll) dt~ ~;g-11:1J'd1 1 lllí' ...•
~í 2." llito sulort~ vinflqs, licorrs e nwis h:·loidas

~r

rdt•rr o

f,(j.

iiiii<iilii

prn~pnte

f~>JIÍI'ÍillO::~~ . . . . . . . . . . . . , , .. , . . . . . . . . . . . . . . . .

Gü:5J:;~;;i:l

~

:1. o Bito de [•OI ir: ia ...................... . 22 :O:lOt/'1\l.l
~ !1." Ditos 1.1P ~·.:fit\;;, ··~rro,;, rarro<,:.;s, ~~~~~ .. .
8~:5WN-!:3~
~ !). o F•íros de te rr•mns tla n m:; r a ......... .
:l:i'lí/i:flfl
~ H." Ditos lll\ terrenos de !ll3rinhas e man6nr:-.
1:9:ntl'i7K
~ 7.• Ditos tlr ármazens ................ ..
2: 3Hi~O!l:l
i: 1J09ij.:80
~ 8, 0 Ditos tle tanrnns .................... .
2: I \lO~i21l
~ fl.o llitos de canw::•.s .................... .
!2:!,51')::!0
~ JO. llitJs de carros ...................... .
iGSti'! o
~ 11. JJ1to:1 de quit:tlltl:t ................... .
~ 1 ~ Lantlrmios dcl ll'rrcnos d~ !'amara .... . ;li: U~tlNJtl;;
i:fW~,~;í'•'1
§ I :J. DiteiS tlt• terrt•nos de marinll1~ c man~w·~.
§ H. lkn·limento do malaolnuro ......... . i 2: 91~8;)tiilü
~ 1ii. Dito dt)t.dhos f•íra da dtladr ........ ,
~~
§ iG. Dito tla praça do :.\lcrt~a•Jo ......•...... 87: ;)02~5\lfi
~ I i. llito d·~ aferi~·õ,.•,; ................... . 21: r1oo~non
~ 18. EnJ;.Jnmcntos de nlntr:'i.; de easas de

nr.goP.io,
~

r,t,~ .................................

.

~
~

19. Pl't'lllio:; de d•Jpositos ............... .
~il. Taxa >ohre a VC!lfla de peixe pela cidade.
21. Hil:Jsohrcnnturali~ação .. ............. .
:n. Mult"s pnr ínfraet;õrs de po;;tu1·as ..... .

~
~

2:3. nita~ policiar~ .........•.............
2\. Tndrmni,nt;ões parn f!' paro;; de cnlçndas.

~

(i27 r5ilii

:l9'tiiHíiG
lfiGr5~00

:lO: •.r; '•1537 3
12:508~2:1!1

ü: u~\) n:j:Jr;

F\ lüTT!\'fl.
~ ~;,_
I1'l'

liHl,•Jr: n i;.J•.:'í" par3 JJH'tlit.~'Jcs de lcrr,•·

tle marinhas ............................ .

20~066

Licenças p~ra fcstiviJadcs ........... .
§ 27. Ditas a ma:'cat~~ .•..•................

72UOOO
i7: 1861~666

§ 28. Di ras a dcsparlt3ntcs .............•.....
§ 29. Aluguei:> dil proprios municipaes ..•
§ 30. Locação dl3 terreno3 p1ra tol:los vol~mtcs

630~00()

§

~ü.

779tllG6

nas praças e matatlonros ..................... . 1: íti3n333
§ 31. Ar·rendame'.lto tle. terrenos úc nwrin!Jas. J0:07:W\R3
§ 32. Inv~stiJura rh lCff('tlll~ ga!lhiiS p:>r <'1':t<ii nn;,;o
rnamcnto .................................. .
1: ()'it)jji21
§ 3:J. Arruat;ik~ .......................... .
f:'l~~:H'l
§ 31-. Hcstitaiçl';t·~ n r<:W13l•:lí,,~ .......•.......
7: íHg,~~ô70
§ 35. Cobr:\Dç~ dft tlh·i·Jo :~rtLJ ......... ..
f;H'Jii(jl)()
§ 3íj, Jurcc. dn 3poli,·'·'s .................... .
~ 37. Carimbo
'''l r:•rrw:as, ·r.11TO'', l•n!f'~.
liJ reos, Me ..•...•.........•.........• , ..... .

§ 3.S. Protlueto de rez•~':i rrj·.~il:\d3::: .......... .
§ 3!). lJito de gr.ncro·' .,,_.;tlld'lE .............. .
li iO. Dona ti vog .... ........................ .
§ U. Juros da com~unllia A.r:J•lS ............ .
§ ~2. Custas .............................. .
§ 43. Joias e mcdi('ít'.~ rh terrenos no Hcalengo, em Campo G·nn·l::J ..................... .

§

M~.

Multas imposta> a empreitciro8 ..... .
~ -15. Sahlo do anuo anterior .............. ..

t :l28073

,s
.;i'

5:000UOOO
2:000$000

Art. !.• E' fix:ada a dcsp.cza para o l'efc;hlo anno na ijnantia
de 652:09Ul28.
A saber:

§ 1.• Secretaria ................. ,.......... 18:800~000
§2.° Contadoria .......................... !3:6001!000
§ 3. • Thesoureiro, es~riv?io, advogatlo c pro·
CLtrador .............. :.... ... . . . .. . . . . . . . . ..

17:016~882

§ ~.o Fiscaes e guartlas .............. , .. . • . 3:J: 6GOHOOO
§ 5. o Directoria do obras; ficando elcvarlo a
800~000 aunuacs o vencimentu Lle cada um dos
arruadores.................................. 10:990SOOO
§ 6.• Matadonro... . . • . . . • . . . ... • . . . . . • ...
8:2GG,1001}
t'AilTF. H,

~I

ACTOS DO PODER

§ 7. o Fót:os de terrenos occupados peta· camara.
§ 8. o Differentes· obras: sendo para calç:mwn!o
por parallelipipedos 100:000~; dito ordinario
melhoramento de estradas 60:0008;
plantio, melhoramento c conservnção de praças,
applicando-se especialmente 20:0001$ no Campo
da Acclamação, 31:0001$; nterros e desnterros
:1.6:0001$; pontes e pontilhões 12:900,); muralhas
10:000~; reparos de proprios municipaes 2:000H;
e aberturn e alargamento de ruas !2:000~ ..... 293:9001$000
§ 9.• Amortização da divida passiva, fazendo·
se rateio, nos termos da Portaria do Ministcrio
do Imperio de H de Outubro del850 .......•. t05:~5:!n~91
§ 10. Custas a que está sujeito o cofro municipal .............•...........•.............
3:000/1000
~ ti. Dr-spr;:as ju,lidac;; ................... .
2:riOOIJOOO
~ 12. Hestituiçõ,~s e reposições ............. .
f.:500fl000
§ 13. Impressão das actas, balanços, orçamentos, etc.......................................
3:8001$000
§ 1~. Levantamento de plantas...............
5001$000
§ ta. Expediente: papel, livros, etc........
%:9001$000
§ tG. Limpeza e irrigação da cidade .•.•..... 1%0:0008000
§ 17. Aposentadorias....................... 5:6671$395
§ 18. Evcntuaes...........................
9:3991$360
A:-t. 3.• As sobras da receita e econ0mias da despeza serão
applicadns á amortização da divida passiva.
Art. 4..• A tabella dos vencimentos dos empregados da
lllma. Camara Municipal será org:misada de conformidade
com a disposição mandada observar pelo art. 3. • do Decreto
n.• ~032 de 30 da Novembro de Hl67.
Art. 5.• Ficão em vigor, como permanentes; quaesqucr
disposiçõBs dos Decretos dos orçamentos anteriores, que não
versarem especialmente sobre o orçamento da receita e fixação
de despeza, c não tenhão shlo expressamante revogadas.
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em
trinta de Dezembro de mil oitocentos e sessenta e oito, qua·
drngcsimo sc:timo da I11dcpendencia c do Imperio.

tiO:OOOI$;

Com a rulrr:i~J do Sua 1\iag~statle o Imperador.
Pattlino José Soares de Souza.

EXECt;TIVO.

fj~3

Senhor.-0 regulamento que tenho a honra de submetter
á alta apreciação de Vossa :uagestade Imperial não é mais de
que o desenvolvimento pratico de disposições de lei que
estão em vigor, mas não tem tido até hoje a devida ex e·
cuç?io.
As medidas propostas ficaráõ, poi,;, plenamente j ustifi·
gadas com a exposição dos princiiJios quo tem prevalecido
em nossa legblação na parte reh.tiva ao orçamento da
receita o despnza e á prestação de contas das camaras mU·
nicipaes, ao pas$o que sua conveniencia resulta da necessi·
da de de tornar-se clfJcti v a a fiscalisJção das rendas e dcs·
pezas da 111m.• Camara Municip1l.
As bases do regimen financeiro da mesma Camara asscntão em preceitos expressos de lei: cumpre porém ada·
ptar-lhc, na fúrma do art. 36 da lei n. o 60 de 20 de Outubro de !838, as disposições sobro a organis<Jção do orç:l·
mcuto o !JalarH:" da receita c despeza g<Jral do lmperio
IJUe lhe são apjJli~;aveis.
Como corpora{·ões administrativas encarregadas da p~r·
copção c dispondio do dinheiros publicas, as camaras municipacs forão sempre obrigadas á prestação de contas, desde
que a instituição começou a rcgularisar-se no Brasil, e ainda
nos tempos em r1ue as carnaras se ingerião mais ou menos
directamento na política c administração geral do paiz.
Com quanto mais des~mbaraçadas em .seus movimentos
e acção administrativa, as antigas municipalidades, regidas
IJela Ord. do L. f. o Tit. 66 e outras leis portuguezas, devião
prestar annuatmente contas aos provedores d& comarca
autorisados para glosn as despezas inrlevidas e condomnar
os officiaes que a~ t.ive~sem frif.o a re.~titnir ~na impor·
t:mcia aos conselhos.
Exceptuada uma torça parte especialmente destinada ús
obras de defeza e scgurnnça das cidades o villas, o mais das
rendas dos conselhos era gasto com os serviços que tinhão a
seu cargo, garantida a fiscalisaçiio por disposições adequadas:
Tinhão as camaras maior liberdade no emprego das
tendas municipaes: o systema de fiscalisarão era tambcm
mais severo, c, o que sobretudo importa, mais pratico.
A lei do f. • de Outubro do !828, dando largueza ás ca.
mar as na gcrencia o applicação de suas rendas ao3 serviços
de interesse meramente !oral e na administração dos bt'ns
muuicipaes, wjeit•m-as (art~. lÜ, íJ. c tlQ) ú pre~tarão t1c

fii'i
·~

ACTOS

0(1

í'Ollf.·~

t:O'lltas que aiio tvm:d<l~, ns dn túrto o pruvincia do llio t!t:
Janeiro, pela assemLiéa g.;r;d legisla!ivé\ c as das outras províncias pcl0s antigos conselhos gl'r~e~.
A lei de 31 de Outubro d·J l<':ll. cornplcmcntar da de
:l82S, r~gnlou é\ tvmaua tlr.s l'Onl:ls muniripaes do motlo
~cguintc:

,, 1\rt. i. 0 O :1nno JWra :~st·ontasdas camaras municipaes
• do lmpcTio scrú eont:•.Ll'' fio!." d·~ Outubro '"J ultimo de Se• tcm!Jro .
• Art. 2.• Est:Js I.'Cil!'.lS ~.n ~··!J:n ;:I• nas ('ê•pitacs ua's pro• \ inei~s no dia 1." de Dt'ZC!:!l,;,, pa;·~ sPrcrn apresentadas ac,s
• consl'lltos gcr~f'S, c as •]J !·~·,,, ineiJ, ontlc estiver a capital
• do Imperio, Eer~w cnvi;>Qg; ú secretaria de cstadc•dos nego• cios do Impcrio, pnra se rc;Heltcrelll ú :~s~r·m!Jiéa gcrallegis., !ativa em seu t~evi,Ju !l'lllpo. ,
" Art. 3.• A~; cam~ras devem lwhmr:cnr r.xactamcnte suas
• contJs t:ontPHtlo ;~s da n:r:::it;•: I." <lH<mto eflPctivamente
• sr) arrcr·aduu;2.•a 'íll'3 ;:nitClJl~Cr!cnce; 3.• quantose
" deixou de cohrar: ~.o se c:-:tá a di\ ida em execução, ou,
' fali ida. E na contn da dcsp,?za: L o quanto se desp.endeu
" c em que; 2. 0 a rpc nnno pcrtent'c; 3. 0 qual seja a sua
• uh-ida rmsiva.
• Art_ 1. c Xo l::danço .<c tLvcm nol~r m~;rginalmcntc as
• disposições l<:f;islati\';•s, IJLV ;;nt;.;·is:·io ilS e:•nwra5 p:~ra sua
' receita c dcEpo::a, rrme:trn;J,, e••rtidües !.los ac.eordão~,
• mandadns o po.>tun.~, qne k,;~li~iío DS mesmas despezas,
• ministrando-s:) :J•Js C<:nsdh''" r,·crae;; lo:J~s as inft,rmações
" o UtH~Utnc•n!os que pur cPt•s l'un•tn c:cit·.itlPs.
• Art. ü.• As eaanr~s fJ!<e n;,,J n;mprircm a presente
• t1isposi•:5o, serão mnlta<luF F!'1 ?,Iini: tro e Secretario de
" E~tailo d·Js Nrgocí.;s · tJ,j I1npc!''•J nc,,t,1 província, c nas
• outras pdos crms,~!ltos g''l"ê\().<, r.a qunr.tia de !10 a no,~,
,, p~;~a prurata rck·J hn:> prticularo.> dos Vereadores cu!,, l•8tlús: arplit:atia pr;\ :cs rk~pa:;s do~ umnicipios, c ar• rcc:1dad::~ pc!o~:-rc:.pceli \-o.> procur;J.uore~. Na mesma multa
• incorrerãü, c do me~ mo modo, as cam:na:> que não cum" prirem as ;jlo~as ~~it~s wlos conselhos geraos da provin~
• da. Na imposiç::ío da multa se tcr:l muito em vista as.
a pessons dos multados. ))
O acto ad!licional ú Consntui-;iío do Imperio, promulgado em 12 de Agosto de ts:H, vcí•1 limitar a csphera do«t'<;~IO das r3mar<1s municip~cs en'XP~<ando ús assemlJI:?<ls.

.E\fC(jfl f O.

Jll'üviudaes o 'prover sobre o andnm~nLG d~ adminislraç~o
munieipal, lixar suas de~pczas e dcerctar os imp•Jsto3 para
cllas ncccssarios.
Diz o neto iu.ldieional :
• Art. 10. Compete ;h as~omf,lt;:l:; p:nrinci.1''S I·T;h~br:
~ § 'L 0 Subre a policia c economia mnl!i•·.Jp:>l, p:·c,cdcndo
prnpost~s das r~Jnwras.
• ~ 3. 0 S;;hrc a Dx.:1(iu rlas rl. ~p·z1s rllii<lÍ·:>p 1'' 0 " provia·
• eia:;s, !i os impo.~!os p:1r;1 cll:1s n' r''·"'S:;t·i,·f:. r·:,q !::lllO qne
• estes não prrjn•li<JW·lll :1~ h>p,::i•:n:·.~ gr•r:!< ." rf" E·'l1do.
• As r:amaras prJ'.lcriio !ll'(•fn':r c; 111: Í''} tl.~ h. 'i':·r {!S dr•s·
• pcza~ tJr, rr.us municipi••s.
• ~ 6.• Sol)rc ~~ rcp·Tt;ç?h tla contri!Jnit.:~o 1lirr ''I 1 prlo3 mu• nicipios da .jlrOVillei:J, c ~Ol!l'C a fi~raJicr.ç'il' ;;,, c:nprr;:o;o das
• rcndaspulJiiens provindac.;c mHni<'•JH'', r: <~:J' r····r~t;t·; rla.
• sua rcr~!'it~ c rle>JH'7.a.
• As rl<!~J~3Z3~ pro\·ioci~rs r,0r:io th:d;J~; ~~ l>r'r' r.r~'.11llCll!ü
• do presidente da provinein, C :1S JlllltlÍ!:.Íjl'JCS :~rli;:'t~ f•I'C'llllCil·
" to das respectivas ram:.oras.
" § 7. o Sol.Jrc a ct'caç:io c su:lprcs~~o rlo> rm pre::;· s m u n íl"i- ·
" paes e provincbes, e cstnlJclc~eiuPnto dos EC li~ .-.r;l:·n~·les. •
A prauca tc~n smcciunildo n int::!li-s•mr:ia tlrst::~s rJfc.w.si~.õcs
no sentido de ai nua mais restringir ns franqurZJs m Ut! ieipnrs.
o· acto addicional trutou unicamente das camar:JS mnnicipacs das províncias. Entendeu-se pfJrém, qu1nto á camara
da côrte, que tudo quanto o lcgblador constituinte tirára
de attribuições c acção propria :is caimr:Js munidp~cs
das províncias, transferindo-as para as asscmLléas pro"vin·
ciaes, flr:íra pertencendo :i asseml.Jléa · gr,ra L Na mrsma
sessão legislativ:J foi votada a lei n. o :JR de 3 de Outubro
de f83~ que dispôz no art. 32:
.• O orçamento das despezas que se devem fazer no município da côrtc entrará no orçam~nto geral ".
Esta disposição poderia talvez trazer a •absorpção da tida
e acrão da municipalidade da curte pela administração
geral do Estado.
Â lei n. G 60 de 20 de Outubro de f838 resta!Jeleccu porém
logo a separação que tem perdurado, mandando dest:Jcar
do orçamento geral do Imperio o municipal d:J côrtc nestes
1ermos:
« Art. 36. A reccit:J e despcza da mesma r~amara municipal do munieipio da côrtc ser:i annn:~lmente fixadt~ pela
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• assembléa geral legislativa em lei separatla, cuja discussão
• se seguirá dCJlOis do orçamento geral. Para este fim, a contar
• ·do anno de 181\l por diante, a dita r.amara municipal apre·
sentará ao Ministro do Impcrio ~té o dia Hi de l\larço o
• orçamento impresso de sua rcr~eita c despeza para o anuo
• financeiro futuro, acompanhado do !Jalanço tla receita e des·
• peza do anuo financeiro findo,regubndo·sJ, para sua orga·
• nisação, pela lcgi:;ln(ío financeira em vigor na parte quo
• for applicavcl. »
Preoceupadas, porém,ns camaras Iegislati\'as com os grandes
interesses políticos e economicos de caracter geral, não lhes
chegava o tempo das sessõ;)s annmcs para tratar de as·
sumpto, aliás de muita importancia, mas que entende unicamente com a administração local da capital do lmperio.
A lei n. o 103 de 2G de l\Iarço de 18~0 encarregou ao governo
o exf'r(,ici<J da nttrihuiç:ío de conlwccr das contas municipacs
ela el,rto c ele dccretur o or~·r,monlo COHI as alterações rJUe lho
par<'r:essem <'onvcnionlt's.
Eis como se exprime esta lei :
• Art. 23. A camara municipal da corte, com o relatorio
• compct.:nte, remotterá o orçamento anmul do sua receita e
• despeza ao governo, o qual, approvando·o com as alterações
• que lhe parecerem convenientes, ou sem cllas, o mandará
• executar por um decreto.
• Arl. 21. As contas da sobrcdit.:. camara serão remettidas
• á assemLiéa geral legislativa tlopoi> de serem approvadas
• pelo governo, perante quem serão prcsta1as annualmonte.•
'l'em o govemo usado desde onti.i:J desta faculdade sem outra
intervenção do poder log islati \'O a não ser a da lei n. G28 do 17
de SctemLro de 18a1 quo decretou:
• Art. ~8. O anuo municipal da mesma camara será contlldo
• do 1. o do Janeiro ao ultimo do DezcmLro, c o orçamento
• annual da sua receita e despeza apresentado ao governo até
• o fim do moz de Outubro, para que possa ser decretado na
• fórma do art. 23 da lei n. o 108 de 26 do Maio de f8~0.
• As contas documentadas da receita e despeza serão apre·
• sentadas ao governo até o f. o do Março de cada anno; appro• vad3s as ditas contas, será impresso o balanço, c remcttido
• á assembléa geral legislativa no principio de cada sessão,
• acompanhado de um relatorio do estado da administração
« muncipal. »
Delcganll.o ao govurno o uso da attribui(.ío tle decretar ô
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orçamento municirlal da cõrte, e de tomar e approvar as contas da Illma. Camua Municipal, reservou se a assembléa
geral o direito de inspecç1o e verifica~ão final desde que
determinou expressamente que no principio de cada sessão
lhe fossem remettidos o relatorio do estado da administração
municipal e o balanço da receita e despeza do município da
côrte.
Nüo tem sido cumprido este preceito legislativo.
Os relatorios annuaes da Illma. Camara .Municipal, salva
uma ou outra excepçiío, extremamente concisos, não dão sequer idéa do pé em que estão os serviços a seu cargo e menos
contém as informações precisas para a decretarão dos fundos
que exijão sua satisfação e desenvolvimento. Ós dados que a
lllma Camara por ventura possua para avalia1;uo em cada
nnno financeiro das ncecssitladPs c pret:o dos serviços do
que est:í oncanngaua, devem se1· transmittidos ao governo,
a quem pertence resolVer a final sobro a llotação de cada
verba, desde que está autorisado a fazer na proposta do orçamento as alter~ções que julgar convenientes. A adminis·
tração precisa sempre de informações e exames para guiar-se
em suas deliberações e deve exigir os mais completos esclarecimentos fiUando se trata de dispendio de dinheiros publicas, que representão privações impostas aos contribuintes de parte de seu rendimento e fortuna.
Desde que a lei de 29 de 1\faio de f8U approvou as contas
municipaes da côrte de i835 a !837, não mais forão tomadas
apezar dos esforços para esse fim empregados.
No relatorio apresentado em i85l ás camaras legislativas
dizia um de meus predecessores:
• Não tendo sido até hoje tomadas á camara municipal da
« côrte as contas que, na fórma do art. 2!í. da lei n.o i08 de 26
• de lliaio do f8í0, deve ella prestar annualmente, incumbio
• o governo esse trabalho a uma commissão especial, que
• começou a desaltlpenhal-o em Outubro proximo passado, e
« estarião já de todo tomadas as do anno municipal de !838• !839, remettidas para esse fim ao ministerio a meu cargo
• na vossa ultima sessão, se não dependesse a sua conclusão
• de esclarecimentos quo tem de ser ministrados pelo lhe• souro publico, e pela contadoria da mesma camara. Nas ins« trucções dadas á commissão a que me refiro, procurou o
• governo alliar, tanto quan'to é possível, as regras prescri• ptas no decreto de 31 de Otttubro de 1831 e os preceitos im-
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• postús- nas leis fJUC rcguliio em grrala fiscali~ação dos lll·
nheiros pnhl icos, com a natureza da instituição das cauJarJs
• e suas peculiares attrilmiçõcs; e espera que o trabalho da
• commis5ão nüo só o csdareça sobre a exaeti.tl:iiJ e morali·
• datle lias contas, mas Lambem o oriente eum as nccessarias
• informações para !JllC possJ prevenir, por meio de a pro·
• priauas providenc·as, a reprot.lucção de abusos, quando os
' haja, cstalJcl.-:condo uma fis~alis6{'uo rrgnlar e ciTectiva quér
, na dcs[Jeza, quér na arrecadaçiio das rcnrlas municipaes. •
A comuiissão nomeada ~m 181\J, a qae se rafercrn os avisos
de l:J d6 Agosto do JÚcsrno anno c de 16 de Outubro de i8õ0,
dissolveu-se sem concluir a tomada das contas de 1838 a 189,\l,
as quaes forão enviadas ao !besouro nacional p~ra serem ali i
apreciJuas, c !Jcrn assim as dos annos seguintes até f8õ6. As
contas de 185i fur~io examinadas nas propri:ls repartições da
lllmn CiHn~ra por Ullll !:orrnni~:,iio nolnP:uJa prlo ministcrio a
flll!ll e<.~rgo. No relatono, IJUC :•prcseutou,_ suseitou a com·
missiio rarivs duvi-Jas, suiJre as !JLLaes ~c determinou por por·
ta ria de I~ t!e D •zenJIJro ue i8Gí á li! ma Camara que prestasse
os IICCI?Ssarios esclarccir:Jrnt3s, até hoje ainda não forneci·
dos. DJ !858 em rliantc não for~o mais exhibidas contas da
receita e despoza municipal da eôrte.
Ha portanto trinta annos f{JC não são approvadas as contas
munieinaes "-a cnrtc, e nrm tom~d:1s ap<Jzar das tentativas que
trm siuo fc1!as; e h a dez ~nnos 11 ue nem sequer são clias remet·
tidas ao l\Iini~t·~rio do Imperio para, depois de verificado
seu nlur aritlunetico e legal, terem o destino ordenado
[l\'la lei.
No cn!nnto anlltarhs sommns entrão annualmcnte no
er•fre nmnieipal da rôrtc, c são dc~pendidas pela Illma Ca·
m.•ra, itt,l•J sempre CIH progre~são suas rendas, como se
Yê drs seguintes a!gansmos, extn.hidos de documentos archivail"s n:1 t:CC!'Ctaria a meu cargo. A receita municipal,
[lcsd~ a e~ccuçãn da lL'i do f.o tle Outubro de 1828, apre·
ciada por. ,JccPIHJius, tem siuo:
~
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S3]do do anno anterior, nem .60:0008000 provenientes de
11uxilio dado pelo governo.
As medidas, que tenho a honra de propôr, darão a co~
nhecer annualmente o estado de serviços já desenvolvidos
e do maior interesse para a população desta. importante ca~
pita!, o modo porque são despendidas as crescidas sommas que
produzem os impostos municipaes da côrte, e facilitaráõ a
execução de preceitos terminantes de varias leis estabele~
cidos no inLuito de obter-se a indispensavel fiscalisação dos
dinheiros municipaes.
Sou, Senhor, do Vossa Magestade Imperial, subdito fiel e
reverente

Paulino José Soares de Souza.
DECRETO N. &,309-

DE

3!

DE DEZEMDIIO

DE

{868.

Regula a organisação do relatorio, orçamento, balanço, e a
presta~ão das contas, da Illma. Camara 1\lunicipal da Cõrte.
Tendo ouvido o relatorio do Meu l\Iinistro e Secretario
de Estado dos Negocios do Imperio, e Usando da attribuição que Me confere o art. t.O! § i! da Constituição Hei
por bem decretar o seguinte:
Art. 1. 0 O relatorio annual, que a Illma.Camara Munici~
pai da Côrte, em observancia do art. :!3 da lei n. o 108 de :!6 de
Maio de 18~0, tem de apresentar ao governo com a proposta
de seu orçamento para o seguinte anno municipal, deve
conter:
t." A exposição circumstanciada do estado de cada um
dos ramos de serviço a cargo dos cofres municipaes, mencionando quanto nelle tiver occorrido desde o relatorio anterior até a época da proposta do novo orçamento;
~-o A indicação e apreciação das necessidades de cada um
dos mesmos. ramos de serviço, demonstrando quaes as mais
urgentes e que de prompto possão ser satisfeitas. quaes as
dimculdades reconhecidas em sua execu~ão e parecer sobre
os meios mais adequ~dos de removei-as;
3. o O computo das despezas feitas dentro do anno municipal, no exercicio ultimo e nos anteriores, com cada uma
das obras em andamento, justificação da consignação proposta
~n~

~
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f!ara o futuro anuo municipal c avaliação fundamentada
de quanto ser:! ainda preciso para sua conclusão;
!1. o No tida cxacta das detcriora<;urs que tenhão sofTrido
ss ohras existentes, apontando qnaes as dcspezas da sua
eon~t'rva{'iio, reparos de qnc i'rc•:isern c mdhoramento de

qno sPjiio sn~rrptirei·';
5. 0 A demrmstr::~<;:!Q •i;J uti!itladcdas novas obras que in-

tent<l levar a efl;•ito, q•g-uida tio eulculo tle seu custo totaJ,
da qu(lta IJIW s,· l••r:, tlc tlcsp,•n,Jer no exercício proximo e
do tt~mpll rJne provnwlm~Jnt'J c:dgirú sua execução;
ti. o Informaçõe;;; pn~eisa3 sobre a cxecuçilo dos contractos
e111 que fôr p~rto3 a !lima. Cam:ml, qDcstões jutliciaes que
tenha com os particulares ou com a Fazcnda Nacional, arrecadação de sua> rendas eom determinação das providencias
cond ncentes a melhora l-a c IJUaesquer observações que ucr:orri'ío so!Jrc o (]X_cr~icin tlc suas attribniçõcs e preenchimento
rliJs dr.vnrr:> i111postos por seu regimento;
7. o neel~tnr;iiP dos motivos em que se fundou a propostrl, durante o anno municipal. para decretação de novas
po.sturas e revogarão de outras, assignalando os embaraços
IJUe se trnh:io dado na rxecnção de algumas e quaes s!'jão
c,lles;
8. o A enumerarão dos proprios municipaes, seu estado~
•1rspczas de sua conservação e renda que produzão;
9. o A explanação do estado da divida activa e passin
(la llllministração municipal, acompanhada de quadros de·
monstrativo:- feitos de modo que se conheça, anno por
anuo, a import~ncia de cada uma e com declara~ão justiOcada, quanto :í divida activa, da que se reputar incobravef
A porque motivo, e quanto á tli\·ida passiva, da que estiver
prescripta c l'm virtUrie ilr~ que disposições de lei.
· § I_." As dividas rr>jmtadas incobravcis eu prescriptas
não figurnr~õ mais nos qnadros demonstrativos dos annos
seguintes.
§ 2." As po~turas approvadas depois da proposta do orçan~{!n~o anterior serão imprrssas t'lll seguida ao relatorio.
§ :J.o Com o d~crrto que mandar executar o orçamento
m.lli1ieipal para o anno vindouro será publicado no Diario
OtJicial o rPlatorio :~prcsen ta do ao gonrno pela Illma.Camara.
Art. 2. 0 O orçamento da receita c despcza municipal da
côrtc, que a Jllma. Camnra snhmetle annualm!'nte á approv&ção do Governo nos termos elo art. 23 da lei n. 0 tOS de
l6 de Maio de i8q0, S('rá apresentado na Srcrctaria de Es·
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tado dos Negocio3 do Imperio até o fim !lo mez de OtitllLto,
-como prescreve o art. ~8 da lei n. o 628 de li do Setembro
de 18f:il , org:Jni:;::Hlo lh ccnfoptl idade com as disposições
víg-cutt)~, relativas ao or!;:Jmt'nlo g'('ral d•l 1mperio, qtw lhe
forem applicaveis (art. ::16 da lei n.• 60 de 20 de OutuLro
de 18:18).

Art. 3.• A receita será urç ula pelu termo médio da dos Ires
ultimos exercícios (art. 31 da lei n.o 317 de 21 de Outubro de
!813), sal I' as razlíes espcciaes que serão expostas no rc.latorio
co:n o weciso desen volvimcnto e aconselhem o emprego dl'!
outro meio para a avaliação de uma ou do ruai~ verbas,
cujo producto possJ ser melhor calculado por methoJo di·
verso.
Art. fJ.." A dcspcza será nxa,la !CUllo-sc cru vista a raecita
c·n;~da c a s:1tisfa~i"io das nel·cs,;illatlcs d•1 muni<;i(Jio.·
Art. 5." No orçamento deve a dcspcza Ucar sald:Jda com a
rüceita, c quan.Jo não for esta ~ufficiente para acurlir ás cxigencias obrigatorias daquella, indicará a Illma. Camara a
(jtlantia por ifUe precisar reeorrcr a operações de r.red1to, propondo, por intermédio do Governo, á Assrmbléa Ger<JI Le~
gislativa, os impostos que julgar necessariv~, avaliado desde
logo o producto que delle:; se deve esperar.
Art. 6. o O orçamento municipal comprehcndorá, na part6
da despeza:
i • A retribuição do pessoal das rcpartiçõ,:s da Illmâ
Camar3, demonstrada em tabellas, das quaes constará ~
relação de todos os empregados municipaes, ciTectivos e aposentados, com especificação do acto que creou ou approvoq
cada emprego c marcou-lhe vencimento, ou. concedeu.
a aposentadoria, declarada a imporlancia do mesmo ven·
cimento e sua divisão, quanto aos empregados eiTectivos,.
em ordenado c gratificação de exercício na fórma estabelecida pelo art. 3. o do DJcrcto n. o 40J2 do 30 de Novem:
l•ro da 1867 ;
2.• A designação de cada um dos ramos do serviço municipal com a quantia precisa para sua execução, decom·
posta, por parcellas correspondtmtes a cada consignação·
exigida pelo pessoal o material do serviço, em talJellas explicativas que apresentaráõ a lei ou decreto que creou 9
serviço, o motivo que determ!na sua c<mtinuação, qnando
não ft'lr por sua natureza permanente, a justificação d~;t
.algarismo proposto e comparação do pedido com o decretado
no orçamento em vigor e o despendido no anno anterior ;
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3. o A indicação das obras que devem ser emprehend idas
ou continuadas no anno municipal, acompanhada de tabPI•
las em que se declarem as quantias que tiver custado cada
uma desde seu começo, quanto será preciso para concluil-a,
qual a quota que se consigna no anno ·financeiro e por
parcellas na fórma do n.o 2, como ha de ser despendida no
periodo da duração do orçamento proposto;
4. o A enumeração dos pagamentos a que a Illma. Caro ara
dentro do exercício fôr obrigada em virtude de lei ou con·
tracto, apontadas as disposições e clausulas respectivas;
f>. • As_ dividas passivas que tiverem de ser solvidas no
exercício quando as tenhão legado os exercJCios anteriores,
declarando-se a importancia e origem de cada uma;
6. • A determinação de quaesquer encargos pecuniarios
que pesem sobre a Illma. Camara, seguitla dos esclareci·
mentos rnlativos á sua procedcncia c satísf:u;ão.
§ t.o Sú ser:í incluída no orçamento, como deRpeza de
pessoal, a equivalente aos vencimentos dos empregados existentes, efTectivos e aposentados. Quando a Illma. Camara '
ententler conveniente augmentar ou diminuir o numero de
seus empregados ou alterar-lhes os vencimentos, fal-o-ha
em proposta especial motivada e não .de envolta no orçamento. A creação de novos empregos só póde ser autorisada
por acto do Poder Legislativo.
§ 2.• Os serviços, quér de natureza transitaria e que
fiquem !le uma vez ultimados, fJUér permanentes ou que
devão continuar por mais de um cxcreil]io serão eontemplallos no orçamento em verba propria.
Art. 7. o Na receita serãó mencionados:
l. o O titulo de cada renda, apontando-se a lei ou resolução que a creou ou approvou e o valor presumível de seu
producto no exercício, calculado na fórma do art. 3. 0 , o que
tudo constará de tabellas annexas á proposta do orçamento;
2. o A parte da divida activa, cuja cobrança fôr julgada
provavel no exercício, e que será comprehendida e escripturada nelle como se fôra renda propria;
3. • As operações de credito necessarias para o cumprimento das obrigações contrahidas, quando a receita ordinaria não se equilibrar com a despeza.
§ L• Os recursos de que trata o n. 0 2 terão o ti&ulo
-Divida activa cobravel no exercício .......... 8
Uma
tabella annexa conterá a demonstração e notas explicativas.
~ 2.• Os 'recursos que tiverem de ser procura~os na
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fórma do n.• 3 terão o titulo-Operações de credito, para
as quaes é a Illma. Camara autorisada ......... fl -No
relatorio serão fornecidos os esclarecimentos necessarios.
Art. 8. 0 Não póde a Illma. Camara exceder as verbas
de despezas decr~tadas, uem fazer despeza alguma além das
consignadas no orçamento, salvos casos extraordinarios em
que, por força de sen regimento, tenha de desempenhar
obrigações imprescriptiveis. Nestes casos, expondo as occur·
r·~ncias imprevistas que se derem, solicitará do Governo
autorisação para a despeza e os meios do satisfazel-a.
Art. 9. 0 E' expressamente vedado á Illma. Camara con·
trabir sem autorisação do Governo dividas de qualquer
natureza, para cuja solução não tiver previamente obtido
o necessario credito. (Art. 5. 0 do decreto de 30 de Junho
de 18U ).
Art. to. As despezas autorisadas no orçamento IJUil não
se verificarem dentro do anno financeiro, não poderão mais
ser feitas nem continuadas sem nova decretação.
Art. H. As consignações destinadas a qualquer serviço
não poderão ser distrahidas para outros.
Art. 1!. As sobras que; depois do nono mez do exercicio, se verificarem em qualquer verba poderão por decreto
ser applicadas áquellas em que se reconhecer deficiencia,
mediante proposta da Illma. Camara.
Art. 13. A Illma. Camara não poderá, sob sua respon·
sabilidade, eiTectuar o pagamento de serviço algum sem
que em seu orçamento ou em acto especial (art. 8. 0 e f!)
estejão consignados os fundos c~rrespondentes á despeza.
Art. U.. O anno financeiro municipal se contará do dia
I. • de Janeiro ao ultimo de Dezembro ( art. IJ,8 da Lei
n. • 6!8 de 17 de Setembro de 1851). Continuar-se-ba porém
no mez de Janeiro seguinte o pagamento das despezas or.
denadas no decurso do anno antecedente, e bem assim a
.arrecadação da renda que estiver por cobrar.
Terminado o mez addicional dar-se·ha por encerrado o
exercício~ ficando annullados os creditos do orçamento an·
terior e passando os saldos existentes para a receita do novo
exercício.
Art. 15. Durante o mez de Fevereiro seguinte procederá
a Illma. Camara á organisação do balanço de sua receita e
despeza no exercício findo, o qual, feitas em sessão as veri·
ficações precisas, será apresentado com os respectivos do·
cumentos justificativos ao l'tlinisterlo do Imperio até o dia
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f. o de Març'l, como preceitúa a 2. • parte do art. ~8 da Lei
n.o 6':!8 de 17 de Setembro de l8S1, para ser approvado pelo
Governo e, depois de impresso, rerncttido á Assembléa Geral .
Legislativa no começo de cada sessão, na fórma do :m. U
da J,ói n. o 108 de ':!6 de Maio de- 181,0 ••
Art. 16. As despezas que não tiverem sido pagas no res·
pectivo exercício constituiráõ divida passiva, e só poderão
ser satisfeitas dentro da verba decretada para o competente
pagamento em novo cxercicio.
A' divida activa seriio encorporadas as rendas do exercício não arrecadadas até seu encerramento.
Art. 17. O balanço de que trata o art. iá constará de um
resumo, mostrando como a despcza foi saldada pela receita,
qnacs os recursos proprios c ordinarros do exercicio, quaes
os que obtcnl por supprimontu ou por operações de credito,
rJllal o est:~rlo ria cai~ a, r•xpli•·:t•lo o mesmo resumo por dous
rJuarlros synoplku~, no t.• dos quaes em seguida a cada
titulo de renda onlinarid ou extraordinaria, ou saldo havido
do exerricio anterior, se apontará o algarismo cxaeto dos.
recursos olltiuos, e no 2. 0 em seguida a cada verba de des
peza realizada se indi(~ará igualmente a quantia despendida
por conta da mesma verba.
§ I. • O quadro~ da rcr1!ita será demonstrado por uma ta·
bclla que conterá a c~IJecificação de cada uma das rendas
com declaraç:Io de seu producto no exercício, comparado
com a quantia orçada, notando·sc as diiTerenças c o que
fleou por cobrar.
Outras tallellas demonstraràõ a cobrança da divida activa
o a proveniencia dos saldos quando o exercício os tenlra
recebido.
§ 2.• O quadro da des))eza será acompanhado:
L• De tantas tabcllas quantas forem as verbas dà despcza, apontando-se a natureza desta com citaçãó dll lei ou
decreto que a autorisou, os pagamelitos eiTectuad.os, a quantia
fixada no orçamento e o que ficou por pagar;
2.• Da demonstração, sob titulo proprio, do que se tiver
despendido em virtwie de augmento de credito, citados os
actos que os tiverem concedido;
3.• De todos os documentos ortginaes comprobatorios das
despezas, os quaes, depois de examinados e conferidos, serãa
recolhidos ao archivo da Illma. Camara Municipal.
§ 3.• Nas demonstrarõe~ de IJHC trata ô § !.• n.dl i e t

seriio extremadas as des{lrzas, consignação por consignação,
de fúrma que especificatlamente appareção os pagamentos
parciacs que constituírem a somma total da dcspeza feita por
conta de cada verba ou credito especial.
§ 4. 0 Quando, na fórma. do disposto no art. U, tiverem
sido transportadas _para as verhJs, em que se reconhecer
dellciencia, as sobras verificadas em outras verbas, far-sehão as precisas declarações e demonstrações nos lugares
competentes do~ respectivos quadros e ta!Jellas.
Art. {8. O relatorio, a proposta do orçamento e o balanço serão assignados por todos os vereadores presentes
nas sessões. em que taes documentos forem approvados. Osq11adros demonstrativos e tabellas serã:) assignados pelos
chales das respectivas repartições.
Art. t9. A.s cantas documentadas da receita e despeza
da Illma. Carnara Municipal serão revistas c examinadas
pela õ.• S1:cção da Secretaria de Estado dos Negocies do
Imperio (art. f.o, § 5. 0 n. 0 3 do Decreto n.o 415~ de !3 de
Abril de !868) que as verificará segundo o systeina do
Regulamento de !6 de Abril d,e t832, arts. 33 e seguintes
e ma,is dis,posições.que forem applicaveis •
.Arl. !0 . .Ap.provadas as contas pelo governo, será impresso.
o balaa~o pa.r;a ser remettido CQrn o relatorio do estado da
administração municipal da côrte, á AssembMa Geral Le..,
gislativa, como é. expresso no já citado art. r..g da Lei n. o 6%8
de i7 de Setembro. de i8M.
Art., 2.1. Uma. commissão de. tres membros, nomeada pelo
Governo, funecionará durante o tempo pr~iso para examinar as contas atrazlldas da lllfl1a. Camara até o fim do
{~6.7 , e submetterá o· resultado de semelhante- exame a.o
Go;v;erno, que~ depois de julgar as referidas contas, as Ie-.
vará ao conb~iwe.D.;W da 1\ssembléa Geral Legislativa. .
Panlino José. Soares de Souza, do Meu Conselho, Ministro
e Secretar-io de Estado dos Negocios do lmperio, assim o
tenh~ entendidQ e faça execn.tar. Palacio do Rio de Janeiro·
em IJ;iJ)ta. e__um de l)ezem~ro de mtl oitocentos sessenta e oito,
quadr8gtl~imo. seLimo da.lad~Jpendencia e do Imperio.
Com, a rubrica de.Sua Magestade o Imperador.
'·

I

.fauJino Jq&é Soares de Souza.

.......

tiã6

ACTOS DO rODEft

Senhor. -A meJitla au torisada pelo Decreto n. 4:262
de 19 de Outubro ultimo, não foi sufficiente para a liquidação do exet·cicio que terminou em 31 de Julho do
corrente anno, em relação aos creditos do Ministerio .da
Justiça.
Novos deficits apparccêrão na3 verbas do§ L "-Secretaria de Estado-do§ 7. "-Policia secreta-do§ 8."
-Pessoal e material da policia, e do ~ U-Corpo Militar de Policia-, no valor de 12:3296(58 (tabella n. l);
manifestando-se, comtudo, nas outras verbas um saldo
de 167:7806369 (tabella n." 2).
A razão do deticit na vet·ba do§ 4. '-Secretaria de Estado-foi devida não só ao excesso de 2:0006 na impressão do relatorio desta repartição, como á despeza do expediente da Secretaria, o qual absorveu além da quota:
orçada, mais as sobras das outras rubricas pertencente;;
á mesma verba.
Para que este deficit se não rnproduza, já forão tomadas as provi1lcncias necessarias; c espero obter esse
resultado no presente exercício.
O credito de 100:000~, concedido para a-Policia secreta-foi excedido em ~:59267.\õ.
A natureza dessa verba não me permitte justificar
seu emprego no tempo em que não dirigia esta Repartição. Devo porém notar que além do ser o deficit de
pequena importancia, provém elle de despezas ordenadas pelas Presidencias sob sua responsabilidade.
O augmen to dos alugueis de alguns predios que servem ás Secretarias de Policia, e os ordenados aos novos
Carcereiros, são os motivos do excesso de 5:2~3~919 que
se manifesta na verba do § 8."-Pessoal e material da
Policia.
O Corpo Milita r de Policia consumi o não só a verba primitiva de 373:585S70~, como o subsidio de t28:771&3M,
que lhe foi applicado pelo citado Decreto n. o ~262 de 19 de
Outubro ultimo. RA razão deste excesso é a insufficiencia
do orçado em relação á despeza effectiva; insufficiencia
tal que, apezar das consideraveis reducções ordenadas
pelo Governo de Vossa Magestade Imperial parece inevita vel o deficit, e não pequeno, no corrente exercício.
As reduções effectuadas pelo Governo de Vossa Magestade Imperial neste ramo do serviço constão da tabella
junta n. o 3, que demonstra uma economia mensal de
9:9638300, e annual de U9:5598~, com odesaquartelameftto de muitas praças, sobretudo de officiaes.
Faz-se preciso , pois , transportar do saldo de
167:780~369 que apresentãQ as U yerMs do orçamento

,t).JI'
...•

UECUTIVO,

tln 1\li nistcrio ua Justiça, quail tia suficiente para cobrir
o delidt de !2:329;>~58 das quatro verbas ref<'ritlai.
Seria para desejar que a liquidação do cxerdcio nas
PI'Ovincias fosse mais prompta, de mo1lo a evilar a rc·
producção 1le CJ'cdi tos c transpor·tes: o Govct·no de Vossa
1\tagcstade lmtJerial emprega totll· a diligencia para
conseguir esse melhoramento, tant6 quanto é possirel
esperai-o em vista das distancias.
Tenho a honra de sub)lletter á approvação de Vossa
Magestade Imperial o Decreto junto, autorisando o Ministerio da Justiça a fazer o tran.,pot~te das sobras de
conformidade com a tabella n. o 4-.
·
De Vossa 1\lagestatle Imperial, Senhor, ~ubtlito fiel e
reverente.- José Martiniano de Alencar.

...

DECRETO N.

~310-DE

31

DE DF.ztmllno DE

l8ô8.

Antorisa o :\finistr0 c SccJ·et:u·in de J.:Stado do~ :V~ocios t·la .rusl.i~·a a apr•licar ás dcst>czas das vc1·1Jns - Scc.rct:tl'ia de f~staJo
-Dcspcza secreta de policia- Pessoal e material de Policia..,..
c -CortlO l\Jililar de Polici:t- no exercir.io dct1867 a Hl68)
a quantia de t2:329S~IJS. tit·a1la fias sobl'as da vcrha -Jusli~·as
de 1.• inst:mcia- no mesmo cxcrcicio.

Não sendo sufficicnte as quantias votadas nos~~ i. o,
7. o, 8. o e 12 do art. 3. o da Lei il. i007 de 26 de Setembro
de !867 que regeu o exercício de i867 a !868 para as
tlc.~pezas com a-Secretaria de Estado-Policia secretaPessoal e material da Policia- e -Corpo 1\lilit.at· de Policia.- Tendo ouvido o Conselho de .Ptlinistros: Hei porbem na conformidade do art. i3 da Lei n. o 11 ii de 9 de
Setembro de 186~, autorisar o Ministro e Sect·etario de
Estado dos Negocios da Justiça a applicar ao pagamento
das despezas daquellas verbas a quantia de !2: 32!Jbci58,
tirada das sobras da verba-Justiças de i. • instanciado mesmo exercieio, na fórma da demonstração junta,
dando conta á Assembléa Geral Legislativa na sua proxima futura reunião para ser definitivamente approvado.
José l\lartinianode Alencar, do Meu Comelho, 1\lini:,tt·o e Secretario de EstadodosNegocios da Justiça assim
o tenha entendido e faça executa r. Palacio do Rio de
Janeiro, em trinta e um de Dezembro de mil oitocentos
sessenta e oito, f}Uadr·agesimo setimo ria IJJdr!prnllrncia
e do Itnperio.
I
Com a .rnl•rira de Sua l\Iagcsta1le o Imrc!',Jdnt·. :
Jo.~
P.IIITii
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De credito.

f6t ;l~901l000
Secretaria de estado ..•..••
t63:7a21lõ!l(l.
:2::!(1,:!65!1~
2,0 Su~remo tribunal de justiça
!05:700,000
5:59781~8
100:10~885~
:J.• Reações .••....•.•.•..•••• 30(1.:0i68667 300:Uf8126 3:9!5~56.1
(1,:513/i~Oti
li. o Tribunaes do commercio.•.
6.7:20011000
4~:6868796.
l},O
Justiça de L • instancia .... t.00&::36.0lí000
93!1:95&:1393 66.:3858607
fi. o Ajudas de custo á juizes de
direito e municipaes ......
~0:0008000
5:1008000
U:9001l000
7.o
Despeza secreta da policia ...
100:000/lOOO
f0&::59~871i5
.li:59!11H.õ
8.0 Pessoal e material da policia
(1,00:33611773
.li05:5801l692
5:21i38919
9.0 Guarda nacional ••••••••••.
157:62!8500
139:68711128 17:93~372
10. Conducção, sustento e cura·
tivo de presos ...........
106:7358016
98:~881H80
S:M61l836
H. Eventuaes .................
2:0008000
1:6878000
3138000
u. Corpo militar de policia •••• 50~:3578056 50i:6071l256
~508!00
:13. Guarda urbana ••..••...•.•
357:9(1.08750
330: Ji(l.61l505 27:.1i91i6~1i5
u.. Casa de correcçào da côrte •• 185:31089!7 !85:3108917
15. Obras .....................
50:9&:01)000
~2:!331!568
~8:7068416.
3.505:9986679_ 3.350:5471786 t67:780/l3ti9 u:azwws~
Observações.-Os creditosdos §§ 8. 0 , i! e 16. forão augmentados por' decreto n. 6.~6!def9
de Outubro ultimo. No § 10, o credito votado foi de 96:076.~0 gue, junto á despeza a annul·
lar de !0:6618016 realizado durante o exercicio, produzto o total de i06:735HOHi.
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EXI'.CUTIYO.

N. 3.-Qitadro da despeza eD'eetuada:eom a verba-Cçrp(l>
lllllltar de Pollela-duraate os seaestres de Jaueir~ ~
tluallo e de .Julho a Dezembro aos es.erciclos de ~c; r :;
a 1888 e t888 a t88D.

1857 a 1863.

Janeiro a Junho.. . . .. . . . .. .. . . .. . . .. .

267: 700U 76

1868 a 1869.

Julho a Dezembro.....................
Differença para menos no exercício de
1868 a 1869 . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . .

207:920~375

59: 779~800

..•
N. 4.-Quadro demonstrativo da tlistrlbaiçlo da quota ti·
rada da'ii sobras da verba-tlustlças de t. • hastanelado cxerclclo de t 88'7..;..t 888, para as da-Secretaria de
J..1.tado-Despeza secreta-Pessoal e material da Policia
-e-Corpo llliiUar de Policia-, do mesmo exerelelo;.
aa f6rma dtt art. t3 da Lei a. tt'2'2 de 9 de Setembro de t88•.
·

·lmportancia thada das sobras da
vcrba--Ju&-tiças de L • instancia

l2:329~Mi8

Distribuição.
§ 1. o Secretaria de Estado ......•..•..•
§ 7. o Dcspeza secreta da Policia ....•..•
§ 8. o Pessoal e material da Policia .•..•
~ 12. Corpo Militat· de Policia •...•• :.
i2:3295i-58

.

Palacio do Rio· de J·aneiro, em 31 de Dezembro de
1868.-José Jfartinianno.. de Alencar.
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DECHETO N. 'IJll

i'E

31

J)I;

DEZElJBfil) DE

18(B.

Concede prilifegio a Philippc J oté Alberto Junior para rabricar o
artefaclo-coiiilecido p~fu nom<.' de bichas da lotlia, segundo u llrón·ssu de sua

io,·cn~nu.

Allentl.entlo ao que me roquereu Philippe José Alberto Junior c tle conformidade com o parecer do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei
}Wl' bem Conceder-lhe privilegio por tempo de cinco
a unos para fabricar o artefacto conhecido pelo nome de
}Jichas da Inclia, segundo o processo de sua invenção, e
sem exclusão de productos semelhantes de fabricas nacionaes ou. estrangeiras, cujo pr·ocesso seja differentc.
Joariuim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho,
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura , Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e far;a cxceutar. Palacio do Hio de Janeiro,
em trinta e um de Dezembro de mil oitocentos sesenta c oito, quadr·agesimo selimo da Imlcpendcncia
c do Imperio.

Com a rubrica de Sua )bgcstatlc o

ImpcraLlor~

Joattuim A ntlio Fenumdt·s Leito.
-~--

DECHETO N.

~Jl:! DE

31

DE DEZE.unnu DE

I8ü8.

Concede pririf@gi.o. a llc,Jjamim U1ttou para fabricar c vcudt>r no
Jruperiu os tijolos l'Onhedtlos nos Estadtos-Uuidos com o uumo
de american Ímildiug bloh.

Attenüendo ao que l\le requereu Dcnjamim Upton c
tfe conformiíladc com o parecer do Procurador da Corôa,

Sober·ania c Fazenda Nacional, Hci;por bem.Conccder-Ihc
privilegio por tempo de dez aunos para fabricar e vender no.lmjJerio os tijolos conhecidos nos Estados-Unidos com o nome de american b11ilding blok, sob a!> seguintes clausulas:
L" O conecssional'io, dentro de dons annos, contatlos
dc·~ta data, farà funeeionar no lmperio a prinu·ira fal>lit:<.tLk tijt•lo:, du ~\slema quca~Jre~cutc.!ll,

EXECUl'IVO.

001

~- • No aelo de installar a fabrica, apresentará ao·
governo uma minuc-tosa exposição dos processos de seu:
invento e das machinas respectivas, a nm de ser de?i.-.
damcnte garantida a propriedade dos mesmos processos.
.
3.• O privilegio concedido para venda dos tijolos
acima declarados, refere-se unicamente aos que forem
. fabricados no paiz ~elo concessionario .
.&:.• Este privilegiO será extensivo unicamente á~ pro~
vincias do lmperio, em que o mesmo concessional'io
cstabelccet·, pelo menos, uma fabrica, que funccione
regularmente nos cinco pl'imeiros annos,a contar da data
deste decreto.
5.• A presente concessão fica dependente da ulterior
a pprovação do corpo legisll!. ti vo.
Jo:tqnim Antão Fcmandcs Lllão, do :Meu Conselho,
1\li nistro c Sccre ta rio de Estado dos Ncgoeios da Agricultura, Commcreio c Obras Publicas, assim o tcuha entendido c faça cxecutu. Palacio do lHo de hnciro, em trinta
e um de Dcwmbro de mil oiLocen tos scssen ta c oi to,
quadragesimo setimo da da·lndepcndencia c uo Impcrio. ·

Com a rubriça . de Sua .Magcstade o Imperador.

Joaquim Antão Fernandes Leão.

-Senhor.- O Din~ctot· Geral de Contabilidade do Tltcsom·o Nacional demonstra na exposiçãó e tabellas juntas
que os c r editos votados pelo art. 7. • da lei n. 1507 de
26 de Setembt·o de 1867 para algumas verbas do :Ministcl'io da Fazenda, e os augmentos autorisados pelo De-.
ereto n ~170 A de 30 de Abril ultimo, são insutficientes
p~ra fazer face a toda a despeza dessas verbas, as quaes
atnda ncccssitão de novo augmcnto de 6.1H3:309J5ti8.
Parte desta quantia põde ser supprilla, transportando-se, na conformidade do ai·t.13 da lei n. 1177, de 9 de
Setembro de 1862, c do art. 40 da citada lei n. 1a07 as
suhra,; tlc algumas verba~ para as outra::; em que :;c dá
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a deficiencia; mas imporhndo as ditas sob!'as sómente
em 133:322828~, torna-se necessaria a abertura de um
credito complementar de 6.279:987~274.
Para este fim tenho a honra de submetter a appronção de Vossa Magestatle Imperial o Decreto junto.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa
Magestatle Imperial, subdito muito fiel e reYerenteVisconde de Jtaborahy.
Paço, em 31 tlc Dezembro de 1868.

DECRETO N. i313- DE 31

DE DEZEMBRO DE

1868.

Abre ao 1\linisterio da l'azenda um credito complementar de
6. '79: 987&:174 e autorisa o transporte de J3:J: 31'1$~84 de umn&
para outras verbas do mesmo mioisterio uo exercido de 1867-18611.

Reconhecendo-se a insufficiencia do credito concedido ao Ministerio da Fazenda pelo art. 7. 0 da Lei
n. Ui07 de 26 de Setembro de 1867, e bem assim do
augmento autorisado pelo Decreto n. !if70 A de 30
de Abril deste anno, para o exercício de 1867-68:
Hei por bem, Tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, e Usando da attribuição conferida nos arts. ~2
c 13 da Lei n. H77 de 9 de Setembro de 1862,
abrir ao dito 1\linisterio um credito complementar
de 6.279:987~274 e Autorisar o tt·ansporte de umas
para outras verbas do citado art. 7. o da quantia de
133:322~28~; fazendo-se a distribuição destas sommas
na fórma da tabella annexa, assignatla pelo Visconde
de Itaboraby, Presidente do Conselho de Ministros, Senador do Imperio, Conselheiro de Estado, 1\linistro
c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim
o tenha entendido e fa';a executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em trinta e um de Dezembro de mil oitocentos sessenta c oito·, quadragc·
simo setimo da lndcpendencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

r i se Jlldr·

de ltahorahy.

EIECUTIVO.
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Tabell.a tia§! "Werlt- tio arl. '7.• u l.ela. 0 fJ.;O'f tle iJC tle SeteildJro de t 84'f que rareeem de augiReuto de eredlte.

Credito complementar.
§ 1.

Juros, amortisae mais despezas
da divida externa fundada pertencente ao
Estado, ao cambio de
50:702,036
27 ...............•.•
§ 2. o Ditos da divida
H6:733/)0ÚO
in terna fundada.. . ..
§ &, • • Caixa da amortisa- .
ção c filial da Bahia,
l3:700~l9L
etc ..........•..••..
§ 8. o Juizo dos feitos da
5:000~000
fazenda ..........•..
§ 9. o Estações de arrecadação.............
30!:190,100
§ 16. Despezas eventuaes, inclusive ditferença de cambios, calculadas as remessas ao
ffie(liO de 2&,,,, .....,. ;\.52ã:3ãü~2i2
§ i7. Premios, descon ..
to& de bilhetes da ai~.
faudega , commissões, ::
corretagens, seguros,
_
juros recíprocos, agio
~ ·
de moedas e metaes .. t.06ã':ü008860
~ 18. Juros àos emprestimos do cofre de orphãos...............
130_:000~000
Adiantamento da garantia de 2 •;. :t>rovinciaes â estrada de ferro de S. Paulo .......
70:7oo~Stü
0

~ão

6.279:987~27&.

Transpo1·tes.
Para o § ü. • Pensionistas e aposentados ....
Tirados do§ 3.• Juros
da di vida inscripta

40:696~32ã

/j(j~

Ar.TO:> DO I'ODER EXECUTIVO.

antes !la omissão das
respc'cth·as àpotiécs ,
etc........ . ...... .

Para o ~ 6. o Empregados .
de repartições cxtinctas ..•......••......
Tirados do§ 3. o Juros da
dívida inscripta como
acima ............. .
~ 10. Ca~a da
n1ocda .............•
Tirados do § 3. o Juros
da divida ínscripta,
liiOmo acima ........ .

Para o

30: ooo,;;ooo

Para adiantamento da
garantia de 2 "I. provinciacs á

(~tr;ula

de

de S. Paulo, na
fórma do contrarto
feito com a rcspccti va
fC'ITO

companhia .........•
Tiratlos do § 3. • Juros
da tlivida inscl'ipta ,
como acima ........ .
Do § 7. o ~besouro c Thcsourartas de Fazenda.
Do § H. Administração
da estamparia e impressão do Thesouro
Nacional ..••......•.
Do~

..

ti3:a86#31G
8:26\~032

29:73\SOOO

12. Administração

de proprios nacionaf\s
e de tenenos tliaman-

tinos ............. .

11 :9~5S9G7

Pa1acío tlo Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de
l8G8.-Viscondede llabomhy.

ADDl'fAlVIEN'fO.
,.....

Sr•JditJI'.- l'clns coulas e lndaucos do cxet'tte.w•,
rlP 1867-1'868, c~istcutes nu Tlteso1Ú·o, se recoulú~C~t
a illsuflicicncia do credito votado na Lei n.• t5ot·~
de ::!6 de Setembro cte t867 pant di\'crsns vcrbns de
despezn do Ministcl'io da J<azcudn, c a necessidade
de ser o dito credito augmentado com a (\tla~Ilia d_e
U.221:2i.i2$570, corno o demonstra o f.onsc ltclro Dlreclur Geral da Conluhilidade do Tltc·sout·o !'\acionai
Jia cxposif1iio c lnhcllas juntas, que ll'nlw a honra
de subrnelter ú alta considcmçüo de Yossa .Mügcstade lmpcrinl.
.
ParD o supprimento da refe1·ida quantia, tenho
igualmente a honra de apresentar a Vossa l\Iagestadc Imperial o Decreto abrindo ao l\Iinisterio diJ
I~azenda um credito snpplemcntar de 9.2H:252$570
para o corrente exerdcio.
.
·.
Sou, SenlH:ir, com o mais profundo respeito,.~do
\"ossa l\lagcstatle Imperial, ltluito reverente c fiel:'
:;ubdito.
Paço, em 22 de A!Jril tlc 1!!68.- Zacm·ias de.

r;()es

I'

Vasc011CCllos .

,·.t.,..

.

lJECHETO i\. ·íliO

'.

-

DE

30

DE .\BfllL DE

1868.

·\ hriudu :ao Ministcrio da T'azcuda um c.re.~l.Hn su.pj~!.~•!!!!!~ly de
\1.2"..!'i:2.'í2SIS70 para rlivct·sas rubricas do mesmo l\liuistcrio üo ·

exercício de 1867-1868.

•

Tendo-se reeonhecido a insufficiencia do credito .
cortcedido ao .Minist~rio da Fazenda pela Lei n. 0
1507 de 26 de Setembro de 4867, para diversas ru-.
hricas do 1\linisterio da Fazenda no exercício de
1867-1868, Hei por bem, na conformidade do art.
12 da Lei n.o H77 de 9 de Setembro de 1862, e
Tendo Ouvido o ~leu Conselho de Ministros, Abrir
ao dito l\Iinist.et·io um credito supplementar da quantia de 9.22-1::252$570, distribuída pela fórma constante du labclla junta, assignada por Zacarias de
Góes c Vasconcellos, do l\Jeu Conselho, Senador,
do Impcrio, !'residente do Conselho de l\linistros, ·
~tinistro c Seerelario de Estado dos Negocias da
Fazenda c Prei:iidente do Tribunal do Thcsouro, que

ACTOS DO PODF.R EXEC.UTl\'0.

assim o teulla entendido e faca execufaJ'. Pnlacio

do Hio dü Janeiro, em trinta ~le Abril de lllil oi··.locentos sessenta e oito, quadragcsimo setimo da
Indepcndcncia c do lntperio.

Com a rubrica de Sua ~Iagestade u llllpcradur.

· Zaoarias de Gúes c Vasconcellos.

Tabella da" ,·crbas do a••t. '1." da J.ci n.'' t r.01 de 26 de
Setembr•o de t S67', qu,., care"em de augmento de erelllto, pat•a o CXCl'Cielo de tS67-tS6S.

§ 2. o Juros da dh'it.la interna fundada ....•..............•..
§ Lo Caixa da Arnorlisacão ....... .
§ 8.• Juizo dos Feitos dâ razcnda.
§ 16. Dcspezas eventuaes, inclusive
ditl'erença de cambios ..... .

§ 17. Premios, desconto de bilhetes

~

.217:181$000
i fjO: 000$000
18:183$000

3.752:603$069

da All'auclega, etc ......... .

;! . ()();): 000$000

dos orphúos .......•..•....

70:000$000

§f~. Jurus de empt·esliuws du cofre

~.87::!:%7$069

AtliautaiUeulo tla garantia de 2 "/o
. provinciaes ú' estrada de ferro de
S. Pauio, na fórma do despacho
de :t2 de Junho de 1867 n ." f 9, ern
\'irtude do aviso do 1\Iinisterio da
Agl'iculturi.l, Commercio e Obras
Publicas de 45 do mesmo mez,
flm cumprimento do Deereto n. o
~H99 ele :t\J de Outubro ele 1859 ...

3:)1 : 2858 501

9.224:252$570

Palaeio do H.io de Ianeit·o em 30 de Abril de 1868.
- Zacarias de Góes e Vasconcellos.

-·-

