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v.ucia <la !Ja!1i:l .. . ~ .... 1, ••••••••••• • • • •• ·-· • :l:i~ 

PAntE 11. :2 
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::-~. li~O:!. - llerrelo de !i tle A~osto tlc 1R6!l. - Dt•tPr· 
mina qut• pa~sem a SPI' jul!::tdos rm Sl'glllllla 
in~tancia pt'lo Cousdho Supremo l\1 ilitar d,• 
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1869. 

DECRETO N. 4:3H- DE 12 JANEIRO DI> 186!). 

EIHa iÍ categoria de batalhilo;a setima secção de batalhão de infan
taria da &uarda nacional da Proviocia de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da 
Província de S. Paulo, H(li por bem Decretar o se
guinte: 
. Artigo unico. Fica elevada á categori;t de batalhão, 
com quati·o companhias e a numeração de 51 do serviço 
activo, a setima secção de batalhão de infantaria da 
guarda nacional da Província de S. Paulo, e revogado 
nesta parte o Decreto n. o 1635 de 12 de Setembro de 1855. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro .e Secretario de Estado dos Negocios .(la Justiça, 
assiJP o teriha entendido c faça executar. J>alacio do 
Rio de Janeiro, em doze de ·Janeiro de mil ·oitoceptos 
ses:;e.ntil e ~~ve, quadrag.esimo oi.ta~9 d~ J~d~pe,qdeJicia 
c do lmpeno. · 

~um a rubrica de Sua Magcstade o hn :i11LÍt~1~ÚA~f:f·~"" . ..-v..\:\ . . ·" ' t(,t '-\ 
José 1llartiniano /~'nem:. ·' ': 1 

~~- • ,i ..... ( ~.::,· , 
~ ·' ' 

~: 
·-
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DECRÉTO N. 4.315- DE ~~ DE JANEIRO DE 1869. 

Alt&ra a organiaa~o do ba&alblo de infantaria n. 3, da!~!t:d.J ~ 
_'!.!!.~da Provinda de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da 
Pmvincia de S. Paulo, Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Artigo unico. Fica elevado a seis companhias oba
talhão de infantaria n. 3, da guarda-nacional da Pro
víncia úe S. Paulo ; e revogado o Decreto n. 33Q7 de 3 
de Fevereiro de l86õ. • 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em doze de Janeiro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndcpendencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Martiniano de Alencar. 

--
DECRETO N. 4316- DE 12 DE lAliiElRO DK 1869. 

Esling\le a teoçlo de batalblo de artiiharia u. 3 da g~arda uaeio· 
~a!_ da Proviueia de s. Paulo. . ----~ --

Attend.endo ao que Me representou o Presidente da 
Provinciã de S. Paulo, Hei por bem Decretar ó- se
guinte: 

Artigo unico. Fica cxtincta a f;ecção de batalhão 
de artilharia n. 3 da guarda nacional da Província 
de S. Paulo ; e revogado o Decreto n. 339\ de 3 de Fe
vereiro de 1865. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho l\li
nistro c Secretario de Estado dos~Negocios da Ju~tiça, 
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assim o tenha entendido e faça executar. Pal:lcio do 
Rio de Janeiro, em doze de Janeiro de mil oitocentos 
ses~enta e no.ve, quadragesimo oi~avo da.lndependencia 
e do Império. 

Com a rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

José hlttrtiniano de Aleucar • 

..... 

DECRETO N~ ~317 -:oE n J)E IANEIRO DE 1869. 

Detiliga do commaudo &UJICrior do 1\luuicipiu do l'riucipe. e subor.
dina ao do de .castro da Província do Paraná a guarda oaeiooal 
perteueeole á rreguezia da Palmeira da mesma ProvioCiã~ 

Attendendo ao que l(e representou o Presidente da 
província do Pat·aná, Hei ror bem Decretar o se
guinte: 

Artigo unico. Fica desligatla tlo commando supet·ior 
tlo município do Príncipe, e subot·dinada ao do de 
Castro da Província do Paraná, a guarda nacional da 
f1·eguezia da Palmeira, a qúal se acha organisada em 
um corpo de cavallaria e uma secção de companhia, 
tentlo esta a designação de terceira tl;t reserva, e 
aquelle a de sexto do serviçoactivo .. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em doze de b.neiro de mil oitocen.tos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndependencia 
e do l_mperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstatle o ltnpei·ador. 

José .Martiniano de Alencar. 
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PJiiQl\E;t'O N. ~3~8-.- Df:!~ JA~BO· D~ -~~~ 

~·~ia.i..8,!!!,ad~(fll Caml!o~ a: autor_!_~~ 'f(nc
.Cíõõare a ppro'Váçlo dos resped1"01 ~a\Utos'.. · · 

Àttendendo ao que Me requereu a companhia de se.; 
guros marítimos S. Salvador de Campos, devidamente 
representad;t, e conformando-me por Minha immedia:
ta resolução de 31 de Outubro ultimo, com o parecer da 
secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, 
exaradOtem consulta de 12 do mez anterior, Hei pot· 
bem conceder á referida companhia, que terá sp.a. séde 
na cidade de Campos dos Goytacazes, provincj"a'd.o Rip 
de Janeiro, ·a necessaria autorisação para funccionar e 
approvar os respectivos estatutos. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu,Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commercio e Qbras Publicas, assim o tenha enten
dido e Jaça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, em treze 
de Janei1'o de mil oitocentos sessenta e-nove, quadra
gesimo oitavo da Independéncia e do Imperio. 

Corp. ·a ru6rica de Sua Magestade o ,Jmperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão .. 

Eskltutoa ,ta cotnpauhia de seguros marl&hnos dcnoqü. 
•••• S. Salvador de Ca~pos. 

CAPITULO I. 

DA COMPANHIA. 

Art. I. • O titulo commercial da companhia e o de 
S. Salvador de Campos, e o seu objecto -é tomar seguro~ 
madtjinos de conformidade com o que se acha estoAbé~ 
letido· em nosso codigo commercial. (Titulo 8. o, capitu~ 
lo l. 0 .e arts. 6~6a 796.) . ·: 

Art. !! • o A companhta S. Salvador de Campos é um.a 
sociedade anonyma com um fundo capital de õOO:OOOH~ 
divididos em 1.000 acções de .5008 cada uma, o qual 
fundo poderá ser augmentado por deliberação da assem.-
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bléa garail .. dbs· accion-i~-{eirlhtindbtge·: mai_s·: a:~ções 
com ftéli.W afprevaçrô; tfá?Jrovêrn·o·Imb.eria(~ ·. '._ . 
- Ar ;"3;-" A,compaôh\a·~:)$itft~06r d'~Ci~~s:~rarâ 
pelo 1 tem'p1>1 tl~-~f6 a·nnos_;~ontados .desde o,di!i em gue o 
Governo lm~ehal approvaY estes· estatutos, cujo-:i>r~zo 
findb que' seJa, prorogar-se-ha, se assim fOr- re)I01VIdo 
em al;sembléa geral; submettendo-se tal decisão á ap-

. provação do Governo Imperial .. _ . . 
Art •. 4..Q A companhia S. Salvador de Campos será 

•·epresentad:t:em todos os seus actós por uma dtrectoria 
composta de' tres membros, annualmcnte eleitos á plu
ralid*.de votos presentes d'entre,os seus accionistas 
que ttver~m pelo menos 10 acções, designando a assem
bh~a ger.alque os eleger, qual ha de ser o cai;xa, vencen
d.o e~les as gratificações e porcentagens _!lo .r~ndHnento 
hqu1do que forem marcadas pela mesma· assembléa, e 
poâendo ser reeleitos no fim áe cada. anno. , 

Art. 5, o Além da direc.tori:t liaverá uma commissão 
fiscal compOsta de tres membros~ tambem ,ele~tos an
nualmente á, pluralidade de votos presentes d'fmtre os 
accionistas .que possuírem pelo menos !Oacções,.pod~~
do ser reeleitos no fim de cada anno. Na mesma occastao 
proceder'"se-ha á eleição de tres Sl,lpplentes, que subs
tituiráõ o~ membros da comnrissão fiscal em seus impe
dimen.tos, sendo obrigados, tanto estes, como os da 
directoria, a depositarem na companhia, pelo menos, 
cinco acções, durante o tempo da sua responsabilidade, 
sem o que não poderão exercer suas funcções·. 

Art. 6. o Dando-se qualquer impedimento que prive 
algum dos membros da . dmictoria de poder exercer 
temporariamente suas fin1cções, será substituído pot· 
quem fdr designado pela commissão fiscal, tendo porém, 
a pessoa que o substituir direito ao ordenado do mesmo 
director, emquanto estiver em exercício. 

Art. 7. 0 A companhia S. Salvador de Campos· dará 
principio ás suas opera~ões, logo que os presentes esta
tutos forem approvados pelo Governo, e se achy sub
scripta metadeidns suas acções. · · • · 
. , Art. 8. o Assim que a 'companhia S. Salvador de 
t!l!Jn,Pos esti-v~r l~gat.mente instHuida, a directoria _fará 
P.~lil~r n~s penodwos do lugar o temPQ dentro do 
qual os accwq'istas deverá~ entrar com.J.O •1 o' ~obre o 
y.:,.l,or de suas- acções, ficattdol os me"'mos ·accwmstas 
()brigados, até ao valor das acções que possuírem, a 
faz~r as entradas exigidas para satisfação dos riscos. · 
_ .Art. 9. o O _prazo marcado para o que determina ;O 
precedente artigo, serã improrogavel: a falta da pr1-
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meira··entrada, importa.a .exclusão do à1lci:on~ta~émls· 
so, e ~ficarem ,vagas as suas acçOes,.:,as -q~es. serão 
dhtribuidas a novos pôssuidores. . • · · · · 

Art. 10 .. Além do fundo realizado, crear•se-ha um 
outro de reserva, retirando-se, para tal ilm, um quinto 
dos lucros que annualmento !!C vel'ilicarem pot balanço, 
até qua assi,m se complete 10 ·0 / 0 do valor das ac
ções. 

Art. U. Se, por qualquer causa a entrada de 10 .. / 0 

se achar desfalcada, e esse desfalque não fOr. preenchido 
pelo fundo de reserva, a directoria exigirá dos.:~o
nis~as a entrada immediata d~ q_nantia que fóít'l!Jl~.ces-

.. $ar~•.paJ!fl o preencher. O acc&ontsta que dentr~ês 30 
dia!! \}ãO:li~er a entrada reolamada pela ditectoria, dci
xarA·'dt- pertencer à companhia; suas· JlC~s serão 
vendidas em hasta publica, e seu producto·•Meditado 
ao accionista, restituindo-se-lhe o saldo, ou· exigindo
se-lhe judicialmente o alcance, se o houver; entre o 
seu haver~ os sinistros. pelos quaes é .resporisnel até á 
data da venda das acções. . . · 

Art. 12. Se os sinistros absorverem metade do capi
tal r&a\\zado e o fundo de reserva, a directoria, _de ac
cordo com a commissão fiscal, convocarâ à ass~mbléa 
geral·e lhe apresentara o balanço das operações da 
companhia, a qual será dissolvida ~e assim re~olvido 
l'ôr por voto da maioria da mesma assembléa, que no
meará uma commissão .para liquidar os fuqdos so
ciaes. 

CAPITJJLO 11.· 

DOS ACCIONlSTAS. 

Ar.t-. l3. Nenhum accionista poderá possuir nem 
ma~' _de !5 acções nem menos de cinco. ·A transfe
~reacill':'das,mesmas. emqnanto se não completar seu va
lor nominal, só poder\\ ser ef(ec.tuada rlom f ~ntimen to 

. d01> directores e conselho· fiscal. RealitlldO.'que l!eja o 

. i$e~~.o~alor d~s. acções, seus possnidereg··~s'ipoderão 
-tnnsfer&r·ad lib1tum. . . · ·. · · : : · . 

· Ari. U. A responsabilidade 'dos c accibliistaa, ·pelas 
trânsacçoes da companhia, não se estende;·a maiifldo va-
lor de suas respectivas acções, · ·. 

Art. UkPor morte de qualquer accionista;· os ·seus 
herdeiros, dentro do prazo de quatro mezes, terão o di· 
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>teito de apre$enlar ,um novó accioq.ista para substituir 
·O fallecido ; e, se nesse ·prazo os ditos herdeiros não ti
verem f~ito proposta a!Buma, ,~use as pêssoas · apre
sentada~.não 'i verem .si~o .. appr.otlldaS; llS; acçGes. serão 
vendida' e:in hasta pu~hca· por conta dós me8tnos her-
deiros·., . . · . . 

Art. t6 .. No caso de algum accionista suspender seus 
pagamentos, poderá a directoria vender, por conta do 
meSJD,o, as acções que elle possuir, elfectuando-se a 
venda em hasta: publica,. com prévio annuncio nas fo
lha$ ~Jemaior circulação do município, e antecedencia 
de;;~ pelo me no!\, oito, dias. 

; A:i'l·••, 17. Qualq~er .accionista poderá exigir, do$ di
,· rcctores quàesquct informayões. que neçess~tc ácerca 
das transacções da companhia, r~querendo para esse 
:fim.ao presidente da mesma.. . .. 

Art. 18. 0~ acçionistas poderão ser. representados 
por pr®uraÇão dada a outro accionista, menos f.ara 
'o ta r nall.e_ leiÇões ·_parf direcl()res.e :.conselh_o n&c!l~ de 
conformidade: com o lU do art. i~~.~da lei·.n. ~~de ·*i de ~~tiúlU860.< · ' 

;OAJ'ITUW lfi. 

DO~''Dt1tECTOBES. E CAIXA. 

. Art. 19. Os directõres São tres na fdrma do art. 4,,0
, 

elei~os em as8embléa·geral á pluralidade dos votos pre'! 
sentes. . 

Art. 20. A direcção é autorisada a demandar e a
Mr demandada, obrar é exercer com livre e geral admi
nistraÇão, pleno$ e positivos poderes, comprehendidos 

·e outorgados todos; sem reserva de algum, mesmo os de 
,.em causa pr.opria. . · · · 
Y Art·/~t •• ~.apolic~s de seg~ros, e todos os mais actos. 
'íserlo aiBigtladós ·por·qualquer dtls":directores-•em exer
oicio, 10: qual-não incorrerá, por este facto,. em ootra
~respovsatiUidade que.nio seja a inherente ao mandato. 

Art. 22. Cessão as fuocções dos dlreetores.e do caixa 
:1por ·abusit; no:êxer.cit.io de suas ·fnncçGeí- de que pro
venha prejuízo aos acéionistas, e neste~ocaso, um dos: 
membroR da directória, participarA ã commissão fiscal 
o.occorrido, e esta convocarâ.a assembléa geral para sQ 
õ"liberar kerca do o~Jecto. · 
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. ·dar~; iar· SI O'· •e8tiriMitie•Gbo~çhsidmll dbMt...U, ·é gt1l 
a-~éltisr~twr · · 
. 'f! •'Fftflt trTJé ó'eSC'rj]jtorid e·sf!M a afiertd· das' lO~IM 

<lit11tbfif'ls~d~ t:ttffi!.1 ariftodlói~O!t'd-..sttteis-·: ·· ·. 
f. 0 'J!WMà141 OS seguf~ s\lbs~e't'e~IS' CMtr a' ~fltta·eJo' 

do dia e hora· em qrie. se effectuàr~o e délles;da-r-titfrit 
ca'utilla· 'àl~f~rlufo; . · · 
. 3." S~imrl· fe~á's· ,e passar O'i1f~tt~ nara· pag~nrrçtifo .dos 

S'lniStrd11 dWe ~e'vel'lfle~rem, evt taWab, qiil(nto· §eJ.P'P.~.t. 
os plePlof juHUHà'es~ para o· q.Ue êttrlSrtl't~tãd.r·r;~.: 
m.i'~1Jo fi1~ál' ~· · · .. 

4.. o Mar~ar 'os premi os dos seguros, e· nomea+ ós ~em~ 
~IIá~tJs;' ,q~: iP.-IP.f' ~ecessarios~. arbitranlfo'" ~~~S' ~$
rto~. 'C'!Jill ~~mua:çâo ser~ dep~mfunte da:_ a'j!pf01llç~o 
da· a~séiíiNU geT:rl d~S' acClonistkts ; •. · . · · 

5.° Crear, se conveniente r~r; agencias em quál'quel" 
par1!e ~u:e· j_utg~~m: de· in-teresse' para- a c~P.anl\ia·,. no-. 
meaildu para agen. tes· _peSsoas- cfe SUa' cdiltrãru;:t,. amda. 
que. à~c.ienfs~ ifão sej,Jo-, sendb, pl)'tém~. a' cré~ão' lf.ts• 
dit# aget\bià's dependente· da 'à-pptotllção do Govern'o· 
Imperial; 

6. o Formular um r ela torio, conj une tamen te com o 
balanço annual; que devem entregar à commissão fiscal; 

7. o Fazer todos os semelittes o dividendo dos lucros 
da companhia, depois de retirados para fundó de re
serva os 5 o 1 o marcados no art. lO, deliberando previa
meu te de accordo-colDl a< comm:issão, fisaat, e observando 

. o que dispõe o •·8, 0 do art. I. o da lei n. !083, de 22 de 
Agosto de 1860. · 

!r.ll. 2{t~ lNiiot ê per.mitllido aos· dirootonos s~gur:tr, 
em eada ombarc!lç.âb•mercante~.át vela· ou movida-:! n:por, 
tJuantia superior á que cortesponder a 5 "lo do capital 
nomtnah . · · · · 

A.t\-, \!õ, E' 1·estricta obr:igação; doooai«Ya~ e-. parf!icu-
mente·a elle- pert~;Jnce ~ · . · 

1:.0
: Guatrdiu: .totle& as' cautela&, doeu nléato& e· OS' li v r os 

da C()~anhia ; . ' . . · 
21°-. Abrilr .~Dtla corre:nteod.e jW:'os·eínlqualqusr esr.t

belecimen~ b~riD :eJtbtont~ ·nesta: cidBdeo. 0111 mtde
IHo 9e JoneÜ!o, e· ~ue entregaf·todo o-ElintreirOidispo-
ni.nL;i . . . · ' · ; · 

a. o, hgp.l'l er-:rooeber tudo- qo.uo pertencer i: eoinpa
n~1$ti~ffottatt·ll'il' ordeDSi e üqueà:feitos(l)let.ilt.d.iren-.. 
to~. 

~- '· FQrllecer. ao, gual'dai-li.vros. os· dado& pnoeiHSI,pasra 
se fa~ei· ~·~ri.ptUllação;. oc flli'I1L pesq_wiará, qilàl es'lejat 
em dia, assim tomo que se p11omptifi({lllle!O·bailanço~·! ·• .. : 
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Ar V. i6~ A-. a-ssMié'a . gerâ1 te'ittlif-s4t•l~a t'Qdús os 
:ntft.~s· nó~ m~ de Fe'te\'eírb; e ai~' ~~a' ê'J10e't, t\Xfus· 
aiS •·eaes que a' dfre~tbria ou· a· c'ommilssão· tis'cat o' j\IJkat · 
Côilvtntfiln.t~ oo· q~dt{o·sej'a' req'Uet.i(Ia' ~11r am:iO:tli1sta~ 
possiJi!loréS de', ... ~· -,uenus', . trnta· qúarta patt'e' das 
~'tres~ pl'. ee'etlllrúfo mnuttcids: pelb!!' p~ril>dicOS' do ~aiz, 
co~ .a.~et~nti~ J\1H1Ca' Dl'erlot d~•.cineo di'ás; e· sendo' 
nos. dttos annuncios marcado o dta, hora e lugar em 
q1le se· de'Vent r'ellllit'()s' ac.cforií'Stas-. 1'ód'as as deliJSe
raçDes• s~rão tomadas á' pltl'i'afid~de· de votos d'o!J' accio• 
n.istas presenteS', sendo a: 1-Qt~Çâo por eseruotinio secreto, 
con~ado cada voto por cinco acções. Não poderá ser 
constituida,.assembléa geral, sem que se reunão socios 
que representem por suás,':u:çites;QI maioria da compa
nhia, e, não.succedendo assim, se farão novas convoca
·ções, até ·que se reunão socios representantes pelo 
menps da quarta parte das acções, numero com que 
então se poderâ deliberar. . 

Art. 27. A' assembléa ·geral compete : 
t. o Toma.J? eonhecimentor de tbd1Js os: nege~.ioS' e 

occu11rencias- da companh·ia,, das quaes. de\le ser infor
mada pela direcMflia• e•commissão ftScal ; 
. 2. o Eleger ~t>ditecttlria. e;a commissã<J.fiseal., e deat't· 

tuü· qualquer dos mem.bro~.da.díreaÇão'; . 
3. o Marear. .a$c~atiftaaoÕfi'~porcen1Bgens.que de,vem 

per:ceber tl!l. du,ecf!Ores. 
l\11t. 28. · Não· é permittidó alterar ou refo11mal' em 

tempo algum as condições dos. p~esentes. estatutos,, 
satvo q,nand~, em assembtéa• gerai: ~se· ftlJf deiiben:tdo 
por. n.umer.o de:soci<ls !ple·ropt"éson•enh pol'suas aGçõeS •. 
a ~4oeia, ~ COIUDtPbla; 

Dlt COIIMISSNO' JISCAII. • 

.Nr't. ~· ít ebutllflúH' ffltl:al"'i'· eb,Itttloiti'"'lfe .t'res
mm'h'r'8S, na> rdrataJ dbl a·rtt. rll o:, dtJsi qú~ o• mlil!f 
votado será o presidente;. a ella compete: 

;ti. • · Séliéiítàtt ele· Gotr-eMto• lmperilll lt apprnva«.;ib dos 
prtesentes·est:rttrttl& ; · 

l'.lBTB 11. 2 
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i. o .,Fi8calisar os actos da. dlrectoria e velar .pela 
exaéta observaçãó dos estatutos c reguhmentos; 

3. • Convocar e presidir a assemblêa- geral, exer
cendo os membros menos votadoS' os lugarea dtft'; • e i. a 
sêcretarios da mesa. · 

.Art. 30.. E' tambem da corp.petencia. da commissãó 
fiscal, antes de convocar a reunião annuaJ, examinar 
os livros e os documentos e o estado da caiXa, para, á 
vista do.balailço que receber com o relatorio que lhe 
apresen~rem os directores, informar por escripto á 
as.seQlbléa ~ral, devendo, tanto o balanço como, o:rela
tor!o .~ inNrmação, ser impresso c distribuido;;pelos · 
aCCIOnÜ~St . .,.. , · .. · . · ~ :; 
'*'ArF" =!~~-t~~;m.~mbro que.~ervir de secretario, :cor

re-Jhe, Q:.~e:t~r, de,: na reumao• eoor~.enar a· ·acta-, .qué 
asstgnara,~p~Junetamente com o .presidente~. 

CAPITULO VI. . 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 32. Os acoionistas desde já se obrigão por si e 
por .seus herdeiros e successores, ao inteiro e fiel cum
primento destes estatutos, r~nunciando a qualquer di
reíto qudl·possio ter p11ra ·impedir sua observancia, e 
aceitão o fQro do :ler.Iilo ·de Campos, como SC!J, para 
que nelle;dêmand(lm e possão ser demandados e.m ,todas 
aS'questõe~,. e0 tre clles e a companhia, relativas aOs:di
reitos o obrigações que decorrerem dos presentes es-
tatutos. · 

Art:·33. O accionista que se ausentar da. CQmãrca d" 
Campos, séin d~ixar valores que g_arantão as obriga
ções a que ~tá sujeilo por estes estàtutos, ou casa com
maMai. élil'qtie figpre súa. firma, é obrigado a.consti
tuir upt -procurador qu;e ,,(). represente~. o qu!ll será 
pessoa~·idl)'Ílea~ e assignara 'termo· de· responsajnlidade. 

Art; ·a". Não sendo satisfeito pelo acc1oni'sta o que 
dispõe o precedente arti~o, a airectoria omciai'á ao 
m~Q;.:ou ao seu representaqte, marcando-lhe 6 prazo 
.de.j)Q .. dias· ~ra•.d;ispOrAas acções. que ppssuir, findo 
o qlial; jlerão vendidas pela fórma regulada .na segunda 
par.te do art. H. . · · 

Artig9.add,iij:vo. A directoria da companhia desegu
ros marithnos- S. Salvallor de Campos- fica auto-



EXECUTIVO, 

.risada a~faze~:.acquls.~~·P9f çont.a 4a compantlia, de 
um vapor de reboqil(t-'(i~F força de-, pelo. menos, 60 ca

.vallos,.com as1Jnalidádes qecessarias para este mister, 
· obtendo; :preVIamen;te~iJpo~cootr.a.:to ''éOm'~ Exm .. Sr: 
Presidente da Provineia, a ·subvençio qné'a,.,Assembléa 
P-rovincial para aquelle fim decretou. ·' 
··Neste caso será elevado o fundo capital da companhia 

a 600:0008., emittindo-se as necessarias acçi_ies do valor 
d.e 5008 c:ada.·uiqa, e fazendo-se nova chamada de :lO 
par ce~to, que: será ·realisada dentro d~ u~ mez, depois 
de às~1gnado ocontracto com· a pr~vmcta, ficando a 
dirfWtorià'_e a· Cotnmiásão fisc_af COJ'il poderes parú·ea
lisar: esse contr,acto, emittir a.s acÇões, man~a~.pl'o
ceder ·ao •fabrico do mesmo .vap9r e gcrk aquellesm·-
~.viço déntro da:_:orbita 'das suas attribu,iç~es. · 

· C$eg~eJQ.+$é'âíllassigfl!lturas). 

-DECRETO N; 4.3!9-- DE f3 DE JANEIRO DE t869. 

Concede a Goilherme Vali Vleelt Lidgerwood, privilegio por 15 ·aonos 
· · para as marbióas por elle aperfeiçoadas. · 

Attlmdendo ao que .Me requereu o cidadão dos Esta
dos-Uiliilos d(l' Amefica:do Norte, Guilherme Van Vleck 
Lidg~rwood; e de çonfoNJJ,idade com ~ parecer dq Con
setheiro PrQcurador da CoMa, Soberama c Fazeni.1a Na
ción:iJ,·lle~&~~ bem.·conceder-l.he privilegio, .por t:i 
annos; ªt . · U:ar~ar..(l.-vend~rno.JJ:n~i~!._~
ch r a ( ' d~spolpar1 s~parar e bcn~JJ.d;!t· o ·i;afé_~-ii~ 
quacs dec arou· ha-yér fetto os .apet·fctçoamr.n tos espeet-

.J~càdõs em·~ua p~tí_çã~ide õ de Outubro ultimo. 
·. Joaquim ,Antão Fcrn<Yides Leão, do Meu Conselho, 
M .. inist.r,o ~S .. e·Ç.ret.a .• r.i~.' d.e· E$tado ~os Neg~cio.s da Agri
cultura~ GHmmer.CJo.e·Obt·as Pubhcas, asstm o tenha en-
tendfdo ,9:Jat~_.ex~có~~ ~ f!.a lacio dõ Rio de ianeiro, em 
~reae.~.dfl.iJa~r~F~;~JDil: (}jtopentos sessenta :e ,nove, 
~M•Jlrages.tJll.P.ii9J.i~~ ~ l~dep~ndenc!-a ·;e .do lmperio. 

GOini'a li~flei(de Stilc-Mag-éftade o lmperad _ -~-----. 

Joáquim Antão .Fen ··~~ ll~ CA!rt,4~". .. 
(~'} C{' )1 
,. ·:. // . 

\_,~. 0,)') oEP 1-1~~~~~;f/ 
"'-::...,~-- ---

-···· 
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ébtlgi~éfll'ntl~ llS vánt.ut~ns·. ql'le de'têitlrresultàr pa~a 
a est~.ad:t cte- terto d'e il. hdro 11, de se tr~nsrern• 
párli :( tiit!sJtta• O serViÇO do· trllDSporhr de geti<'r'OS e_l 
I'ro'd\i'e~d~ actu~htierttte· ll c~rgo· d~· F.ompa'tltiia· · '(tn~ão· 
e tmtbsh4ufj._el'it'ando•se assnn: os eftmtos de' Unta e~n,.._ 
élittie'tfá· · rorçora·uumte·. rtoci'ta a• ambaS'! 

Tendii ou·v..ido. ~~ secdões t.eunidas . do11, Negocios do 
lmperio e J.l"a~en'dá do C'"onselho d'e 'Estíufó· e. posterior-' 
mente o Conselho de Estado Pleno, Hei por :bem ap
provar as clausulas para a celebração com a dircc
toria da mesma companhia, do contracto para a dita 

. transferencia, as quaes com este baix.ão, asstgnadas por 
Joaq_uim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Mimstro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultúilà, Comm-ercio e Obras Publicas, que ;rssim'o tenha 
entendidó e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em. tre1e ~-Ja-neiro de mil• oitocentos sessenta e nove, 
quadragesimo; oitavo da lndependencia c do lmperio. 

:Gi)m a· rtti)ritlt de Sua .M'agettade o Imperado;. 

CI........,IW•IIIJII'•ntHe OIDffeNâw•\":4MOI.-., H!.de 
..... Í'O .... 1886; 

t .. • A ~t)Mlhia• Wniito ~ lndltattria·obriga-se a·~t· 
patta l' 681tàda: de• fet~ro d'e U. Pedro H ·até o: dia .16 , 
ao, t'6ril'eAW tódo. ó- sen tr~fbgo de ea-rg'lf! ta~o o 
qtl81 lfeQbeP 1181 4SSfa~ aléDI~ Pa·ralíybll' até1 o ;JUi1J 
de Fóra, .como. até á4,:POi86;.· cQnve~gindo tQ$\o. esse 
tr~ p;llfl' a; ~taçfe;de Eiltre;.;Riós iláJ dita'e8trada 
de fl'rro. . 

i. • TOdas as·· outras obrigações a que estâ sujeita 
a dita companhia, pelo Decreto n. o 3325 de 29 de 
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Qutubro ,de ~864, C.Wl~,u~r,á~ a -~,r WJ.'. ~.íl 'P~ftl'
vadas na fórma ;prestJrlpta no mesmo- decreto. · 

3. •t.p~~~.rf!12-:.~~ .. ~.ql', dP:,C.~~nílJ..iac~~s.cargas 
que r.all$p01'- ·· e ·enw·eglr .eiif 'Eil re-'Rios ou em 
qualqJier das· esta«%~ qúe'se 'estabelecerem· no pro
longaménto da estrada de ferro até o Porto Novo.do 
Cunha~ ou tp&lo .v . .alle do P.arab)'lbunJl, .qu.ér ~v.eohão do 
inter.ior', quét sejlio ..ràmeUidas ;da .estação ,da EOrte, 
·2õ i~/. da'· tab.elll( dos tfu~és 4tte •lliso~rém na ~tl!ada 
,de Jer~ e :per.~no~ráo .os ·'115 ,.. 1 G 'resta.ntes i r.enda 
·da lijlta estrada. · · • · · · 

4..~ A quota, porém, que ~eia clausula antecelente 
a COippaiJhia lem. «).~' rece~er ·Jl~{as . CÍI.,rgas que . en• 
treg;tr · Jia,s estaçqes -da estrada de terro;. não exce
del·á 'de 300:0008 ànnuaes . e 'ó -~ue exéedér' réver
terá 'em beneflcio .. dà 'renda :da mencionada ~~l:ada. 

5.• ~sta ~onc~_ssã!l fica .em vigor por H .an~os, 
tempo gue .resta ~jl d.uração -~o óontt:aeté ;,de :29 ~e 
O~t~br~ ~e .486~, a qual· su~stituirá -na -parte· que. 
nao .ror :m,od•fi~ada :pelo present.e. · · 

6. • F:\ca )ivre ap ·g9v.erno qua,nd.o lhe _convif)r pro
longar a estrada de ferro no l~1to "a estradà ~a 
companhia União e Industria, sem q:ue a mesma· éom
panhi,a tenhil ,d~r~i\9 .a ,Q:U)llqper ~nde]Jln,i~~o Jlela 
cessaÇão do gozo da estrada garantido pelo contracto 

,de 186~. 
7. a A companhià fica sujeita ao regulamento e ta

rifas que vigorarem na-estrada de ferro de D. Pedro 11, 
na parte em que não fOr de encontro as clausulas 
acima· expressas. · . 

8. • Tanio na. estaçãp de ~ptre-Ri9~ CQipo na da 
COrte serão designados os armazens que forem ne
cessarios p~~;a o . deposito e movimento das cargas que 
a 'companhia ' transportar· :e ·.entregar na fórma da 
ela usula 3. a 

Palacio do. Ri~ . de ;Ja~eiro, em !3 ;de Janeiro de 
1869.-l()(lfUtm Antão"'Fernàiades Leão. 
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DECRETO N. ~3U - DE t3 DE JANEIRO . DE l869. 

A11prova os estatutos da .Sociedade ILal.lana .de · 
SOC.!Q_~fO J!liili"!.Q:;~- . ----- --

Attcndendo ao que Me rept·e.sent.árão os membros do 
cmiselho administra ti v o da Sociedade Italiana de soccor· 
ro mutuo, e de conformidade com a l\linha immediata 
ltcsolução de 5 de Dezembro do anno proximo passado, 
lom1da sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado, exarado em consulta de ~l de 
Agos~o do mesmo anno: Hei por bem ~~pprovat· os res
pectivos estatutos, ficando as alterações que nelles se 
fizerem. sujeitas á approvação do Govet'll9 imperial, c 
clcvendo-se passar a competente carta, para servir-lhe 
de titulo. . 

Paulino José Soares de Souza, do 1\lcu Conselho, 1\li-
11 istro e Secretario de E!!l;ulo tios Negoeios do ltupet·io, 
assim o tenha entendido tl fac;a exccul.at·. Palaeio do 
l\io de Janeiro, em treze tle Janeiro de mil oitocentos 
sessenta ·e nove, quadrag-esimo oitavó da lndejJen
dencia e do lmperio. 

Gom a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Ptmlmo Jesé Soares tle Sou.ztt. 

F.11tatutos da Sociedade Italiana de soecorro ututuo ao 
Rio de .Jaoeirn• appt•nvatlos pela assembl45a geral dos 
su"los em e9 de Dezembro de t881'. 

CAPITULO 1. 

NatrmJ.za e ~m da Sociedade. 

Art. 1. • .E' constituida no Rio de Janeiro uma asso· 
ciação com o titulo de-Sociedade Italiana de soccorro 
mutuo. . 

Art. 2. • Esla sociedadtl tlm·ará 50 annos, c poderá ser 
súmente dissolvida nos casos contemplados nos~§ L", 
!1.." c tl." do art. 35 do Decreto n. 27H de 19 de Dezembro 
UI\ 1~60. . 

.\rl. 3." O uumcrollo:;soc.io:; é illimitadu. 
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Art. ~. • Tem d-it·eito de pertencer á Sociedade todos 
os Italianos e os filhos de pais italianos, ainda que 
nascidos fóra da ltalia, Ol.\ naturalizados estt·angeiros. 

Art. õ." Poderá ser admittido,comosocio honorario, 
qualquer que por acções .nobres e generosas tenha be~n 
merecido da humanidade, e especialmente da coloma 
italiana do Rio de Janeiro. Sua nomeação porém com
petirá á assembléa geral dos soei os. 

Art. 6." Serão socios fundadores, e como tacs goza
ráõ do privilegio. citado no art. 2-t, todos aquelles que se 
inscreverem na Sociedade durante o primeiro semestn) 
da insta Ilação do t.• conselhc, administrativo. 

Art. 7. e Serão socios benemeritos: 
f.. • Os medicos que se olferecerem a tratar gratuita

mente parte dos socios; e os pharmaceuticos que lhes 
fornecerem gratis os remedios; 

2.0 Os advogados que patrocinarem gratis alguns dos 
socios; 

3. o Todos aquelles socios que fizerem á Sociedade um 
donativo não menor de 100b000, além das normac;; 
retribuições ~ 

~-" Os socios t{Ue tiverem procurado o iuct·cmcn1u 
da Sociedade, diligenciando a entrada de 20 socios; 

õ. o Todos os soei os aos quacs fôr concedido este ti-
tulo pela assembléa geral. 

Art. 8. o O fim da sociedade é : 
·V Unir os Italianos residcnf.c:; no Rio de Janeiro: 
2. o Pro.curar o bem estar dos soei os ; · 
3.• Soccorrer os socios que cahirem doentes, forne-

cendo .. lhes medico e remedios é um subsidio diario 
conforme o art. 3i ; 

~. • Pagar as despezas da passagem, para voltarem á pa
tria, aos socios que em caso de alguma enfermidade, 
depois do terem pertencido á Sociedade por trcs annos 
consecutivos, forem pelo medico da Sociedade julgados 
íncuraveís permanecendo no Brasil. A viagem á patria 
será feita pelo meio de transporte mais economico ; 

o. o Subsidiar os socios iuhabilitados para o tr·abalho, 
que durante 10 annos tiverem feito parte da Sociedade , 
com uma pensão mensal; conforme o art. 39; 

6. o Paga1· as despezas funerarias dos socios nas cir
cumstancias citadas no ar·t. ~0, e com o limite de dcs
pcza marcado no mesmo artigo; 

7. 0 ~rocm·ar emprego c trabalho para os :-ocil•~ que 
necessr !arem ; 

8. o Promover· a instruc\~ão c a moralidade dos sociu~, 
confoi·mc os meios de q uc a sociedade pm.l8r dispôr. 
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Capital ~a socie~atle e seu emprego. · 

Art. U. o As recei-tas da sociedade são ord-ioHia.s e C.l-
traordinarias .. 

·São r.eoei tas ordinarias: 
V A joia de entrada dos soei os ; 
·2. o As contribu.ições mensaes dos mesmos. 
São receitas eitraordinarias: 
I. o O producto dos dona.tiyos voluntarios; 
2. ~ O J>r.oducto liquido de qualquer concerto, ou .be-

n~fi(}j~Qrganizado pelos socios ; -
3. o us legados feitos á Sociedade ; 
~- 0 O rendimento dos capitaes posto~' a juros. 
Art. to. A administração social poderá empregar em 

sQc_cor.rps·e .4~pezas sóm!'l~te a importanc~a ~as .con;t.ri
b.flu;<Je.s m~~s~~s dos socws,. e mais a metade do Jm
porte das receitas extraordmarias. 

Ar~. n~ 0 iw.porte ~a joia de entr_ada ~os socjos, e a 
outra p;iet!l4e das }·ecelta~ ,cxtraot·dmanas .serao sem~ 
pre ilcclipi.\llados para formar o fundo capita~ da socie
dade. Serâ tambempassadoannualmente á con.ta de.CílP,i.
ral tudo quanto tiver sobrado das despezas e soccdrros 
pagps clenrtti·o do limite determinado pelo art. JO. 

Art. 12. s recei~.íls ~nnuaes dii sociedade ficaráõ en
tregms ~W ,t.h~~ou,reir,Q, que é pessoaln;tente responsay_ e_l 
por,e IM.' pa~a vez que o fn~do c:I.e caila, d~rant.e.o ailno, 
~xce er_.a um cónto de réis, o excedente será pos~o l!
Jl}fQS en;t lUI). dOi> ,bancos de maior credi~o. ept ~etras do 
tqe$oP.i:o, })~ @! P.JlQlices da di;vida l\Ubljca, confor~e 
a }ã.êhMd'rr:_~ilo 'd,o Frnsel~o ~~mih~~r~tivo t~madà eiJl 

SC!>S O lJ rwC. 
;#t. 't3.''Na .occasião da apn:u~l pr.estação de conta:; 

cóm. p.·~. ~,·_ri·· ic,a_m_ .e·_~~~ 4. ~~~éJHPJéa gefál d.eliber# sobre o ew.~teio: O$ tuQdQs !!OCJa,es. , 
• o ~n: '4,~- .. ogp 9:~e ~e ti';Ver a,ccypl~la~o () ca.pital sum_ .. -
_ciente par~ ~ cowpra A e N~ Pr~~~IO P~r~ \ISO ~~ SOCIC
c!~e, o c-pps,ep;10 iulpjUDJ~tr~~Ivp fara a Pf.oposta em 
:,ts~e1llblê~ ~~ral ç~tra~r~,mana p;~~a comp~a ~e,q.m q~c 
Seja adequa~O ~·conven.i~pte, e <(.epOlS de Ob,tld:à .1'!,11tOfl• 
s~çãQ ~ p lm;u~e mil;\~JD<i. elo preço, proceder-~-h a á 
rompra com os fundos sociaes. 

+rt. Jt$. ,Qs fun®!! socia,es podcr.ão ser ~pregatlos 
tambeni 'eu;t JR..élhoramentos e reedificação do im!dio 
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comjJl'ado, a tlm tle tOl~nal•o mais apto para o uso da So
ciedade; sempr~ poré~ tlo_lll ptéYia proposta e llppl·o
vaçio lio 1'13!11pootl~ proJétto e oreameato em assambléa 
gera I dos sGeio~. 

t:A l'lTlJ LU 111 • 

.-ldmissào dos soei os. 

-Art. 16. Os que quizerem ser admittido:> como sodos, 
deveráõ ter os seguintes requisitos: · 

I. o Terem completado dezoito annos, e não ultra
passarem QS sessenta ; 

2. • Não padecerem de enfermidade incuravel que os 
inhabili te para o trabalho; 

3. o Não terem sido condemnados por crimes infa
numtes. 

Art. 17. As senhoras poderão ser admittidas como 
socias. 

Art. 18. O candidato deverá sempre. ser apresentado 
por um socio, e fará sua petição de aJmissão ao conse
lho administrativo. 

Art. 19. A admissão será sempre feita em sessão do 
conselho administrativo, tendo por base as informa
ções, e á pluralidade de votos dos membros do mesmo 
conselho presentes á sessão. 

Art. 20. No açto da admissão do socio fica entendido 
que elle aceita como lei fundamental da Sociedade o~ 
presentes estatutos. 

Os socios poderão ser excluídos da Sociedade sómenle 
por delibei·ação da assembléa geral, ou por terem sido 
condemnados judicialmente por crimes infamantes. 

CAPITULO IV, 

Obri.gaçiJes dos socios .. 

At·t. 21. Todos o:; .socios fundadores, qualtJuer «JUe 
~eja a sua idade, dcveraõ pagar á caixa social uma 
joia de entrada não menor de doze mil réis. 

Art. 22. Todos os socios l\ue forem admitlidos na so
eiedade depois de fechada a ista dos fundadores, isto é, 

P.lRTB 11. 3 
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depois de 31 uc Dezembro de 1867, pagaráõ a joia de 
entrada na proporção da idade, a saber: aquelles que 
não tiverem ultrapassado os vinte annos pagarãõ pelo 
menos doze mil réis; os que tiverem de vinte a qua
renta annos pagaráõ vinte quatro mil réis; e os que li ve
rem de quarenta a sessenta annos, quarenta e oito mil 
réis. 

Art. 23. Será facultativo ao conselho administrativo 
conceder ao novo socio o pagar a joia de entrada por 
prestações mensaes; as quacs porém não poderão e:-.:
ceder de seis. · 

Art. n. Além da joia de entrada todos os socios in
distinctamente tleveráõ pagar uma mensalitlatle de 
mil réis. 

Art. 25. As contrihuir-ões mensaes desta Sociedade 
para os socios que assig·núrãu o pt·ojecto da fundaçiio 
começaráõ a conet· tlesLie o 1." de Julho de 1807 em 
diante. 

Art. 26. Para os socios posteriormente ad_miltidos 
começaráõ a correr desde o L o do mez em que fôr delihc-. 
rada a admissão. 

Art. 27. A cohrall(:a das mcnsaliLiatlos será feita men
salmente por um cohrallor nomeado wl hoc, na forma 
do art. 56. 

Art. 28. As mensalitlat.lcs serão pag-as pelos t'Ocios 
ainda durante as•uocnças e a impussibilit.lade de tr;t
balharem. 

Art. 29. O socios que quizerem remir-se, e ser 
considerados como socios perpetuas, poderão fazel-o 
pagando de uma só vez a quantia de cento e vinte mil 
réis. · 

Art. 30. Os socios tJUL', pat·a .so t·emirem, pagarem 
uma quantia não inferio1· a ~00~, serão wnsidcratb~ 
como socios perpetuas e bcnemeritos. 

Art. 31. Todos os socios deveráõ aceitar os cat'!.ros 
para os quaes forem nomeados }leia assembléa gei;al 
salvo caso em que suas obrigações particulares não Ih'~ 
permittão. 

Art. :12. Todos os socios tleveráõ interessar-se pelo 
bem-estar dos Eeus consocios, e pela prosperidatle e 
progresso da associação. 
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C'APlTULO V, 

Direitos dos socios. 

Arl. 33. Todos os soei os gozão de perfeita igualdade de 
direitos. Cada um poderá ser eleito para os diversos 
ea rgos da Sociedade. 

Art. 3\. Os socios residentes no Rio de Janeiro c em 
Nicthcroy, que cahirern doentes, I"êcebci'áõ da SoCie
dade : 

t. o A assistencia medica e os medicamentos; 
2. o Um subsidio dia rio de i#, durante a moles tia c a 

ron valcsccncia. 
O subsidio dia rio cessará· quando o medico assistcn te 

declarar que cessa a inhahili tação para n tra)>alho, 
O subsidio dia rio ser·á semanalmente adiantado c le

vado :to dom i cílio do soei o. 
Art. 35. Para obter os Rubsidios supra, IJastará IJlW 

o s<wio cahindo doente a vise o meti it.:o, o '1 ua I o eonunu
uicará 110 mesmo dia ao eonsl'iho administrativo. 

Art. ~W. Os sodos <JUe cahil~cm doente~ de enfenui
datlc vcncrea, ou em cons.c•rueHcia de excesso de bebidas, 
reccberáü sómente a assistcneia medica c os medica
meu los, não sendo-lhes concedido o subsidio em dinheiro 
de que tr·ata o art. 3\; excepto o t.:aso em que, por 
circumstancias excepciouaes, o t.:oD.selho administra
tivo deliberar conceder lambem o subsidio pecuniario. 

Art. 37. Quando a moles tia do socio fór declarada 
ehronica c incuravel, a asscmbléa geral tomará as deli
berações que julgar opportunas, na conformidade dos 
esta tu los. 

Art. 38. Quando um socio, depois de ter feito Pill'lc 
da sociedade durante trcs annos, cahir doente, e o 
medico da sociedade declarar ser neccssario para seu 
restabelecimento voltar á patria, ou immigrar para 
outro pâiz, a caixa social pagará as despezas da viagem; 
bem entendido que as ditas despezas serão sempre feitas 
usando do meio de transpor·tc mais economico. · 

Ar· t. 3\J. Quando um soei o, depois de ter pertencido 
durante iO annos á soeicdade, se achar absolutamente 
in habilitado para o traiJalho, tera dircitfl a um subsidio 
mensal tle 30B000. 

Art. 40. Quando um dos sot;ius fallccer, e a respe
ctiva família não se encarre;sar das despczas fune-
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rarias, estas serã.o feitas por conta da Sociedade, não 
excedendo porém as ditas despezas á quantia de &5~000. 

· Em todo o caso, fallecendo um dos. socios, quatro 
associados, nomeados cada vez pelo presidente, deveráõ 
acompanhar o feretro ao comi terio, e quando um dos 
socios nomeados não puder cumpril· este piedoso dever, 
será substituído por outro. A sociedade fará igualmente 
celebrar uma missa de setimo dia por alma do fallecido 
soei o. 

Se o socio fallecido tiver feito parte da sociedade to 
annos pelo menos, c, fallecendo, tiver deixado mulher 
e filhos na pobreza, a sociedade lhes poderá conceder 
uma pensão mensal de 1.0~000. 

Art. 4l. Para ter direito aos subsídios o socio deverá 
estar quite no pagamento das mensalidades. 

Art. 42. Todos os socios, inclusive os fundadores, 
não terão direito ao.~ subsídios supra senão um anno 
depois da respectiva entrada na Sociedade. 

1:.\I'IT~LO \I. 

Conselho de wlnúnistl'llçâo. 

Art. 43. A Sociedade é 1·epresentada por um conselho 
administrativo, composto de: 

Um presidente; 
Um vice-presidente; 
Um l. • secretario; 
Um 2.• dito; 
Um thesoureiro ; 
Um 2. • dito; 
Doze conselheiros. 
Art. 44. No conselho administra ti v o reside o poder 

e~ecutivo da sociedade. São pois obrigações geracs do 
dito conselho: 

t.• Observar com rigorosa exactidão, c fazer observar 
aos soei os os esta tu tos; · 

2.• Administrar os bens da sociedade, cobrar as con
t~ibuições, .receber. os donativos, l~gados, etc.; orga
mzar o serviço medtco e Jlharmaceutico, pagar os sub-
sidlos e despezas; ~ 

3." Representar esustentar os direitos da sociedade 
peran!e as autoridades pub!icas e tereeiros, e procurar 
o seu mcremento e prospendade; 
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4.. • COnceder subsidios de conformidade com os esta
tutos, tomando préviamente as, informações dos dons . 
conselheiros em exercício. · 

Art. 4.õ •. Os empregos .do conselho administrativo 
são gratuitos. 

Art. [j,6. Compete ao presidente: 
i. • Representar a sociedade perante as autoridades 

publicas;. · 
2. • Convocar a assembléa geral e o conselho adminis

trativo; 
3. • Presidir c dirigir as sessões, conceder. a palavra 

aos socios, fazer observar o regulamento, manter a 
ordem nos debates, e pôr a voto!' as pt·oposta!' tliscu
tidas; 

!J,. • Assignar todos os a c tos pertenceu tes á sociedade, 
e todas as ordens de pagamentos para subsídios e dcs
pezas; 

ü. • Propôr ao conselho administrativo a nomeação c 
condições do medico e,pharrJtaceutico da sociedade, que 
devcráõ ser approvados á pluralidade de votos do mesmo 
conselho. 

Art. [j,7. Ao vice-presidente compete: 
L o Tomar parte nas deliberações (lo conseJho; 
2. o Fazer parte da commissão permanente de que 

trata o art. 54,; 
3." Exercer as a ttribuições do presidente no caso 

tle ausencia ou impedimento do mesmo. 
Art. ~8. Os livros da sociedade serão es seguintes: 
L o Um livro das sessões da assembléa geral ; 
2." Um dito das sessões do conselho administrativo; 
3." Um registro dos socios; 
'~.· Um livro caixa; 
ü. o Um dito tlc talão para as cobranças; 
U." Um tli to de dito para or•lens de pagamentos : 
7." Um dito razão. 
Art. 49. O thesoureit·o recebe todas as entradas da 

sociedade, scjão contril,mições dos socios, ou sejão por 
qualquer outro titulo, passando recibo, tirado do livro 
do ,talão das cobranças, paga todas as ordens que lhe 
forem apresentadas assignadas pelo presidente; e regis
tra diariamente o livro caixa, cujas folhas serão assi
gnadas e numeradas pelo presidente. Emprega os fundos 
sociaes conforme as resoluções da assembléa g~ral, e do 
conselho administrativo, e é pessoalmente rcsponsavnl 
pelos valores que lhe forem en trcgucs . 

.A:rt. 50. O segundo thesoureiro exercerá totlas as 
funcções do thesoureiro no caso de auscneia ou impedi~ 
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mento deste. No caso em que um dos. dous sccretar1os 
não possa exercer as funcções que lhe competem, o 2. • 
thesoureíro devérá coadjuvar o secretario que ficar em 
exercício, segundo a distribuição <lo trabalho ordenado 
pelo prcsidrmte. 

Art. IH. Compeli~ :w L• secretario: 
t." Redigir· toda a corn•spontlenria tlo conselho com 

os socios, com as antoritlatlrs, p, com tPr·ecir·os; 
2. • Rct\igir oc; pr·otocollos das assemblt'•a-; g-cr·at's c 1bs 

sessões do conselho, c copiai-o:; nos linos re:;pcct.ivos; 
3." Redigir c as!\Ígnar· lot\as ns publicações da socie

•lade. 
Art. 52. Compete ao 2." srcr·etario ~~,;criplurni· o li

vro dos socios c o razão, a~sim como pn•parar o ha
lanço annual que der!' srr· a pn•,;pn lati o ú n.~.;;emiJit'~a 
geral dos socios. . 
• Ar·t. ü3. Os dou~ seaelario;; tlerrr~tõ suhstituir·-se 1'1'
eiprocaménte no caso de impr~dimento, c serão ajudadm 
pelo 2. o thesoureiro, se [ôr nccessario, segundo a di stri
buição do trabalho ordenado pelo presidente. 

~rt. 5~. Aos doze conselheiros compete uma parte 
importantissima na administração social, r sobretudo 
no exercício da parte philantropica. 

Compete aos conselheiros examinar <'Scrupulosamen te 
tudo quanto diz respeito aos interesses dos socios t' <la 
sociedade. · 

O presidente escolherá entre os doze consr.lheiro:; 
uma commissãocomposta !Ir. fJuat.ro, os quacs estarão <'lll 
exercício permanente, r c~.ujo encarg-o espt~cia I será o de 
pl'Ocurar emprego, annm:1ção c trabalho para os socios. 
O chefe desta com missão :;e r:·, sem prc o v ice- pr·csiden lt'. 
Os Ofltros oi to conselheiros r.starão em serviço effectivo, 
dous por cada mez, sendo suas attribuições espcciaes às 
tfUe seguem: 

L • Visitar os socios que cahirem doentes, e dar 
parte ao presidente das visitas que fizerem. O presidente 
para este fim lhes fará entregar as cartas de aviso. A 
parte dos conselheiros será escripta nas costas das 
mesmas cartas ; , 

2. o Levar semanalmente adiantado o subsidio em di
nheiro ao domicilio do socio enfenno ; 

3. • Verillcar se o s'crviço medico e pharmaccutico é 
feito regularmente; 

~-o Averiguar quando acaba a inhabilitação do socio 
para o tt·abalho. 

Art. 55. O conselho administrativo reunir-se·ha 
•Qllos os primeiros domingos de cada mez ordinari3.-
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mente, é exiraQrdinariamente todas as vezes que o 
presidente ou a inaioria do conselho o julgar conve
niente~ As sessões do conselho serão publicas para 
todos os socios qlíc quize1·em assistir ás mesmas, não 
lendo porém clles direito á discussão nem á votação. As 
dcliherações tomadas pelo conselho administraliYo 
serão válidas sómen te quando estejão p1·esen tes á sessão 
pelo menos sete membros. 

Art. 56. O conselho administr~ ti v o pollerá nomear 
nm cobrador, fixando-lhe um ordenado. Será obriga
ç:ío rlcstc cmpregallo, alúm das cobrrtnças, a en trt>ga 
das eircularcs. c da correspndencia social, e deverá 
aprescntai·-se lotlos os dias á residenria social para I'e
l'l'bcr ordens. 

Al't. ü7. ·Emqnanto os fundos sociaes não pcrmilti
I'em fazc1· a comp1·a de um p1·cdio, o conselho adminis
trativo empregará todos os meios para que a residencia 
tia sociedade seja em uma.sala ad hoc, aberta quotidia
namente aos socios: 

l:.4.l'ITULO VII. 

Assembléas gemes. 

Art. ü8. Nos socios constituídos em assembléa ger:tl 
reside o poder delibera ti v o. Para constituir-se a as
smnbléa geral é ncccssario que se achem pr.esen tes pelo 
menos trinta sociosno gozo 1e totlos os seus direitos 
ineluidos os memb1·os elo conselho presentes á reunião: 
-Por socios no. gozo lle todos os seus dircitossecntenllem 
aquelles que estiverem em dia com suas mensalidades. 

Art. õ9. O 2. o secretario deverá, na occasião de ha
ver assembléa geral, expor uma lista dos socios co1Ii 
indicaçãQ. daquelles que se acharem a trazados. 
. Art: 60. As assembléas geraes ordinarias serão duas 
annualmente. A primeira terá lugar sempre no t. • 
domingo do mez de Julho e, a segunda no terccüo 
domingo do mesmo mez. · 

Art. 61. A assembléa geral será conYocada extraor~ 
dinarianiente: · 

:l. o Todas as vezes que o presidente ou a maio!' ia tio 
conselho o julgar necessario JlOr urgentes intc1·essr,s 
da sociedade; 

2, o Por pedido escripto e motivado de 30 soei os pelo 
menos. 
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~ftJ, .81. A r-eunião d~ assembléa. gerah.-rá: selb.~t 
aJIÃ1Iiftôi~ ;por.· ttes d1~ consocutlvos au;falhas d~·. 
PiU Ü6. ma ... ; CJJ'«tdaçio. 

ArL. ·$l<lfi'Ha~. I& U~ID:IMéas geraes:.' Cj)lll.eQIU~I.I 
pela leiturn, discuss!o e votaQl"o da aeta·da sess~ pre-! 
cedente •. 

Art. 6,, A ordem do dia da primeira sessão geral 
or<linarià serâ s.empre a seguinte : _ ·. 

:l. o Le~ttlra do relato rio do conselho administrativo 
sobre· a administração do anno, e preiltação de contas, 
sendo distribuído nesta occasião um exemplar do ba
lanço impresso a cada socio. 

5!. o N'emeáção de uma commissão com_posta de tres 
sócios para examinar as contas apresentad~s pelo con
selho, e para propor o modo de cmp1~go (}os fundos 
que sobrarem do anno. 

Art. 65. A ordem do dia da segunda se!lsão ~etal or
dinaria será sempre: 

L o Leitura, discussão e votação do parecer da com-
missão de exame de contas; 

2. o Votação para o emprego dos fundos; 
3. o Eleição do novo conselho e installação do mesmo. 
Art. 66. A ordem do dia das sessões extraordina-

rias será sempre annunciada nas folhas diá'rias. 
Art. 67. Acabada a ordem do dia, cada socio terá o 

direito de fazer propostas tendentes ao bem da socie
dade, porém sem discutil-as, pedindo que a assembléa 
geral decida se estas propostas dcveráõ ser discutidas 
em assembléa geral extraordinaria. 

Art. 68. Cada socio tem direito de tomar parte nos 
debate<~, pedindo prévia mente a palavra. A discussão 
rleverã ser calma e respeitosa, não sendo admittida 
discussão por dialogo, in tcrrupções, altercações e· em 
geral tudo quanto tender a perturbar a ordem da 
reunião. A palavra será dada pelo presidente segundo 
a ordem da mscripção. 

Art. 69. As deliberações serão sempre tomadAs por 
maioria de voto.s dos socios presentes. Nas votações que 
referirem-se a actos admini:-:trativos consummados, os 
memBros d_o conselho não poderão votar; deverão po
rém, neste caso, achar-se presentes pelo menos-viate 
sociol}, pão incluídos nt·~tes os ·membros- ~lo conselho 
que éstiverem. presentes. · 

Apt, 10. As votações para nomeações pessoaes serão. 
sempre _por escrutínio secreto ; ·e em todo caso será 
sempre aàoptado oescrutinio secreto, quando cinco.w
eios o·exigircm, ou o presid(·ntr o Julgar opportuno~ 



.Art. 71. Aa~esde {lFQt'fldtr i·f~~e p~r escru~inio 
sHreto, & }}resldent~ atlf.llear~ otne& socttJs pl,"eseates, 
para t>OOeb&l', eoatn os votos e' ~e!"' a(} eseratlnio, 
oooopande para tal fim a~ dooouselbo:-AC.Md6 o-es
crutmi&, dàr!o conta immediataátenle ao· pt"esidente, · 
que o proclamará á assembléa. ' 

.t\.rt. · 7i. · A eleh;!o oo_ conselho se farã em tres listas 
separadas. Na 1.• eleget"-se-hão- presidente- e vie8-•pre
sicj.ente; na 2.•-:- primeiro secretario, segundo dHo, 
thesoureiro e 2. o ilitó thesoureiro; na 3. •-os doze 
conselheiros. 

Art. 73. No caso de renunci~ de algum dos eleitos, 
será substituído pelo immediato em votos. 

Art. 7~. Quando dons eleitos tiverem igual numero 
de vo~os, decidirá a sorte. 

Art. 75. As deliberactões ~omadas pela,s a$Sembléaa·. 
geraes deverát} ser colQ.municadas aQs so_eio~ por meio 
de circulares assignadas pelo presidente e S!J6retariq. 

Antes de concluir-se a sessão de assembléa geral, o se
cretario terá redigido um resumo de tudo quanto deci
dio-se na sessão, o qual, depois de lido e approvado, será 
assignado pelos membros presentes do conselho, e ser
virá de b!lse pat·a a redacção da acta da mesma sessão. 

C.\PlTULO VIII. 

D • {, "n rspostçrmS gerae.~. 

At·t. 76. Os membros do conselho administra ti v o po
derão ser a·eeleitos. 

Art. 77. No caso .i e epidemia o conselho convocará os 
soci.os em assembléa geral, para tomar as deliberações 
necessarias ao caso. , 

Art: 78. ,A dissolução da soci~ade deverá ser delibe
r·ada pela assembléa geral doa socios, reunida para tal 
nm, e com.um uumerode.votos correspondents a dous 
terços dos socios inscriptos naguella época, e que se 
ach.arem nó pleno gozo de seus dtreit'Os. ' 

Declarada nissolvida a sociedade, proceder-se-ha- im
mcdia~amente à liqJJ.idaç.ão do activo soeial', o qual será 
di'vidi~o ~tre às socios inscrj·ptos e llt) gozo pleno. de 
seus d1relt'OS' naquetla época, em proporção das quantias 
com que tiv.erem entrado par:t a caixa-social a titul _ . ..__ 
joia e de mensalidades. í f'. !. n~ r,~ '-f I .,...., 

~'ARTII n. · 4:\\ ··'' , .. ,.,_., <,9_ 
'-' ·: . ~" 

'-(_~·· \ I 

~:; 
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. Ar\.f.! ~9.:: O_s presentes esl~tul?s, . uiscutill.o~. c appr~- · 
vad,ff; s~r~o l9JP __ r_~ssos, e dts t•:•bmr-;se-h_ a_-: qm_a_ ~ cc)pla._· 
deijes,a ~:;a~ sí>Qio. Sobro o hvro dos estatutos que 
sedistribuiJ·A aos soció! haverá uma'folba. com·:Q .do .. · 
cumento da inscripção, assignado pelo presidente, 'pelo 
sr.eretal'io c pelo thesoureiro. 1 

La da socio receberá tambem. um diploma, pagando o 
seu importe, que será fixado 1 pelo conselho adminis-
trativo. -

Art. 80. Os presentes cstattitossópo•lerão ser modi
ficados pot·llelibcração !la assrmblt-a geral. Será porém 
uccessar~a para ftnalqnrr modilicaçiio dos esta tu los uma 
YOlaçãode UJD. llU!~cro tal Lle. socios qn•' r:onrsponlla :i 
mcla~c dos· tnSCI'tptos c mats um. 

Ri.o ele Janei'l·o, 29 de Dczcmht·o de lSGi .-A commts
são d.e-rellacção dos estalnlos-PNlro Bo~isia.-C. JJont
ni. - G. B. Bonino. - Nicolt& Ft~cchinetti . . - Amel'ico 
Sanmichele • • 

DECRETO N. 4-32~-m: t9 nr. HNF.IRO nr. l8fi!l: 

Conccdcntlo a 11. Caymari a nr,·rssaria pl'rmissllo para «lllC lhe s••jilo 
transferidos p~los conressinnnrios nar3o do Rio Negro e Quinttno de 

'"Souza Boeayuva os ~~Los e favores que lhes forllo outorgados 
por Decreto n. 4133 de 28 de Mnrço de ISUS. 

Attendendo ao que Me rcpt·esentou B. Caymari, Hei 
por· bem Permittir que lhe sejão .transferidos pelo Barão do Rio Negfb e Quintino de Souza Bocayuva os privile
gios e: favores- que lhes fm·ão coneedidos por .Decreto 
n. U33 de 28 tle·Março de t868, para restaura-rem a:em
l!!'~ade cari-is ® f!TI:o entre esta cidade c o Alto©, 
~iSla:Dã serrailil T~ e bem assim que a (li~ 1. 

reMão dos t_rilhos da mesma v ta fcrrca seja modificado, 
segu,i,ndp da rua do Sabão da Ciuade Nova pelo Campo 
da A~átainà.ção até á rua do Senhor dos Passos, por onde 
se pro1óngará até seu ponto terminal na t·ua dos An
dl'adas, que ficará completamente desimpedida; 
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loaquim.Antão Fernandes.Leão; Ministro e Secreta
rio de Estado do~ Negocio$ dJ Agl'ic.Uturll;, Commercio 
c Obras Publicas, assim' o· tenha. entendido e faça 
executar; Palacio do·. Rio de ·Janeiro, aos deze.nove d'é 
Janeiro de miloitocen!os. sessenta e nove, quatlrage
simo oitávo da Independen~a e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta1lr o Imperador. 
- . 

Jo(lquim ~flttfo Fenwndes Leão. 

DECRETO N. 4323- DE 19 DE .JANEIRO DE lR69. 

Autorisa a inoorporaçllo da {soci~dad~J~kl"y ,Clnb ·e app~~"a os 
· re.~pectivos . E~tatutos. - ~ 

Altcmlendo ao que Me requereu a socicllatle Jnckey 
Cl.ub, devitlamentc rcpt•cscntada, e de conformitlade 
cnm a 1\linba immediata resolução de 9 do corrC'nle, 
JlH'7., tomada sobt·e o pareçct· da Secção dos Negodo~ 
do Impcl"io do Conselho de Esta1lo, exarndo Pm co~l
sulta de 23 de Dezembro do_ anno passado, Hei por 
lwm conceder-lhe a IHiccssaria autol'isação pat·a func
cionar c approvat' os t·-espectivos Estatutos, salva a dis
posição do art. 27~ que fica supprimida. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos. Negoçios da Agri
cultura, · Cqmmct·cio c Obras Publicas~ assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio d.e Janeil·o, 
em dezenove de Janeiro de mil oitócentps scsllenla é 
nove, quadragesímo oitavo da Independencia ·c do 
Imperio. · · 

. Com a rubrica de Sua 1\la~e>tade o tmpera,~o·: .. 

Joaquim Ant(iO Fernandes Leiio, 
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&A ASSOCIAÇ1o, 

Art. I. • O lockey-Club tem por fim proporcionar 
aos setts socios tOda a sorte de corridas de cavallos. 

nos soctos. 

Art. i. 0 A sociedade compor-se-ha de tres categorias 
de socios: etfectivos, remidos e honorarios; e o seu nu
mero serã illimitado. 

DOS SOCIOS EFFECTIVOS, 

Art. 3. o São socios etfectivos todos os que concorre-
rem c• a ~sali<)ade de ã~Q90. · 

§.I. o Para sua admissão basta serem propostos por 
qualquer socio, com tanto que na proposta se indique o 
seu nc'lple, pro.fisssão e residencia. 

§ i. o 'l'e'lil direito a tomar parte em todas as ques
~ sujeitas â ~ssemhléa geral, a votar e serem-volados 
pata osnrgos,da asS'9Ciação, e a dous lu.ga'l"es na archi
baneada das corridas. 

DOS SOCIOS REMIDOS. 

Art. ~.o São soei os remidos os que concorrerem do 
uma vez.~ eu em du"l!_!!..prestações no prazo de 6 mezes com 
a qoantia de' 1001000 

§ I. o Tem os- mes100s direi tos e estã() sujeitos ás 
mesmas eóftd~~S' tte admis.~ã~ que os elfectivos. · 

DOS SOCIOS HONORARIOS. 

Arl., 1-. o São socios honorarios todas as pes!!Qlls que. 
prestarem serviços reaes e im'}JOrtantes ã sociedade, e 
a9uel~s que â assémbléa pareça deverem-merecer esso, 
t ttulo. 
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~ 1. o Tem os mesmos direitos quê os demais soei os,, 
menos o de·votar e lierem. votado$. . 

Art. 6. o Todos os socios são· approvados em assem· 
bléa ~er~J por escr9tinio secr•\0 e)n~ioria •bsO.luta dos 
voto~ presentes. 

D,\ ADMINISTRAÇÃO DO CLUB. 

Art. 7. • A sociedade será adminis.traaa por uma ;di
rectoria composta de .,resident~, I. • e !. o Secretarros, 
um Thesoureiro, e dous J)irectores . 

. DA DIRECTORIA, 

Art. S.• Compete á directol'ia: a atlmini&Lraçãoda 
sociedade, a applicação do fundo social de conformidade 
crJm os _estat!Itos, a D<?meaçâo e de·m~ssão dos emprega
dos necessanos, a designação dos dias de cormlas, a 
apresentação do programma á assembléa geral confor
me o art. 16, a nomeação dos juizes para as corridas, e 
emtim tudo quanto disser reipeito á boa marcha.da · 
Associação. 

Art. 9.• A directoria será eleita annua,lmente to 
dias ao tes da sessão sotemue do anniversatio da Associa
ção, competindo ao Presidente coqvocar a assembléa 
geral para esse fim, e poderá ser reeleito. 

DO PRESIDENTE. 

A1·t. tO. Compete ao Presidente: presidir âs sessões, 
rilánter. a 9rl,lem nellas, .rubricar todos os papeis e mar
car a. ord.eln d4i diaoussoes. 

Art. U. Compele ao.t.• Sacretuio: ~Q~titqir o Pre
s\d.ente nas suas faltas ou impedimea~, entreter a cor
r•:pon4e.nela ·~· aMtOOiaçio e clu clella conta: i dirce-
tona, aanu.nci;Jr as seS&Qes, cenvQcu á asselll.bléa,. fuer 
<H"eJa~riodamarcb.adausociatãeepartú::ipau : ~ 
são dos socios. /---\\c c.~ n~ r ~ ,, ·_,~ ·~' 

~ ~ \\\\ - :;;/ 

/ ...... «>"' 
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DO 2. 0 iii~CRKT ÂRÍO, 

Al'l. 12. C•)tnpeteao 2.0 Scct·ctario: substituir o L0 e 
fazer as a c tas das sessões. 

llO T 11 E f\ O URE lHO, 

Al't. 13. Compete ao Thesouroiro: cobrar as mcnsa
litlados c quantias com q~te cntrão os socios, foenccee o 
dinheiro nccessario para as despczas antorisadas pela 
dircctoJ'ia c pela asscmhléa, zelar os fundos da socie
-dade t[lte tiver em sua guanla mantendo a escriplura
ção emr·cgTa, aprc~culat· no annin·r·s:H"io da assodaç.ão 
um halarwetc tla rereila e olespcza llo nnno tlccorrido, o 
qual será entregue ao 1." Secrl'lario n :1ppensa ao 
relatorio. 

llUS IH liECTOIIE.:'. 

Aí"l. B. Cumpelem ao,; Dirct;lorcs os Llclalhos tia 
allmin istt·ação. 

Art. lü. As sessões di v idem-se em onliuaria~, C\lra
ordinarias c solcmncs. 

D.\G SESSÕES ORDINARI.\S, 

Art. i6. Antes de cada conida haverá sempre uma 
sessão ordinaria para cun hccer-se do progranuua atlop
tado pela directoria, e para autot·isação da dcspeza. 

Art. t7. A assembléa geral não poderá funccionat· 
sem que se achem presentes Hi socios, incluido o Presi
dente c Secretarios. 
·Art. :18; A' assembléa geral compete: a eleição para 

·os cargos da associação; a autorisação da tlespeza para 
.1s corridas c a :~pprovarão ·do respectivo programma; 
tomar annualmentc contas á dircetoria pela suã admi
nistraç11o; conhecer das questüc~ :•in·esentadas pela di
redoria; apprm ,tr u~ su•.·io·:. 
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.li.\S SESSÕES EXTRAOl\DINAfil.\S, 

Art. Hl. O Pt·esidente poderá con...-ocar a asscmhlb 
ex traonlinariamcnte á vista de pt·oposta assignada por 
seis socios, em que se designe o fim da reunião. As dc~
p?zas com a eom·ocação correráõ por conta de quem a lt
ver }H'ovocado. 

ll.\8 SESSÕES SOLE~!:.'\ fi~. 

Art. 20. No annivcrsario da fundação da soricllade 
lta verá sempre scs.são solemnc para prestação de contas 
da tlirectoria IJUC linda, e posse da nova dil'ccloria. 

DAS ÉLEIÇiJES. 

Art. 21. São eleitos annualmcnte o:; runecionarin:< 
pam os cargos tia assoúação em sessão ortlinaria cotn o
eatla W dias antes tia sessão solcmnc do anui versa rio. 
Nes la sessão se tratará ta miJem tia a pprovac;iio de 
suei o,;. 

Art. 22. As eleições sen1o feitas }lor c~crutiuio se
creto e maioria absoluta tios votos presc.mtes. 

Art. 23. Para supprir as vagas que se c.lercm se cuu
\ücará a assembléa extraordinariamente, c.ruantl~ pur 
aca:;o Hão esteja proxitha a reunião onlinaria c.fl,t a:;
&embléa. 

Art. 2~. Nas discussões se guat·dará todo o respeito, 
sem o que o Presidente púde fazer I'elirar da sala 
::qnellc que pcrturlnt· o socc;;o e a ordem; o oratlo1· .;e 
dirigirá sempt·e ao Presidente ; ninguem pederá falia r 
m:tis de uma vez ·pela ordem em qualtJuer discussão; 
e serão observadas todas as disposições que a este res
peito tem lugar nas outras assembléas. 

DO ~'UNDO SOCIAL, 

At·t. 2o. Constituem o fundo social: as mensalidacles 
e quantias com flUC ·entrarem os socios; o producto 
liquido das corridas dadas pela associação de conformi

. d tde com o con tracto feito com o proprictario do Prado 
· Fltuninensc; qnaesqucr donativos feitos ;'t associação. n 

ojuru de:stas quantia~ tlejlois de addicionado ao rapit1l. 
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.\PPLICAÇÃO. 

Al't. jiJ. Será applicàdo na comierva~ão da raill e 
indelllnisaçlo do terreno em que eUa se acha, em,pte-. 
miós pera :b diversas corridas; e no mais que parecer 
neces&ario econveniente ã directoria conjtmctamente 
com a assembléa. · 

A B~llNISl' R.\«JÃO. 

Al-l. 21. ( Supprimido.) 

D.\S CORRlD.\S. 

At·t. 28. Haverá por anno tantas corridas, quantas 
eomportarem os fundos da associação. 

Art. ~9. Emquanto a assembléa não resolver o con
trario serão ellas sempre de amadores. 

Art. 30. A ass~mbléa, depois de approvados os esta
tutos, elegerá uma commissão para organisar um regu
lamento e8pecial para as corridas. Este regulamento, 
depois de pr&mpto, será sujeito á appro'Vação da di
rectoria. 

DOS PI\Emos. 

Art. 3l. Para cada corrida haverá um premio em 
joias, ou em dinheiro, conforme parecer á tlirectoria. 
e á assembléa. 

Art. 3~. Os premios serão distribuídos aos vente
dores logo que terminar a ultima corrida do dia . 

. Art. 3~ . .Entende-se . por cargos da associação os da 
dn:eetona. A nomeação para os outros empregados é 
dacom~teooia da directoria. 

Art. 3~. O prazo de seis mczes de que falia o art. 
~.o enteade-se a contar da data em que o socio·fó1· ap
provado em assembléa geral. 
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Art. áã; Nãu.g~ão d(!IHÍir-eitos c.<mferidos pelos arts. 
3. o e oi.~ os socios effectivos que deverem tres mezes 
de suas men$.alidades, e os remidos que passados os seis 
mezes não tivePem ainda_ satisfe1to il~Ua 2.• prestação. 

Art. 36 •. As· mérisalidades dos soei os· são cobradas 
todos os ~~es. . _ 

Art. 31: Passados dous annos da fundaçao da socJc
dade, aquellas ~essoas que quizerem entrar como socio~ 
remidos pagaraõ ~00~000. 

Art. 38. Alugar-se-ha uma sala para celebração das 
sessões da assembléa geral e da directo'ria, a qnal estará 
sempre aherta para recreio c commodidadc dos socios 
do club. 

Art. 39. A directoria organisará um regulamento 
especial que será observado pelos socios quando se acha-
rem na sala. _ 

Approvados em sessão da assembléa geral no dia 16 
do corrente. 

Rio de Janeiro, 20 Julho de t868. 

(Seguem-se as assignaturas. ) 

.... 
DECRETO N. ~32í- DE 19 o~<: HNEIRo m; 1869. 

Altera o uniforme do batalhão naval. 

Hei por bem que ás praças· do Batalhão Naval scjão 
fornecidas blusas de panno r. de brim para o 2. o unifor
me, em vez de fanletas, devendo estas peças de farda
mento ter um anno de duração. Fica, nesta parte, 
revogado o Decreto N. 2995, de 20 de Outubro de !862. 

O Barão de Cotegipe, do 1\leu Conseiho, Senador do 
lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezenove de Janeiro Uc 
mil oitocentos sessenta e nove, quadragesim~ oitavo 
da lndependencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de· Sua Magcstade O Imperador. 

Bar1'io de Cotegipe. 

-···. PARTE U. 
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DF.CRETO N. &325- DE 27 DE JANElllO DE 1869. 

Deterniiila !(ue n' Proviuc.ia do Rio Gt•ande ·do Norte faça 
· parte do 2.• Dfstricto_ Naval. · · 

Tendo a pratica demonstrado a convenienc.a de se 
alterar o art. t.• do Decreto n. o 30~5 de 22 de Janeiro 
de 1863, que deu nova orgacisa.ção ás Estações navaes, 
Hei por bem Determinar que a Província do Rio Grande 
do Norte em toda a extensão da sua costa, desde o rio 
Guaju, ao Sul; na latitude G" 30' 00" S, até á barra do 
rio Appodi ou 1\fossoró, ao Norte, na latitude ~· M' S, 
tique pertencendo ao 2. o Districto Naval: revogadas as 
disposições em contrario. 
· O Darão de Gotegi~e, do l\leu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro ~ Scerctario de Estado dos Ncg.ocios 
da Marinha, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte sele de Janeiro de 
mil oitocentos sessenta c nove, quadragesimo oitavo 
da Independencia e do lmperio. 

Com a rubi·ica de Sua l\lagcstatle o lmpct·ador. 

Barão ele CotegiJJe. 

-... 

DECRETO N. ~326 ~DE 28 DE JAl\ElRO llE 1869. 

Altcm o Decreto· n.o 0027 de 16 de 1\lal'ço de i866 que lixou 0 
(pessoal technico d~)P.Stt:;lda de ferro de IJ. l'edro 11 e de-
signou OS V~llt!i~~~~toS. • - - -- - -

Attcndcnuo' ii proposta uo Dinwtor ela cstt·ada tle 
ferro de D. Pedro Il, Hei por hem alterar a tabella du 
pessoal technico da mesma estrada e approvar a que 
•·nm .este haixa, fixando o seu pessoal ~~ Llesig·nando os 
'•'Ili'lllleulo~ que rompelt'Ht ao~ IIH>:<mn,, 
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Joaquim Antão Fernandes Leão, do Aleu Conselho, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras· Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar com· o§ despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e oito de 
Janeiro de mil oitocentos sessenta e nove. quadrage
simo oitavó da Ifidependencia e do lmperio .. 

Com a rubdca de Sua 1\lagestallc o Im_perallor. 

Joaquim A1itão Ferlutwles Leào. 

Ta,ella do pes~oal de eú.renllarla a euapreiJar em todos 
o:s servlfOS da estrada de ferro de B, Pedl'o 11. 

Engenheiro em Chefe ....• 1 ......... 12:000~000 
L o Engenheiro .......... t ......... 8:.W08000 
Cl1efes de Secção ......•.. 4. 6:000$000 24.:000~000 
Ajudantes de L• classe .•• 6 4.:8006000 28:800~000 
Ditos de 2. • dita ......... 5 3:600SOOO 18:000~000 
Conductot·es de U dita ... 6 3:000;soo> t8:000QOOO 
Ditos de 2.• dita ......... 9 2:4,00~ 21:600~000 

O quadro do pessoal technico Ji.-utlo pela tabclla 
supra, ~ calculado para o caso de estarem em execução 
todos os serviços, inclusive o da 4,. • secção, e o dos 
estudos d() prolongamento, devendo ser o respectivo 
pessoal empregado á proporção que os serviços exi
girem. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Janeiro de 1869. 
-Joaquim Antão Fernande.s Leão. , 
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ID~~T.()J.'N: ii:3i7:....,.DE 30 DE UNEIRO ·DE 18~9. 

:t\e\ldg:Lo'à~1!1 dó'Detitet~ n,o ils97 do l.0 'de llalo de t~ISIS. 
. ~ . '- i. •• • -. • • ~ ,. . .. . . ' ' . 

'it~fpoi beft!,'9ih pq'~fo~midàde~# art .. t&;··~~~~~.i.Ji', ... 
719 de 28 de Se.teJllbto de 1853, Deqetar. o ~egumtc: 

Art. 1. o ó trabalho do expedieil te 'das CQ.P.servatorias 
Q.Q....Co.lllmercio ficará a cargo das Alfandegas é'Mesas de 
Rendas ~ãfr.t26 § &7 do Regulamento del9 de Setembro 
de 1860); revogado o art. H do Decreto n. o 1597 do t. o 

de Maio de 1855. 
Art. ~.o Os emolumentos devidos pelos actos de ex

pediente das. mesmas Conservatorias pertenceráõ a 
Receita Geral do Estado. 
· Art. ·3, o Picão. revogadas as disposiÇões em cbntratio·~ 

• • . t t ~ . . ' - :. . . 

José Mar'tiniano de Alencar, tio Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha eqtend_ido e faça e~ccutar. I_>~la~io do Rio de 
Jal}.eíro, em tnilta de Jammo de mtl ot.t()centos i ses~ 
~~~t.1;t·~ p.i~ve,, ~l\.â~ragesimo oitavo da Indepençlencia ~ 
~o ~peno. · 

~om a <I~ubrícn de Sua Mageitade o Imperador. 

José .Martiniano de Alencar.· 

OEQRETO N. !t,3,28~DE 30 DE JANE!IRO DE f869. 

Crêa. um comma~do superior de guardas nacionaes nos mu: 
nidiplos' M &iboeiro, s. Matheus e Assare dá' 'PtQvincia do 
Ceará. · · 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da 
Província do Ceará, Hei por bem Dccreta1· o seguinte: 

Art. L o Fica crcado nos municípios do Saboeiro, S. 
Matheus c .Assaré, da Provincia do Cear~, um com
mando·supetior de guardas nacionaes, o qual será orga
Iiisado com os batalhões de infantaria n. os 3ft., l&.S c 51 
do serviÇo actívo, e a companhia da reserva n. • 9. 
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Art~;.: ~:o Fica révógado.nesra ·parte o Decret<Vn: •t938 

de 20 de Janeiro de !857. · 
Josó Martiniand dé' Alencar;·'(l~ Meu· COnselho, Mi

nistro e Secretario de•Estádo·lJos;Ne'goêioS da Justiça, 
assim o tenha entendido e façà eXJlcutar. Palacio do 
Rio ~e laneirQ, em trinta de Janeiro.de mi~. oitocentos 
sess~nta f! nove, .quldragesimo oitavo da. Independencia 
e do lmp~rio • 

. Gom a rubrina do Sua Magestade o Imperador, 

• José J!arti1l'iano de· Alenvár.. 

DECRE'FO N. ~329..;..oE 3o DE IANEioo DÉ t869. 

Crêa 'um b:l.talhão de infantaria de guardas nacionaes no 'mo· 
nicipio de S. 1\fatheus, da P~éia do Ceãfá. . 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da 
Província do Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado no districto de S. Matheus, 
da Provincia do Ceará, e s,ubordinado ao commando su
perior de guardas nacionaés.dos municípios do Saboeiro 
c annexos, da mesma Província, um batalhão de infan
taria com seis companhias e{l numeração de ~8. • do ser
viço àctivo, o qual terá a sua parada no lugar que lhe 
fór marcado pelo {>resilfente .da Província, na fórma 
da lei. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, ,Minis
tro e Secretario de Estado dos ~egocios da Justiça, assim 
o tenha enteodido e faça (JXectitar. Palacio do Rio de Ja
neiro, e~n; tri9 t~ ~c J ~nei.ro de mi)oitocen ~os ~~~s.en ta 
e nove, qqadl;agetsmo o1tavo da Indepertdencta e dQ. 
fritperio. · · 

Com a t·ubrica de Sua Magestade o lmpe~·ador. 

José Martini~no de A lené :;-i~~~ ()~ G ~::f .1·;).... 
. .\~'~.... -~ i --- ~ ,,' 

I~ I \co \)~f/ 
\. ... \.f~">- ~ 
'·~ 0()" oEY _,~· 
~~. ~·l- -;;;.~--
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DECRETO N. \330- DE 30 DE H!'iEIUO DE !869. 

Créa um batalhão de inf;~nt.aria de guardas nacionaes no mu
nlciplo do Assaré da Provhicii-ilo c;;ãrf.'·~ 

Attendeúdo ao que Me representou o Presidente da 
Província do Ceará, Hei JlOI' bem Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creatlo no tlist1·icto do Assa ré, da 
Província do Ceará, e subordinado ao commando su
perior de gual'das nacionaes dos municípios do Saboeiro 
l' annexos da mesma Pt·ovincia, um batalhão de infan
taria com seis companhias, e a numeraç.ão de cincoent.a 
e um do servico activo, o qual ierá sua parada· no lugar 
que lhe fõr uiarcado pelo Presidente da I'rovincia, na 
lórma ll;t lei. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em trinta de Janeit·o de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndepemlencia 
c do lmperio. 

Com a rulll'ira rle Sua 1\lage.~tadc o Imperador. 

Josl Mnrtinia11o tfe Alencar. 

_ ............. _ 
DECI\ETO .N. ~3:11-m: 30 DF. H:'\ElRO nE i869. 

)Jarc·a os uniformes para o segundo corpo de ca,·allaria cl:~ 
gu:mta n~.c~onal da l'J'OViucia do Rio de Janeil'o. 

Attendendo· ao que 1\le representou o Presidente da 
Prov~ncia do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o 
segumte: 
.Art. i."02.n Col·pod .. 1~'\allaria da gua:t:da na

CIOnal da Pt·o, inci.1 t.l.~ hiu L Lueiru n~ará em pri
meiro uniiorme de sobrecasacas llc panno azul, coJ}l as 
golas e canhões escarlates, calças brancas, kepis com 
pennacho escarlate, e corrcame branco; e em !Wgundo 
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fardamento de blu.sas· de brim ·pardo, calças de panno . 
azul, bonets â Cavaignac, e o mesmo correame do pri
meiro uniforme, tudo conforme.os figurinos juntos. 

Art. 2. o Fica revogado nesta parte o Decreto n. o 9;)7 
de 18 de Abril de 185~. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, 1\li
nistro e Secretal'io de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenba entendido e faça executar. Palacio do R!o 
de JaneirO emtrintá de Janeiro de.mil oitocentos ses
senta e nove; qua1lragesimo oitavo da Imlependcncia 
C' tlo Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador . 

.Tosé Jlartinimw de Alencat'. 

DECRETO N . .\332- DE 30 DE J.\NEIRO DE :186!l. 

Concede á C4)1DP.!1!1.l!,ia !J!e §: JT\Ç.e,n]e lt{~'!Í!.I!J fJ.OJIIP!'!Y• limited, an
torisaçno para r,tnecionar no lmperio. 

Attendendo ao que 1\le requereu a Companhia Tfle S. 
Yicente lJlining Company, limitecl, incorporada em Lon
dres para o Iim de lavrar out·o e outros mineraes nos 
morros de S. Vicente, sitos á Capital da Província de 
1\linás Geraes, em virtude da compra das respectivas 
datas, feita à cx.tincta Companhia The Enst d' El-Re!l Jl.fi
ning Company; c Conformando- me por Minha immcdia
ta Resolução de 23 do corrente mez, com o parecet· tla 
Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 31 de Dezcmbl'o nltimo, Hei por 
bem conceder-lhe a necessaria autorisação para func
cionar no I!Jlperio sob as condições expressas nos Decre
tos n. •• 29i.5 e 2961 de 7 de Julho c 16 de Agosto de 1862 • 

.Joaquim Antão Fernandes Leão·, do Meu Conselho, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commercio e Obras Puhlicas, as;;;im o tenha enten
dido e faça executai'. Palacio do Rio de Janeiro, em 
trinta de J~neiro de mil oitocentos sessenta c non-, 
quad1·agesimo oitavo llã lndependencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.· 

Jodquirn Antclo Femandes Leão. 
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,DJilCI\ETQ .N. ~3- DE i\! DI! FIYEBilD\0 DC t869". 

Approva i rertu:ma· dos estatutos da Sociednde AuúJia!furi d'a 
'l!tdusirin NacioDJif, 

Attendendo ao que Me requer~u a Sociedade Auxilia
dora da lodustria N.aciona.l, devidamente representada 
e de conformidadé com a Minha immeàia ta Resolução·de 
23 do corrente mez, tomada sobre o parecer da Secção 
dos Negocws do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 3:1 de Dezei:nbro do anuo passado, Hei por 
bem Approvar. a reforma dos seus estatutos, deliberada 
em sessão da respectiva assembléa geral. 

Joaquim· Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
doze de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e nove, 
quadragesimo oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica lle Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 

i' shl.tu•s da sOCliedade .t.uxiliadera da lndustl'la 
~M"ional. 

CA PJTl'l.ll I. 

Dos fins da sociedade. 

Art. t. • A! societlade Auxiliadora da Industria Na
cional tem por fim promover por todos os meios ao seu 
alcance o melhoramento e a pr().speridade dos diversos 
ramos da industria brasileira, e auxiliar o Governo lm~ 
perial sempre que por clle fôr consultada sobre todas as 
questões concernentes aquelles interesses nacionaes. 

Art. 2. o Para preencher seus Iins a sociedade esta
belecerá : 

:l. o Cursos theoricos e praticos em que se desenvolvão 
as doutrinas, e se expliquem os princípios, sobre·que 
se haseão as diversas industrias. 



~. ~ Um,museu,. Qnde sejão recaU.lidos,.e.·d•:Yidallltnte 
el.assificadttS todos os produ~toSl d:r i:adutiria naeién•l~ 
de maneirá que offere"a todos oa elbmeatos Dec9ssari&s 
para estudar.:-se o; progresso ru.~~ em tida talllfJ. 

3. o Ex.~ição geral e pareiatoos prodoctos 1\ataraes, 
industriaes e artísticos nas épocas fh:adfi. pela· asgem
bléa geral. 

~-o Uma: revista em q11e- se pllbHquem 66 trabalhos da 
sociedade e noticia; de tudn quanto possa iGteressaf!" ã 
industria. · 

§ f.. o Farão parte do museu ; 
L" Um gabinete ou depositodtl machinas e modelos. 
2. o Uma biblio-theca ·especial composta de obras que 

tratem de questões industriaes. 
§ 2. o Todos os objectos do museu estárão patentes ao 

publico. em dias pa:ra isso designados. 
. Art. 3. o A sociedade procurará corresponder-se com 
os institutos de ag:ricultura do lmperio, e as sociedades 
nacionaes e estrangeiras de igual natureza, e· concor
rerá para o estabelecimento e desenvolvimento de so
ciedades filiaes em todas as er.ovincias. 

CAPITt1TO H. 

Da organisaçã(J tla socied;ade. 

Art. ~: • Sua Magestade o hnperad'or é considerado 
como Presidente perpetuo da sociedade, emquanto se 
tlignar conceder-lhe esta graça. 

Os Príncipes da FamHíw Imperial, os Soberanos, Prín
cipes c Presidentes de outros Estados poderão ter o titulo 
de Prcsitlen tcs honorarios. 

Art. õ." E' imletcrminado o numero dos socios, os 
quaes se dividem em effcctivos, correspondentes, ho-
norarios e benemeritos. • 

§ L • São soei os effectivos os que concorrerem para o 
desenvolvimento c progresso das industrias do Im
poria. 

§ 2. o Correspondentes os que fóra da· Côrte puderem 
por suas luzes c trabalhos cooperar para os fins ila socie
dade. 

§ 3." Honorarios os que tiverem prestado á socieda
de relevantes serviços, ou por sua distincta illustração 
mereção esse signal de consideração. 

P4RTR IJ. 6 
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. § t,jo Béneme1·itos os que fizerem algum importante 
dõnati-vo á. sociedade, ou que por sua posiçâo possão 
presta a· á ·mesma uliosa protecção. . · 

Art .. O. s Os· socios ellectivos pagaráõ dcjoiá a.quantia 
de 126000 e mais. a mensalidade de ~00 rs. cobrada pot· 
semestres adiantados. 

~ t. o Os socios etTcctivos poderão remir-se das mensa
lidades pagando de uma só·-vez a .quantia de 246000, se 
tiverem doze annos· de ctistcncia na sociedade, c 36~ .• 
se tiverem menos tempo. 

~ 2. • Serão eliminados da sociedade os socios etTccti
,·os que, tendo ficado atrazados no pagamento de suas 
mensaJidades, e sendo disso avisados pelo Secretal'io O e
ra I, ainda assim deixarem tl~ satisfazer a sua divida. 

~- 3. • 0,; socios elfeelhos que forem eliminados da 
sociedade, só poderão ser rra•lmi ttidos pagando de~lle 
logo a remissão de suas mensalidades futuras. 

~ 4. • Os socios que deverem um <mno só poderão con
tinuar a ser contemplados na distribuição das publica
ções da sociedade, se pagarem a sua divida. 

Art; 7. o Nem um candiltato será admittido soei o 
efl"cclivo ou correspondente. sem que preceda proposta 
assignada por um socio etTectivo, na qual se declare o 
nome, a naturalidade, residencia e o titulo que o recom-
menda. · 

~ t. • Uma commissão de admissão de socios, eleita 
annualmente pela assembléa geral, dará o seu parecer 
sobre taes propostas impreterivelmente na sessão im
mediata á da leitura dellas. 

§ 2. o O parecer da commissão se referirá a cada can
didato ·em separado; e logo depois de lido será votado 
por escrutínio secreto. 
-Art. 8. o A proposta para soei o honorario ou beneme

rito deverâ ser assignada pelo menos por dezetTcctivos. 

éA.Pl'tui.o 11 t. 

Da direcç<io d.a sociedade e seus nnpregados. 

Art. 9.• A sociedade tet·á os seguintes funccionarios 
e empr•lgados : 

§ t.• O Presidente, L • e 2." vice-Presidentes, Thesou
reiro, Secretario· Geral, dons Secretarjos adjuntos e os 
Di_rectores dos cursos, das exposiç.õei\, do museu c da bi
bltotheca. 
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~ 2.0 O redactor da revista com os coJlaboradores 
que forem necessarios, propt~stos por elle e nomeados. 
pelo conselho ; os professores dos cursos; um ou mais 
'escripturarios, e o portejro. - · 

Art. !0. A sociedade será dirigida por um conseUw 
administrath'o, composto dos funccionarios meneio .. 
nados no ~ t. e d.o artigo antecedente, e mais 36 membros 
eleitos d'entre os socios effectivos c qnc serão distr1· 
IJuitlos pelas secções de que trata o capitulo seguinte. 

Será Presidente do conseU10 o mesmo da sociedade. 
~ t." Compõem a mesa o_ Presidente da sociedade, o 

Seaet.ario Geral, um dos adjuntos deste, e o The
soureiro. 

§ 2. 0 Nos impedimentos serãosubstitnidos: oPresi
dente.pelos vicc-PI·esidentes e na falta destes pelo Se
nr. ta rio Geral, ou pelo l'residen te de secção mais an
tigo que estiver presente; o Secretario Geral pelo L o 

Adjunto, este pelo 2. o, este por qualquer dos Secretarios 
de secção, e na falta destes por quem o Presidente de-
signar. · 

Art. H. A sodedade terá as seguintes secçÕes: 
L~ De agl'icultura. 
2. • De industl'ia fabl'il. 
3. • De machinas c apparclho's. 
4. • De artes libcraes e mecanicas. 
;;, • De commcrc i o e mel os de transporte. 
6. • De geologia applicada e chimica industrial. 
7.' De zoologia. 
s.• De estatística. 
9. • Do colonisação e es~atistica. 
to. • De finanças da sociedade. 
A1·t. 12. O Presidente da sociedade, na p1·imeira reu

nião do conselho, nomeará d'entre os 36 membros 
electivos que .o compõem,. tres membros para cada 
secção, e designará quem os sul!stitua em suas faltas 
e impedimentos. 

Cada secção terá um Presidente e um Secretario es
colhidos d'entre os seus membros peh:t Presidente da 
sociedade. 



ACTOS DO PODER 

Att. t3~ As see-ções celebrarãõ conferencias· todas as 
Ye~s CfU9 forem convocadas·pelos respectivos Presiden
tes, a, fim de tra:tàten'l: das ma terias sujeitas ao seu 
exame, t que tiverem de ser presentes ao conselho: 

Art. f.\. Quiindó houver materia que interesse ao 
mes~ temj!O' a· duas éU mais secções, estas se reunirá(; 
sob a presídéileia do mais velho dos respectivos Presi
den-1ég. 

CAPITULO V. 

Do conselho administrativo. 

Art. 15. O conselho administrativo se reunirá em 
sessão ordinaria duas vezes por mcz, nos uias c nas 
horas que o mesmo conselho marcar. 

Art. i6. O conselho pouerá funccionar quanuo se 
acharem presentes o Presidente ou um de seus substi
tutos designados no art. 9. o§ 2. o; o Secretario Geral 
ou um de seus substitutos, conforme o mesmo artigo e 
paragrapho, e mais sete menibros. 

;.rt. i7. Compete ao conselho: 
'§ i. o O governo economico da sociedade, ouvindo 

as respectivas secções, c consultando os outros socios, 
quando assim julgar conveniente. 

§ 2. o Arrecadar os fundos l).a socied;tde, e applical-os 
conforme ·as disposições do orçamento votado pela as
sembléa geral: 

§ 3. o Approvar ou rejeitar as propostas feitas para 
soei os e1Tectivos e correspondentes, e considernr as que 
se fizerem para soei os honorarios c benemeri tos. 

§ 6.. o Julgar as memorias,. apparelhos, machinas c 
processos que forem dignos de premio ou de menção 
honrosa, e indicar os assumptos para novas memorias. 

§ 5. • Propôr á approvação da assembléa geral as pes
soas que julgar no caso de serem socios honorários c 
bencmeritos. 

§ 6. o Nomear o redactor da revista, o qual será es
colhido d~entre os socios e1Tectivos, os escripturarios, 
porteiro, e quaesquer outros empregados, -podendo sus
pendel-ós e demittil-os, quãndo fõr Iieceisario. 

§ 7. o Convocar, por intermedio do Presidente, a as-. 
sembléa geral para as sessões ordinarias e extraordi
narias. 

§ s. o· Proter sobre tlido que fôr administra ti v(} e 
regulamentar. 



EXECUTIVO. 

t:Ai>ITULO ·vL 

Art. 18. Os socios reunir-se-hão em assembléa geral 
ordinaria no mcz de Dezembro, podendo a sessão durar 
in tcrpoladamen te os dias que forem nccessarios. 

Art. 19. A asscmbléa geral considerar-se-lia consti
tuída, quando se acharem presentes o Presidente ou um 
dos seus substitutos; o Secretario geral ou qualquer de 
seus substitutos, e mais 15 socios elfectivos. 

Patagrapho unico., Não podendo reunir-se esse nu
mero no dia fixado, far-se-ha nova convocação, c a as
sembléa geral será então constituilila com os socios que 
comparecerem, achando-se entre elles o Presidente ou 
um de seus substitutos, o Secretario Geral ou qualquer 
de seus substitutos, uma vez que com a necessaria an
teccdencia se tenhão feito convites pelos jornaes duas 
vezes pelo menos. 

Att. 20. A assembléa geral compete: 
§ t. • O exame dos a c tos do conselho á vista do rela

torio e do da secção de finanças sobre o balanço geral 
das contas apresentadas pelo Thesoureiro. 

§ 2. o A approvação do parecer da secção de finanças 
sobre a proposta do Thesoureiro, fixando a despeza cor
çando a receita para o anno futuro. 

§ 3. o A acclamação dos socios honorarios e benemeri
tos apresentados pelo conselho. 

§ ~-· A decisão de todas as questões apresentadas pelo 
conselho, que excederem as faculdades deste. 

§ 5. • A eleição dos membros que devem com pôr o 
novo conselho. 

Art. 2l. Além das assembléas geraes ordinanas e ex
traordinarias, haverá annualmen te uma sessão solemne 
commemorativa da inauguração da sociedade. 

Art. 22. Nesta sessão lerá o Secretario Geral um rela
torio em que dê conta dos trabalhos da sociedade, e uma 
noticia das memorias apresentadas eom declaração das 
que forão coroadas pela sociedade e dos nomes de seus 
autores. 

Em seguida um dos vice-Presidentes proclamar! os 
nomes· dos socios honorarios c bencmeritos eleitos de· 
pois· da ultima solemnidade. 
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Para terminar o acto o Pt·esidente fat·á a distribuição 
dos premi(IS e dos novos programmas, e proferirá um 
discurso analogo á ceremonia. 

Art. 23. A assembléa geral, sob proposta approvada 
pelo conselho, poderá confel'ir ao socio que por mais de 
cinco annos tiver bem servido no mesmo conselho, o ti
tulo honorifico do cargo que deixar de exercer. 

Esta votação será por escrutínio secreto c maioria ab
soluta de·votos. 

C.H'l1'ULO \"11, 

Das eleições. 

Art. i&.. Reunida a assemhléa geral pat·a a eleição do 
conselho, e recolhidas as cedulas á uma, continuará 
aberta a sessão durante a apuração, ainlla que, pela re
tirada de alguns socios, deixe de existit· o numero fixado 
no ârt; 18. -

Art. 25. As eleições set·ão feitas ItOI' esc1·u tini o ~ere
to e á pluralidade de votos dos soei os etl'ec ti vos pre
sentes. 

Art. 26. A eleição do conselho administratiYo será 
hicnnal, e delta se dará conhecimento ao Goremo lm-
pet·ial. -

e;.\PH'l't,IJ 'I 11. 

Das prerogatiws dos soeios. 

Art. 27. Qualquer socio pMcrá assistir as sessôes rlo 
conselho, propôr,. discut.ir, mas sem \'oto, <tua.lquer me
dida _tendente ao melhoramento da industria, lêr na hi
bliotheca, examinar as actas, Yisitar o museu, ma c h in a~ 
e todos os objelltos pertencentes á sociedade. 

Os membt·os das l;uciedades liliaes go~ráõ dos mesmo.; 
direi tos e preroga tiyas, 

Art. 28. Os socios etiectivos terão direito a um exem
plar da revista da sociedade, e de quaesquer outt·as pu
blicações que a sociedade fizer por sua conta. 
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CAPTlULO IX, 

Art. 29. Além dos empr~ados do art. 16, terá 
mais a sociedade os que a assembléa geral julg-ar con
veniente crear para· o bom desempenho e regularidade 
do serviço. 

Art. 30. Os ordenados ou·porcentagem dos empre
gados, que os tiv1wem, serão annua!tnente fixados no 
ot·çamcnto da sociedade. · 

Art. 31. O consello organisará um regulamento in
terno, ,no qual marcará as obrigações dos empregados 
da sociedade e a ordem dos seus trabalhos. 

Art.· 32. Os presentes estatutos set•ão submettidos á 
approvação do Governo lmpP.rial ~ e do mesmo mojo 
se praticará com qualquel" alteração que nelles se pre• 
tend·a fazer. 

Art. 33. Toda e qualquér alteração dos estatutos 
sm·á iniciada no conselho, que ouvirá uma commis
~ão, e, depois de approvat· a alteração, a submetterá á 
asscmbléa geral. 

Art. 3~. O anno social será contado do L o de Janeit·o 
ao ultimo de Dezembt·o. 

Al't. 35. As sociedades filiaes poderão nomear a qual
que!' dos membros do. conselho da C"t·ta pat·a represcn-
1 al-as na sociedade centrai. 

Rio de Janeiro em ~~ de Novembro de 1868.-0 Pre
sidente, José Maria da Silva Paranhos.-0 Secretario 
Geral bacharel José Pertira Rego.- André Rebo11ças .
Dr. Antonio losl de Souza Rego.-Dr. Nicoláo Joaqrtim 
.Uoreira.- Dr. Jo.~é lllarià VetM da Silva.-Dr. Domingos 
Jacy Jlonteiro.-Dr. Antonio Cort'êa de Souza Costa.
Girtcomo Ra:fa Gabaf1lia .. 

-
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DECRETO N. ~334. - DE 13 DE FEVEREIRO DE 1~9. 

Altera os Decretos n.o• 3048, 3221, 3286 e 392/S de 3 de .Feve
reiro de 1863, de 23 de Janeiro, e :l4 de Junho de :l86f. é 7 
de Agosto•de 1867, ·e approva as tarifas que devem. regular 
no transporte de varios generos de exportação e lmporração 
na estrada de ferro de u. Pedro 11. 

At;te.ndendo á ·proposta do Director da tlstrada de 
ferro de D. Pedro 11, Hei por bem Determinar que sejão 
modificadas as_tarifas de varios generos de exportação 
e im.porta.ção, que presentemente regulão na estrada 
de ferro de D, Pedro 11, c executadas provisoriamente 
as que .em substituição constão da tabella que com este 
baixa assignada por Joaquim Antão Fernandes Leão, 
do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negoc.io~ àa Agricultura, Commcrcio c Obns Pu
blicas. P.alacio do Rio de Janeiro, em treze de Feve
reiro de miLoitocentos sessenta c nove, quadragesimo 
oitavo da Independencia c do Imperio. 

Com a .rubtica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Antito FertliaJ,des Lr>ão. 

,_,.. ,. "" "......., oo Dcewelo- 4eata data. 

Generos de exportação: 
l. o Algodio em rama, tecidos 

e lãs . ....... ·-· .•.............. 
2. 0 Queijos ..•......•...•..... 

Gener()s de importação: 
!. o Uma pipa cheia ......... . 
2.0 Meia dita idem .......... . 
3. o Um quaqo de dita idem .. 
~.o Louça, mobilia encaixota-

na ou engradada, peças de mar
more, ou carpintaria preparada, 
kerosene, pagarãõ, sem augmen
to de porcentagem ............• 
~5. o Cal .•....•.....••....... 
6. 0 Asphalto c cimento ..... . 
7. o, Tijollos e telha ...•...... 
8. o Parallelipipedos ........ . 

300 por ar~oba. 
300 

59~ por arroba. 
200 por alqueire. 
250 por arroba. 

158000 por milheiro. 
30~000 
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t,. •• -

Autorba o augmeoto do capital da eo~obia · ~ Valeo~!!!!! 

Atterulendo ao que ftle requereu a companhia União 
Valonciana. devidamente representada, e ae conformi
dade com à Minha immedia'ta Resolução ~o 13 do cor
rente tnet, tomada sobre o-parecer d~ Secção dos Nego
cios do lm~rio do CoJiscl'fH> de Estádo. exarado em 
Consulta de 81 de Dezembro. do anno passado, Hei pot· 
bem Conceder-lhe autorisação para augmentar seu ca
pita-i de seiS"Centos a oitooentos conoos de réis, ficando 
sujeita a emissfo das novaueqtJes As ·regras preseriJltas 
nos respectivos estatutos para as âcções já emi.ttii.las. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Ministro· e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura,_ Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e taça executar. Palacio do .1\io de Janeiro, 
em vinte qflatro de Fevereiro de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragesimo oitavo da lndependencia 
e do Imperio. 

·Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

PUTE IJ, 
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Senhot·.-Um credito extraordinario, na importan· 
c.ia. ,tptaJ;d~,~:OOQ800() foi aberto ao :Mj~is~d9· da 

. ~. r'-p~êl:q~~n:(.~27~~e ~~:d~. ~?:V~~.de 
~;lStJtr~ .~'"~ Wí v,erb~~Obr~~~'T"'em mto. m,ze~ 
d~·,, , , . CW;JÔ:·.(\e 1~- ~S'f?9-,ia!éni ;dp Ç~~ho 
otdt ll 1 e.)tiQ.8008000 concedido. .a mesma.verba 
pelo art. fS. • dal.ei n. 0 US07 de 26 de Setembro de !867. 
Esses creditos, porém, são insufficientes, em l'iata da 
demonstração jUnta, .da qual vê-se que grande· parte 
das obr;1s forão emprehendidas em consequencia does
tado dê guerra, e são indispensaveis para augmento c 
conservação do material da armada. Avultão entre 
ellas as do Laboratorio Pyrotecbnico, collocação de tc
lheit·os de ferro, já contractados para as officina:;~, opa
gamento da porta-caixão para o Dique Imperial na un
portancia de 66:666~666, collocação e ultimo pagamento 
da cabrea a vapor, reparos das enfermarias do hospital, 
para accommodação de maior numero de enfermos vin
dos da esquadra. 

Assim, pois, eu tenho a honra de submetter á alta 
approvação e assignatura de Vossa Magestade Imperial 
o Decreto junto, autorisando, na conformidade do § 3. o 

art . .\.o da Lei n. o 589 de 9 de Setembro de 1850, o cre
dito extraordinario de 30~: 760h70l, que se toma imlis
pensavcl á dita rubrica pat•a occorrer as despe113s que 
se hão de dar nos ultimos quatro mezes do exercício em 
andamento, · 

Sou. Impel'ial Senhoi·., com o mais profundo raspei lo 
e ;ae~t~men,to~De Vossa Magestad~ Imperial, subdito 
muitct 'f&'lêr.ente ...... Baroo de Coteg,pe. 

DECRETO N. ~336- DE 27 m; FEVER-EIRo- DE 1869. 

Abre ao 1\fiuisterio rla :Marinha um credito extraordjnario de 
30t:i008iOt para occorrcr ás tlcspezàs-(iâ. rubrica -Obras-. 

Sendo lnsufficiente a quantia votada pela Lei n. 0 . H107 
de 26 de Setembro de 1867, art. 5. 0

, para as dcspezas 
da rubrica-Obras-, do Ministerio da M11rinha, no 

·exercício de 1868 a 1869, Hei por bem. na ·conformidade 
do § 3. o do art. 4. • da Lei ·n. o 589 do 9 de Setembro 
de 1800, e tendo Ouvido o Conselho de Ministros, 
abr~r a~ mesmo Ministerio um credito extraordinario 
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d __ ç~\~Z®I. ZJ_1~~~~~-a·~. 1_ r. ~.: •. ~m,~;_ 6guejá. JoiA.~ºr-:
~/a~·m~ipv~ehtia!li{"'' ·. •~~ri'=:, 
se-ha conta á AssembJéa Geral LedslatJVa em tempo 
opportuno, para ser definitivamente approvado. 

o Barão de Cotegipe, ;dõ Meu Conselho, 'Senador :do 
Impcrio, Mlnis~ro.-e Secretário de-·Ê!ltado dcifi Negooios 
da Marinha, assim o tenha entendido f! faça executar: 
Palacio do Rio de Janeiro, em v.iltte sete·d~ Fevereiro 
de mil .9itoeentos sessenta e nóve~ quadragesitnó õi: 
tavo da Indépcndeiléià ·a~'Ho lmperio. 

Com a rul•rica de Sua Magcstade o Imperador . 

.JJaraõ de Cotegipe. 

--
DECRETO N. ~337 -DE 6 DE M.\RÇO DE {869. 

Concede á· C~hl rut trllbos u~ ~ R.!l.!âfe {!. 0!~~. 
na Província dé Petdaínbuoo, a necessari:. autóri,.Çio para 
l'uncciooar, e a approvaçãó dos 'seus estatutos. 

Atteudendo ao que Me requm·eu a companhia de 
tl'illtos urbanos do Recife a .Oiinda, na Província de 
Pernambuco, e de conformidade com a Minlia lmme
diata Resolução de' 27 do mez· passado, tomada sobre o 
parecer da Secção dos NegocitlS do Jmperio do Conse
lho de Estado, exar·ado ent consulta de 2 do mez ante
rior, Hei por bem conceder-lhe a necessariaautorisa
ção pllra funccionar e approvar os respcctivo·s estatutos 
que com este baitã'o, modificadõs de accordo com. o re-· 
fcrillo parecer. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
I\linistl'o c Secrdario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Gommercio e Obrás Publicas, assim a. tenha 
entendido e faça executar •. Palacio do 1\io de Janeiro, 
em seis de l\larço de,mil -uitocentos sessenta e.:nove, 
quadrágesimo oitavo da· Indopendencia e do Imperio. 

Com a rubrica do Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Joaquim .Antdo Fcrnondcs Lcu'o. 
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... t.~-- ,IJJ!t:.~_&,-;,-..:0- ~~~O> ta.pitJl ~a c~J. anhia ~IÍ( .de 
300;0001J000t ,di:vldtdos em l . .(í()() ac~ der~? 
ç~a. ...... Este .fundo, por:ém, .poder,! ser elevado a 
600:0001 pei• eJai$11& .de ma1s mt ac®ess _que de pre~ 
ferenei~ sei"io distribuídas pelos iB<Iivíduos, que já 
forem accionistas da . com{taohia, uma vez qlJe a a~
semblêa geral dos socios, sobre proposta da dlfectona 
resolva e ~per&& imperial approve esse augmento 
do capital. 

2. • Art~ 9. 0 (Fica supprimido.) 
3. a Ãtf. t:J. As deliberações da a&semblea geral 

serã~ tomadas pela maioria de votos dos membros 
presentes ou representados, .alva a disposição do §&..o 
ilo art. 16, e, tendo sido ·regularmente copvocada, 
suas decisões obrigaráõ toda a companhia. Para que a 
asse~g,eral P.Of!88 tomar taes del~~~r~ç('!~s• é m~ter 
que coinpareçâo ás suas sessões acc10mstás reJ)resen
tantes «J,e um terço do capital. Não se reuninao esse 
iiuuieró no' dia mal'éàdo, far-se-ba segunda convoca~ão 
e ~ri tão a assé~blêa geral poderâ éortstituir-se com a·c
cionistas qué l'epteseilténi um quarta do capital • 

. &. a Art. US Nas reuniões~ assembléa geral servi
rAõ ·de· ~idente- é SêCreiafi6 os· accfônistas que nel
lás tórem.~l~t~s péla plurá!idadê dos votos presentes, 
e as ádas, depois de escr1ptas e approvadas rias res
pectivas . sessões, serãó registta:das em nin livro ~spe
c_ial. e· assitna~as pelo . pr~idente e · se~i'etatios,. qúe
five)~*'·. di'rlgjd(j 4?'S _trabalhos. das refenda_s sessóé&. 

5. · :Art; 17. A assemblêá g;eral poder à set. eonto
cadu ~xttaO'rdina~ili~eil~e, s~itipré ~ue o. eiigir. um 
nunterti tal de ácctonistu que tepteserttem Hlo me
nos um quinto do capital da companhia, es · ·eiftcan
do.Jíe ,llG.S ~nti'u~ios~ dê que· traUJ o art; &, e em 
termos. ebros é úreciso!l-o fim da reunilo. 
6~ • Ar,. t8 .. À reunião da á~sembléll ger:ji,- que fdr 

convotadt: eom d fim de madiflear ·os estatutbs~ será 
annunc.iadt o~m essa doolaração pelo menos 30. dias 
antes d6 que f~r · dEt•igmtdo pata a teuniio·, · mas só 
poderá ter isso lugar em virtude de requisição assi
gnada por trai número tal de acciónistas que reprêscn
tem pelo menos um terço do capital da companhia. 

7. • Ficà supprlmldo o paragrapho unico deste artigo. 
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·tA.· 
· .s:1., -de conformidade ee..!ltesi4IMão 
eJú. vi~ a das acçGes nO& termes cons-
1:tJites=aos estatutos. . 
. i s,• Autorisar o de[)O.Si1o eiD alg11ma estação fls. 
caf Oil ~~beleclúl~.Q.'o ,hancarío. da .capital. da PfO· 
v~qti~, e a coilvers~o ein;.CUt~lo~ da..:diyida. p~blica .dos 
d!~he1rosque não,hur~mappl~a~ 1~~p.ed~&a; espe
Cllilm~nte ilos que iéOi,tle.oonati1ult. o- taooQ de reserva 
na Córtna do art. 37. 

§ tO. Representar a companhia perante o goverpo 
imperial ou provincial e tribunaea · do pa'iz ou fórà 
delle; · assim !JOIIÍ~ dde'idir. qua~sqttef' q~ qü~)~ão 
forem da· prtvattva comp-etencta da ~s:.eill'.fjlla geral, 
uma vez que se não bpponhão aos estatutos da compa
nhia, d.evendo esta recorrer á reforma delles, quando 
houver-lacuna ou JJ.eces~ida~ de emenda •.... · 

to. • Art •. iS; t"Y'étnptetariô Atidrê de Ab\'e·u Porto, 
será o superintenilêlite da ~ompantiia emquanto des
empenhar a contento dos accionistas as funcções gue 
nessa qualidade lhe competirem; servindo gratuita
mente esse lugar até a. eonch1Bio das obras e vencendo 
de então em diante o ordenado que fór estipulado entre 
oU e e a directoria, sob a clausula de ficar esse ordenado 
depep.denta. .de nlterior · approvação· 4ã, assembléa dos 
accionistas. · • · . 
, VerUlcada a hypothese de não convir aos accionistas 
a perman.enci~ .. do.d~to eJ,Dp.rezario,no lug~. ·de superin
tetUiert:tU~ ~er4h~lci11etJ ~tsslidc>S,t1s ~res'coliferi
d0,1,- .d~ttend«J • ia'{! -~llrçiC,. S~' .l.d;i. UOi' á"êelóitiStas 
qut!' ~ .. )' 'sr em ·ttor' próénra~io t«tpresellfelà,' ~ wióHa 
a.bspl~· tlb'êài>íta{4ar_eqmpati!Jia'. 
, ;'.ff!'"'F~a-sapprmtltro•ó-·a'rl. 30. 

12." Fílt'ã1.Sopptimido' d àrt. 3". . 
13.~ Art. 37. Dos lucros li9uidos• cle·opel'à~ e~ .. 

étiviúl~fUff íi:Q.el'uMáis erit' càda sêdil!Strt! se ded~iirão 
f()l 0/~ 'ptttli:Aiildb• cfé't~erla~ erd'd atéstb'. fiJf·.divt
delido·pelbS' aeli6MStá'Socenrlanerf.O:-e fd\lu:L · '. · . . · 

0JfíUtdo'de reservà' ~ esl\etiálmêdte d~lnado a· fazer 
face ás pe'tdas,de capital· .oü "Olírir subst1 t,l1il-o. 

Nuo• se fártt di$ttiDuiçio ae divitfénd'os,. emq)l3rífo o 
fundo sociah desfàlbado· em virtwte de perdas', ~ao fór 
integralmente rcRta belecirlo. 
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:titULO J, 



Art.· 3~ 0 ~ ~~~ -~~~(:b~JvU~()~pí t{ida~ ;~s suas 
vanmgen~,:·reçe~~~io jfitõ. ee-.~cf-.nte,- no acto. da · 
transm.is&ãó~ ~l'!O aêçôe$'"'C!>bside"ra~as ~ómo se houves,. 
sem sie\Q'pagas todas as 'respectivas prestações. · 

Art. 4·; 0 (Modificado~) · 
Al't. õ. o O valor das acçõcs, que já estiverem sub

srriptas atê o aelo da installação da companhia, que é 
:1 prhneh·a ..:eunião dos: sups,rjptores !Iepois de appro
,·ados· esteS> estatutos P.elo _governo, será etrectuado na 
razão d~·l'i a'!0' 0/~ da quantJa ~~~~ripta, sendo que a 
pri~éira1lh.~rad:i ·tetiÍ' bi.Q~~ tló~:~Clo d~ iQscripÇ.ãO ;e 
serw·d~ ü P/~; e as outras'~c i() 0

/.;; á.prop!>fçliQ qu(';:t.s' 
necessidades' da· companhia ô:exigirem e.na$ ~poeas.que1 
a directoria: determinar, devendo dal'-96' atmu~r_,_ .• m 
intervaUo pelo meno~ !Je 30 dia~i:é .. Cr)l"r~· ·. ' · JllfRJas;t.~ . 

Art.;;6.~i ,A;ci>Jnp;lDbt\1 ddra.rt ft' . . t . . 
o-priv.itegio ~ancedidó.'~'árt.i3~ j.: ~i; ... ·ití~i; 
n.;80lí,;:segtmdo cons.~ do.~Ft;;"i3 dejt'éitatto·~lraéto · 
de 22 do JnUJO.:desto;annp:.;;· · 

' . "' . 



ACTC\!i lJ,O. "'ER 

'lllTWI-0• 111. 

Da a.'!.snnblln gnvJI. 



UIJCJ,JTIYO.. 

Ât',, u .. (ll~ific.);. 
-'''· ia. (llo4ifioM.ca). . . . 
~ragrube. unica. ~uppdaidu). 
Aí't. Uf. (Modificado). 
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. 'A.rl~.iO. A. coínpaalrla seri administrüa pof uaa 
. directoria COD)pÓS~l;l ,de e.inco 1Jlémbtos êtéjtes,. &~t .. 
mente elli sessão ordmar1a da assetnbléa t~eral~ por u•a 
lista sómente e por maioria relativ$. de voLót~ · 

Art.· il. Cada mem'hroda diteotoria- 41eveli. ·depoli
·tar BG& oofr~da ~omjJlahi~ llla~f a~ qql(ii JtiGp&o 
derão ser tran&f-enda~ eatquaato ellesentr.-. · ; .. 

Paragrapho unico. h r.eç4es de qoe tl'4&a·eete a~Ugo 
devem áchu-se paga~ ov patoiOMO& salisf&ltas as pt'&S-
taçOO~< \lenciflas. · ' 

Art. 22, A direr-toria que 14\l' ~·a \9.1JO> ~&Jl9i.s ~a 
approvados estes esta-tutos, durará, até um aano dtipoJs 
da aherauua de toda a liaba, ma& 96 perGehéra·agráti
&ação. de. qu.e lua.ta o ,ut.~ SWcteptihli eoooiukla.e as 
obras. · 

JJar~mpho.l)llieo. llasa ~~ N- ter4 lut{iP ~~s
d.e, r.eal11.ada a primei VIl entrada~ e iAsGrtJ*18 co~se~ID:-
temente os accionistaá. . · 

. Arll; 13. ::A. dlireoloria nomeavlut'entN-06 seasmem
b!OS. um presidente, um \llce.,_.re$ide8~ ~as.s~~ 
r1os. e um th,esonrei~ ftcarutó emluwa soli._rta a res.
ponsabilidade de todos. 

Art. 2~. A directoria ~rceberá annualmentea gra
ticação de 8:0006000, divi,.did.a ~tre seus membros do 
módó que lhe aprouver. · 

Art ~ ~. São attribuições da directoria: 
§ t. o Assignar, emU~ir e- s.~bsti ~qi~ as acções da com

panhia assim como arrecadar as respéctivas prestações, 
nas épocas e pela fórma q,ue julgar mais conveniente. 
· § 2. o Determinar os d1 viden~ d,o,~t, hua.w, ~ª f4~;wa 
dp a,J,"t. 37 ~o. ·~9ç\q d!ll emWiq.4~~va~ ápçõ~ decre
tiJ,dll; -~ us.eJJlblé.a. ge.-.~1 QQS t~rlJl.Q&íi~ ~t~t .. ~.o. 
_ ~ :to ~~Wl/.~_c,l;\r.~_ i:\u,~idq o. ~·li~qJR~~Q!~. e- plo~ 

preçO& ~o,~~•P,L~n~~' 9t Sij.ppl:~"~.q,._ WAcmi\.8 ~ 
c\1~. t.relll. :r;odfl~~"' ~ n;aAs. nertse~c~ ~~$·f)~ :to. 
estabelecimento. (}ia tli\l1à,. 

P!RTll tJ. 8 
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. § ~.o. Nomear e demittit·. os enipr~âQ~ do ~cr.iptp
rao, assim comopassar os talulos nãQ'.só-~:e)l~wmoaos 
que o super-inténdenu} ·uoinear 'para as obrás, csta~es 
e trafego. · ~- • 

§ õ. o Contrahir, quando f<lr necessario os empresti
mo>~ que julga a· con venicntcs até a importancia total das 
pruslações ainda não· recebidas, ~ os de que trata o 
ar·t. r.,, • 

§ 6.• Apresentar annualrncnle um rel:llol'io circum-. 
stanciado da marcha dos negocios da companhia, assim 
como subrnetter a todas as reui1iil~s ordinarias da as
sem.blCa·ge~L-«nnesmo.nas cxtt·aordjnarias em que cll~ 
o ~-.i•.i,D<.m_..~e.~ptur1J'P.ãod.t.'.compánhi<~a .. 

r
:Wiif!hwif~Q.} ·. ·. . ·-.:O~. . . -

8. . Qdt6hdó.)• •. 
·IM-=niNe'·!Ordinariame,ate · no dia HS de catla. 

mez;.ée~{raordioar_iamente todas as vezes que os inte
resses-da.,compuhia o exigir,em, fazendo regislrar em· 
um liJ!~l.~iM·.•uctas de suas.sessões. A dircctória 
f.llncciQQat:~''Uidamcn te eB t:mdo prescn tcs tres ilos ~ens. 
memb.rosi••COJUpetind() sempt't' no presidente ci:YotQ:4e 
quatA~~r~'1tdes.eJilpate. · · · · · · 

§ .~~~~-<~tfieadp.) , 
Aa;t: ~dlã.P:Podetá ser membro da directoria o ac

domsta; qu& ex~rcer-- en1pr·ego de confianÇa da compa
uhia, ou ftlr interessado ainda q~e indir·f'ctame!lte em 
algum·c~utracJ.~ com ella .. e o duector que .acmtar ou 
a';iq1.JH'j,;;t~.-•tdesses interesses perderá o ·seu lugar na 
dtrectOt:ta ~ ( · . ·, ·. · 
. 4\rk~i7.~.4.;dir.ec.toria poderá tomar co-ntas. ao super
•ntegc;leih"; quando :Ih e aprouver, e de Ca:eto a:s tomará 
todos os. ••es, sobre. balancete por:eUe apres~ntado. 

'l'tTUto V~ 

Al't.' 28. :(Modificado.) 
Art. 29. !{a ausencia ou impedimento temporario do 

superintehdente servirá a pessoa por elle designada e 
approvada 'pela dii'ectoria. Retirando-se ou despedin
do-se o slipcrinténdcnte de que trata o artigo antece
dente, côntractará a directoria outra pessoa que reuna 
as qualidades necessarias para aquclle cargo. 
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Art. 30. (SupprimJdo.) . 
Art 31. O súperin~•tf!.trecebea·á todas às in

s trlicções ·4a ,tHr~totJ~, 4;q~ai fébmpetéÇómmunicar-se 
com as áutOttdad~s loc•es para rémover qualquer lliffi
culdade e solicitar. _a sila ,eOQperl".c;ão e in~ervenção 
quando fôr nccessario para facifilar as operações da 
eomplknhia. . 

Art. ·32'. São obi'igàções'do .<supr.rintendente: . . 
§ I.'! .Remctter;mc~salmcnte á-dircctot·ia uni!relato

rio «Jo estado das· obrjls, assim c.omo comprar lodos og. 
ohjectos oéçessados; ~t,ella~:e. ao traf6go, assim ..com ad-' 
ministrar e fiscalisar as~.o~á's\1Jll.é dr.er-.cexoeuta-, quél'> 
por cootraeto, ou einpreitadà, .q~ mes~:por'traba;.. 

. lhadores pagos pela çompalibiàV. · _ · 
§ i; o .Nomear, os~ 'empçogada&··~o~cessar'iol!'paTa a:g; 

ohra.s, ~~ti\Ç(Iês c. 'l!~l~o;~~im~G~~~~~ruc-• 
ções P,.á r a- c <1s .lJl:lcb~rust;.!,i,!Jt trJtfgg~ ru tarU;I:-.,1'41~ 
da carga. ~ 'bagagens; gúaÇ4a«lai. 8Jl dis~Ç4)ee dO·.tliá'~ . 
tractó' 2ss~gn~do perante o govt:rAAl~~:pr~tnoitt ...... 

§ ~.o FaÇ,ih!ar:aos,emp,rçA!eJ..tos~~tr~nge;rq~~ {lju~r.e 
de t~abalJl!idori>s .~~«>p.ae~{:c, ~:Jileios >de sum>rimen w: 
rlos maler1aCs nflCC!!sarios\- -

~ ~.o C~i!tl!ninica.r A di~êctOI"ia aj; d~S]le~$1 à.fjl,er~c; 
com acqmstç~o de ,tef;r.cnps,,_(\~apr~pm,a~qs* ~;tteria~!i~ 
11 trabalh:ulorcs, prestando cau~ 1suffiéie~te::~ a JUizo 
da llire(:tot:i~ pel~ ~ih_~eifos qq!' poryo~tur~ ponha .olla 
á suá di~poslção por conta d~J companhia, precetlemlo 
porém coósulta pr~yi~ ao.ad.vog~o da çomp,nWa sem
pre que se tratar de quêstõés·Jegaes e que,d.tsserém.res
peito a. a~'lu~~;ição,,EJS, ter.Jias~ .do~•~ió:p_u~l\f:o~ a 
desapropq~9!}es... . . . . . . . .. . •. _ . . . . _ 

§. r.t;: p1qgit' .~ fi~ahsw LpdO..!Merviço nao ~·~~em
preit~Iros de obra~ e)ra~Jhil~orçs po.t;,CCJ~~a.tl4 ~pm:
panhia, cqmo.talll;bem dos,Qirlpr~gados da lmh;t, estações 
c tr~fcgo. . · 

§ 6.° Cumprir c fazer cumprir pelos empreg~dos d~; 
que trata o § 2. o deste artigo, todas as disposições não 
só destes estatutos, comodas instrucções que receber da 
dir~ctoria, ass~fu como os·r.~gt!Iameiltós que b~uv~r, .. oi'
gamsado e que o governo _approvar para o ser.vtço da 
linha. · · - · 



60 ACTO~ DO •ODIR 

TITULO li. 

Disposi~lJes geraes. 

Art. 33. ()s contractos sd obrigiio A companhia sendo 
assignados pelo presidente ou na falta deste por tres 
membros da directoria, salvo os que o superintendente 
bouur concluido em virtude de autorisação da dire
etoria, ou da assemhlóa geral, casos em que sua assigna
tura será s.utn.ciente. 

Art. 3~. No caso de fallecimcnto, a.usencia ou renun
cia de um dos membros da directoria, chamará ella 
outro aooienista que será o snbstituto até a primeira 
reuaião da assembléa gerat que o approvará ou eleger<\ 
outro. 

Art. 33. (Supprimide.) · 
Art. 36. O faUecimento de um on mais· aecionistas 

nã& ~e obrigar a iiquidar a coml'anhia, e seus herdei
ros Jâmais poderão embaraçar as operações d'a mesma 
companhia, ficando-lhes apenas o d'ireito a- perceber os 
di'\lklend'o6 ou transferir as ac~ões nos termos do art. 9. o 

Mt. 37~ (Modificado.} 
Arl .. 38. No caso de dissoluçSo da sociedade, o fundo 

de reserva que houver sera accumulado ao capital o di
. Tidido }U'6fK)rcionalmente pelos accionistas. 

Art·. · 39. tMW.ificado.) 
Art. &0. As multas, que porventura soffrer a com

panhia por parte do governo, serão descontadas propor
cionalmente dos vencimentos dos empregados que hou-
vcremd'ado lugar a sua imposiç_ão. · 

Paragrapho unico. Os membros da directoria e o 
superintendente priYilegiado não são isentos da pena 
imposta neste artigo. 

(Seguem-se as assignaturas.) 
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DEGilE1'0 N. U38- DE t3 DE liABÇO D& 1869. 

Marea os districies das éoiilpióftl4' do 6úaio b4&ámló dé 
taranLeria da Quarda «adenat dã t:Mt~. 

Hai por bem decretar o seguinte: 
Artigo unico. As 1;9mpanhja~ do 8. 11 batalhão de 

infantaria da Guarda Nacional do rimnidpio da c~l'tc 
serãll organisadas: 

A primeira no t.• districto da freguezia de Gua
ratiba, a segunda no 2. • districto da mesma fregu_ezia, 
até a divisa com a de lacarépaguá; a terceira em todo o 
Cura to de Santa Cruz, a quarta dos limites do Cura to de 
Santa Cruz, comprehendendo todo o lado esquerdo da 
estrada geral até o Campo da Caroba1 e dabi até o alto 
da setl'a de Marapi~ú: a qninU, em toda a zona com· 
prehendida entre a estrada geral e a rio do Gato atê as 
divisas da freguezia de Guaratiba e Curato de Santa 
Cruz; a 6.• do rio Gato de nm e outro lado da estrada 
geral até o rio Bangú. 

José Martiniano· de Alencar, do Meu Conselho, Mi· 
nistro c Secretario de Estado dos Negocios 4a Justiça, 
assim o tenha entendido e fa,ça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em treze de Março de· mil oitocentos 
sessenta e nove, qUadragesimo oitavo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Martiniano dd Alencar·. 

DECRETO N. &339- DE 20 DE ruaço DB i869. 

DÚRegulamento para a arrecadaç4o do }\@!posto eubstitutiw da df.. 
zllna de ebaoeellarli. - · 

Usando dà attribuição conferida pelo art. 28 da lei 
n. o 1507 de 26 de Setembro de 1867, e Tendo Ouvido á 
Secção do Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem 
Ordenar que na arrecadação do imposto substitutivo da 
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dizima de chanccllaria se observe o regulamento, que 
com este baixa, assignado pelo Visconde de Itaborahy, 
Conselheiro de I~stado, Senador do lmperio, Presidcn te 
do Conselho de Ministros, Ministro c SecrctariÕ de Es
tatlo dos Ncgocios da lí'azcnda e Presidente do Tribunal 
tio Thesonro Naciona I, quc assim o tenha entendido c 
faç.a executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte de 
lUarço de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo 
oi ta v o da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o lmpet·ador. 

Fisconde dt• JtafJorahy. 

llt'Rtllam«!n&o a•ar.' u arrcw:uhu:ão do imposto Sllbsdtllth·o 
da dizima de eluhu·cllarla, a qtie se rf"ft~re o Decreto 
••· •13311 deshl thlt:t. 

Art. t. o O 1mposto substitutivo tla dizima tlc chan
rellaria continuará a ser cobr·ado na razão de 2 % do 
valor da demanda, 

Are 2~" E' devido : 
1. 0 Da demanda propriamente dila. 
2. 0 Jla l'l'COHVénção. 
3. o Dos cmlJat·gos de lt•rn•iro senhor c po~~uidur, ou 

pu:-:suidut· só meu te. 
~-" tios artigos de prcfereucia. 
Ar!. : . .L o Excepluâo-se : 
1." As acçües merallH'Ule prep:u·alnria', prcreulivas 

e assecuratorias. 
~."As dos Juizos Ecde:,;iastiro:•. 
3. o As dos Juizos Criminaes e l'oli•'Í.Jt'. 
4. o As dos Juizos de ))az. 
;;, " A~ tios Jnizo~ ArlJilruc;. 
().o As seu tenças de eondt:mua•;Jo de JHCccito. 
7. o As dcsappt·opt·ia~ões. 
Art. ~-o lluzão de isenção tia dizima : 
Lo A Fazenda Nacional, Provincial ou Municipal. 
2. 0 Os Procuradol'es da Corôa c os da Fazenda publica. 
3. o Os Promotores de resíduos. 
4." As Casas de misel'icordia c de caridade. 
ü." 03 que defendem sua liberdade. 
6. o As pe:;Joa3 miscraveü, isto é, dignas de favor, 

como urphâo~•J menorc,;, pu])rrs, louco·::; Yiuras c sc
uwlha!r tes. 

i." i\'f.. hl'r:ttH>'" .i:tj'f'Hfi' . 
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Art. o. • Os autores llovcráõ declarar logo no conwc;o 
das demandas o valor da causa; e, em falta de decla
ração, será este dete1·minado antes do pagamento do 
imposto ou por accordo das partes, ou por arbitros de 
nomeação do Juiz, que cx-officio mandará proceder aos 
termos c diligencias neces:;arias para esse fim. 

A1·t. 6. • o imposto será cobrado antes do se proferir 
sentença tinal, ou do se julgar alguma cxcepção, d!'sis
tcncia, composição ou transacção que ponha termo ú 
demanda. 

Paragrapho unico. Cobrar-se-ha o imposto lia im
portancia pedida na ac~ão cumulativamente com a das 
reconvenções c JH'efercncias, se as houve!'. 

Art. 7.• Pagal-o-l~a quem ti\·cr interesse no -aucla
mcnto do processo; cutnmtlo porém a sua impoi·Iancia 
eomo custas a haver do vnucido na devida proporção. 

Art. K• No concurso de credores ou prcfercncias, os 
concurrentes são rcciprocamen te autoi·cs c ré os; c as 
mesmas regras se ohservaráü a seu respeito. 

A1·t. 9. o Dar-sc-ha restituição do imposto: 
L o Se o processo for declarado nullo por srutcnça 

passada em julgado, c de que não caiba mais recurso. 
2. • Se o vencedor que houver pago o imposto não 

puder h a vel-o do vencido, por não ter este bens sulli
cientcs para a solução. 

:J.• Se ,já houver sido pago uma vez pela mesma parte. 
Art. 10. Não se cobrará logo o imposto, c areriJar-sc~

lla para sei' c:obt·atla do vencido, que não fór i seu lo, Iws 
ca:;os do at·L. 4." 

l'aragrapho unico. Tambcm será averbado nu caso 
do artigo antecedente n." 2 para ser cobrado do ven
cido a todo o tempo. 

As ave1·bacõcs nos casos do art. 4. o serão feitas nos 
propr·ios autos pelo Escrivão; c no do ;trl.. !J." n. 2 llf'la 
Hcparti.;ão c::carrcgatla cb arrecadação. 

Art. fi. Os Escrivães rcmcllerúõ aunualmen te, uo 
mez de Janeiro, á Estação liscalrelaçõcs cspecificnclas do 
imposto averbado, que esteja no caso de ser col~ratlo, 
por haver passado em julgado a respnct.iva sentença, c 
dellas se cxtrahiráõ certidões para a cobrança execu
tiva. 

Art. 1.2. Continúa em vigor em tudo que não for op
posto ao presente Regulamento a anterior legislação 
sobre o impo:;to substitutivo da dizima de chanccllaria. 

Art. 13. Fi cão reYogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio tlo Janeiro, em 20 de l\larço de 186:).

-ri.<~:uade de Jtalm1 fllt!f· 
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DECRETO N. ~~W-DE 20 DE llAl\ço-f>t l860. 

Au&oriaa a iJI~orporaçlo do ~~~co Çl)mlll~Jal d~ P_ará, ~ 
approva eom aheraçlo os respectivos· E!õtatulos.-

AUendendo ao que ile ropresentárão Augusto Eduar
do dll Gosta e outros, e Tendô ou-vido a Secção de Fa
zenda do Conselho de Estado, Hei por bem Conceder·
lhes autorisação para incorporarem na província do 
Pará úma sociedade anonyma com o titulo--Banco Com
mercial do Pará-, 11. qual se regulará pelos Estatutos 
que com este baixão, fei la a seguinte alteração : 

No·fim do art. t. o acrescentem-se as palavras-prece
dendo autorisação do Governo. 

O Visct>hde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Sc
httdor do Imperió, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro ê Secreta tio de Estado dos Ncgocios tia Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, àssim o 
tenha entendido é façà executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em Vhlte de Março de tnil oitocentos ses
sentlt e nove, qà:tdragesimo oitavo da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Víscondl) de Jtubomhy. 

Estatlltós dó ltftnto Cttmlberielal do Parlí. 

TITULO I. 

JJo Banco. 

Art. t. • Fica cr·eado na cidade de Belém, capital da 
provincia do Gram-Pàr3, um:. sociedade anonyma com a 
designação de Banco Commercial do Pará. Seu fundo 
social é de l.(XX):OOO~, dividido em tO.OOO acçfies de 
!001 tida uma, moeda legal. Este capital poderá, I>Orém, 
ser elevado ao dobro, quando a assemblêa geral dos ac
cionistàs Msim o julgar necessario. 

Art. 2. & As entradas das acçõês serão realizadas em 
quatro pagamentos iguaes, sendo o primeiro dentro de 
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oito dias depois U.o annuncio feí to pela U.irecção; o .~c
gtindo tres mezes depois do primeiro e os outros dous 
quando a direcção o julgar conveniente, precedendo 
poróm, para cada um destes, annuncios com o prazo de 
~esscn ta dias. 

Art. 3. • Os accionistas, que depois de verilicarem 
alguma entrada, deixarem de pagar as entradas sub;;c
qucntcs, perderáõ, a beneficio do Banco, as enLrauas j<i 
verificadas c o direito de accionista, c as acções set·ão 
vcnuidas pelo Banco em hasta publir;a quando a di rer
r;ão o julgar conveniente. 

Paragt·apho unico. Exceptua-sc o easo de por morte 
!loat.:cionista seus herdeiros menores ou ausentes dei
xarem tle fazer as cntratlas subsequcntes, porque, neste 
easo, o Banco restituirá a estes a importancia das entra
das já verificadas, ficando com as acções para serem vcn
rlidas por sua conta quando a dirccção o julgar conve
niente. 

Art. 4. • O Banco durará 30 annos contados da data 
lia sua insta Ilação. Findo este prazo poderá ser pror·o· 
gado por determinação da ?S.~embléa geral dos accionis
tas c autorisação do Governo Imperial. 

Art. 5. • O Banco poderá ser dissolvitlo por delibe
ração da sua assembléa geral, mesmo antes de findarem 
os :m annos marcados no artigo an tecedcn te, se se co
nhecer que a sua tluração é prejudicial. 

Art. tl." O Banco será dissolvido de facto. c cnlrar:í 
em litJuidação logo que tiver sofTl'itlo prejuízos, qur~ te· 
nhão absorvido o ~eu fundo de rcserv:l c 2ã •i, do sPn 
capital ciTcetivo. 

TITI.'I.O It. 

Das operações do Banco. 

Art. 7. • As operações do Banco serão as seguiu tes: 
t. • Descontar letras de cambio e da terra que tive

rem pelo menos duas firmas de reconhecido credito, 
das quaes uma em todo o caso será de pessoa residcn te 
nesta cidade. 

2. • Descontar bilhetes da alfandcga e quaesquer outros 
títulos do governo geral e provincial pagaveis a prazo 
fixo. 

PAUl' I! 'li 
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~3." Emprestar dinheiro sohrc penhores de prata e 
onro, tle apoliccs da divhla publica, de acçõcs de com
panhias acreditadas que tcnltão rotação real (exceptuan
do-se porém as do Banco) c na proporção da importanda 
realizada, de titulos particulares tJUC representem legi
timas transaeçõcs commerdaes, c de mercadorias e ge
ncros não sujeitos á corrupção depus i I a elos nas· alfa ndc
gas ou armazcns alfandcgarlos. 

i. o Reeeber em conta eoncntc, com juros ou sem 
clles, como a dirccção julgar conveniente, as sommas 
fJUe lhe forem entregues por partieulares, ou estabelc
r.imentos publieos c pag-;~r ;~s IJilantias <leque estes dis
puzet·cm por meio de clletptes alé a impo1·tancia que 
houver recebido. 

5. o Tomat· dinheiro a premio (quando convier) por 
meio de letras a prazo fixo, não podendo a taxa dos juros 
Pxccdet· a 3 o 1 o menos do 'I uc a la '\a dos descoulus do 
Hauro. 

O. o Comprar c vender por conta propria mctacs pre
riusos. 

7. o Fazer movimento do fundos de umas para outras 
pracas do Imperio, elfeetuar op~rações de cambio c im
portar ou exportar mctaes precwsos. 

8. • Receber em deposito ouro, prata, joias· c tí
tulos de valor, mediante rommissão que se conven
cionar. 

o.· Cobrar por conta ele terceiros quaesquel' valores c 
fazer delles remessa em dinheiro ou letras, med iaute a 
wmmissão fie meio por ren lo. 

10. Encarregar-se, mediante com missão, da cobr:u11~a 
na praça tle letras pt;rleJH't•ulc:-; a imlivilluus IJUC le~nhãu 
ronta corrente aberta. 

11. Encarregar-se por t.:ommissão ela eompra e 
vrnda de mctaes 1m·eiosos, apolices da di v ida puiJiica 
n de tJnae:;quer outros tifulns dP valores, e da euhraJ11::t 
de di videm[os. 

Art. 8." Nenhuma lransaec;ão de desconto ou cmprcs
timo poderá ser fcila senão por letra. O Hanco só po
derá empregar no desconto de letras alé ao prazo de li 
mezeR ~maximo do prazo a t[Ue se. poderá descontar) 20 "/,. 
do seu fundo ciTectivo c isto com o augmento de mais 
2 "/. sobre a taxa dos dest.:ontos, estabelecida para as 
lntras a tú ~ lltezcs Lle prazo. 

Art. U." Não serão dosronlatlas letras e outros ti lu los, 
que fot·em assignatlos por IJUalqunr dos tlirectores 
que esl i ver de serv it:o ou que só lt•nhão firmas lle 
rlirectore~. 
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Art. to. A taxa do juro para os descontos e empre!o:· 
limos será arbjtratla todos os oito dias pela direetoria, 
IJUe o fará publico pelos jornacs. 

Art. H. Nos emprcstimos sobre apolices da divida 
publica ou acções de companhias, o mutuario deverá 
t.ransferil-a previamente ao Banco; e o Banco só poderá 
fazer o empt·c::;timo com o abatimento nunca menor de 
um terço do valor realísado "ÚU do preço do mercado 
tJuando este fôr inferior áquelle valor. 

Art. 12. Os emprestimos sobre ·mercadorias e ge
neros depositados só serão feitos com o abatimento de 
25 "IQ mcno:, do seu valor, e mediante as cautelas na
cessarias contra riscos de incendio, deterioração, inun
dação, etc., devendo ser previamente avaliados por um 
ou mais corretot·es ou peritos designados pela directo
ria. 

Art. 13. Nos emprcstimos de que trata o§ 3. o do 
art. 7." o Ban«.:o ret:eberá além do penhot·letras :a prazo!', 
tfUe não exccdão tle ~ mezes, as quaes poderão ser uni
t:àmente assignadas pelo muluario. 

Art. H. Se a letra proveniente de emprestimo sobre 
penhores não fót· paga no seu vencimento poderà o Banm 
1n·oceder á venda do penhor em leilão mercantil c pre
t:t'dendo annuncios publicos pot· oi to dias consecutivos, 
lieando ao dono do penhot· o direilo de poder resgatal-o 
at.é começar o leilão, pag-alHlo o '\tw tlever c as desptzas 
que tiver oct:asionado. Ycrilkat a a venda e liqmtlad;t 
a divida t:om todas as despeza~, juro e rommissão de 
I ljt ''fn, será o saldo, se o houver, entregue a quem de 
direito fór. 

TITULO 11!. 

Dos diridendos e f'nndo de I'Cst•rw. 

Art. H:i. Haverá um balanço totlos us semestt·es com 
o fecho de 30 tle Junho•e :n tte Dezembro, que será apre
.~entado impreterivelmente á assembléa geral na sua 
primeira reunião onlinaria .. 

Art. 16. Do lur.ro liquido lias transacçõcs concluídas 
f!lll cada semestre se dcduziráõ fj "/. p<tra funtlo tlc rc
:<cna, c o resto será o lucro de que se fará o divitlcmlo 
nos mezcs de Janeiro e Julho. Qnantlo o fundo de reserva 
t<~nha attingido a f)()"/., rio rapital elfeclivo tio Danco. 
r es~a ni a rctluq;io tlc :j ''/,. 
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Art. 17. A deLito do fundo de reserva serão levadas 
as dividas que forem reputadas inteiramente perdidas. 
O fundo de reserva augmentará com o beneficio que 
possa haver na venda em hasta publica das acções acima 
do par, quando a assemblóa geral resolver augmentar o 
capital. 

Art. 18. Na dissolução do lbnco o fuiHlo t]c rcsena 
que houver será accumulado ao capital e divirlido pelos 
accionistas proporcionalmcu te ao numero de suas a!:
ções. 

Tl'l'l'LO I\, 

]ltt otllllini.~fl·,,!~lio do ltan•·o . 

. Art. 1!). O Banco :wr;'t administrado por uma din~r
toria de cinco memlJros, •los quaes se designará o pre
sidente, vice-presidente c secretario; suas funcçõe.~ 
duraráõ um anno, podendo ser reeleita guard<~das :1s 
disposições da lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860 nos 
~~ 11 e l3 do art. 2. ". Na falta ou impedimento lln 
cada um destes, fará as suas Yczcs o 1lirector que se lhe 
seguir na lista d.:~. elei1;ão. , 

Art. 20. Logo qne sPjão approvados estes estatul0~ 
pelo Governo Imporia L se ron vorarh a asscmblüa g-era I 
para a eleição da direc tu ria. 

At·L. 21. Não poderão fiCL' eleitos diredon•s seu;io 
aceionistas que possuírem ;;o ou mais a!'l;i"íc·~. 

Art. 22. Os direclot·es silo oht·ig:Hlo;; a consrl'\'ar em 
di'posilo no Banco riO acçõt~,;, dt~ que snjão lH'O[ll'ÍCl.ario:-;. 

Art. 2:J. A din•r.toria rcnuir-sc-lla rognlanncnle 
uma vez pn1· semana c extraordinariamente rptamlo o 
presidente o julgar JH'eessario ou os direclore~ do ser
viço a convocarem. 

Art. 2~. Todos os tliredorcs têm obl'ig-aeão 1lc ú
giar incessantemente pelos interesses elo Barieo c serão 
semanalmente designados dous d'cntre elles para dia
riamente estarem no cslabeledmento, desde que se 
abra até que se encerre o expediente. 

Art. 2õ. Pertence :'1 llirccloria a inteira adminis
tração dos fundos do Banco, que regerá como entender, 
cingindo-se aos presentes estatuto,; e ao regulamento 
in terno, que deve organ i~ar e <fUC apresenta r á á appro
vaç.ão da assemhléa g·•·ra I tl,·n lro de um anuo depois cb 
in.qa ll<H:.ão do Banco. 



EXEGUTIYO. li!l 

Art. ~(j. Os fundos do Banco estarão em uma ca~a 
forte com a neccssaria segurança contra todos os risco:; 
de fogo, roubo c quaesqucr outros aconteeimentos que a 
}Jossão prejudicar. Esta casa forte c os cofres que nella 
existirem terão trcs chaves, as qnacs estarão a cargo dos 
dirPclores de srrviço e do thcsonreiro ou caixa do Banco. 

Ar L. 27. b. tlircctol'ia do Banco reunida procederá 
totlos os mezes a um balanço na caixa, vcriticamlo sn na 
casa forte c cofres existem todos os valores. 

Art. 28. A dircctoria do Banco tlca autorisada para 
demandar c ser demandada, e a obrar c exercer com 
livre c geral administração plenos c positivos poderes 
comp rciJCnd idos c ou to r gados todos sem resena a lgu
ma mesmo os de poderes em causa propria. 

Art. 29. A dircctoria procurará sempre ultimar 
por meio de arbitros as contestações que se possãu sus
l'itar no meneio dos negocios do Banco. 

Art. 30. A dircctoria fiea autorisada p::1ra nomear c 
tlcmitlir os cmprrgatlos que forem neccssarios. Seu:' 
ordenados serão porém fixados prla assembléa g·cral 
sob proposta tla dirreloria. 

Art. :.H. A directoria do Banco fará publiear a Lé ao 
dia 8 de ead::J mcz um balanco desenvolvido do acl ivo .. 
passivo do cslahelecimcnto" r tias oJwra<;õrs quP tinr 
ft'ito no UH~z anterior. 

Art. 32 .. Serão individualmente rcsponsavcis os di
r<'dores e emprrtT,ados t.lo Ibnco quando infringin•m o,; 
~~slalntos e regulamentos np}Jt'O\:ulns ou pra I icatTlll 
ahnsos de quai<Jncr nalüreza. · 

Art. :13' o~ diredorrs em COlllfiCIISa(ão do S!'ll Ira
hallto e rcsponsaltilidatle lerão, além de uma gratilirat:ão 
lixa tle 1: 200!,~000 por anno a cada um, mais a comm i,;
"i'ío tln !'i "/n soltrc o tola! dos lucro,.; do Banco, tflll' s:·r;'t 
n'parlitla com igualtlatle enlr<' elle,;. 

Art. 31. As orden,;, corresptHllknria c resolttÇÕl'-" 
importantes serão assignatlas pelo presidente e S<~cretn
rio em nome Lla tlirccção, c os olJjcctos de expediente 
pelos directores de seniço. Tudo quanto se expedir c 
fôr delii.Jeratlo <lnvc ficar registrado. · 

Art. 35. No impedimento de alguns dos dircctorcs, 
a direeção por meio de seu presidente e seerctario 
chamará substituto para senir tluranle o seu impetli
menLI', rcgulamlu-sc pela onlcm tios mais votados. 

Art. 3ü. Logo que estcjão concluitlos os balanços sc
mestracs, a direcção o participará aos tres membros 
<la eommissão de exame, convidando-os a qnc vão exa
minar o r~slatlo tlo llanro. 
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TTTUI.fl V. 

Dos arcionista.ç. 

Art. 37. O Banco considera st'n arcioni:.ta toda a 
pessoa, corporação ou associação que possuir acções, 
seja como proprietario, seja como cessionario, cujas 
arções estiverem competentemente averbadas no livro 
de registro. O averbamento, pa!'a fazer elfectiva a 
trarisferencia, terá lu~ar á vista das arções c das partes 
contractantes, ou seus procuradores, cujas partPs assi
-gnaráõ termo de averhamento no competente livro do 
Banco, sem que jamais haja endosso nas ditas acçõrs. 

Paragrapho unico. No caso tlc justificai' pt•rantc a 
direcção perda ou extravio de qualqtwr acção: entre
ga.r-se-ha ao accionista uma nova apolice, prestando 
elle as devidas garantias. 

Art. 38. Os accionistas não respondem por mais tio 
que o valor de suas acções, as quaes podem ser vendid:1s, 
ou legadas na fórma do artigo antecedente, mas o s~u 
capital não poderá ser n•tiratlo antes da extincção do 
Banco. 

Paragrapho nnico. A morte do accionista não obri
gará a Uquidar o Banco; seus herdeit·os ou represen
tantes não poderão de fórma alguma emh:~raçar o an
damente e operaçt1es do Banco, f' sómcnte terão direito 
á recepção dos dividendos e a poder transferir· su:1s 
acções, se lhes conYier. 

Art. 39. Os accion isla>' de W ou mais acções são h:1-
bilitatlos para votar l'lll asscmbléa geral c Sl'rem vol:i
tlos para memln·os da com missão de exame. Súmente os 
accionistas de 50 ou mais acNes poderão ser votados 
para directores. 

Art. 40. Os accionista::;, o presidente e secretarios 
da assemhléa geral, os membros da commissão de exà
me de contas, os dir·ectores e os empregados do Banco 
poderão se1· nacionaes ou l'S trangeiros ind istinetamen te. 

Ar·t. 41. As aeçt1r!( ou fundos do Banco perlt'nrrnte;; 
a estrangeiros serão rm quarsquer ca~os, nwsmo nos 
de guena, tão respritado;:; e inviolavPis como os tios 
nacionaes. 



EXECUTI\"0. 71 

TITULO VI. 

Da as~;emMtfa gera f. 

Art. '!2. A totalidade dos accionistas será repr<'~Pn
t:tlla pela !'.Ua assemhléa geral. 

Art. 43. Formará a assembléa geral reunião legal
mente convocada dos accionistas de dez ou mais acções; 
os de menor numero ele acções podet·ão assistir as eircn
lação mas não discutir nem votar. 

At·t. .H. A convocação da asscmbléa geral terá lugar 
por convile da direcção em edital firmado por seu presi
dente e secretario c affixaclo á porta do Banco, na Praça 
do Commerrio e publicado ll'Js jornacs ele maior cit·cu
lação. 

Art. Mi. No dia c hora marcado para a reunião da 
assembléa geral, esta se julgal'á reunida com os accio
nistas presentes, porém nenhuma deliberação poderá ser 
tomada na primeira convocação, não estando presentes 
pelo menos tantos aecionistas quantos represcn tem um 
•Jnarto do capital· ell'cctivo. 

Art. 46. Quando a asscmblêa geral não pu1lcr deli
berar por falta de votos suficientes, haverá nova cmno
eaç.ão com a formalidade do art. ,..,l, declarando o mo ti r o 
da llOVa reunião, e nesta tomará decisão COill flUali(IWr 
numero de votos que se reunir. 

Art. 47. As deliberações para augmcntar o fundo do 
Banco, para sua dissolução antes dos trinta annos, para 
prorogar-sn a sua dut·ação c para a reforma destes esta
tutos, só poderão tomar-se !JUando se reunirem votos 
concordes de aceionisl.as que representem dons terços 
uo capital elfcctivo do Banco. 

At·t. 48. As reuniões extraordinarias terão lugat· 
quando a dirccção as convocar por occurrencias de 
casos, para cuja decisão ella não se julgue competente, 
ou quando lhe fôr isso requerido em representação in
di v id ualmen te assignada por accionistas que possnão, 
pelos menos, um 4. o do capital eiTectivo do Banco. 
Ern virtwle de tal representação deverá a dii·ect;ão con
vocar a assembléa t.lentro de oito dias uteis, aos •JU~' se 
:wguirem ao da entrega, llllC conslar:'t pela 1lata IJIIC ll1e 
porá o secretat·io ua dircctoria, dqJOis de averiguar e 
c~onhr.Cf'l' sua leg:tlilladtJ, IJnanto ú porção de f':l.lJilal IJllf' 

tl••vt! I'Oillpn~hcndt•t·. Se a tlirecl•Jria não liíWI' a ~·nnY•)-
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cacão ineoJTNá ·~m r••>:ponsahilidade, e os representan
ltoS lt~m direito dt~ chamar os acciouislas á reunião H
traonlinaria po1· annuneios publicos, 11os (juaes se as
,;ig-Jwrn, 1'.0111 a tlt•sigll<tt:iio do uunwro de al'.çõt•s de cada 
um t) rkdaração do motivo do chamamento, e da,; ra
zões IJ tW li\erão par a rqH·eseular a llirecção. 

Art. 49. A asscmbléa geral reunida na fórma do ar
ligo antecedente só pode1·á tomar decisão reunindo os 
votos do art. 47, c não admitti1·á discussão alguma além 
do objecto para que foi convocada. Podem, com tudo, 
ali i aprescn Lar-se indicações par a s;•rcm decididas na 
pl'imeira reuni<io ordinaria. 

Al't. üO. A asscmhléa geral terá um presidente e 
dous secreta rios todos eleitos annualmente na pl'imeira 
reunião onlinaria, por maioria de votos relativa, em 
escrutínio seercto, c em uma só lista dos accionistas 
llllC [ÔJil YO(OS. 

Art. ~1. Havendo impedimento do presidente c se
cretario, serão substituídos o presidente pelo primeiro 
secretario, este pelo segundo e este pelo immediato em 
votos a.té a primeira reunião da assembléa geral, em 
que terá lugar a eleição do que faltar. 

Art. ~2. Jlertence ao presidente abrir c fechar as 
sessões, conceder a palavra, manter a ordem e regula
ridade nas discussões, n fazer· executar as resoluções da 
assemlJ!éa. A nenhum accionista é 1>ermi L tido, mesma 
para explicações, fallar mais de tres vezes solJre o mes
mo assumpto: cxccptuão-sc os membros da directorio 
n lia .conunissão de exame de contas, que 110dcrão res
ponder its questões que lhe forem dirigidas. 

Art. ;):L Pertence ao" sccrPtarios lêr e repelir as 
leituras quando o vrcsitlcnte ordenar, redigir as actas 
e apurar os yolos nas l'leiçües (com os tlous maiort•;; 
accionistas JH'eSeiJll'~l e fazer a eotTespondencia c ex
j>Cdicnlc, que tlcrcrú ser assiguado pelo lH'l'3idcntc c 
primeiro secretario. 

Ar I. ü'í,. Na primeira reunião tia assembléa geral e 
log·o d~pois de e lei la a mesa, se proccder{t á eleição pot· 
eserulinio secreto e maioria relativa de votos, de tres 
accionist.as habilitados Ma fónua tlc art. :39 para forma
rem a commissão tlc I'XaJJW, a fJlial deverú senit· 11or 
um anuo, lindo o qual será n~novalla. Occorrcndo no 
intei'Vallo impetlimeuto de algummemhro, serú substi
tuído }Jelo immediato em votos. 

At·t. ;m. Nas rcuniücs onlinarias da assembléa geral, 
que l••rão lugat· em Wtln Janeiro <' Hi tle Julho tle cada 
:tnno, :1 dir(•rt;i'io ;lpr•··'''lllar:·, o-: I•~I~Jll:os ~rmt·~IJ·a,>s 



EXECUTIVO. 

do Banco, fechados em 31 de Dezembro e 30 de Junho, e 
a commissão de exame de contas o seu relatorio do esta
do do mesmo flanco, para o flUC deverá ter sido previa
mente chamada pela direcção. A' vista tlo dito balan
ço c r ela to rio a assembléa d i;;eutirá e pronuneia1·á o scn 
juizo sobre as contas e administração. 

Art. 56. Na assembléa geral de 15 de Janeiro terá 
lugar, por escrutínio secreto e maio1·ia de votos-, a elei
ção da nova directoria nos termos do art. 19, não sendo 
admittidos votos por procuração. Quando houver em
pate de votos se procederá a novo escrutínio sobre os 
empatados. 

Art. 57. Pertence á assembléa geral fixar o ordenado 
dos empregados sob proposta da directoria. 

Art. 58. Na~ votações os votos serão contados na 
proporção de um por cada dez acções ; porém, nenhum 
accionista, por maior que seja o numero de suas acções, 
poderá ter mais de seis votos. 

Art. 59. As acções, que tiverem passado dedominio, 
não dão ao accionista cessionario o direito de votar em 
assembléa geral, sem completar dous mezes da data tio 
respectivo averbamento no registro do Banco. 

TITUW \'11. 

JJrt commis.~tlo de P.Clli/IC. 

At't. fiO. A commissão, logo que fôr convidada pela 
di r-cctol'ia, deverá nx.aminar escntpulosamcn te o estado 
tia eseripturação c das opc1·ações da caixa, da concspon
dencia e comportamento dos cmpregauos, fiscalisando 
se os estatutos e decisões da asscml.Jléa geral têm sido 
rcstrictamcntc executados; para o que todo o cstélbc
lccimcnto lhe será franqueado, e a dirccção lhe dará 
lotlos os esclarecimentos que forem exigidos. O exame 
deverá terminar trcs dias antes da reunião da assemblt:·a 
geral. 

Art. 61. Concluillo o exame, a comnussão fará um 
relatorio circumstanciado, no qual emittirú a sua opi
nião sob1·e o estado do Banco e maneira por que tiver 
sido administrado. Este relatorio será registrado no 
livro das actas da.ass~m~léa geral c _impresso com n 
h a lanço para srt· tltsl rt hmdo pnlos arl~tontstas. 

l'.~llTF. 1[, 10 
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TITULO \'IH. 

Dis]JOsições gn·ars. 

Art. B2. O Banco não poderá nr.godar por sua conta 
Plll gr.neros, mcrcatlorias ou b('ns de rai?., salvo se o~ 
adquirir poe tratos com os seus tleretlores, execução ou 
adjudicação; mas neste caso tlcrcd. nndcl-os no menor 
prazo possi vel. ' 

Art. 63. O Banco potlcwá comprar c possuir os pre
tl i os que fot·em n1~cessarios para o seu cstabclecim«'nlo. 

Arl. M. Toda a pessoa que faltar a boa fé ou não 
cumprir pontualmcnll~ os snus tratos com o Banco ser;·, 
cxduitla de ncgo<"iar rom elle tlirPc1a on indit·ecla
li!Cn te. 

Art. Gil. Todos os em prcg~.tlos }H'es Laráõ fiança ido
nc:1, a satisfação da d ircc Lol'ia, conesponden te ao seu 
ordenado. Esta liança será de vinte vezes o importe do 
ordenatlo para aqueltes que manejarem fundos; e só
nwntc de dez vezes pat·a os quf' forem unicamente de 
pseripla. As fianças po1lnm ser substituídas por 1lcpo
~i tos de valores ou accões do Banco. 

Art. 66. A~ pessoa~~ que conlractarr.m com o Baneu 
pagaráõ a taxa do sc'llo dos titulos por que conlractan~m. 
- A. E. cl1t Co.~ la. - Elias Jo.~é Nunes rltl Silra, f. o se
eretario. -A. Dionyúo Prreil'rt de Crtrl'nlho, 2. o ~rcrf'
tario. 

DECRETO N. !l3H- DE 20 DE MARÇO DE t:~69. 

Concede Jll'orogaçao tio prazo marca.lo no necrrto n.• 4133 
(.Iara o conces~ionario da via ft•rrea da Tijuca t·estalwleret· u 
respecth·n Sf'I'\·h;o. 

Allentlendo á l'Cpresrntaç.ão de B. Caimary, actnai 
roucessionario tia rmJII'Cl.a de canh de ferro entrl' 
esta cidade e o alto da Boa- Vista, na SPt'l'a da Tijuea, 
liei por bfHn prorogar pot' mais oito mezcg, a contar da 
tlata 1la tt'l'minação do praw r~talwlrcido 11:1 rondiçfio 
:1.' rln rlr n. '1I:Ja d1• 2H tlt·l\lat·r,o tlr' lflliR. 



EXECUTIVO. 

Joaquim Antão Fernandes Leãn, do 1\Irn Conselho. 
1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da Aori
eultura, Commercio c Obras Publicas,·- assim o te

0
nha 

entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeit·o 
em vinte de l\làrço de mil oitocentos sessenta c novt.' 
qnadragcsimo oitavo t.la Indcpentlcncia e do Impcriu.' 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o lmpcratlo•·. 

Joaquim Anttlo F!'rlwntle.ç Le!io. 

-···-
DECRETO N. 43~2 -:-DE 20 DF. ~!An':)o DE 186!1. 

()('~igna o~ :.\lembro,; tla .Junta !la Caixa ~a An~orlisa~·fin. 

Hei por bem, em conformidatle do art. 42 da lei de t:i 
tle Novembro de :1.827, Designar para 1\'lcmhi'Os da Junta 
da Caixa da Amo1·tização, os cidadãos constantes da rrla
cão, que com este baixa, assignath pelo Visconde deIta
iNraby, Conselheiro t.lc Estarlo, Senador do lmpcrio, Pn·
siLientc do Conselho de Ministros, .Ministro c Sreretario 
tle Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente do Tri
lmnal do Thcsouro Nacional, que assim o lenha tHIII'H
Jiuo P faça executar. Palaeio tio Rio rle Janeiro, em 
vinLP- de l\lal'ÇO tle mil oitoecnlos sessenta c novt', qua
dra(\'esimo oitavo da Intlrpemleneia c do lmperio. 

Com a ruhrica de Sua 1\Iagcst.atlr. o Imperador. 

T'i~rondc de lfaborahy. 

Relação dos Membros desl.:nodos para a .Junta da Coha 
da Amortisaçi\o, R qn«' "" rt•ft"re o De«'retu "·" 4341: 
tl••sta data. 

Conde de Bomfim. 
R:~rd'o rlc ltamaraty. 
José Joaquim t.lc Lima e Silva. 
Militão 1\laximo dr Souza. 
Cantlido José Rodrigues Tol'J'cs. 
Rio t.le Jan('.iro, rm 20 tl•~ l\lar~o til' tRfl~.-n.~r''''de 

til' Tfnhonr!ly. 
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DECRETO N. 4343 -DE 22 DE ~lARÇO DE 1869. 

~l;llltla executar a uoya 'farif.1 lias ,\U:mcleg:~s e suas disposi
~·õe~ pn•liminarPs. 

Hei por hem, Usando da aulorisação concetlida pelo 
art. 9. 0 daLci n." HJ07 dc2G de Setembro de 181i7, 
Ordenar que nas Alfantlegas tlo lmpcrio se cxcoute, do 
1. o de Julho proximo futuro em diante, a Tarifa c suas 
disposiçõos preliminares, que com este haixão, assig
nalias pelo Visconde de lla!Jorahy, Conselheiro de Es
tado, Senador do lmpcrio, Presidente tio Conselho de 
Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocios da Fazenda, c Presidente do Tribunal do The
som·o Nacional, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do lHo de Janeiro, em vinte c tlous 
tle Março de mil oitocentos sessenta c nove, quadra
gesimo oitavo da lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o h_npcrador. 

Yisconde de ltllbotali1J. 

DISPOSIÇÕES PRELIJ\IINAHES. 

DIREITOS DE f.OISSU)IO OU nr. IMI'OHTAÇ\.n. 

Art. 1." Aos tlin•ito.~ p,-;t;IIH~krillos lia Taril'a da~ 
Alfandcgas (Tabclla .-9.) licão :mjeitas todas as llll't'l'a
dorias estrangeira~, que se de~tinat'l'lll ao consumo 
do paiz, cxccptuadas as tle que trata o art. ~." 

Reputar-se-hão de origem cstrangeir:i: 
1. o Todas as mercadorias importadas de paiz es

trangeiro , quér diree t:mwn te para consumo , quér 
para entreposto ou em transito, ou tlc navios entrados 
por franquia ou anihada forçatb, que forem tlcspa
c:hadas para consumo do lJaiz. 

2. o O carregamento c pertenças dos navios apresa
dos, o apparelho, provi~ões, armamento, munições e 
outros obJcctos tlo scrvir:o lln quaes<JUCr embarcações, 
r os fragmentos do casr:o de navios estrang-eiros, qne 
forrm venrlidos I' applicados ao ronsumo 1lo paiz. 
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3. n As cmbal'Cações miudas pertencentes a quacs
qucr navios, qu~ forem tiradas do serviço e vendidas 
ou traspassadas em qualquer porto do Imperio. 

4. • As mcrcadoriàs nacionaes, c as estrangeiras 
nacionalisatlas 11elo pagamento dos direitos de con · 
sumo, sendo transportadas em embarcações estran
geiras, sem licença ou despacho, de uns para outros 
portos alfandegados do Imperio. 

5. • As merc:J.dorias arrojadas pelo mar ás praias c 
pontes, ou que forem encontradas lluctuando, ou tira
lias do fumlo u'agua, na fórma do art. 338 do Hegu
lamento de 19 do Setembro de 1.860 .. 

Art. 2. • Além dos direitos de consumo, de que 
trata o art. L •, cobrar-se-ha em todas as Alfan
degas do Imperio, até o fim do anno financeiro de 
1869 a 1.870, direitos addicionaes de todas as merea
llorias que se despacharem para consumo do paiz, na 
razão de 5 °/0 do seu valor. 

Exceptuão-se: L o as mercadorias constantes da Ta
bella l'lJ, cujos uireitos addicionaes serão arrecadados 
na razão de 2 • I. ; 2. o, as que gozão de isenção de 
direitos de consumo, na fórma do art. i..", c as cons
tantes da Tahclla C, que ficão isentas dos tlircilos 
addicionaes. 

Art. 3. o Na Alfandega de Albuquerque se dará o 
aha timento que fôr estabelecido, em virtude de Lei, 
na importaneia dos direitos de consumo c add ieionaes 
das mercadorias constantes da Tabella D. 

3 Uuico. As mercadorias ,·onstanles da Tabella 1), 
já uespachadas para consumo na referida Alfandega, 
t[Ue tiverem, por qualquer motivo, de seguir para outra 
Provinci<1, satisfarão previamente a importancia do 
abatimento que na époea do emharqne ou entrega da 
carta de guia tiver luga;·, na fúrma do presente artigo, 
lançando-se a verba uo pgamento no despacho res
pectivo. No caso de falla de verba, na Alfandega ou 
l\lcsa·de Rendas importadora, será a referida dilferença 
cobrada na razão dupla. 

ISENÇÃO DE DIREITOS DE CONSUMO. 

Art. 4. o S·lrá concedida isenção de uireitos de con
sumo, meuiante as cautelas fiscacs que o lnspcctor_.da 
Alfandega, ou Administrador da l\lesa de Rendas . ..j-tllgar' 
nceessarias, ás seguiu tcs mercadorias e objeotôs r 
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~ L" A's amostras de nenhum, ou diminuto valor. 
Reputar-se-hão amostras tlc nenhum, ou diminuto 

'>alor os fragmentos, ou parle de qualquer genero, 
ou mer·cadoria em I[Uanl idade strictamente necessaria 
rara dar a conhecer sua natureza, espccie e qualidade, 
r·ujos d ir r, i los não excederem a 200 rs. por volume. 

~ 2. o A's ma c h i nas pequenas de mão, pertenceu tes a 
r·oionos que vierem estabelecer-se no lmperio. 

~ :J. o A's pequenas amostr·as de maddra, e aos mo
rlcJos de machinas, de embarcações, de instrutomens, e 
de qualquer invento, ou melhoramento feitó nas artes. 

~ ~.o A's barras, catr·c"' n camas or·dinar·ias ou com
muns, á louça usada e ordinaria, e outros trastes c oh
jec tos de uso dos colonos que vier·em estabelecer-se 
no Imper·io, com tanto que não excedão ao numero, 
ou rru:mtidade indisprnsavrl para seu uso domestiro, 
011 de suas famílias. 

~ 5. 0 Aos instrumentos de agricultura, ou de I}Ual
lfller arte liberal, ou mecanica, que trouxerem os colo
nos, ou artistas, que vierem residir no lmpcrio, sendo 
necessarios pant o exercido ele sua profissão, ou in
dust.l'ia; e a uma pspin:.:-anl:t de caça para carla ro!ouo 
adulto. . 

~ 6." Aos restos de mantimentos pertencentes ao 
ranclro par·tieular dos colonos que vierem estaheler·.er
sc no Imperio, senrlo destinados á alimentação rio~ 
mesmos ernquanto se não empregão. 

~ 7. 0 A todos os objeclos destinados par·a o uso prn
prio dos Emltaixadores c 1\Iinistros cstran;;ciros, e em 
g-et·al de todas as pessoas empregadas na diplomari<t, 
que chegarem ao lnrpcrio, na fúnua do ar·t. 1." do Dc
l'l'l~lo 11." 2022 de 11 de Norembro de 18:J7. 

~ 8." Aos gerrcros e f'lleitos importados pelosEmhai
' :~ri ores, l\fi n i s tros Hesid entes e Enca rn~garlos de N egn
r•ios, acreditados junto ú CMte deste Imperio, na 
rónna e corrdiçõcs marcadas pelo c i lado Decreto n ." 2022 
du 11 de Novembro rle 1857. 

~ !J. o Aos objcdos de uso c serviço dos Chefes da~ 
.Missões Diploma tiras Brasileiras que regressarem, pre
redenrlo rerJLtisir,:ão do Ministro dos Ncgocios Estran
geiros~ 

~ lU. Aos gcncros c objcclos importados para o uso 
dos navios rle guerra das rrar;ões amigas, que chegarem 
t.•m t.ranspol'l.e~ de gnerr;t, em paquete~, ou em navios 
llll'l'r'arttes, lHPdiarrln a prova 1k lerem sido Clll11arca
d"~ por urdem dos H~pl'di vos g-nvcr·nos, c rcrJuisi1;ào 
d:t romJwlente L(~t:"a1;;i.o, on Cl1el'e ria estar:iio naval. 
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§.H. A's mercadorias lle producção e inllust.ria na
dona!, que. tendo sido exportatlas, regressarem em 
jJUalquer embarcação, com tanto que laes mercadoria::-!' 
L", scjão disting-uíveis, ou possão ser dilfCJ·cnçadas de 
outras semelhantes de origem estrangeira; 2. •, regrcs
~em dentro de dous a unos nos mesmos einollorios, e 
por conta do proprio individuo que as exporlára ; 
::. ", venhão acompanhadas de certificado da Alfandega 
do porto de retorno, legalisado pelo Ag-ente Cousular 
Brasileiro, e na sua falta, n~t fórma do art. .iOO do 
Hegulamento de t9 de Setembro de !860. 

~ t2. Aos generos e mercadorias de producção c ma
uufactura nacional, pertencentes á carga das cmbar
eações, que tendo sabido de algum porto do Impel'io 
anibarem a outro, ou naufragarem, c forem por qual
quer motivo vendidos para consumo. 

No caso de duvida de serem as mercadorias salvadas 
nadonaes oq estrangeiras, não terá lugar a iscnt;ào 
dos direitos de consumo. 

~ t:l. Aos generos e mercadorias de lWOtlucção ~~ 
m:mufactura nacional, que forem importados em Plll
J,;, reações estrangcit·as, sob eaução ou li:~ nra, 11a Ali' a n
doga de Uruguayat1a, conforme o art. r.,g:1 do Regula
mento de 19 de Setembro de i860, ou na de AlbUtJUCI'quc, 
c dellas exportados para qualquer outra do Irnpnl'io, 
na conformidade dos arts. !~89 e seguintes do citado 
Hegulamento. 

~ H. Aos instnnnentos, livros, e utensílios pro
prios de qualquer naturalista, que se destinar á,c\plo
rarão tla na lu reza do Brasil. 

~ HL A' roupa ou fato usado dos passageiros, <Jssint 
r o mo :tos colehões c travesseiros do seu ttso, c aos i~~~
frumcntos, ohjcetos ou artigos do servi~~o tlial'io, ou 
proHssão. 

~ W. A' roupa, ou falo usado dos capitàes, e tlas 
pessoas das tl'ipolaçõcs dos navios, aos inslt·umclllos 
Hautieos, livros, cartas, lllêippas e utensílios pi'oprios 
de seu uso c pr·olissão, fJUér os conservem a bordo, quür 
os relirem, ou levcmromsigo t}Uando deixarem os lia
' ius em que servião. 

~ 17. Aos li v r os mcrcan tis escripturados, e a IJII<IPs
qut~r manuscriptos; aos retratos de família; aos livros 
do uso rlos passa~eiros, eom lauto 11uc não ll:•.ia mai,.; 
de um e•wmplar dl' rada ohr;~: aos doscnltos e esiJfu;os 
arabatlos, on p~t· a~.;ahar, }H'J'Ij~Jln~nii)S a artistas IJIII'. 
'ierem residir no lmpcrio, e em geral aos utensílios,. 
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objeclos usados necessarios para o exercido de sua. arte 
ou profissão. 

5 !8. Aos bahús, malas e saccos de viagem usados, 
pertencentes ás bagagens dos passageiros, c tt·ipolação 
dos navios, e nccessario~; para uso pessoal e diario du
rante a viagem. 

~ t9. A's joias do uso dos passageiros. 
~ 20. A's obras velhas de qualquer metal Hno, es

tando inutilisadas; sendo livre ás partes inutilisal-as, 
quando o não cstcjão nr~ oceasião do despacho, ou con
ferencia. 

§ 21. Aos barris, barricas, ancorctas, cascos, caixa~, 
vasos do vidro ot·dinario escuro, azulado, ou csvcrdi
nhado, de barro, ou louça onlinaria; ás latas de folha, 
de ferro, chumbo, estanho, ou zinco; aos saccos c capa~ 
de aniagcm c qualquer outro tecido ordinario, c a 
quacsqucr outros ctnoltorios semelhantes em que ~;c 
acharem as mercado das não sujeitas a direitos pelo seu 
peso bruto, salvo se, tendo valor commercial, por qual
quer causa estiverem vasios ou se esvasiarem, ou 
completamente separados das mercadorias a que pcr
t~ncião. 

~ 22. A' palha que for encontrada em qualquer 
envoltorio servindo tle enchimento para o bom acon
dicionamento das mercadorias, c que não tiver outro 
prestimo, ou valor mcrcan til. 

§ 23. A's mercadorias estrangeiras quo já tiverem 
pago direitos de consumo em algumas das Repartições 
Fiscaes competentes, c forem transportadas de uns para 
outros portos onde houver Alfandega, sendo acompa
nhadas de carta de guia, mn embarcações nacionaes, 
ou em navios estrangeiros, na fórma do Cap. 12 do 
Ti t. ~.o tio Hcgulam(mto Lln 19 tle Setembro de tR60. 

~ 2~. A's me1·callorias e objcetos dcsignatlos nas sc
gum tes Leis: n. o 2~3 tle 30 tle Novembro de 18U 
art. 26 ; n. o 719 de 28 tlc Setembro de 1853 art. 19; 
n. • 939 de 26 de Setembro de 1857, art. 16, §~ 3. o c H, 
e art. 18; n. o t027 de 18 tlc Agosto de t859 ; c n. o l04:0 
de U de Setembro de 1859, arts. 16 e 17; e quaesquer 
outros, cujo despacho livre tiver sido, ou fôr concedido 
pela Tarifa, por Lei especial, ou por contracto celebrado 
pelo Governo Imperial com alguma pessoa, companhia, 
ou corporação nacional, ou estrangeira. 

~ 26. A's mercadorias e quaesquer objectos, que 
forem directamente importados por conta, c para o ser-
viço do Estado. , 

~ 26. A's mercadorias, e quaesqucr objectos per-
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tencent~s ãs Administl·ações pro.vinciaes, dírectamcntc 
im,Portados JlO.r sua conta para·serviJ;o publico. 

~ 27. Aos produ c tos da pesca das embarcações na
cionaes. 

§ 28. Aos gcneros c mercadorias mencionados no 
arl. 32i uo Regulamento de :HJ de Setembro uc :1860, 
e na Tabella n. o :l, annexa ao Decreto n. o 2i86 de 29 
de Setembro de 1859, que entrarem pelos pontos ha
bilitados das fronteiras terrestres, c pelos pot·tos lw
hilitauos, ou alfandcg·ados do rio Uruguay da Província 
de S. Pedro do llio Graude do Sul, nos termos c caso~ 
c~spedaes marcados pelo mesmo Decreto (art. 2:; tia 
Lei n." :Hi9 de i8 de 8etemhro de :18 Hl). 

~ 2U. Aos geuoros introduzido' pelo interior uas 
ProYincias tio Amazonas, tio Parú, e de 1\Iallo Gtosso, 
de IJUalquer ponto dos territorios estrangeiros f.lUC 

lirnilão com as mesmas Províncias, c que forem rle 
producÇão dos ditos tcrritodos limitrophes. 

~ 30. Ao ouro e•prata em barra, pó, ou mina, em 
follleta, c em moeda nacional, ou estrangeira. 

§ :H. A's medalhas de qualquer natureza c metal, 
e ás collecções tle objec.tos archeologicos, ou numis
maticos, importados directamente para Estabelecimen
tos publicas. 

~ 32. A's machinas proprias para lavrar a tena c 
preparar os productos da agricultura, c para o serviço 
tle 11uaesquer fabt'icas, e em geral as movidas a vapor. 

~ 33. A's peças das machinas importadas em sepa
rado, a respeito das quaes se provar, mediante exame 
feito por peritos da escolha do chefe da Repartição, c 
em sua presença, que não podem ter outro destino, ou 
applicação, senão substituir peças itlenticas, já arrui
nadas, de certas c determinadas machinas, ou servir 
de sobresalcntes [ts que, existindo perfeitas, possão 
inulilisar-se por qualquer eventualidade. 

§ 3~. Aos objcctos pertencentes ás Companhias ly
ricas, dramaticas, equestrcs, ou outras ambulantes, 
que se destinarem a dar representações publicas; as 
collecções scientificas de historia natural, numismatica, 
c de antiguidade; ás esta tuas e bustos de quaesqucr 
ma terias, que forem destinadas á exposição, ou reprc
scn tação publica. 

Este despacho não poderá ser concedido sem que as 
partes caucionem -os direitos de consumo dos objectos 
mencionados neste paragrapho, que serão cobrados, se 
dentro do prazO' com~cdido pelo Chefe cb 1\epartição, 
l{ue pOLlcrá ser por clle razonelment~~ prorogado, niln 

l'.\1\l"E n. H 



forem os objectos assim despachados reex }Jor lados inle· 
gralmente, ou Dão se pt·oval' tere-m dcsaJ?parecidó por 
uso ou obito; segundo a natureza do objecto. 

~ :Jo. A's imagens, e em geral aos objeclos pt·opr·ios 
c cxdusivos do Culto Divino, indispensaveis para o 
serviço das Cathedraes e Matrizes, dit·cr.tamente im
pot·tados por conta das respectivas administrações. 

~ 3ti. Aos barco~ e vasos ~iudos das embarcaçõe~ 
mndenmadas por mnavcgavets, qu0 forP.m com ella~ 
eoujunctamente ar rema ta dos em leilão, os quaes ficaráõ 
sujeitos sómentc aos direitos da transferencia de do
mínio. 

Art 5. 0 Aos ohject_os de que tratão os~~ l~ a lí 
se poderá conceder isenção de direitos, ainda quawJo 
uão acompanharem os passageiros e pessoas da tri
polação dos navios na mesma embarcação. 

Art. 6. o Para o despacho li H e de que tra tão os 
~~ 7. 0

, 8. 0
, 9. 0

, 2fl, 26 e 35 do artigo ~.o, é neces-
sario ordem do Ministro da Fazend~. · 

§ L o O despachante na nota que fizer, c quamlo 
requerer ao Chefe da Repartiçao, ou solicitar a inter
venção do Agente Diplomatico competente, ou impetrar 
do Ministro da Fazenda ordem para despacho, devcr;i 
mencionar com exactidão os numeros e marcas dos 
volumes, seu conteúdo, qualidade, quantidade, c }leso, 
ou medida dos objectos de que tratão os citados §~ 7. o, 
s.·, 9. 0 , 25, 26 e 35 do art. ~.o 

~ 2. • Os volumes dirigidos aos Agentes Diplomaticos 
residentes no lmpcrio, sob o sello das armas do seu 
paiz, set·ão logo entregues á requisição, ou declar:~ção 
ollieial dos mesmos Agentes, independente de orôcm 
tio l\linistro da :Fazenda. Se contivet·cm jornaes serão 
estes rcmcttidos logo 5 Administração do Correio, 

ta;:-;~<;JHJS l'ltOIIIBllJOS. 

Art. 7. • Fica prohiuido o despadw das seguinte;-; 
mercadorias e objectos: 

~ f.. • Qualquer objcc to de escultura, pin lura, ou 
Iitl10gra\'hia, cujo assumpto seja oJJsceno, ou offcn
sivo da leligião do Estado, da moral c bons costume~ .. 
ou que estcjão comprehcwJidos nas d isposiçõcs dos 
arts. 90, 2~~. 2H, ~78, e 279 do Codigo P~ual. 

~ 2." Os impresso;;, ou olmts eonlrafeilas, a qw· 
H' rdcrPm o :~r 1. :m da Lf' i 11." :lti!J de 18 de ::ietcmJH·,, 
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de !8&.5, e o Decreto n. o !!491 de 30 de Setembro 
de. 1859. 

§ 3. o Os punhaes, canivetes-punhaes, e facas de 
ponta, com cxcepção das que forem propl'ias pat'a 
xarquear, de mato, de viagem, ou de cozinha; as 
c~pinganlas ou pistolas de vcn to, os stiks, e as ben
gala~, guardas-chuva, ou quaesquer outros objectos 
l(Ue contenhão espadas, estoques, punhaes ou espin-
gardas. . 

Set·ão considerados canivetes-punhaes aquelles cuj<~ 
lamiJta tiver dous gumes. 

~ i. o O armamento e petrechos de guerra, f~uathlo 
o JJespachante não apresentar, com a nota, a licença 
da competente Autoridade Policial. 

~ 5. o As. gazúas e outros instrumentos, ou appa
rclllos pt·oprios para roubar. 

~ 6. 0 As mercadorias e generos alimentícios, ou 
medicinaes, em estado de putrefacção, ou de avaria, 
que possa ser nocivo á saude pulllica, reconhecido 
por peritos, na fórma pt·escripla na Secção 3. • tk 
Capi lu lo 3. o do Regulamento de t!) de Setembro 
tle 1860. 

Art. 8. o Denegado o despacho, em virtude do arli:;o 
antecedente, os objectos d.:;s §§ f. •, 3. •, 5. • c 6." 
serão apprehendidos, immediatamenle destruidos, ou 
inutilisados; os do § 2. n confiscados na fúrma do art. 5. n 

do Deerelo n. • 2491 de 30 de Setembro de 1859; os do 
§ 4. •, conforme sua natureza, ou retidos e depositados 
nos Arsenaes de Guel'l'a, ou armazens de artigos belli
cos, ou em qualquer outro lug-ar que o Governo dcsi
·gnar, ou recolhidos a um armazem especial, até que, 
com liccn~a do competente Chefe de Policia, scjão 
regulamwule desp;tt~h;ulos'; lavr:tHtlo-sc de tudo o rom
petcnte lct·mo, t!Ue será assignatlo pelo Chefe ria He
partif;ão. * l. o Se os ohjeclos de que trata o § l. o do artigo 
antecedente poderem sct· destruidos ou inutilisados 
sem prejuízo ou estrago daquelles a que por ventura 
se acharem annexos, permittir-se-ha o despacho des
tes, cobrando-se neste caso mais metade dos respec
tivos direitos como multa i no caso contrario serão 
destruidos tanto uns como outros dos referidos oh· 
jcetos. 

§ 2. o Se nos objeclos compt·chendidos no§ 3." do 
sohrcll i I. o a r lig-o se encoti lra rctn alguns fabricados tle 
111a terias preciosas o de v a lo r, P mcsmn l'úra ll~~~t~ 
t·a~o. ~c as a!·ma~; prohihitlas pu1krem :-<et· de$lruith,; 
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e inutilisadas sem prejuízo ou estrago das beilgalas, 
guardas-chuva, chicotes, etc., que as contiverem, 
proceder-se-ha como nos casO'S do paragrapho ante
cedente. 

Art. 9. As disposiçiles do artigo precedente ficão 
extensivas ao caso de em algum volume serem acha
dos taes objectos occultos em fundos falsos, ou de 
qualquer outro modo; e neste caso impôr-sc-ha a 
multa dos arts. 556 c 557 do Regulamento de 1U de 
Setembro de 1800 . 

. \I'I'Llr~,\Ç:\0 DA 'L\1\IF.\ •. 

Art. 10. Na applicação da Tarifa o na cobrant.ia 
dos direitos nenhuma distincção se (ará sob qualquer 
pretexto, quér em rel:u;ão ás mercadorias, ttttér aos 
})O r tos de proccdencia ou aos seus donos on impor Lael o
res, que não !'.C ache legalmente c.stahclccitla. 

Art. H. Na percepção dos direitos nenhuma diiTe
rença se fará entre mercadorias e objcclos novos e 
usados, em peça c retalho, avariados, quebrados, em 
pedaços, por açahar ou incompletos, e sãos, inteiros, 
acabados c promptos, com on sem enfeites; nem Lam
bem pela natureza dos envoltorio>, ou em virtude de 
qualquer outra cit·cnmstancia, que não esteja expres
samente declarada na Tarifa, ou prevista has presen
tes disposições. 

E nenhum artigo on objccto se reputarú ll ifTcrcnlc 
do classificado ou comprehemlitlo na Tarifn, pelo sim
J)les fncto de con tez· alg:um enfeite ou moclilicação que 
lhe não altere a csscncia, qualidade ou emprego, ainda 
que se lhe tenha dado tlifJ'erente denomiuação. 

Art. 12. As fnzcntlas lJOnlallas, ou que tinm'm en
feites ou guarniçõt~s Lle ouro on prata, que não esti
verem especialmente tarifntlas, ou subordinadas a dis
posições espcciaes da Tarifa, pagaráõ direitos ad valo
rem, na razão imposta a illenticas fazendas sem bordados 
ou enfeites. · · 

Art. 13. As mercadorias fa1Jricadas ou compostas de 
materias differentes, sohrc que não houver na Tarifa 
taxa especial ou fixa, ou disposição particular, licão 
sujeitas ás mesmas taxas estabelecidas para mercado
rias identicas fabricadas unicamente da matcria que 
atHfUCI!as prcdominnr , 011 <la mais tributada, no caso 
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de igualdade de materias ou de duvida sobre qual 
seja a materia predominante. . . 

Exceptuão-se os tecidos mixtos, a respeito dos quaes 
observar-se-hão às regras estabelecidas nos artigos se
guintes. 

TECIDOS :UlXTOS. 

At·t. H. Os tcci<los mixtos ou manttfaclurados dt~ 
malcrias tlill'nrcntes, que não tiverem taxa cspccialua 
Tarifa, ficão subordinados ás seguintes regras: 

1. • Os que não contiverem seda pagaráõ os direitos 
pela taxa relativa á materia dominante, considci·antlo
sc como tal a matcria que constituir a urdidura c 
parte ela trama do tecido, ou vice-versa ; c no caso de 
igualdade de ma terias c desigualdade de taxas, pela 
la '.:a mais a \ta, devnndo considerar-se como compre
hcndido nesse caso o tecido em que os fios da urdidura 
forem de uma, c os da trama de outra ma teria. 

2." Os que contiverem seda, predominando esta 
ma teria em peso, pagarúõ como se fossem unicamcn te 
<lt' seda. · 

3. • Os que contiverem 112 de seda, pagari1õ metade 
dos direi Los estabelecidos para os tecidos hlcn I i c os 
manufacturados sómente de seda. 

4,.• Os (JUe contiverem menos de 112 de seda, pa
garúõ os du·eitos estabelecidos para os tecidos idcnticos 
da matcria dominante, ou da mais tributada, no caso 
rlc igual1lade de ma terias, com o augmento de 30 "lu. 

Art. Ui. As mercadorias não especificadas ou não 
t.:omprchcnditlas nos artigos da Tarifa, nem em alguma 
de suas classi11caçt1cs gcnet·icas, serão assemelhadas ús 
da mesma Tarifa, se com ellas tiverem analogia ou 
aflinidade, quér pela natureza c qualidade da materia 
de que forem compostas, quér por fabrico, tecido, lavôr 
ou fórma, combinados com o uso ou cmp1·ego; c pa
garáõ os mesmos direitos a que estiverem sujeitas as 
mercadorias a que forem nssemclhadas. 

§ f. o Para se resolver a asscmeihação, o Conferente 
t•m um rl'lntorio :w lnspPrlor mrncionnr:'1 toda~ as 
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circumstancias que a puderem estabelecer ; e o Ius
pector, ouvindo os peritos que para esse fim designar. 
decidirá se a assemelhação deve ou não ter lugar; e, 
no caso~amrmat.ivo, rm que artigo da Tarifa se atha 
otJ deve fica•· comprPiwnd ida a merr.:ulo1·ia. 

Ao rrlatorio df\vct·:'t acompanhar a amostra da mer
radoria, f\ qualquer exposição ou tlocumenlo que a partP 
offcrecct·. 

§. 2. o Se a pa1·te não conYiet· na assemelhaçffo, poder:! 
intm·por recurso para a wmpetente autoridade supe
rior, na fórma.e nos pt·azos marcados no Titulo 9." do 
Jlegulamento de Hl flp, Srtemhro dP ·1860, qualqnet· qtw 
seja o v a lo r da mt•rr.:uloria. . 

§ 3. o Se a parte se conformar com a decisão, ficar:·, 
esta definitiva para o ra~o especial de que se traia~ 
haverá, porém, recurso Jwcessario au~ o l\linistro da 
Fazenda, observando-se 1•m lodo o caso ri disposição do 
:IJ't. 27 do Decreto n." 23'l:J de 29 tle Janeiro de t8tiU. 

§ 4-. 0 Interposto o rt>em·so para o l\linistro da Fa
zenda e ouvido o parecer de peritos, a quem serão 
apresentadas as amostt·as e informações que o tiverem 
aeompanhado, dará o mesmo l\linistro sua decisão, a 
qual será publicada e sl'n i r á de t·egra em casos itlen
ticos. 

§ 5. o Quando a parte não se conformar com a as
sernelhação, ainda depois de a ppt·ovada pelo Ministro 
da Fazenda, ser-lhe-ha permiltido reexportar a mer
cadoria para fóra do Impcrio, no prazo marcado pelo 
Inspector; e não o fazendo, será a mercadoria posta 
em consumo, pagaiHlo os direitos conforme a dceisiio. 

~ 6. o Se a mercador ia não puder set· as~emclhatla, 
ficar;\ sujeita a ti irei los na razão de 30 o;". 

llE~I'ACIIO All \ .\1.01\lm 011 1'011 F.\CTrll\. 

At·t. t6. O preço regulador para o despacho atl 
valorcm, será o do mercado exporladot·, angmentado 
de todas as despezas postet'iores á compra, tacs como 
direitos de sahida, fretes, seguro, commissão, etc., 
até o porto do desem!JanJne, r, na falta destas infor
mações, o preço do mcrc:ulo importador, em grosso ou 
por atacado, aba lidos os eompeh'ntes dit·citos, c mais 
10 "lo t1o mesmo preço. 

Os direitos, porém, das fazendas ou tecidos lavrados, 
fJllr~allO!: on com rnfl'it•'S. sujeitos a 1lespacho a•l va-
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!orem, nunca poderão ser menores do que os fixados 
na Tarifa para os mesmos artefactos sem lavor, bordado 
on enfeite. 

Art. 17. O Conferente verificará pelos meios a seu 
alcanco a exactidão dos preços declarados na nota; 
~10dendo para esse fim reconer ás facturas originacs 
authenticadas por modo que faça fe, e, na falta dellas, 
á outros documentos anthenticos relativos ás merca
dorias submettidas a despacho; devendo no exame de 
tacs documentos procedet· com a ncccssaria reserva. 

Art. 18. Se o Conferente não se conformar com 
n pr~ço declarado pela pat·te, e esta não se confo,·
mar com o preço indic!ldo pelo Conferente, o Inspceltor, 
depois de proceder ou mandar proceder aos exan'l.es tl 

informações que forem necessarias, mandará proseguir 
o despacho, se concordar com o valor expresso na 
nota; se porém o t·eputar lesivo á Fazenda Nacional, 
poderá ordenar que o Conferente do despacho impu
gne a mercadoria pot· conta da mesma Fazenda. 

Art. Hl. Quando o Inspector não julgue conveniente 
recorrer immediatamente á impugnação, submettet·á 
a mercadoria á avaliação por arbitros, e neste caRo 
seguir-se-ha o disposto na Secção H." do Capitulo 3." 
Titulo rJ. o do Regulamento de 19 de Setembro de 1860. 

~ L o Se o valor estimado pelos arbitros não exce
der mais de [) % ao declarado pela parte, os direitos 
serão cobrados sobre o valor mencionado na nota. 

§ 2. • Se, porém, o valor arbitrado exceder mais 
de ã % ao declarado, fica ao arbítrio do Inspector or
denar a impugnação da mercadoria, ou que os direitos 
~ejão cobrados sobre o valor arbitrado. · 
· Estes direitos serão augmentados de 50 °/o, a titulo de 

multa, se o valor arbitrado exceder a 50% do valor· 
declarado. 

~ 3. o Das decisões por arbi tt·os não havet·á rcnu·so, 
excepto o do art. 76~ § 2. o do citado Regulamento; 
mas a parte, se a mercadoria não fôr impugnada, 
potlerá reexportal-a para fóra do Imperio, no prazo 
que o Inspector marca1·, pagos os respectivos direitos 
de reexportação. · 

Art. 20. O despacho ad valorcm comprehende: 
1." As mercadorias que na fórma da Tarifa eslão 

sujeitas a direitos ad valorem. 
2. o As mercadorias omissas, que não puderem SI' I' 

assnmelhadas a outras da Tarifa. . 
3. • As amostras de mercadorias, cujo talot· nãn 

cxccdm· rle 100~000, l'lll.hot·a tenhão taxa fiu na Tarifa. 



88 ACTOS DO PODEn 

4.. 0 O apparelho; maçamo, e objectos usados do ser
Ti·ça dos navios. 

5. o Os objectos miudos encontrados nas bagagens dos 
passageiros'; os· trastes e outros utensifii:rs usados; e 
os artigos de pouco valor pertencentes a um sô indi
viduo, embora hmhão taxa fixa na Tarifa-, quando por 
sua multiplicid'ade dificultarem o processo ordinari{) 
do despacho; preced'cndo em todo o caso l'OlJUCI'imnnto 
da parl.c c pct·miss:io do Inspnctoi'. 

Art. 21. A impugnação ou desapropriação das mer
cadorias poderá ler lugar : 

1. o Quando se suscita r duvida á cerca da qualifica
ção das mercadorias sulHncttidas a despacho, se houver 
insistencia por cscripto da parte na qualificação pór 
ella indicada, c antes que haja a decisão de arbitros, 
de que tratãoos §§ 2.", :J.", 4.0, ã." c fi." do art. üã!) tlo 
referido Regulamento. 

2. 0 Quando nos despachos de mercadorias sujeitas 
a direilos ad valorem o preço dado pela parte fôr re
putado lesivo á Fazenda Nacional, c súmcntc nas Al
fandcgas do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, nos 
termos do art. 573 do Regulamento de 19 de Sctcm
Jwo de 1860. 

Art. 22. A impugnação só poderá ser feita por conta 
da Fazenda Nacional, nos despachos de mercadorias 
destinadas ao·commci·eio, guardadas as llisposiçõcs tio 
art. f!J. 

AI'l. 2:l. Onlen:ula a impugnação, a parte será in
demn isada pelo cofre da Alfamlcga rlen tro de 2t horas ; 
no :L o caso de que trata o nrt. 21, do valor cor
respondente á taxa que na Tarifa estive!' estabelecida 
para a qualidade da mercadoria em qne houver insis
tido; no 2. o caso, da imporlaneia das mcrcadorins 
impugnadas, segundo Q pl'eço que lhes. houver dado 
~m sua n?ta, atTesecJilaudo-sc mais :; % da tlita 
Importancia. 

Ârt. 2~. As mercadorias impugnadas serão a!'l'e
matadas em l1asta public;a á porta da Alfandcga, se
gundo as regras p1·escriptas no Capitulo 7. o Titulo 
::,o do citado Rf'gulamenlo, c o pl'Oducto da arrcrna
tação, deduzida a importancia !los competentes direi
In~. rpw ~l'r<Í IPYatla ;'1 rrspet·tira rPct•ita. e IH'In assim 
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todas as despezas d& cofre , dividir-se-ha em d'uas 
partes, sendo uma pára a Fazenda Naci'onal, escrip
tura{\.a em. receita extraordinária s·ob a rubri_c:f-::- pro
dueto de tmpllgnações-; e a' outrll pal'a ó Contél'ertte 
que tiver elfectuado a impugnação. 

§ Unico. O Conferente que houver indicado a im
pugnação das mercadorias postas em despacho, sérit 
responsavel por fjualquet· dilferença que possa llaver 
contra o cofre da Alfandega, se o producto da aiTe
matação dellas não chegar para a competente indem
nisação e deducção dos direitos e despezas. 

Art. 2J. Haverá nas Alfandegas escripturação especial 
para impugnações, á cargo exclusivo do Chefe da Sec
ção de Contabilidad? nas Alfandegas de t.•, 2." c 3.' 
ordem, c nas flemats Alfan1lr.g:~s a c:~rgo de um 1." 
escd pturar i o. 

Art. 26. Os Inspectores das Alfandcgas, nos relato
rios de que trata o art. 126 § 24: do precitado Regu
lamento, darão conta do resultado das impugnações que 
s•~ ciTe c tua rem. 

A BATIMENTOS. 

AI-t. 27. Na percepção dos di1·eitos nenhum abati-
mento ou dcduc\ãO se poderá conccdet· que não seja: 

t ." Por tara. 
2." Por avaria. 
:3. o Por quebra. 
4. • Por virttHlc de Lei, ou disposição especial tia 

Tarifa. 

l'F.SJ llRUTO- PEW J.IQUIDO- TARA. 

Al't. 28. As mercadorias que pela Tarifa não estive
rem sujeitas a direitos na razão do peso bruto, ou 
liquido real, pagat·úõ direitos pelo peso liquido legal. * 1. & Pot· peso bruto se deve entender-o da merca
doria em algum dos envolto rios designados na Tarifa. 

$ 2. o Por peso liquido real- o da mercadoria sei?a
l'a<.la dos seus envoltorios, tanto externos como IH-
ternos. .- -- . , 

§ 3. • Por J?CSO líqüido leg~l- ~ res~l. ~-\ll.o·pcso 
hruto, deduwla a tara legal, 1sto t, o , r~:,m;pondenl•l 
:w abatimento lix:ulo na Tarifa. , ,n. 

i'AilTE 11 ( 12 
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Art. 2U. Quando a .mercador· ia taxada a peso bruto 
ou a peso liquido legal vier acondicionada em mais de 
um envoltorio, não se comprehenderá no pe.So senão 
u primeiro, isto é, o immediato á mesma_ mercadoria. 

Se, porém, esses envoltorios estiverem sujritos a 
um mesmo abatimento, serão todos elles comprehen
•lidos no peso; c neste cas!), bem como no dfl vir· 
a mercadoria em envoltorios duplos (como, por exem
plo, em duas caixas), a tara será a que resultar da 
somma dos abatimentos concedidos a cada um delles, 
;;alvo se a tara leg-al, por disposiç;1o especial da Tarifa, 
eomprnhcndcr mais de um cnYnllul'in. 

Art. 30. Nfio spr·ão rt>pntado:; PllVOltOI'ios os papni;; 
uu capas que vicr·em -coiJrindo on !Jencllciando inler·
namente a mercadoria, os qnacs, em todo o caso, ser·ão 
~~ornpr·ehewlidos no pPso delta assim como as litas ou 
atilhos que as prenderem, os let.reiros ou rotulos qrw 
•~ontiverem, os enfeites que as adoman~m, c os lil}ni
tlos c ma terias nccessa rias para sua conservação. Ser:'t 
eorntutto permittida a separação dos papeis grossos em 
que se acharem cu v oi v idos os tecidos de seda. 

Art. 3l. Se em um mesmo. volume se acharem 
mercadorias taxadas a peso liquido legal reunidas a 
mercadorias cujos direi tos se basearem sobre o peso 
liquido real, OLt sobre peso bruto, os direitos da toda~ 
serão cobrados na razão do peso liquido real. Da mesma 
fórma ~e procederá quando se acharem reu'nidas a mer
cadorias sujeitas a taxas ou laras dilfcrentes, tar·i
fadas a peso li1Juido legal. 

Art. 32. Achando-se acondicionadas em um mesmo 
~~nvoltorio me1·cadorias sujei las a taxas dilferentes, 
mas todas na razão 1lo peso bruto, o peso do cnvol
torio será repartido }H'oporeionalmente por cada uma 
•las mereadorias que o mesmo contiver. Se, porém, 
se acharem mercadorias taril'adas a peso lwuto com 
mer·cauorias taxadas soht·e outra base, cobrar-se-hão 
•lireitos na razão do peso hruto, sómentedas pr·imeira~. 

Ar·t. 33. Fica livre á llat'te satisfazer ·pelo peso 
bruto , quando lhe fôr con ven ien te , os direitos das 
mercadorias taxadas a·pcso liquido; e bem assim pagar 
pelo peso liquido real, salvas quaesquer disposiçóes 
e,;peciaes da Tarifa, os direitos das mercadorias taxa1las 
a pPso liquido legal. sob as seguintes condições: 1. •, 
llllC a mel'carloria seja despachada para con,;nmo; 2. ". 
t(UC os direitos excc!lão 1le 200 réis por· kilogl'ammo; 
a. •, que a nota para o 1lcspacho contenha a declaração 
do r('~O IÍ•ptitlo: ,, . "- IJIII' (';;la dedar·ação I'SI{'ja lle 
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nccordo_ com a respectiva factura ; ti.", que a dill'erent::• 
entre a tara indicada na factura e a marcada prh 
Tarifa seja de dous ou mais por cento. 

Art. 3\. Fica igualmente livre ao Confer·enl.e vri·i
licar o peso liqttido real das mercadorias, cuja ta1·a 
legal julgar lesiva á Fazenda. Publica. Mas, se por esst>., 
ou por qualquer outro motivo, fôr verificado o peso 
liquido real de uma mercadoria taxada a peso liqn ido 
legal, os direitos serão cohrados na razão do peso verr
ficado. 

Art. 31"). O numero dos volumes ou cnvoltoJ·ios 
tlesi.~nados para se vel'illcnr (I peso lif(llido, se rol'('lll 
da mPsma fllrma , c de peso pouco mais ou me no,; 
ignnl, _não será mcnot· de 1 em 20, de 2 em r;o, de :1 
em 100, c assim por diante; c pelo pe:~o resullanlr: 
dr~ssa verificação se calculará pt·oporcionalmente u JW,;o 
liquido total. 

A proporção acima estabelecida poderá sm· retlu7.ida 
nos despachos de mais de :100 volumes, e tle liquido.~ 
e outros gencros cuja verificação traga damno ú 111('1'
l:adot'Ía; deverá, porém, ser augmenlada sempre r1u~ 
o peso total assim verilicado não estiver em relação 
com o declarado na nota para o despacho. 

Art. 36. ds envoltorios das mercadorias não estão 
sujeitos a direitos independentes dos das proprias 
mercador·ias, quér estas sejão taxadas po1· peso, qut'·r 
por medida, numero, ou ad valorcm. 

§ Unico. Exceptuão-se: aquelles que consistirem em 
vasilhas de crystal ou vidro, classificadas na Ta1·if'a 
sob n. os l e 2, ou de louça, classificadas sob 11. 0 ' 2 
a ü, c quaesqúer outros que tenhão valo1· mercantil 
ou de uso dilfcrente do em que se achão empregadoS: 
ou susceptíveis disso, urna vez que contenhão mt•rra
dorias tarifadas a peso hquido, ou que, tarifadas a pt•sn 
llwto, est.ejão sujeitas a direitos inferiores aos quP pa
garião os proprios envoltoi'ios se fossem imporlatlos 
separadamente, e neste caso as respectivas mcrcatlorias 
passai'áõ a p;tgar direitos na razão do peso lit{uido 
r c :ti. 

Desses mesmos envoltorios, porém, não se cohrnt·úii 
dirPi los, se a importancia ou som ma destes não exc••
tlcr· lle 200 réis em um mesmo despacho. 

Art. 37. Se o envoltorio, que estiver no caso de 
pagar direito;;, fôr de mercadoria que lenha <le pagai-os 
na razão do peso liquido legal, spr;\ atlmitt.itla a l'f's
pPclira tara romo r•~so rln mesmo cnvniiMio, 
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AVARIAS. 

Art. 38. Reputar-se-ha avaria toda e qualquer de
terioração soiTrida pela mercadoria: 

~ l. o Por causa de successos do mar ou de viagem, 
~corridos de~dc o embarque atú a dr.scarga na Alfan
dcga ou traptche alfandegado. 

~ 2." Por causa tlc vit:io proprio ou intrinsrco tia 
mesma mercadoria. 

Art. 39. A avaria por succcssos de mar ou de via
gem, até a entrada tla mercadoria na Alfandcga on ar
mazens alfandegados, par a ser a ttcndida, tlcvcr:í. ser 
reclamada: 

~ :1.. o Pelo capitão, ou consignatario do navio, no 
acto da descarga do volnmc, on dentt·o de 2'1, horas 
depois, quando h ou verem ind i cios ex ternos. 

~ 2. o Pelo dono, ou consignatario do volume, em 
qualquer tempo, não lwvcndo imlicios ex ternos <lc 
avaria, e não se podendo presumir que ella seja anto
rior ao embarque do mesmo volume, 

~ 3. o Que a verdade da exposição do capitão, c do 
allcgado no rcqucdmeuto do dono op consignatario, 
seja comprovada pelo exame das mercadorias, feito 
por peritos nomeados pelo lnspcctor respectivo, ou 
Administrador, c ainda por outros meios, ou diligencias 
que este entender neeessarios. 

Art. 40. Os peritos informaráõ sobre o estado das 
mercadorias c realidade das avarias, separando, se 
estas forem parciacs, a parte das mesmas mercadorias 
que não estiver flelcriorada c dever ficar sujeita :i~ 
rf•gras do dc~pacho tias mereatlorias não ;~variadas, 
e (Ieclal'ando qual o ahalimento que, em razão lla ava
ria, julgão dever-~e fazer na ta'i:a correspondente :'1 
mercadoria avariada. . 

Art. IH. As mercadorias que não perdem de valor 
pelo contacto da agua 11ão serão consideratlas como 
avariadas por successos de mar; nem tão pouco serão 
eonsideradas como avariatlas por vicio intrínseco ou 
de viagem as que por sua infcriot· qualidade não ti
verem preço no mercado. 

Art. ~2. A' vista da informação 1los pel'itos, c de 
quaesquer outras diligencias a que se tiver procedido, 
o Chefe da Repartição decidirá, reconhecendo ou não 
:1 avaria. 

~ Fnko. Quando. pnrt•lll, tlo n'ronhrr:imcn lo tb 
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aval'ia resultar perda de direitos equivalentes a 8008000 
na Córte, a 600!)000 na Bahia. Pernambuc9, Rio Gr~nde 
do Sul e Maranhão, e 4.00$000 rias outras Províncias 
mal'itimas, os Chefes das Repartições recorreráõ ex
oflicio de suas decisões para o ·Thesouro na Córte, e 
pat·a as Thesourarias nas Províncias. Estes recursos não 
tet·ão etreito suspeflsivo. · 

Art. 43. Reconhecida a avaria, seja de mar ou tlc 
viagem, ou intrínseca, os donos ou éonsignatarios das 
mercadorias avariadas devcráõ dentro de iO dias, con
tados do reconhecimento da avaria despachai-as com o 
abatimento arbitrado pelos peritos, ou, com permissão 
do respectivo Inspector, ou Administrador, vendei-a~ 
cnt leilão á porta da Alfandega, ou fóra della, sob pena 
d.::, t1ndo aquelle prazo, serem as mercadorias havidas 
por abandonadas, e como taes arrematadas por conta 
ll:t Alfandega, ou l\fesa de Rendas, a cujo cofre pertcn
t'ei·<i o producto da arrematação. 

Ex:ccptuão-se destas disposições os casos previstos 
uo:o arts. 252 ~ unico, 45í e 537 do Regulamento de 
1!.) de Setembro de 18GO, em que se procederá na fórma 
por eiics prcscr i p ta. 

Art. 4~. Quando se proceder a leilão das mercadorias 
avadadas se observaráõ as disposições do CaJ?itulo 7 . ., 
llo Tit. 3." do mesmo Regulamento, c os dircttos serão 
cobrados sobre o preço da al'l'cma tação. 

Art. 4~. Havcuclo duvida sobre estar ou não avariada 
a mercadoria, sobre sct· ou não aval'ia do mar ou tlc 
v iagcm, ou intrínseca, será o dono, ou consigna ta rio 
da mesnu mercadoria obrigado despachai-a, dentro 
de dez dias, como não avariada ; c se o não fizer. o 
Chefe da Hepartição ot·denará que seja a. dita merca
tloria arrema latia, c o seu prmlucto, depois de deduzidos 
os direitos e dcspczas, recolhido em deposito ao cofre 
da Alfantlega, pat·a ser entregue a quem direito tiver. 

Art. 4G. Não se conceder<i abatimento por avaria 
ou perda de valor,, que solfrerem as seguintes merca
dorias: ch{l; medicamentos simplil:es, ou compostos; 
Yinho; azeite; líquidos alcoholicos, e bebidas fcrmcn
latlas de qualquer natureza; cobre em folha, em chapa, 
ou em pregos ; cebolas e alhos, velas de sêbo, de cêra, 
de espermacete, tle massa stearica ou de composição ; 
c frutas seccas, ou passadas. Será, porém, permittido 
á parte separar a porção que reputar aval'iada, ou que 
hount· perdido de valor, e abandonai-a pelos direitos. 

Art. t,7. Os gencros alimentícios, ou os comestíveis, 
o~ medit'amcntos ~implircs on t·omposto.~, ~wjão litpti-



dfJS ou solillof;, cuja avaria do mar ou de viagem, ou 
intrínseca fôl' reeonhedtla, não poderão ser despa
dtados, nem vendidos em leilão para consumo, sem 
ttue preeeda exame de pessoas idoneas, e se verilique 
11ào ser a detcrio1·ação damnosa á saude publica. 

No caso c ou trario serão taes gcnet:os, ou mercadorias 
.iJiutilisadas, Ianando-sH de tudo o competente termo. 

Os cascos e outros euvoltorios, porem, ern que vie
rem acondicionada;;, putlet·ão ser tlespachados como 
';t~io;;, ou ventlitlos em lei lãn. · 

I}UEIJI\.\S. 

Art. ~8. A lou~a de qualquct· CSl)ccie, 'illro~, 1\ 

ohjeelos de ferro fundido, cgtanhatlo ou ('Slllaltatlo, 
ou de !JaiTo, importados em caixas, barricas, gigos, 
ou 'tnaltJUCI' out1·o Pnvollorio semelhante, pagaráõ os 
tlirmtos l'espectivos com o abatimento de trcs por 
rento para quebras; e quando o dono ou consignatal'io 
reelame maio I· aba timcn to, o respectivo lnspeetm· , 
ou Administrador, prccedcHdo exame feito por pcl'itos 
de sua escolha, poderá conceder até dez por cenlo 
mais de abatimento, ficando salvo ao mesmo dono ou 
consignalario conformar-se com essa concessão, ou 
satisfazer os direi tos de cada peça em separado, tfiW 
se achar intacta, sem tptcbra ou falha, e abandonar 
as restantes que serão arrematadas na fórma do art. 
:JOl \i 1. o do Rcgulanwnto de 19 de Setembro de 1860. 

~ Unieo. Nos 1~:1~o~ de verilkação do peso liquido 
nlal das mercadorias HH~IH'ion;ulas nr.slc artigo, n;io 
terá lugar o abalinwnlo para t{Ucbras: 

Art. 49. Aos líquidos em geral; salvas quaesquer 
disposições cspceiaes da taril'a, sujeitos a direitos ua 
razão da capacidade dos cascos, ou vasos que os con
tiverem, se conccdcril, a titulo de quebras o seguinte 
abatimento: 

~ J.. o De 2 °/0 para os que não são sujeitos á eva
poração, e vierem em cascos, c de mais 1/2 "lo em cada 
mez que se seguir aos dous primeiros mezes de estada 
no.s armazens e depositas da Alfandega, até o limite de 
scts mczes. 

~ 2. • De 3 "/. para os alcoholicos, ou sujeitos á eva
pw·at;ão, que lamht'lll Yien·rn em ca;;co::, c de mais 1 "/ .. 
f'lll catia mcz, Jll'lo lempo que lica dito no par:•gr:•l''"' 
;[ lll!'t'l'llelll c. 
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~ :L o De 5 "/o para os de quallfUet· natut·cza, IJUC 
v icrcm em vasilha de vidt·o ou de barro. 

At-t. 50. S'io exceptuados da regra do artigo pre
eedentc : 

~ t. • Os líquidos em geral, cuja quebra fôr recla
mada na occasião da descarga pelos respectivos dono~ 
ou cousignatal'ios, oú pelo capitão do navio que o~ 
i mportat· c verificada pot· meio de vistoria. 

~ 2. 0 Os líquidos cuja quebra 1iver sirlo c::msada por 
IHCJ'O accidcntc, ou sem culpa, ou delcixo de alg-uem .. 
\crilicatlas estas circums.tancias pot· meio de üstoria, 
c iuqueri lo á que se proeederá por ordem do resper-· 
ti vo lnspector ou Administrador, e com assistenda do,; 
interessados, dentro de 2~ horas improrogavcis tlcpoi;; 
do acontecimento; ficando responsavel o Administra
dor das Capatazias, seus prepostos, ou o Fiel respectivo, 
pela perda que se der e não f6r verificada no prazo o 
pelo modo acima marc:1dos. 

~ 3. o Os liquidos cuja medição fôr verificada na 
occasião do despacho, quando os cascos ou vasos quo 
ns eon tiverem não apresentarem ind i cios ex ternos ~~~~ 
falta no acto da descarga, c não houver sido por esse 
mo li v o reclamada a quebra na fórma do ~ t. ", o IJtte 
o Confet·cnte deverá declarar na nota. 

§ 4. o O Inspector ou Administrador, se julgar con
veniente, poderá mandar verificar pot· qualquer outro 
meio a exactidão da quebra achada na vistoria a que 
se referem os ~~ l . o c 2. o 

. t'UMIALIU.\IJI<.: li.\S 'iOT.\S I'AR.~ OS lii::SI'ACHOS. 

Art. ;;1. Para que possa ter lugar a entrega ou 
~ahida de quaesquet· mercadorias dos depositos da Al
fandega, 1\lesas de Rendas, ou de suas dependcncias, é 
neccssario prévio pagamento dos direitos, da armaze
nagem, ou de qualquer outro imposto, a que estiverem 
sujeitas, medinile o competente despacho, que será 
processado conforme o disposto nos artigo!! seguintes: 
· Ar·t. tj2, A pessoa que pr·ctendct· despachar· :tl"tun 
g"(Jllero ou mct·c:Hloria sujei la a d it·eitos, c ohrigada 
a apresentar ao Chefe da rompctcnlc lleparlição: 

l~ L" O cnnheeimr,nto. ou f'aetur·a.., f' m:~is Liluln.: "'!f'. 
p,...,,,,,,-, :1 ori.:.;·,;m ria-; lllPt'f'it:loria~ '•H ;..::vllf'l'o> f(lW •·•·:·

l•·ndn d•>p:11·h:1~· ~~o "''fi dir•~ilo :1 l<11nar rnol:t df'll•· :. 
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.~ 2. • Uma nota em duplicata, que contcrà os se
gUintes requisitos e solemnidades : 

j. • A da.ta da apresentação. 
2. • Nome do dono, ou consignatario das mercadorias 

ou gencros. 
3. o Nome. do navio, ou vehiculo que os transportou, 

sua nacionalidade, procetl cu c ia e da ta da cn tracla no 
respectivo porto. 

4,. o O deposito, arma.zem, ou lugar em que se achar 
a mercadona, data da descarga no pl'imeiro dcpo~ilo, 
e no em que estiver Jta ocl'asião do despacho. 

5. • A qualiuatle, numcros, marcas c conlramarca:-; 
rlos volumes que quer despachar. 

6. o A quantidade, t]Ualidatlc, peso, ou medida tla,; 
mercadorias que cada volume contiver, ou dos .ge
neros a granel, conforme a base adaptada pela Tarifa 
para o calculo dos direitos; c quando as mercadorias 
forem sujeitas a direitos <H I vaiarem, a Iém dos referidos 
•·equisitos, o valor de cada adtlição ou art.igo. 

7. o Assignatura do dono, ou consignata1·io das merca
dorias ou generos, se este por si as despachar, ou de seu 
preposto devidamente habili latlo na fórma do Cap. 7. o 

tio Tit. 5. o do Regulamento tlc 19 de Setembro de 1860, 
ú vista da autorisação para esse fim datla por cscriplo, 
c assignada pelo mesmo dono, ou consignatario. 

§ 3. o A autorisação de que tratao§ 2. 0 n. 0 7 poderú 
ser escripta na propria nota, nos seguintes termos :
Autoriso ao despachante F. ( ou ao meu caixeiro des~ 
pachante F.) para 1lcspachar as mercadorias eonslanles 
desta nota.- E, sentlo !latia em separado, lleverá eouler 
a8 declarações exigidas no mesmo~ 2." n.'" ;{, 4, 5 c ti. 

~ 4. o A declaração do pc:-o, mcditla ou quantidade 
lia mcrca dor ia será cseripla em algarismo, c repetida 
por extenso. 

§ 5. o Nos despachos lias mercatlorias que pagão di
reitos por peso, a _parte declarará expressamente
peso bruto-, se a mercadoria estiver sujeita a direitos 
na razão !leste peso ; c- p~o liquido - se sujeita a 
direi tos na razão do peso liquido real. Se a mercatlo~ 
ria, porém, estiver sujeita a direitos na razão do peso 
liquido legal, ou porcJue a parte assim o prefira, ou 
porque não p_os.sa pagar pcl? yeso liquido real, por 
não poder sa t1slazer os reqUis 1 tos do art. 33, a dccla
ração será feita do motlo seguinte: 

Peso bruto .... . 
Tara ....... . 
Liquido IPgal ... 
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§ 6. • O v a ior' das mercadorias, que na fónna da 
Tarifa estiYercm sujeitas a direitos ad valorem, será 
mencionado pela pade, em algarismo, á margem da rcs
JlCCt i v a nota, devendo o Confercn te repetil-o por extenso 
no cot·po da mesma nota, se com cllc concordar, e, no 
caso contrario, mencionar o valor que dcvão ter às 
mesmas mcreadoria s. 

~ 7.'' A tleclar:H.:ão da entrada c descarga será pre
viamente conferida á vista dos assentamentos do Livro 
l\lcstrc e do Livro do armazem, lançando no despacho 
os respectivos Empregados as competentes verl.Jas. 

Art. ü3. ús Conferentes deverúõ tlcclarar nas respec
tivas notas o numero do artigo da Tarifa, em que esti
ver incluida cada uma das mercadorias verificadas no 
aclo da conlúencia dos volumes submettidos a des
pacho. 

Art. M. Não se permittiráõ despachos separados, 
para consumo c ao mesmo tempo para reexportação 
ou ll;lldc:H:ão, de mercadorias pertencentes ao nwsmo 
volume. 

Art. ü:J. Os despachos de consumo de líquidos c os 
tlas mercadorias constantes lia Tabella n." 7 serão feito~ 
Plll sepa t·auo dos de outras mercadorias. 

Art. !')6. No mesmo despacho não se potlcrão incluir_ 
mercadorias depositadas nos armazcns internos da Al
fandega, ou da Mesa de Rendas, com as que estiverem 
em outro deposito, ou a bordo, ou sobre agua; c, sempre 
lfUC fôr possível, se dividiráõ os despachos conforme 
o~ armazens em (pw as mercatlorias t•:.:tivrt~em dPpo
sl!arla~. 

Art. m. A contagem dos fios nos tecidos sujeitos 
pela Tarifa a direitos na ralão dos fios de urdidura, 
que contiverem no espaço de 5 millimetros, far-sc-ha 
com o instrumento denominado -conta fios.- O fio 
que servir de termo se ·incluirá no numero deter
minado por limite, c nos casos de duvida a decisão 
será sempre a favor da partr, notando-se esta dr
cumslancia no dnspacho. 

Art. 58. A's amostt·as isentas de direitos de con
sumo, na fórma do § L o t1 o art. li.", se dará sahida 
independente tle rle!'parho, tlrpoi~ th• examinada~ pelo 

PARTF. li 
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Conferente para cs~e fim designada, se o reRpectiro 
volume não estiver manifestado, ou se achar mani
festado como contendo amostras. 

~ 1. • Ao volume que coHth·rl' taes amostras dar-sc-ha 
baixa no li\ro competente ;:, vista de um bilhete on 
nota, feito c assignatlo pelo despac.hanle, ou tlono do 
volume, e rubricado pelo ~onfcrente que der sahitla, 
no fJUal será mencionada a mar.:a e numero, e o nome, 
vrocede~1cia, e tlata da cntratla do navio que o tirc1· 
import:~do. 

~ 2." Se no mesmo volunw que rontiwr tars :nno;;
tras, Yierem algumas rpw dc\ão pagat·llircilosdar-se
ha sahida ás primeiras, fieanllo as outras no Yolumr, 
que deverá ser lacratlo e sellado, para f\Crem devida
mente despachadas; devendo o Gonfcrcnte mencionar 
no mesmo bilhetn on nula as nwrca,Jorias IJUC ticárão 
para pagar direitos. 

Art. 59. Vicão revogadas a 2." p:nte do ~ 3. 0 do 
art. ma do Regulamento t!e Hl de Setembro tlc -iSGO, 
c as demais disposi1;íks em contrario. 

ltio de Janeiro. 2~ dP l\larco !lc HW!L-l'isronde de 
lttlbontlut. · · 

---
Senltor.-0; rreditos :~hrt'los para o cxcrctcto tlc 

1868-1889 ao i\linislerio d:1 Gucna, a meu r:~rgo, pela 
lei n. 1007 de 2U de Setem!Jt·o de 1867 c pelo 1lecreto 
n. 4~66 de 31 de Outubro de 1868, estão qnasi esgotados, 
e pois cumpre JH'OYi•lenriar para ctne as tlcspczas inde
diuavcis da gut'l'l'a pl)ssão ser pag-as nos tlcvitlos tcmpa~. 

A tabella junta mostra os algarismos do eret.lito ordi
nario para todo o exercício; do extraordinario para o 
primeiro semestre ; da despcza conhecida do mesmo 
semestre; da distribuirão ás Thesourarias de Fazenda e 
ile stlas reclamações; ·da tlcspeza provavel no segundo 
f;Cinestre; da dcspcza aproximada no e~ercicio ante
rior; e, emllm, do rrctlito extt'aordinar.io, que se cal
eu la ncccssario. 

Da comparação destes algarismos se verifica que, nã() 
obstante a continuação da gucna, a despeza tem de~ 
crescido, c é <lc cspcra1· que ainda vá decrescendo á 
proporção que se lho possa ir imprimindo mais regn
larhladt> .. sem pn·.inizo do ~>rrv;ço. 

\'i'llhO. !'flÍ", •nli• '!:11' di' \'oc:-:a ,f:l,!!·r•'d:lllr Impr-
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rial autorisação para o credito Cltranrdinario de 
21. 9:í:7:076$137, distribuído por verbas, de confor~ 
midade com a tabclla annexa. 

Tenho a honra de ser, com o mais profuntlo rc~peitn, 
humilde c fiel subdilo.-/Jaruo de Jfuritiba. 

DECRETO N. !i3Íl-DE 2:.1 DF. :\1\.RÇO Dt: J86!}. 

Autorisa o credito e·draor.linario de ~I. 9i7: 076/1437 para as drspezu 
dó 1\liuisteriÓ iiã Giicri-ãno exct·cicio de t868a 1869. 

Não sendo sufficicntes para as despezasdo Ministerlo 
da Guerra no exercício de i868 a 1869 os creditos abel'
tos pela Lei n. f507 de ~6 de Setembro de 1867, c pelo 
Decreto n. 4266 de 31 de (\utubro de 1868: Hei por bem. 
tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, Autorisar o 
credito extraordinario de 2l.9i7·:076~437; distribuído 
pelas rubricas mencionadas na tabeHa junta.; devendo 
em tempo competente esta medida ser levada ao co
nhecimento da Assembléa Geral Legislativa. 

O Barão de 1\luritiba, ConscltlCiro de Estado, Senador 
do Imperio, l\linistro e Secretario de Estado dos Nogo· 
cios da Guerra, assim o tenha eu tendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e tres de Março de 
mil oitocentos sessenta c nove, quadragesimo oitavo 
da lndcpendcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Impet·ador. 

Bflrão de Jlu.r itióa. 

Ta-bellrt distributira do rretfito extmo1·dinario autorisatfo 
pelo Drcrrto dt•strl drtlllJIUHI o cnwcicio de t868-t8fl9. 

§ 2. o Conselho Supremo Militar , 
Juntas de Justica e Auditores ...•... 

§ 6. ~ Arsenaés de guerra, arma .. 
zens de artigos bellicos, etc ........ . 
~ 7. o Corpo de saudc c hospitaes .• 
~ 8. o Quadro do exercito .....•... 
~ 15. Diversas despczas e cven-

63:7211S260 

354:6796027 
1.083:666$8~8 

f9.5H:i33b916 

tuaes... . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . 829: t36,S667 
Repartição 1le fazenda............ - 71: 73i1#(i8!} 

-~--::-=--:::-:::-::-:-::-:::-:::: 
21. 917:0iG/)437 

Palacio do Rio de Janriro, em 2:1 de Março de 1869. 
- Bariio de Murilif.Ja. 
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DECRETO N. 43it)- DE 23 DE ~L\JIÇO DE t.Sü9. 

Concede a Felisbcrto J?crrcira Brant c seus soc.ios autorisaç~o 
para inco•·porarem uma Companhia estrangeira, que os au
xilie na exploração tlc utÍs terrenos Diamantinos,de que são 
concessiouarios. 

Atlendendo ao que l\le reprcsen ton Felisberto Fer
reira Brant, por si c por seus socios na concessão de 
um lote de terrenos diamantinos no rio Jequitinho
nha, em o lugat· denominatlo Campo Bello: Hei por 
bem, de conformitlade com o art. 23 tla lei n. 11107 de 
26 de Setembro de :l8ü7, concetler-lhes autorisação para 
incorporarem uma Companhia estrangeira que os auxi
lie na exploração dos mesmos tenenos ou de quaes
quer outros que legalmente possuírem; guardada, 
porém, a disposição do art. 27 do Decreto n. 27H de :l9 
de Dezembro de :l860, e devendo os supplicantes sub
mctter á approvação do Governo os respectivos estatu
tos, logo que a dita Companhia esteja incorporada, para 
o que lhes fica marcado o prazo de quatro annos, con
tado da data do presente Decreto. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Presidente do Conselho de l\litlistros, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, 
c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional assim o 
o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de 
Janeiro, em vinte tres de l\Iarço de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragcsiml) oi ta v o da lntlepcndcne ia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Su:t l\lagestade o Imperador. 

l'iscondc .di! Itabomliy. 
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DECHETO N. 4·3~6- DE 23 DE MARÇO DE 186!). 

ná (ncgulamento para a arrecadação do) imposto sobre 
industrias c profissões. 

Usando da au torisação conferida pelos arts. Il c 31 da 
Lei n. 0 1507dc 2GdeSetcmbro de 18G7,eTendo ouvido 
a Secção de Fazenda do Conselho de Estado: Hei por 
bem que na arrecadação do imposto sobre industrias 
c profissões se execute o Hegulamento, que com este 
hai'<a, assignado pelo Visconde de Itaborahy, Conse
lheiro de Estado, Senador do lmperio, Presidente do 
Conselho de 1\linistros, 1\Iinistro e Secretario de Estado 
tios 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 vinte tres de 
1\Iarço de mil oitocentos sessenta e nove, quadragcsimo 
oitavo da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagesladc o Imperador. 

Visconde de Itabora!ty. 

Regulamento a que se refere o Decreto acima. 

CAPITULO I. 

DO IMPOSTO SOBllE INDUSTRIAS E PROFISSÕES, SUA QUOTA 
E ISENÇÕES. 

Art. 1. o O imposto de iridustrias e profissões, que; 
na conformidade da Lei n. o t.D07 de 26 de Setembro 
de 1867, substitue o de lojas, o de casas de modas, 
o de moveis e de outros generos fabricados no es
trangeiro, o de Despachantes, Corretores e Agentes 
de leilões, creados pelo Alvará de 20 de Outubro de 
1812 § 2. 0

, Lei de 2:1 de Outubro de :l8i3 c poste
riores disposições, é devido por todo o nacional g,u _ -
estrangeiro, que exm·cer no Imperio industria OJ.l -pr~ .. ,, !. 

fiissão, arte ou omr~io, fJUC se não comprehendgr oàl; 
iscnçõc~, de qne trata o art. fl. 0 deste Hegú.laril'c!IIo. 

!. 
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Art. 2. o O imposto compõe-se ele taxas fixas c 
proporcionaes. 

A taxa fixa, que não excederá de 2:000~000, tem 
por base a natureza e classe das industrias e pro-
1issões, e a importancia commcrcial das praças e lu
gares, em que forem exercidas, c, quanto aos esta
belecimentos industriaes, o numero de opcrario5, 
fornos, alambiques c outros meios de producção. 

A taxa proporcional, que não excederá de 20 °/0 , 

tem por base o valor loeativo do predioou local, flll') 
servir para o exercício de industria ou profissão, com
flrehendidos, quanto aos estabelecimentos industriacs, 
todos os meios matcriacs de producção. . 

As Sociedades anonyntas ou Companhias pagar:'tõ o 
imposto na razão de t l/2 "lo dos beneficios distribui
dos aos accionistas no exercício anterior ao do lan
çamento. 

Art. 3. o As taxa!' fixas c a tios dividendos das Socie
dades anonymas serão cobradas na fúrma das tabellas 
tl, D c V. 

A cobrança da taxa prOIIOl'cional rcgular-se-Iw pela 
tabella D. 

Não estão sujeitas á taxa proporcional as industrias 
c profissões mencionadas sómentc nas tabellas ~. U e 
U, e nem á fixa as que só o estão na tabella D. 

A1·t. '"·o São isentos do imposto de industrias c 
profi~sões: 

§ t. o Os membros tio Corpo Diplomatico Estrangeiro. 
~ 2. o Os Agentes Consulares estrangeiros, sómcntc 

quanto aos proventos do cmprcrro. 
§ 3. o Os Filnccionarios e Empregados cstipcndiatlos 

pelo Estado, Províncias c Municípios, quanto aos ven
cimentos do emprego. 

§ 4. o o~ l<tvradorcs c exploradores flc prcdios rusti
fOS ou url•ano", quanto ú renda, manipulação c hcnc
Jiciamento do>; productos dos mesmos prcdios (com
prehendido o fabrico do assucar e aguardente), bem 
como os criadores, quanto ao gado das fazendas e pro
duetos destas. 

§ õ. o Os intli viduos das tripolações, os artistas, jor
naleiros, opcrarios e quaesquer outros, que trabalha
rem a jornal ou por salario em loja ou officina propria, 
sem officia:es ou aprendizes. 

A isenção em favor dos operarios, que exercerem in
dnstria em sua propria officina, sem olllcial nem apren
diz, abrange tanto os que empregão matcria.es seus, 
r o mo os qne trab.:tlhâ() por mão d'obra. 
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N;io são con~illcrados ofliciaes nem aprendizes a 
mulher, que trabalhar com seu marido, os filhos sol
teiros, que trabalharem com seu pai ou mãi, c os au
xiliares, cuja cooperação ú indispensavcl para o excr
cicio tia intlustria. 

~ G. o As Caixas Economica~, l\lon f rs Pios e Sociedades 
d1! ;;;oeeorros mu lu os. 

~ 7. 0 0.~ pcscadorc,;, COnllli"CIIClldentlo-se nesta I~ X
pressão as emprczas c os cstabekcimeuto~ r.lt! pe~,·:1. 

§ 8." A~ easa~ denominada" dt• ifllifand:, (f)rdi'IH 
n." IH dt~ :H dn .Julho <11• ~~~H·. 

CAI'I'lTLO ll. 

ll \ \ S S E 11 E I. 11 .I t; .. \. o . 

Art. ti." Da industria, proli~~ão, arte ou ollirio, '}ne 
as tabellas não designarem, cohrar-sc-ha a taxa por as
semelhação, tomando-se por base desta a analogia tle 
operações e o objecto de commereio. 

Ar L 6, 0 Quando o l<'unccionario encarregado do lança
mento encontrar uma profissão nova, ou que lhe 
pareça não estar incluída nas tabcllas, indicará n'urn 
reJa torio em que consiste essa profissão; sua im
portaucia; de que maneira ~~exercida c á qual outra 
se assemelha. 

Os rolatorios serão dirigidos pelos Lançadores da 
Recebedoria c Empregados das Alfandegas (art. 2~ do 
Regulamento do imposto pessoal) aos Chefes das mes
mas Repartições, pelos Auministt·atlorcs dàs ~lesas de 
Rendas e Collectol'ias da Província do Rio de Janeiro 
ao Ministro da Fazenda, e nas demais Províncias aos 
lnspectores da5 Thesourarias. 

Ar L. 7. o A' vista dos mesmos rclatorios e de quaes
ffucr outros esclarecimcnt.os, as referidas Autoridades 
( cridirúi:i se a industria ou profissão está designada 
nas tabellas, ou se deve ser tributada por assemelhação, 
fa?:cndo logo cumprir suas deci~ões; salvo aos collec
tados o direito do reclamação e recurso. 

Art. 8. o A decisão, que tributar por assomclhação 
uma nova industri;t, será communicada ao .1\linistro da 
Fazenda, para que a mande c~ccutar cru tudo o Imperi,.•, 
se a, arprovar. 
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Art. !J." 05 relatorios do .Ministro da Fazenda ao 
Corpo Legislativo trarão anncxas as t_ahcllas supplc
mrnl.arcs, que se or~anizarcm em Yirlulle do que fica 
rli~pn~lo ne~lc rapilnln. 

C.\I'ITt:Ul 111. 

Art. lO. O lanram<·nlo do imposto de iHolustrias ·~ 
prolis~ut'~ ser[t feito, como o do imposto JWssoal, pPla~ 
Ht•cehrdol'ias, Collertoria" e Alfantlrgas, qnn anrcatla
rem rcntlas internai>: dnvcntlo romcçar no L" <le l\laio e 
1crminar o mais breve possircl. 

Art. H. O preço do aluguel annual para snnit· de base 
:'1s quotas proporcionacs tle 20 °/0 • 10 "lo e ii "/" ser;'t o 
ttne constar dos ret~iho;; r eontractosde arre!lllamento;;, 
ou o arhítr:1tlo pelas Eslaçt1cs encancgatlas tio lant~a
men to. 

Art. 12. O arlJitramenlo, quanto aos estabelcd
ment.os eommcrciaes c outros mencionados na ta
hella D, será frito r.om applicação á localitl.ade, ontltJ 
r)xistir a loja, dcposi to, annazem ou eseriptorio o 
:"t capacidade destes cstabclerimcntos, servinrlo de 
lnrmo de ro~nparat,:ão o aluguel das casas mais pro
ximas; c, <ruanto a•)s estabelecimentos iwluslriacs 
designados na lalwlh €. ~, comprehenderá tamhmn o 
·valor locativo Lbo> m:tchinas, animaes, utensílio:; e 
outros meios maleriaes de produeção. s Unico. Este at·bitramcnto se dará: 

l." Quando os collectados forem donos rias casas, 
em que estiverem as lojas, depositos, armazens, r~on
sultorios e cscriptorios, e dos objcctos mencionados na 
segunda parte deste artigo; ou quando o estabeleci
mento não occupar todo o predio, arbitrando-se o 
aluguel relativo ú parte da casa no pavimento terreo 
ou no sobrado, que servir para o exercício da industria 
ou profissão. 

2." Quando os colleetados usarem do predio gratuita
mente, ou, por qualquer pretexto, não apresentarem 
no acto do lançamento os recibos dos arrendamentos, 
on os mesmos n•eihos forem su.~peitos de fr:mtl.c em 
pr~'i•tizn 'h' ílllp(lqp, 
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Art. :l3. Aos fJUC exercerem imluslria ou prolissão 
em localidalles incertas c não determinadas se fnrú o 
lançamento solH'e a base lle metnlle do valor locativo 
da casa, que habitarem em qnal'[UCt' rpoca do ;~uno. 

At·t. H. O que livet· din•rsos cstabeledmenlo.~ no 
mesmo municipio pagar:"1 de um a m:1ior l:1xa li·n 
applicavcl a tacs ~~=-taiJelecinwntn~. n 1\o.;; oulrns :1 1111'

l.ad!~ da que lhes f«Jt· cotTespond«•nle: co1n Lilllo qP•· ,, 
lotai das nwia~ taxas não exct•«la o dobro tla prinrip:d. 

E\r:eptuão-sc a,; Sociedades, qne pag·ar;'tii a 1:1x:1 in 
tegral tle LO!Ios os seu,; eslahelecinwntos. 

Ar!. t:i. O «Jilll e-.;creer tlif]';)rent«~s .ind11slria; ''" 
lll<'SJJtn «'slahnlcl'inwntn eont.l'ihuir:'t com a t:l\:1 111.1i.' 
r:leva!l:t, fllW lhes für applit·avl'l; licando i."~nlu 1h; 

outras taxas lixas. 
Art. :lü. O valor locativo, para o lanr~amenlo da 

taxa pt·opot·cional, comprehen«lerú os armazen:; de «h:
positos lle mercadorias por conta propria on it «:om
mi~são, ainda «iUC nelles não snj:lo expostas it VI'IHLi; 

observando-se para a taxa lha a n·.'!ra do art. I L 
Art.. t7. Aos encarregados do lançamento, o ;'t sua 

rcrpli~ição, Sl~l'á pelo~ Tribnnacs, Eslaç.õcs ou Autori
dades competcn tes, fornecida uma relação dos JWgo
ciantcs c sociedades, c de fJUaesi!Uer registros, de qne 
conste a cxistencia das cnsas ou imlividuos sujeito" 
ao imposto. 

Art. l8. 0.;; Dit·eclorrs c Gerentes de Companhias 
anonymas aprcscn taráõ aos Ageu tes Fiscars «Ieda r:HJio 
do dividendo anterior ao cx.crcicin do lan«·ameuto, ott de 
se não haver distrilmido dividendo. · 

A falta desta declaração, ou a fixação do clivi«lewlo 
em menor algarismo que o real, sujeitará as Compa
nhias ao ar h i tramen to «<o dito dividendo pelos Ag-en t.ns 
da arrecadação c os Dircctores ú mulla a lé 200:~000. 

Art. t!). Os donos dos estahelecimentos, a qne s«~ 
refere a tabclla f), manifcstarúõ por escripto o numt•ro 
de operarios que empregão c de objectos fJUC servem 
de base ao lancamcn to. 

A recusa déste manifesto, ou a infidclillaLle tle sna~ 
declarações, sujeita-os ao pag·amcn to do imposto por 
lneio de ar)Jitramenlo e á multa do artigo antecedeu I«:. 

Art. 20. Ninguem podeni exercer industria ou pro
fissão, sujeita ao imposto, sem que primeiro o dedare 
na respectiva Estação Fiscal, a fim de ser inscripl.o no 
lançamento. 

§ 1. o Encert'ado o Innçam on to, os que de novo :;;e 
estabelecerem inscrever-se-hão para pagarem a qnoL1, 

PARl'E U. 1í 
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a que furem ourigado~, c[e,;de o primeiro c! ia do mcz 
em que começarem a exercer a inJuslria ou protissào, 
procedendo-se, para esse fim, aos convenientes exame~. 

~ 2. 0 (h infradores ÍIICOI'l'PI'ÚÕ lllll muJla igual a 
quota de um semc>slrc•, e BIHlca excedente de 2()();)000, 
que ser:í eohracla com a iwportaueia Ju impo.-;to. 

Art. 21. O• casos lin nwlt.a dos artigos antecedente::: 
~ão oh.ieelo clt• dc~llllllt'ia P•~ranle :Js Autoridades :HI
minislrali,·as. c:aiH'Ild" au.; tkllllllt'iank~ tw•Ltde cLt 
n•s[lt'<:IÍ\ a Ílllj'urlallria. 

C.\I'ITI'Lti I\ .. 
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Arl. 2:2. A cohranc::a tlo imposto de industr·ias e 
prolissõcs sPr:t reali;.:ada a hoca do cofre Ja Estac;ão. 
competente, pt·eccdendo annuncios por cdilaes nos Jo
gares do costlllne c nas folhas publicas: 

L • Nos mezes de Setcmhro e Outubro, se o imposto 
não exceder de 121)000. 

2. o Em duas prcstac::.üe~ ig-uacs, a f. • nos mczes de 
Setembro c Outubro e a 2." nos de .Março c Ahril, 
se exceder áquella quau tia. 

3. • Antes dos prazo"' marcados, se os collcctauos 
o quizerem, ou se fôr ncce~sa rio acautelar os direitos 
da Fazcnua Nacional, por motivo de abertura de fal
lcncia ou de obito do contribuinte. 

At·t. 23. Os que não pagarem o imposto nesses prazos 
incorreráõ na multa de 6 "lo do valor delle (Lei 
11. 0 Hi07 deSW de Setembro de :1867, art. 30); sendo 
executados pelo mesmo imposto e multa. 

Art. 2~. A cobrança não realizada á boca do cofre po
derá ser agenciada, antes do recurso ao meio executivo, 
pelos Cobradores das Recebedorias, ou, nos Jogares po· 
)mlosos, por Agentes dos Chefes das outras Estações 
Fiscaes ou dos Thesoureiros das mesmas Estações, onde 
os houver; precedendo autorização das Thcsourarias 
de Fazenda. 

§ L" Os Chefes das Estações Fiscaes c:m os Theso\l
reiros são responsaveis por estes Agentes, de quem 
podem exigir fiança. 

§ 2. o Aos mesmos Agentes abonar-se-ha metade d.a 
multa, que arrecadarem no domicilio dos contribuintes, 
n:~ r.onformir.ladc da. Cirrular 11. '' 30í de 30 tlc Sclemhn• 
d" 18fij', 
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~ 3. • O producto arrecadado pelos Ag-entes ser~t en
tregue nas Recebedorias, onde as houver, no ultimo 
dia de cada semana e, nos demais lugares, nas res
pectivas Estações dentro dos pra:r.os marcados pelo.~ 
referidos CIH•fcs. Serão nJn·esent.aLios nesse acto os 
eonhecimen los em ser, repu Laudo-se rohraLios os tpw 
falta rem. 

C.\PITULO \'. 

Art. ~m. As rrl'lamacôt's ~~·rão feitas até :ltJ de AQ"o~lo 
aos Chefes das Estaçdcs do arrecadação, os quaL~s, ú 
vista das altegaçõcs e informações competentes, pro
fcl'irúõ sobre cllas decisão, facultando os recurso-; 
legaes. 

~ f.• Fóra desse prazo, nenhuma-rcdamação scrúatl
milthla pelos Chefes tlas Eslat;ões Llc anecatlação, a 
uão ser: 

L" Por m·dcm do 1\linistro da Fazenda na Ctkte c 
Província do I\ i o de Janeiro, c do~ Inspcctores das Th<'
sourarias nas outras Pt·ovincias, no caso não previsto dt~ 
incidente justificado. 

2. • Pelos collectados, sem fundamen lo para o serem, 
ou a quem por direito compila o beneficio da resti
tuição. 

3." Pelos que forem comprehendidos no lançamtnlo 
depois de findo o processo, na fórma do art. 20; devendo 
porém, neste caso e no do ~ 3." do art. 3 ~ ser in ten
tada a reclamação dentro do prazo de 30 llias, a contar 
daqucllc, em que se derem os factos especificados nos 
mesmos a r l.igos. 

Art. 26. O 1\Iinistro da Fazenda e os Inspectores llas 
Thesourarias, com approvação do mesmo 1\linistro, PO
dem concede1· remissão total ou parcial do imposto, 
não só no caso de incendio e outro facto extraordi
nario, conto no de escassez dos retlitos da industria 
ou profissão. 

§ unico. As petições para remissão do imposto, nos 
casos deste artigo, podem ser dirigidas em qualquer 
tempo ao l\linistt·o da Fazcn1la c aos lnspcctorc:-- das 
Thcsourarias, por ria tla.s E~la~iJe,; Fbcaes competente~. 
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Art.. ':!.7. Das t!ccisõcs LI os CliCfes 1las Estações de 31'• 
rccadação havcrã recurso no prazo de :lO dias, sem effcito 
suspensivo, para as 'fh(·~ourarias de Fazenda c Tribunal 
do Thcsma·o Nacion:11, r 1lo mesmo Tribunal para o Con· 
sdho de E-;tallo, 110~ l1'1'111n:> 1la lrgislação em vigor. 

C.\l'l'lTLO Yl. 

D.\ Fl~L\J.IS\1.:\o E CO:"T.\IllLID.\DL. 

Arl. :!S. A fisralis:u;;"ío do laJH:amento 1lo imposto cln 
intlusll·ias c profissões se fará tio mesmo modo cstahl~· 
l:~cil!o nos lk,!!:n lamento,; das rrndas lançadas. 

Art. 2!1. llaver;'t, para o ~~\(H!Ilienlc lia conlahilidade, 
os seguintes lirros: 

1.0 De lanramento. 
2." De qu i"Laçõcs. 
:J." De contas corrente:; dos v;tlorcs entregues aos Co

lJradores c Agentes. 
Art. :30. A·Rcccbctloria na Côrtc c as Thcsourarias 

nas Províncias rcmcttcrúõ ao Thesouro Nacional, com 
o h:llanço de cada cxcreicio, a estatística do imposto 
de in1lustrias c pro!lssões, acompanhada das obscrva
~õo.~ quo lhes occorrcrom. 

Art. :31. A porcenta,o;cm r mais despczas do expe
diente da arrecallação, administração c fisealisação, as 
i•pocas para as entregas do pro1lucto arrecadado e pres
tação das contas do::; exaclorcs, serão as mesmas cs· 
ta)Jclecidas nos Hegu!:llnen to;; Fiscaes. 

r.APriTLO Yll. 

lll~I'OSII.;ÕE~ GEHAES. 

Art. 32. Fica ohrig:Hlo ao unposto pelo anno intei· 
HJ o que exercer a imlustria ou profissão no mcz de 
Julho, ainda que feche ou transfira o estabelecimento 
an tcs de lindo o exercido. 

~ i. o A mudança 1le profissão, ou de estabelecimento 
para rasa 1le maior ou menor altwucl, no decurso do 
t•xerrit~in, não sujl'ita o rollectad~. a au~mcnto nem 
1111_' 1L'I direito :'1 diminuição do imposto. 
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§ 2. o No caso de cessão, venda ou transfercncia do 
estabelecimento por titulo ex tr·ajudicial, qualquer dos 
interessados pód~ requerer a averbação no lanca
mcnto para o fim de exigir-se do novo dono as quohs 
do imposto ainda não pagas pelo cedente, cuja col.Jranr·a 
deva realizar-se posteriormente. · 

A falta de averbação tornarú responsavcis solidaria
mente o cessionario c o cêllcntc pelo imposto em dirida 
até o exercício, em que se houver ciTccl.uado a cessão. 

§ 3. o Cessando o exercício da induslria por falleneia, 
obito, ou fechamento da casa á ordem de Autorida
de, o impc.v: ':' não é devido pelo anno inteiro, c sim a lt·: 
o ultimo dia tlo mez antccndenle ao tia cessarão. 

Art. 3:3. O impo:>to de illllustrias e vrolh:sdes rrfio 
é onus real, nem o propl'ictario do prcdio é I'L'S}JUil
savcl pelo imposto em divida do inquilino. 

Art. M. As Camaras l\Iunicipaes não podnráõ (.bt· 
licença para o exercício de industria ou profissão aos 
que não exhibircm quitação do imposto, ou não mos
trarem, por documento da Estação Fiscal, tfUC são iscH
Ios dcllc. 

Art. 35. Os Tribunaes do Commcrcio c, owle nfio 
os houver, os Juizes Commerciacs, suspcndcrúõ do 
exercício os Corretores, Interpretes do commercio c 
Agentes de leilões, que deixarem de pagar o imposto. 

~ Unico. A mesma obrigação incumlle aos Inspt'e
ton~s das Alfandegas em relação aos IJespachan les e 
seu,; Ajudantes. 

Ar L. 36. Nenhuma acção poderá o collcctado propôt· 
ou defender em Juizo sobre 'Juestocs relativas á sua 
industria ou profissão, sem cxhibir quitação do impl)sto. 

Art. 37. As tabella s, a que se refere o art. 3. ", 
sct·ão executadas provisoriamente. 

O Governo orgauizarú c suiJmcllerú ú approvat:ão 
do Poder Legislativo, outras taucllas baseadas sobre 
a população das dilfercn tes localidades quando h ou Yer 
colhido para esse fim os necessarios elementos. 

Art. 38. A imposição das penas comminatlas neste 
1\cgulamento é da competcncia dos Chefes das HeJJar
tições de arrecadação; observando-se o processo pres
cripto no art. 74, do Regulamento annexo ao Denclo 
n. o 2551 de 17 de Março de 1860. 

Art. 39. Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

Rio de hneiro, 2:1 tle l\l;m_;o de ·18fi9. 

ri'l'tJI/Ift. ,{, ffllfll•l tl/11{. 



TABELLA A. -::; 

Das industrias e prollssões taxadas na razão da importune ia commercial dos lugares em f!UC são exercidas. 

:= 
2." ORDE~I. 5." ORDEM. 4." ORDEM. ~ 

"h 

CLASSES DAS t.• ORDEll. lHO DF. J.\:'iElRO, BAHiA E lliNAS, S. PAULO, S. PEDRO, 

I~DUSTRIAS [ PER~AliBUCO. PAR.Á. E M.-\RA~HÃO. AS DElL\IS PROVI~CIAS. 

i PROFISSÕES. --
MU.:'iiCIPIO Cidades I Outras I Fóra das Cidades I OutJ·as \ Fô1·a das Cidades I Outras I Fóra da 

ÓA CÔRTE. capitáes. cidades. _cidades. capitaes cidades. cidades. capi Lacs. dtladcs. cidades. 

.5 -~ 
;:"l 

I t.· .......... 2008000 1308000 861000 61SSOOO 1008000 668(100 IS0$000 lí0$000 308000 25$000 i 

i ............ 1008600 608000 ~ 408000 308000 ISOSOOO 368000 25$000 2118000 168000 128000 

a,a .. ,' .. ..... 001!000 sosooo 20$000 1líSOOO 23$000 168000 128000 12$000 128000 12$000 
- -
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A•!l'llf,• d,, rorn)•allliÍa (•.:tran~rira. 
Agnanll'nfí~ (lltf!rcador por grossn d,•l, 
;\SSIIl':tl' (mrreatfot• JWf pTO.~BO d1•). 

Cai'é (mrrca:!or por gros~o e en>~rador '''~). 
Calçado f'f;l.rang-riro (mercador de). 

lll 

Cambista. (0 IJUC faz tr·ansacçõe~ sobre morria.~). 
CHnwgnns, seg-es e outr·os Ychirnlo:; :-:em,•lhanf''~ (f.J-

hrkantc c mereadot· de). 
Carviio <Ir pedra (mrrrarlm dr). 
Charutos e ri~arros (fabricantn e nwt·eador d"'· 
Comm issões (em prcz:~rio de escriptorio fie). 
Consign:~ção de r.sc1·avos (rmwczario de es~:l·iptol'io ilf'). 
fJeseontos (1'11lprezario de csaiptol'io de). ' 
lliqtw ou mort.ona (rmprl'zario dt~), nJo srnrlo rJ,~ 

companhia fJIW distribua tliYitlemlo~. 
Drogu ista. . 
E~criplorio romnwrcbl (emprczario rlr). 
Estaleiro (cmprrzario de), scpat·ado tlc cstahelcf'im,•nfo 

tlc fnutlieão c fahrica de machinas. 
Fazendas (lncrcador por grosso de tecidos ou). 
Ferragem (mcrcadot· JlOI' grosso de). 
Ferro· em fi]JTa (mcrc~!lot· de). 
LitfHitlos e eomcstheis (merr:ulni' d;·). 
l\laçamcs (mercador de). 
l\Iadeiras (mercador de). 
1\[odas ( cniprczario de loja de). 
1\lovcis fahl'icatlog no estrangeil'O (mrrcador til'). 
Navios (frctadot· de). 
Ourives, com estabelccimcnfo, 
Pianos (mcrcatlot· tle). 
Rapé (mm·cador de). 
Relojoeiro, coin estabelecimento. 
Yinho (lllt'l't'adoJ' por gro,;~u del. 

2. a 1:1. \SSI·:. 

Aguas gazosas arlíHciacs (fabricante c mcrrattor ii~"J. 
Aguas mincraes c thcnnacs (mercador de). 
Armeiro, com cstahelecirn,~Hio. ' 
;\zl'i t1~ (mrm·ador (),~). 
Jlrlh:tll'; I f:tflf'Íf':IIJfl' I' flll'l'l';lfflli "''I, 
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nilh:~r c rart'~ (t,mprrzario dt~) .. 
Jlntcquim (empt·cz.ario tle). 
C:tlwlleircit·o, com csl~ helec i mcn to. 
C:tl (mcrcauor de). 
C:tltldreiro, com cstabclecirnenlo. 
Carne secea (mercador !Ir-). 
Canoças c carros tlr hois (fa!trieante c mercaclor de). 
Carros o snp;os ele alu:~nd ~nntprc:zario elo). 
C a StJuinha e JJt'OllZC ( mercadot· de ohjec l.os de). 
Cavallos a trato c de alug-nr,! (em preza rio uc cochcir:~ tle). 
Ccrioiro, com estaiJciec i mcn to. 
CcTvc•ja (mercador :I e). 
Chú (nwrcador de). 
Chocolate (mcrcauor c faiJricantc ue). 
Confeitaria (cmprczario clt:). 
Conscrvcit·o. (O qun pt'C'[':tl'a c vende conservas ali-

mc~nticias.) 
Couros (mnrcador de). 
Espelhos c quadros (mcrc;ulor de). 
Farinha llc trigo (mcrca<lo!' de). 
Fazendas (mercador por mindo tlc tPcidos ou). 
Ferragens (mercador por miudo de). 
FlOres artiliciaes (fabricante c mercador de). 
Fogões de ferro (mercador de). 
Fumo em rama (mercador de). 
Fumo em rolo(mcrcador de). 
Gatlo vaccum (marchanlc ou mercador de). 
Instrumentos de cirurgia (mcrcad.or de). 
Instrumentos de musica (idem). 
Instrumentos ele naulica e mathcmaticos (illcm). 
lnstrumen tos lle opl ica (idem). 
Ltmpista, com eslalwlt•cilltl'lliO. 
Loteri~s (Liu:sourciro de- ou mcrcaclor tle hilhetr:s tlc•). 
Louça de pot·cclana, yidro ou crystal (mercador de•). 
l\bteriacs para conslntcção (mercador de). 
Papel pintado (mercador de). 
Perfumarias (mercador de). 
Productos chimicos (fabricante e merca.dor de). 
Heboque a vapor (emprezario de). 
Roupa feita no estrangeiro (mercador de). 
Sellins fabricados no estrangeiro (mercador de). 
Sit·gueiro, com esla!Jelecimento. 
Tabaco (fabricante c mercador dr.). 
Theatro (cmprczario de). 
Toncin h o c qncijos (mercador de). 
Yi ll:l"l't' I h !JI'Íca 1111' c• lllf'l'l'adot· tlt•). 
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Abridor ou gravador, com estabelecimento. 
Açougue ( emprezario de). 
Algodão ( emprezario de fabrica de dcsca roçar). 
Algodão (fabricante e mercador de pastas de). 
Apparelhador de madeira, com officina. 
Armador, com estabelecimento. 

u:: 

Arroz (emprezario de fabrica de descascar c ensacar). 
Bahul.ctro com estabelecimento. 
Boticat·io, com estabelecimento. 
Bordador, com estabelecimento. 
Brinquedos (mercadot· de). 
Bronzcador, com estabelecimento. 
Cabello (fabricao te c mercador de at·tofactos de l. 
Café (emprezario de fabrica de despolpar), 
Calçado do paiz (mercador de). 
Cat'l'oças de aluguel {emprczario de). 
Carpinteiro, com estabelecimento. 
Chapéos (fabricante e mercador de!. 
Chapéos de sol (mercador de). 
Colchoeiro, com estabelecimento. 
Colletes para senhora c; e crinolinas (me1·cador de l. 
Corrceiro, com estabelecimento. 
Cosmo rama (em preza rio de). 
Costureira, com estabelecimento. 
Cutileiro, com estabelecimento. 
Iliorama (emprczario de). 
Dourarlor c pra lcador, eom rslabelccimento, 
Empalhador, com cstabeleeimcuto. 
Embarcações miudas (fretador de). 
Eucadernador, com estabelecimento. 
J~n talhador, com estabeleci meu to. 
E~covas ·e vassouras, 11nas (mercador de;. 
Esculptor, com estabelecimento. 
Estofador, com estabelecimento. 
Ferreiro, idem. 
Ferro em moveis (mercador de). 
Funileiro, com estabelecimento. 
Gado suíno, ovelhum e caprino (mercador de). 
Gelo (fabricante e mercador de). 
Gerente ou director de companhia ou sociedade alto. 

nyma. 
Imagens (mercador ele"). 
Kcrosenc (mercador de). 
Latoeiro, com cstahclceimcntu. 

1',\RTE 11. t.} 
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Lenha ( emprezario lle estancia de). 
Licot·es (mercador de). 
Livros (mercador de). . 
Livros em branco (mercador de). 
Louça de pó de pedra (mercador de). 
l\lachinas de costura (mercador de). 
1\lachinas agrícolas (mercador de). 
l\lachinas hydraulicas (idem). 
l\larceneiro, com estabelecimento. 
l\larmore (mercador de). 
Mascate ou bofarinhciro. 
Massas alimentícias (fabricante e mercador tlc). 
Moveis do paiz (mercadot· de). 
l\lóveis usados (mercador de). 
Musicas (idem). 
PadaJ'ia (em prezario de). 
Papel c objectos de esel'iplorio ( mercallot· de). 
Pescado (emprezario da banca de). 
l'enteeiro, com estabelecimento. 
l'ltOsphoros (fabricante c mercador de). 
Pintor, com estabelecimento. 
l'oleeiro, idem. 
lletratista, idem. 
Roupa de fanta'!lia (alugador de). 
Roupa feita no paiz (mercador de). 
Sabão e velas de sebo (mercador de). 
Sal (idem). 
Sanguesugas (idem). 
Sapateiro, com estabelecimento. 
Selleiro, com estabelecimento. 
Sementes (mercador de). 
Serralheiro, com estabelecimento. 
Tamanqueiro, com estabelecimento. 
Tanoeiro, idem. 
Tintas (mercador lle). 
Ti n turciro, com es tabelecimeuio. 
Velas de navios (fabricante e mercador de). 
Velas de stearina (mercador de). 
Vidraceiro, com estabelecimento. 
Yioleiro, idem. 



Tabella B. 

Da!!l iudush•ialll e aarolis!!liies taxadal!l com 
t•ela~ao 1i impttrtancia cntllmet•clal do~ 
lugarel'!l, nuts por un1a tas•lfat excepcional. 

~OC!tliAlH~ ANONHIA .-1,~j 0
/ 0 dos divitJ.endos que dis

tribuir aos accionislas no exer
cício anterior ao do lançamento. 

llANQUEIRO. 

Hiu de Janeiro ........................ . 
B:tltia c PernamLuco ................... . 
Maranhão, Pará, S. Paulo, c S. Pedro ...... . 
Em IJUahJucr outra Provinda •........... 

CORRETOR. 

{
Fundos publicos ......... . 

llio de Janeiro. Mer~adorias .............. . 
Nav1os .................. . 

Jhhia e Per- )' Fundos P!lblicos ......... . 
' 1 \ :Mcrcadonas ............. . 

nam Juro ... r Na v i os .•................. 
Nas demais Províncias .............•..... 

.\GENn: DE LEILÕES. 

H in de Janeiro .... : .•................... 
Hah ia e Pernambuco .................... . 
Na,; dem<ii~ Provindas .................. . 

DESI'ACIL\NTE DE .\I.FA!'IIIM;A. 

H iu tle .Janeiro ......................... . 

lhhia ........ ·1 
l'crnambuco .. . 
i\laranháo . . . . . . ....................... . 
Pará .....•.... 
t'. Pedro ...... 1 

:\~1,; demais l'ruv iw:iiJ,; .................. . 

2:000b000 
1:0008000 

7008000 
WObOOO 

noosooo 
300~00(1 
200#000 
~50~000 
HiOl\0011 
100~000 

2(~J~OOO 

HUOI)OUII 
'lOOl{UOII 
~(J(J~OOO 
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.\JUDANTE DE DESPACHANTE. 

~(etade das taxas estabelecidas para Desp:•· 
chante. 

TRAPICHEIRil. 

Hio de Janeiro ........................ . 
Bahia ......... ) 
Pernambuco ... ( 
Maranhão ...... ~ ........................ . 
Parã ......... . 
S. Pedro .... . 
Nas demais Província~ .................. . 

Adctrtcncias. 

!)(}()~000 

300~000 

1()()~000 

1." O Corretor que, nas cidades de Rio de Janeiro 
Bahia e Pernambuco, accumular o serviço de dous 
ou de todos os ramos de corretagem, pagarã uma taxa 
fixa equivalente á somma das taxas determinadas para 
cada um delles. 

2. a Os Corretores e Agentes de leilões, que exerce
rem o officio em lugar onde não houver Praça do 
Commercio, pagarãõ metade da taxa fixa. 

3. a Além do imposto lixo estabelecido nesta tabella, 
pagão essas industrias e prolissões o imposto propor
cional da tabella O, excepto as Sociedades anonymas 
<Jue dêm dividendo e os Ajudantes de depachantes. 
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Tabella C •• 

lto81 estabeleelnaento•lad•••trlaes taxado~ 
eom rela~ilo aos 111elo~ de prodne~o. 

Algodão (fabrica de fiar e tecer) .....•.... 
.Mais: por tear mecanico movido a vapor, 
agua ou animal ...................... . 
J>or tear á mão ...................... . 

A~phalto ou marmore artificial (fabrica de) 
i\Iais 1SOOO por operario, até o maximo 
r! e ................................. . 

Assucar (fabrica de refinação de) movida a 
rapor ou por agua, não sendo o assucar 
ua propria laYoura do emprezario ..... . 
.Mais 2~000 por opera rio, até o maximo de 

Cal (fabrica de). Cada forno ........... .. 
Mais: ~00 réis por opera rio até o maximo 
de ............................••..... 

Cerveja (fabrica de) .................... . 
.l\lais ~00 réis por hectolitro de capacida-
de das caldeiras, até o maximo de ..... . 

Colla (fabrica de) ...................... . 
Mais ~00 réis por operario, até o maximo 
de .................................. . 

Cortume (em preza de) ................. . 
Atais : por metro cúbico dos tanques ou 
tinas de curtir ...................... . 
11$000 por opcrario, até o maximo de .. . 

Distillação (fabrica de), não distillando 
productos da propria lavoura do empre-
zario ............................... . 
.lUais: por heclolitro de capacidade das 
raldeiras ............................ . 
2~000 por operario, até o maximo de .. . 

Fundição (empreza de) ................. . 
.Mais ~8000 por opera rio, até o maximo de 

Fundição e fabrica de machinas (1.1mpreza 
de) ................................. . 
Corn estaleiro ...................•.... 
Mais 5~000 por operado, até o maximo 
rir .................................. . 

201~000 

~~000 
18000 

20;)000 

12~000 

1006000 
~0~000 
l0/~000 

~1$000 
50~000 

2001$000 
10~000 

~sooo 
12~000 

1$800 
205000 

100#000 

il$000 
~1$000 

305000 
40!>000 

200W>OO 
~.{}()~()()() 

ãmoon 
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Gaz para ílluminação (fabricante de), não 
sendo companhia anonyma estabelecida 
no Brasil, 5 ré~ por hectolitro de capa
cidade dos gazometros, até o maxim!'l de 

Olead_os (fabrica de) .................... . 
~la1s: por mesa de estampar .......... . 
2~000 por operario, att'l o maximo de .. . 

fllros mrd icinae.~ (fabrica de) .......... . 
~lais r~oo rt\is por opera rio, alt~ o maximo 
de .................................. . 

Ollaria. Cada fomo ...........•......... 
Mais ! 1)000 réi,; por opcrario, at{~ o ma-
x irno de........... . . . . . ............ . 

Papel para cscrcVl'l' ou imprimir (fabrica 
tle). Cada cylindro .................... . 
~Iais t~OOO por opera rio, até o maximo dt• 

Papcl pintado (fahrica de). Cada eylintlro .. 
1\lais f~OOO por opera rio, até o maximo de 

l':qwlão e papt•l de eml.ll'ulho (fabrica de). 
Cada tina ............................ . 
Mais 28000 por operario, até o maximo ~~~~ 

napú (fabl'ica de) ........................ . 
I\lais : por forno ....................... . 
3$000 por operario, a tt'J o maximo de .... . 

Sabão c velas de sebo (fabrica de) .•....... 
l\lais: por caldeira que r,ontenha cinco hec-
tolitros ou menos ..................... . 
26000 por operaria, a Lé o maximo de .... . 

SPnaria a vapor (cmpreza de) ............ . 
J\lais 45000 por opcrario, até o maximo de 

Tabaco (fabrica ou rstanquc de) .......... . 
.Mais 2 1~000 por oper:trio, até o maximo de 

V•~las de stearina (fabrica dr) .•...•....... 
Mais: por cahleira que contenha cineo hcc
toli tros ou menos ...•.....•....•....... 
:J~OOO por opera rio, a tt'~ o mnimo de .... . 

V itlros (fabrica de). Cada fomo ........... . 
l\lais i;.!OOO pot· oprrario; até o maximo t11• 

2:0006000 
wsooo 
26000 

20f}OOO 
HI~OOO 

t, ..• sooo 
10#000 

20~000 
101~000 
Hl~(XHJ 
msooo 
41)000 

20~0011 
100~0011 
10,)001 
30~000 
~iO~OOO 

ri60fXI 
20$000 
filMOOO 
!,(1,)000 
:i0$000 
2060011 
80fl001l 

:;sooo 
306000 
10~000 
wsooo 

1." Ai>. taxa~ marcada~ nn~ta tal e !la ~;erão apiJiica~las na 
Côrtt~ P P1·ovinf'ias •lo Hio rlc hllfdro. Bahia P Pet·
namJmro: na.' dl'llt:ti.' l'ro,incia~ ··oltr~r-~•·-lta Jtfll' 
llll'!:td , •. 
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2. • Os estabelecimentos mencionados na mesma ta
bclla estão sujeitos â menor taxa proporcional tla 
tabella D. 

3. a Os indivíduos menores de 16 ao nos e maiores tlc 
60 serão contados na razão de metade do seu numero. 

t,. • As mulheres empregadas na qualidade de ope
rarias serão contadas do mesmo modo por que se rontão 
os homen~. 

ti." Não se conlaráu como operarios a mulhe1· e o,; 
filhos solteiros trabalhando com o chefe da fam i lia no !'f' li 
Jll'oprio t'~ talwlPeimenlo. 
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Tabella D .. 

Das Jndmttrlas e pt•o0!11si5el!l taxadalil ua 
proator~o do valor locath·o elo~ predltt~ 
ena qllt"' ~iltt exer.-idaN. 

·1." CI..\!':SE.- 20 "/u. 

Advogado. 
Agente de companhia t'~lr:wg1•i•·a. 
Agcn te de leilões. 
Aguardente (mercador por grosso rir). 
Armeiro, com rstahelrcimento. 
Assucar (mr•·cado•· por gros:;o de). 
Banqueiro. . 
Barbeiro, com estabelecimento. 
Bilhares (fabricante e merrador de). 
Cafú (mercador por f' rosso P cnsacallor de). 
Calçado estrangeiro (mrrcador por g-rosso de). 
Cambista. 
Carruagens, seges e outros vchiculos semelhantes (fa-

bricante e mercador de). 
Carvão de pedra (mercador tle). 
Chá (mercador de). 
Chapéos (fabricante c mercador de). 
Chap{ws de sol (idem idem). 
Commissõcs (escripl.orio de). 
Consig-nação de escravos (m:criplol·io de•). 
Confeitaria (emprezarioj di··J. 
Corretor. 
Hescontos (cscdptorio de). 
Escriptorio commcrcial (dono de). 
l~azendas (rncre:~dor por 1-n·osso de) . 
.l<c•rragcm (idem). 
Frrro em barra (idem:l. 
Flores arlilici:les (fabricante e mercador de). 
Guarda-Jiuos. 
Instmmentos do cirurgia (mercador de). 
Instrumcn tos de musica (idem). 
Instrumentos de nautica i1 mal.hemalicos (idmn). 
Instrumentos de opl.ica (irlrm). 
Kl'rMcnr <it1rm1. 
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Lout.;a Jina, de porcelana, vidro ou crystal (idem). 
Livros (mercador de) 
Livros em branco (idem). 
Medico. 
Modas (emprezario de loja de). 
~laveis fabricados no estrangeiro (mercador de) 
Navios (fretador de). 
Papel c objectos de escriptorio (mercador da). 
Papel pintado (mercador de). 
Photographia (emprezario de). 
Perfumarias (mCI·cador de). 
Pianos (idem). 
Hapé (idem). 
Hclojoeiro, com estabelccimen to. 
Houpa feita no estrangeiro (mercador de). 
Sabão e velas de sebo (mercador de). 
Sellins fabricados no estrangeiro (mercador de). 
Scrventual'io de officio de justiça, comprehendidos os 

escrivães do juizo ecclesiastico e de paz, os da policia, 
os curadores genes de heranças jacentes c Jwns de 
ausrmtes e os depositarias publicas, excepto o que 
cslivcr obrigado ao imposto sohre os vencimentos 
de que trata o Derreto n. • 3977 de J2 de Ontnhro 
de 1867. 

Velas de stcarina (mercador de). 
Vinho (mercador por gros~o de). 

2." CLASSE 10 °/0 • 

Aguas gazosas artificiaes (fabricante e met·,•atlot· rle). 
Aguas mineraes e thermaes (mercador de\. 
Alfaiate, com estabelecimento. ' 
A1·mador. 
At·marinho (emprezal'io dr•). 
Avaliador. 
Azeite (mercador de). 
Bilhar e café (emprezario de). 
Boncts (fabricante c met·cador de). 
Botequim (emprezario de). · 
Boticario, com estabelecimento. 
Brinquedos (mercador de). 
Gabelteireiro, com estabelecimento. 
C:tbello (mercador de artefactos de). 
Cal (mercador de). 
Caldeireiro, com estabelecimento. 
r.arne sccca (mrrr.:~dor dr). 

I'ARTF. 11. 11i 
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C11Toç.1s de aluguel tempt·ezario de). 
Carro-; e segcs de alugue~ ( empt·ezal'io de). 
Casa de pasto (emprezariO de). 
Ca vali os a trato e de aluguel ( emprezario de cocheit·a de). 
Cerieiro, com estabelecimento. 
Ceneja (mêrcador de). 
Charutos e cigarros (idem). 
Chocolate (fabricante c met·eallor 1lt>L 
Círurgíãn-tlen lista. 
Colehoeíro, com t)S!a IJ(' lednH•n to. 
Colleles para senhoras c niuoliuas (mercador li!! l. 
Congervciro. (Merea1lor dt> ronsenas a I imrnt irias l. 
Contractador de obras. 
Cori"cciro, com es la))('leci meu to. 
Costureira, com eslahclf'ci nwnto. 
Couros (mercador de). 
Jlespaehante da Alfandc~a. 
Bt~spaehanlc ela Camara 1\Innidpal c da Jlnlki:J. 
Uroguista. 
Embarcações miudas (fretador eleJ. 
Engenheiro civil. 
Escovas c vassouras, finas (mcrc.ador dr). 
Espelhos c quadros, (mercadot· df'). 
Estof:ldor, com estahelceimenlo. 
Farinha de trigo (mcrcadm· dn). 
Fazendas (mercador por mindo de lt•dtln~ nu). 
F~t'l'agem (mercador pGr mimlo tlc). 
FetTo em moveis (mercador de). 
Flores na turaes (mercador d1•). 
Fogões de feiTo (mcrca1lot· tlr 1. 
Fumo em rama (idem). 
Fumo em rôlo (Idem). 
Hado vaceum (idem). 
naJões ( fal>!'ican te de). 
1:rrentc ou rlirreloJ· 1le eomp:mhia ou sorirtlai!P ano-

nyma. 
In terprctes do commet·cio. 
Lampisla, com estabeledmenln. 
Licores (mercador de). 
Liquidante de massas fallidas. 
Liquidos e comestíveis (mrr•·ador 1lr). 
Li VI'OS usados (idem). · 
Loterias (lhcsourcit·o tlc-ou mercador de bilhrtcí' dPl. 
Ulaçames (mercador 1IP 1. · 
l\Iadei r as (idem). 
i\lat'IUOI'e ~itknú . 
. \lnrei~ •.lo paiz (idem.\. 
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Om· i ves, com estabelecimento. 
Productos chimicos (fabricante e niercador de). 
Roupa de fantasia (alugador de). 
Houpa feita no paiz (mercador de). 
Selleiro, com estabelecimento. 
Sirgneiro, com estabcl('cinwnlo. 
Solicitador e Procurador d1• cansa~. 
Tabaco (mPrcador de). 
'l'amantiUPiro, com eslahPit>t'ÍIIli'Jlln. 
Tanoeiro, idem. • 
Tintureit·o, idem. 
'fol'nciro, Úlmn. 
Toucinho c queijos (mercadot· dr). 
Typographia (emprczario dn). 
Tavcma (idem). 
\'estimentciro, com c.c;tahclcr.imento. 
\' ina~rf' (f a ht·iran te.e mercador de). 

:l." r:L.\SSE. -!'_i"/., 

AIH'itlor ou gTavador, com t•slabell'cimrnlo. 
Açougue (cmprezario de). 
Afinador e concertador de pianos. 
Algodão ( empt·ezario de fabrica de descaroçar). 
Algodão (emprezario de fabrica de pastas tlc). 
Amolador, com estabelecimento. 
Apparelhador de gaz, idem . 
.'\rameiro. (Fabricante de gaiolas e outros ol>jeclo~ dt• 

arame). 
Arroz (emprczario de fabrica de tlescascar P Pns:~e:~r). 
Bahnleiro, com estabelecimento. 
Bat·ca de banhos (em preza rio de). 
Cadeirinhas e Jiteiras (alugador de). 
Caf~ (emprezario de fabrica tle despôlpar). 
Café mo ido (mercador de). · 
Caixas p;)ra chapéos (fabricante c mt'J'raiiRJ' tl1• \. 
Caixas para clwrutos (idem). 
Caixas para relogios (idem). 
Caixas para sabão e velas (idem). 
Calçado do paiz (mercador dr). · 
Carvão vegetal e coke (idom). 
Casa de banhos (emprczat·io tlc~). 
Casa de saudc (idrm). 
t:olli'gio (direr.tor 1lr). 
Concertaclor tlc leques. 
Cosmorama ( empt•rza rio tlt• \, 
lliorama (ide 
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Estabelecimentos industriaes da tabella C, comprehen· 
didos os depositos em que sejão expostos á venda 
os respectivos productos, se não estiverem separados 
completamente. 

Figuras de gesso ou barro (fabricante e mercador de). 
Fogos de artificio (fabricante e mercador de). 
Funileiro, com estabelecimento. 
Gelo (fabricante c mercador de). 
Hospedaria (cmprczario de). 
Latoeiro, com estabelecimento. 
I.ithographia (cmprezario de). 
Louça de pú de pedra (mcrcatlo1· 1l1' ). 
1\lachinas de costura (idem). 
l\lachinas agrícolas (idem). · 
Machinas hydraulicas (idem). 
Massas alimenticias (fabt·icante e mercador de). 
l\latcriaes pat·a con~trucção (mercador dr) . 
.1\loYcis usados (mercador de). · 
1\lusicas (mercador de). 
Padaria (emprezario de). 
Sal (mercador de). 
Tamanqueiro, com estahelccimen lo. 
Tintas (mercador de). 
Trapicheiro. 
Typos (fabricante e mercador de). 
Velas de navios (mercador e fabricante rle). 
Vidraceiro, com estabelecimento. 
\rioleiro, com estabell'cimcnto. 

Senhor.-A verba do Orçamente deste Ministerio, des
tinada á ajudas de custo, está esgotada, e torna·se indis· 
pensavel suppril-a com um credito snpplementar. Se a 
este serviço, de sua na tu reza incerto, não fosse applica
da uma verba especial de 20:000~ deixando-o comprc
hendido na verha geral do~ r;. o «justiças de I. a instan
cia » da qual é um accessorio, não se daria o deficit, c 
não houvera necessidade da abertura de um credito. 
Realmente á medida que se operão na magistratura as 
remoções, os magistrados removidos deixão de percc· 
ber por muitos mezes as respectivas gratificações, que 
até certo ponto compcnsão o avanço da ajuda de custo. 
Nas condições actuaes essa compensação foi maior, por· 
que muitos dos magistrados, que receberão ajudas de 
rn~to, rrão .iuizes rle dirt>ito avulsos, que estavão prrcr-



IXECUTIVO. 

bendo ordenado. Se o governo de Vossa .Magestade Im
.{lerial houvesse nomeado para as comarcas vagas novos 
JUizes teria sem duvida poupado a verba -ajudas de 
custo-, mas além de preterir magistrados em disponibi· 
lictade, houvera mantido oonus, que pesava sobre o the
souro e que, infelizmente, ainda não pôde ser extincto. 
Com os 9 juizes de direito avulsos, chamados a exerci
cio, se despendeu ern ajudas de custo 6:9oonooo, porém 
se annullárão :1~:~00~000 de ordenados, quo elles pcr
cobêrão sem pr~star serviços. As tabellas juntas de
monstrão estes calculos, assim como o estado do crcdilo 
e o modo por que foi applicado. Sendo necessario acudir 
il este serviço imprescindivel, venho respeitosamenln 
submetter á consideração de Vossa Magestadc Imperial 
e decreto, que autorisa este Miuisterio a abrir um cre
dito de :l5:000aooo para :mpprir a vet·ba esgotada de 
• ajudas de custo. , 

Tenho a honra do ser, Senhor, de Vossa Magestadn 
Imperial, subdito fiel e reverente. 

José Martiniano de Alencar. 

DECltETO N. ~3í7 -DE 23 DE MARÇO DE 1869. 

Abre ao Ministro e Secretario de Estado do~ Negocios da Justiça, 
um ,credito supplementar da quantia de 13:0008000 para oc
correr ás despezas no c·orrcnte exercício tle :1868 a 186!1, com 
a vc1·ba-Ajudas de custo a Juizes de Direito c 1\lunieipac~.--

Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por 
bem, na conformidade do § 2. • do art. ~. • da Lei n. 589 
de 9 de Setembro de :1850, Autorisar pela Repartição rios 
Negocios da Justiça, o credito supplementar da quantia 
de HS:OOO~OOO, pat·a occorrer ás despezas no corrente 
exercicio de 1868 a 1869, da verba-Ajudas de custo a 
Juizes de Direito e Municipaes-, devendo esta medida 
ser levada em tempo competente ao conhecimento fio 
Corpo Legislativo. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, l\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte tres de Março do mil oito
centos sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da ln~lf'
pendencia c do Imperio. 

Com a rubriea de Sua Magcstatle o Imperador. 

Jo$é .Marfinia 110 de, ~~n(tJ,'·. 



TABELLA N. 1. 

~·ào do~ Juhes d;o Direit .. :nulsos•('om ,·eneiaut"uto de ordeuado á quem se designát•uo Comareas ou fuga:res d1• (:1aetf'" 
Pollei:t D9 :&•etual exereieio de 1S6S a :IS69, e das ajudas de custo concedidas na l'tirma do Decreto n.• 88'7 de ~G 
Julho de 1-SGO. 

;o.Q:IIE:'. Ll:f.ARES DE>If,:\".IDOS. I.VfoA li ES QI:E S[R YIÂO. D.H AS DAS DEMISSÕF.S. 
D.I.TAS 

DAS D~IGI'i AÇÕF-3. 

liu .\u~u.,tu <h ::;ih a .... ·I Chefe de Policia das Alagô:ts •. jDec. de G de Julho 18G8 .. jCapital da Provincia do Ma-
ranhao ................. 1 De~. ~5 Julho 1868. 

.in• <11· .\zt'll'do \lonteiro.IComarca do Rio Verdc.-;l,linas 
Geracs .................... ,Estiuctaem 2:? Dez. 1865. 

·;tu de ArJUiu Lilltra ..... !Chefe de l'olicia de Goyaz ..... , Dec. ti e 19 de Junho 1867. 

tLltJ Uhn1:Jht\~ da Si h a •• 

, FrJnl:eiii~o cinimaràes •. 1 

m :1. Juiz BJrreto ....... . 

ULd'J Fm·tado ole Aluu-
•rqt:e (aYalcante ...•.... 1 " 

rd.; ,iJ ~ilva Habdlo •.•.. 

:\íari:l d~ .\lin:qnerqnl' 
~! ..................... .. 

" do Ceará ...• _, -, 

, de Pcrnam!Juco1 " 

" do Rio Grande 
do ~orle .•.• 

" dl' l\Iinas-Gcraes• " 

" do !\Iaranbão •• 1 " 

" do Amazonas .. 

; de Out. 

~o de Julho tSü~. _ 

)I 

~! 

~:; 11 

Comarca de Angra dos Reis. 
-Rio de Janeiro ......... " Comarca de S. llorja.-S. 
Pedro do Snl. ........... 

Comarca do Parab,·buna.-
:.\linas-Geraes ..• : .....•.• 

Comarca de E' • .Jose de Mi-
pibú.-!1. Gr:mtlc do Norte. ' 

Comarca do Campo Maior.-
Piauln .......•.••.•.•.• ! " 

Comarr~ dos R~is l\lagos.-1 
Espirito Santo .•.••••.•• ·j ,, 

Comarca da ImpPratriz.-
Alagoas ......••.•.••.... , " 

c ~ r 1 
omarcade::-o 1mões.-Ama-: 
zonas ••...•.........•... ! iJ 

••'êrt'l,•i · ·' ,), r ,t;Hlco tl·'s :s"egori;,s lia Jn;tiç~. em :3 d~ )!arco de t3G:J.-Awlré .-ifi:J•t.<lo de l'adtw. Fl~ltl''l· 

)I )I )I 

)) }) 

" " " 

21 Out. 

2:í Julho " 

2ft )) " 
:!1 Out. " 

8 Julho " 

AJiilMS 
DE CVSTO 

CO~ CEDIDAS 

900SOOO 

r.oo~ooo 

1::l008(J00 

-i00$08Q 

GOOSOOO 

r,oosooo 

I 1:3009000 

7008000 

I 700$000 

6: 900/1000_ 

-~ 

.... 
c-: 
..; 
c 
rr. 

g 
-:: c 
e 
!:"r 
::s 



TABELLA N. 2. 

fit>}açào dos Juizes de Oh•eito noJUeados Chefe!ii de Policia durnnte o aetual exercício de -1888 a -1803 t
das ajudas de eusto que se lhes arbitrou na fúrma du Decreto a.o t18'7 de 28 de .Julho de tHõO. 

PRO\"IXCIAS PARl QUE FORAO D\TAS 
lniDAS DF. 

:-IO~lES. CO:U.\RC.\S D'ONOE S AIIIR:Í:O. CUSTO Ql:f: 
NOMEADOS. DAS XO~IEAÇÜES. 

TIVERÁ.O. 

' 

Jose lgnacio Gomes Guimaracs .......... Franca, em S. Paulo ..... S. Paulo ................ 2ã de Julho de !868. 5&08000 

í· rancisco de Faria Lemos ..•.•.....•.... Santarém, no Pará .••.••• Rio Grande do ::-lorte •••. 31 " " 1: 100SOOO 

I rancisco Leite da Costa Belém ..•...... Rio Pardo, em :\li nas ....• Minas-Geraes ............ 22 " " W0$000 

~!arcos Corl't!a da Camara Tamarindo ..... Tacaratú, em Pernambuco. Amazonas .•.•.....••..•• 31 deüutullro .. l • .'iOOSOOO 

.\mcrico Militao de Freitas .GuimarJes .••.• Jardim, no Ceará .••.•.••• Sergipe ..•......•....•.• 8 de Agosw " 1:000$000 

Julio Barbosa de Yasconcellos ••.••.•...•. Brejo, no Maranhlio •.•..• Paraná ........ , ••• : ••..• 21 de Outubro " soosooa 

~~rapião Emebi9 tlc Assumpcão •...•....• Imperatriz, nas Alagôas •.• j Parahyba .•••••....••.•• 20 de Jui!Jo " soosooo 

1 q~ t:o,~lbo Bastos ......... .-•.......... Paranahyba, Goyaz. • ..• Rio Grande do Sul .•.... , ~9 de Agosto " 1:000$000 

'T:!~OBOOO 

:'•'oWIJiÜ <1·· J·:;t.hlc• <l·.i, :\,o~··;io~.- oh J·.~>ti•:;l, em ~.j lle ~lal't;•) de 1%').-.!Htfré .i'I!Jrt.~lo dt Podilll fo'To"l!/'1/. 

= ..... 
~ 
·c 
:::! .... 
e 

-~-~ "-! 



TABELLA N. ~. 

Jiefação dos Juizes de Direito ••cnaovldos de umas para outras Com:u•cas e de Cllefel!ó de Poliela de umas 
para outras Provlncias, durante o actual exerelclo de tS~ a t89, e das aJudas de t"osto que se lhes 
:wbkrou na fõrma do Det"reto n. 0 68., de ~8 de Julho d~ f8GO. 

NOMES. COMARCAS E I'IIOYI:'iCIAS Eill 
QUE SERYIRiO. 

CO~IARC,\S E PRO'f!Sf.I.\S 1'.\Rl 
QUE FORÃO RE~O\"JDOS. 

DATAi 
DAS nEl!OÇOES, 

.\otonio Joaquim Rodrigues ..• ·i Chefe de Policia de Sergipe ..• ·[Chefe de Policia do Espírito I 
Santo •....•.•...•.....•.. ·j Dec. 3 t Julho 1868. 

Esmerino Gomes Parente....... » ,, do Amazonas .• Chefe de Policia do t:cnra..... " " " , 
:oao lgnacio Sih·eira da Motta ... IComarcadcJncnrehy-S.Paulo. Comarca_da Capital de Santa 1 

Catbarma •.•.•.•••..••.••• 

1 

" :l~ Agosto " 
Francisco de Faria Lemos •..•••• Chefe de ~olicia do Rio Grande . . , 

do Nor1e .....•.•.•...• , .•• Chefe de Pohcm de I crnam-
buco......... ... . • .. .. . .. . " 21 Outubro " 

Francisco Be~nardes de Carvalho. Comarca de Inhamuo~ •. -Ceará. Comarca de Aracaty, Ceará ... j " 3 Ago~to ,, 
:'>lanoel da Silva l'llafra... ... . • . • " de Paranagua.- Pa- I 

raná .•.• ,......... " do Brejo, Maranhflo.. " 21 Outubro " 
Francisco de Assis Olh·eira Maciel. ,, do Aracaty.- Ceará. ·1 t .• V ara Crime em Pernambuco " S ,\sosto ,, 
.los!' Soares Teixeira de Gou1·êa... " da Constituição.- S. l 

Paulo ............. Com~rca de l\lagé, Rio de .Ta· " 
ne1ro..................... " 1~ Dez. " 

:'Prrcl~lria de Estado dos Xegocios da .Justi~a. em '2~ dt> Mar~ o til' 1869 .-.! ndr•: .1 >.U]!tslo d•J P(lrht(l l-'/Nti'Y. 

AlUDAS 
DE CUSTO 
CO~CEDIDAS 

1:200/1000 
1:5008000 

1:0008000 

4008000 
7008000 

8008000 
900/1000 

6001000 

7;1tlé\fl0t'O 

-I& 
Ql; 

;;.. 
<:': 
....; 
c 
(f. 

e 
c .., 
c = 
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EXECUTIVO. 12!1 

DECRETO N. ~3í8- DE 3 DE ABRIL DI!: 1869. 

Extingue a C!?.l?_nia Militar de Pimenteiras. 

Atlendcndo ao que representou a Presidtmcia da Pro
víncia de Pernambuco, Hei por bem Extinguit· a Colonia 
l\Iilitar de Pimenteiras, crcada na mesma Prorincia 
pelo Decreto n. o 729 de 9 de Novembro de 1850. 

O Barão de Murili!Ja, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, l\linistro e Secretario de Estado dos Nc
gocios da Guerra, assim o tenha entendido e faça e.\.e
cntar Palacio do llio d11 Janeiro, em ln•s de Ahril de 
mil oitocentos sessenta c nove, quadragesimo oita r o 
da lntlepcndcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

JJa nlo d1' Jluritiba. 

Senhor .-Tcn!JO a honra de sulJme tler á approvaçiio 
de Vossa 1\lagcsta(le hnperial, o Decreto junto, abrindo 
o credito de 6.311 :8t.i0680!J rs. ao Ministerio da Marinha 
para saldar suas despezas no a.;tual exercício de 1868 a 
1869, sendo 77:218$058 para a verba Batalhão Navat 
800:299(.1025 para a de Arsenacs, 3.480:383~981 para a 
da Forr:a Naval, &0: 42lj,#827 para a de navios desarma
dos, i 76:25õ51Hl para a de hospi <acs, 31: 206!)99i para 
a de reformados e 1.616:072~805 para a das tlespezas 
extraonlinarias c eventuacs. Esta providencia, que se 
!Jast~a uo ~ 2. 0 do art. 4. 0 da lei i1. asn, de 9 de Setem
bro de 1850, é cabalmente justificada pelas considera
ções, que vou respeitosamente ex pôr á Vossa Magestadc 
Imperial. 

O art. 5. o da lei n. tõ07, de 26 de Setembro de 1867, 
votou para as mencionadas rubricas os seguintes cre
ditos. 
~ !J." Batalhão Naval. ..•....•....... 
~ l~. Arsenacs ................... . 
~ 1 L For(: a naval. ................ . 

I'ARIE u. 

i20:29!)~fj8(} 
2. 23fA:: 782~0{(!) 
';!.617:997~Ki0 

17 



130 ACTOS DO PODER 

§ H>. Naviosdesãrmados ........•... 
§ 10. Hospitaes ................... . 
§ 19. Reformados ................ .. 

38:708~800 
183:131#000 
100:193~752 

§ 21. Despezasextraonlinat'ias e evcn-
tuacs.............. ... . .. .. 200:000~00!) 

O Decreto n. 'i,279, de 2~ de N ovcmbro de 1868, con
cedeu o credito extt·aordinario de 5.8Hi:OOO~OOO para 
as dcspezas de oito mezes das verbas: 
§ 12. Arsenaes ..................... -·!.966:000,)000 
~ H. Força naval.................. 3.016:ooosooo 
~ 21. Despezas extraordinarias c evcn-

tuaes...................... 83i::OOO~OOO 

Por eonta de taes credilos, segundo os exames a que 
acaba de proceder a Contadoria, cujo resultado se acha 
resumido no quadro junto, despcndeu-sc: 

§ 9. 0 Batalhão 
naval: 
Credito votado. 

Dcspeza. 

Paga no Thesou-
ro .......... . 

Paga na pagado· 
ria da marinha 

Despeza a pagar, 
calculada pro 
porcionalmen· 
te á con he·
cída, tendo-se 
cru vista a des· 
peza do exer-

3:j; 200#237 

12:6236963 

fJ:7:82Ul!OO 

cício anterior H9:693nf)38 197:5l7{l738 77:2186058 
§ U. Arse

naes: 
CredHo votado. !!.2311:78j~U'l9 
Dito extraordi· 
nario concedi· 
do ........... 1.966:0006000 11.200:78~80~9 

Despeza. 

Paga no Thesou· 
ro........... ~~0:773#599 

Paga na paga· 
doria da mari-
nha.. . .. .. .. • 21);700~508 



EXECUTIVO. 

l'aga na delega· 
ciaem Londres 39:5251333 

Paga na reparti-
ção tis!;al e es· 
quadra....... 5~:3r.l9H~72 

Paga nas pro· 
vindas....... 183:16711975 

5~3:5!68887 
Hcspcza a pagar 
eouforme lica 
dito .•.•..•.. 4.564:0328650 

Despeza a an-
nullar ....... . 
§ n. Força 

naval: 

5.t07:619H537 

t6:538tl~ü3 5.091:0811074 

Creditovotado. 2.617:9976950 
Dito extraordi-
nario conce-
dido •.••.•.• 3.0t6:000nooo 5.633:9978950 

Despeza. 
Paga no The· 
~ouro.. . . . . • 239:977 /10~9 

Faga na Paga· 
doria da Ma· 
rinha • . . • • • . . 179:523/1~55 

l'uga na Delega-
da em Londl'es &.:670/1035 

l'at-:a na Hepar· 
lit;ão Fiscal e es-
•suadt·a ....... 1.0:!3: l001t639 
Paga em Uru-
guayana .... . . f.tf.t:381861~ 

l'ar:;ct na:; I'J'o· 
v meias....... 2~6:938H/i,26 

IJc:;peza a pagar 
~~·mforme lica 

I. 718:5Uifl./.i\Jti 

dito .......... 7 ./i,OJ::t9Zfj088 

l3l 

890:Z99~Q:!ü 

IJI'S\IHZ<J a <I U • 
nu lar ...... . 6:il01#753 9.114:381/1931 3.f.tS0:3838981 

~ Ui. Navios 
1lesarmadus : 
Credito vutatlu. 38:708H800 38:7081$800 
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Despeza. 

Paga no The-
souro .....•.. I: ~~8H612 

Paga na Paga-
doria da Ma· 
rinha ...••... t2:772H888 

-----
H:021H500 

Uospcza a pagar 
c~uftmne lica 
dito .......... 6;;: 112Hl27 79:13:JH627 &U:~~~H827 

------
§ 16. Hospitaes: 
Credito votado. l83:i31HOOU 

Despeza. 

Paga no Thc-
souro .••..... 9:807H09l 

Paga nas Pro-
vincias ....... t5:M6HOOii 

------
~5:~53H096 

Despeza a pagar 
conforme fica 
dito ...•..•.. 335:1916716 

-----
Despoza a an-

360:64~8812 

nullar ....... 1:2;;8~69:1 :159: :J86H li \J 176: ::!i.il:itHHI 
§ 19. Refor-

mados: 
Credito votado. 100: l93H752 

Despeza. 

Paga no Tho· 
souro ..•..•.. t3:Sl3B620 

Paga na Delega-
c ia em Londres 8701$000 

Paga nas Pro-
vincias ....... 10:8~38999 

25:2'!7H6t9 
Despeza a pagar 
conforme fica 
dito .......... to6: t7aSn7 t31:400H7~6 :11:206~99\ -------



EXF.CUTI\"0. 

§ 21. Despe
zas extraordi· 
narias e even
tuaes: 
Credito votado. 200:0008000 
Dito extraordi· 
nario conce-
dido.... .. .. 834:0001JOOO L03&,:0001JOOO 

-· -----------
Despeza. 

Paga no Thesou· 
ro ......... .. 

Idem na Paga
doria da .Mari-
nha ........• 

Idem na Delega
cia emLondres 

Idem na Repar· 
tição Fiscal e 
esquadra ....• 

Idem em Urn
guayana •.•..• 

Idem nas Pro-
víncias ....... . 

87:18:!11560 

6&,:854/J757 

u:s55ns71 

9&,2:794/J693 

MJ2n286 

176:240H499 

1.283:1í2011466 
Despeza a pagar 
conforme fica 
dito. . .. . .. .. I. 366: 669fJ939 

2.650:090/J-&,05 

1.03&,:000/JOOO &,,695:788/JOO&, 

Oespeza a an-
nnllar ....... . 

Deflcit. .. 
178600 2.650:072/JBOü 1.6f6:072/J805 

6. 3 H : 860nBO!l 

As exigencias da guerra causão semP.lhan te dcl1ci t. 
E', porém, provavcl que a abertura do credito actual, 

com os já concedidos ao Ministerio da Marinl1a, os 
quaes todos sommão em rs. 20. 719:828~336, chegue para 
occorrcr aos compromissos da Repartição da Marinha, 
durante o exercício de 1868 a 1869; Yindo, portanto, a 
dar-se as3im uma reducção dé 3.038:866h878 em rela
ção aos creditos concedidos ao exercício antet·ior, attrn
tas as economias realisadas na despeza sem que solh·a 
o serviço da esquadra em operações no Paraguay. 

Sou, imperial Senhor, com o mais profundo respeito c 
acatamento de Vossa Magestaae Imperial, subdito mui lo 
rerercnte. -Ba1'ào de Cotegipe. 



3\1 At:'t(JS llO l'nllEfl 

DECRETO N. ri3\9- o r. r; nE _,nmL o r. t869. 

Abre ao 1\linisterio da 1\larinha um credito supplementar :de 
6.311:8608809 para as despezas das rubricàs:_ Balálhllo nâvái, 'Arse
naes, Forta naval , navios desa1 ma dos, hospitaes, rerormados, e 
despezas extraordinarias e c\·cntua~s. 

Sendo insuficientes as quantias votadas pela Lei n. 
Hi07 de 26 de Setembro de 1867 c as concedidas pelo 
decreto n. 4279 de 2'l de Novembro de 1868, para as 
despezas das rubricas-Batalhão naval, At·senaes, Força 
naval, navios desarmados , hospitacs, reformados, c 
dospezas extraordinarias c eventuaes do Ministerio da 
l\larinha, no exercício !lo l81i8-l8G9: Hei por bem, na 
conformidade do ~ 2." do ar I. '' • 1la Lei n. ri89 •le !) tlP 
Setembro de l8!i0. e l•~n•lo ouvido o Conselho de l\li
nistros, abrir ao níesmo 1\linisterio um et·edito supple
mentar de li.31l :860E80!), que será di!;tribuido pelos 
seguintes paragraphos do art. ri." da citada lei n. 1ü0i. 

~ 9." Batalhão naval •...... ,....... 71:218~0:$8 
~ !2. Arsenaes . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . 890:299~02:_) 
~ 14. Força naval................. 3.480:383S98l 
~ HS. Navios desarmados.......... ''0:424.5827 
~ 16. Hospitaes................... t76:255$H9 
~ 19. Reformados . • . . . . . . . . . . . . . . . 31:20üS!Jil'í 
§ 2l Despezas extraonlinarias c even-

tuaes....................... !.616:072~80:> 

Deste augmento de dcspcza dar-se-ha conta á assem
bléa geral legislativa em tempo oppot·tuno, para ser dc
Hniti vamen te aJlprovado. 

O Barão de Cotcgipe, do l\leu Conselho, Senador do 
lmJ>erio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro\ em Cinco de Abril de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da 
Independcncia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Bm·ao de Cotegipe . 

....... 



EXECUtiVO. 

DECRETO N. 4300-oE ã DR ABRil; DE 1869. 

Concede a F. A. 1\ieffer lriv!le_glo e outros favor~s para a 
cons&ruc~ão e custeamento de uma 'linha telegraphiea entre 
esta e a Cidade de Our9 Preto, com ramificações. 

Querendo promover os interesses do commercio e 
da lavoura, e Attendendo ao que Me representou F. 
A. Kieffer, Hei por bem Conccrler-lhe, em auxilio da 
linha telegraphica entre esta e a Cidade de Ouro Preto, 
com ramificações para as de Rezende, c de S. João 
da Barra, que pretende construir e custear, o pri
Yilcgio c mais favot·es constantes das clausulas que 
com este baixão, as!lignadas por Joaquim Antão Fer
nandes Leão, do ltleu Conselho, Ministt·o c Secretario 
ti(~ Estado dos Ncgocios da Agricultura, Comnwrcio 
e Obras .Publicas que assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeit·o em cinco de Ahdl 
de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo 
oitavo da Independencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 

Vlausula11 a que •e refere o Deereto 
n. o .&350 de11ta data. 

t .• 

A linha tclegraphica partirá desta cidade, e, Jlas
sando pela Villa da Parahyba do Sul e Cidade de Juiz 
de Fóra e Barbacena, terminará na de Ouro Preto, 
ramificando-se em qualquer dos pontos desta direcrão, 
tanto para a cidade de Rezende, passando pela' da 
Barra 1\lansa, como para a de S. João da Barra, atra
vessando por Nova Friburgo, Cantagallo e Cam}lOs. 

~.· 

O emprezario poderá com approvação prévia do 
Governo estender estas linhas ás localidades situadas 
dentro de uma zona de ~ã leguas contadas lle qualf{uct· 
dos pontos das mesmas linhas. 
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•> I 11! .... 

Para as linhas de que;tratão as clausulas antecedentes 
o cmprezario gozará do privilegio por espaço de 20 
annos, contado'> da data .em que começarem a func
cionar fazendo a transmissão regular dos tclegrammas. 

Este privilegie, porém, não comprchenderá as linhas 
telegraphicas, que forem estabelecidas para o serviço 
especial das estradas de ferro, f!UC se const.ruirl'm na 
,urecção das linhas concedidas ao emp1·czal'io . 

. J.a 

Se na direcção das mencionadas linhas houvce !CITas 
devolutas, o emprezario poclel'á gratuitamente uti
lisar-sc de uma e mria ])!'ara dn cada lado da linha 
eni todo o seu prolongamnnlo, e do espar~. J1(~c.essari() 
para as estações que I'S!.aheleccl·, c hem assun das 
madeiras c quaesqucr ou Ir os ma Lcriacs nclla ex is
tcntcs de que carecer para a ,~onst.ruccão c consrr-
vacão das linhas. · 

Podcrú outrosim construil-as nas margr.n:;; das 
estradas do Governo. 

Findo, porém, o prazo deste privilegio o emprczario 
ou cu trcgará estes lcl:l'Pnos on os a'lfJn i rirá ua fôrma 
da Lei. 

No caso das Jinhas· passarem por terrenos paeticu
lares, o emprezal'io obterá dos propriclarios a ncces
sal'ia permissão. Quamlo, porém, não a consiga, ter:'t 
direito de desappropriar o l'o;p:1ço; Cflll' r,;r indi:;;pcn
savcl, dostle que pro\ar: 

1.• Ter empregado dehald" lodos us nwios para 
ohtel-os; 

2. o Não podce dae oulra 1lirecção ;i linha 1lc qnn 
se tra lar-; 

Os trabalhos de construccão da:; linhas r la clausula L • 
começaráõ dentro de Lrcs niczcs c tlevcráõ estar termi
nados no prazo rle 2 annos, con La,los amuos os prazos 1la 
presente da ta, sob pena, na 1. a h ypothcse, de multa 
de 2:0005, e de caducidade desta eonccssão, declarada 
por Decrcto;e, na 2."hypolhc.>c tlnmulta de 100~000 
applk:ula :'1 eada ntn dos dons HH•zes qun ''xr.edf'l' o 
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pr·azo !la terminação, do dobro aos dous mczes se
guintes; sendo no fim destes declarada a caducidade 
na fórma supra indicada. 

'7 .a 

O material telegraphico, isto é, fios, isoladores e 
postes serão de primeira qualidad.e e os apparelhos dd 
systcma. mais aperfeiçoado que se conhecet· na oc
rasião da inauguração da linha. 

8.a 

Fica garantida ao cmpt·ezario a isenção de direitos, 
pelo prazo de cinco annos, para totlo o ma teria I tclc
g-raphico c apparelhos que importar para uso de suas 
linhas. 

o.a 

As linhas que o emprcsario constt·uir terão direito 
á mesma protccção de que gozarem as do Estado, 
c ficaráõ sujeitas aos Rcgnlamcntos gcraes que se es
tabelrcerem para o serviço dos telegraphos do lmperio. 

fO.a 

Se circumstancias extraordinarias, como guerra, 
revolução ou sediç~o o exigirem, o Governo poderá 
occupar as estações por et.rpregados seus para maiot· 
srgurança da policia do serviço. 

Em qualquer destas hypotheses o Governo pagará 
ao emprezario a somma correspondente á receita de 
ig·ual época do anno anterior com o augmento de 2(PI •. 

.... ·" 
A tarifa dos telegrammas ser á organizada pelo 

ernprczado e approvada pelo Governo sob uma base 
inferior de 20 "1. á da tarifa estabelecida pelo De
n·cto n." 3519 de 30 de Setembro de t.865 

Os telegramas expedidos em serviço da. Casa Impe
rial ou em serviço publico dos Ministet·ios e do Se
nado c Camara dos Deputados gozaráõ da reducção de 
50 "1. sobre a tarifa geral e terão prefcrencia na 
transmissão; devendo ser pagos mensalmente. 

Os tclegrammas expedidos por quacsquct· outras 
autoridades e funccionarios publicas serão pagos no 
acto da transmissão com ahatimento de 20 •1. do 
preço da tahella geral. 

1'.\ RTF. 11 18 
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O rmprczario obdga-~e a publicar todos os dias até 
as tO horas da manhã um ex.t1·acto da parte official 
mais importante do Diario Official em todas as estações 
de suas linhas. 

t3.• 

Se o Governo quizer desappropriar as linhas desta 
emprcza, o que nunca poderá ter lugar antes de dous 
annos depois de abertas ao snrviço publico, o preço 
será vinte vezes o r•·oducto da rentla liquitla t.le totlas 
as linhas durante o ultimo anuo da emprcza. 

No caso de dcsaccordo entre o Governo c o emprezario 
será o negocio decidido por arbit1·amcnto, escolhendo 
cada uma rlas partes o seu :~r h i tro c tir:~ntlo-se á sorte 
o arbitro dcscmpa ta dor ti' entre seis nomes a prcsen lados 
em igual numero por ambas as partes. 

Do valor das linhas telcgraphicas descontar-se-ha: 
L", um por cento de dcterim·ação annual pelo tempo 
decorrhlo depois de aberta a linha ao serviço J1U
hlico até -a t.lata da t.lcsappropriação. 

2. o Quaesquet· quantias ou valores pelo emprezar-it;J 
recebidos como auxilio das Províncias ou municipa
lidades por onde passarem as linhas desta concessão. 

A avaliação t.lestes valores assim eoncedidos será 
feita do modo acima exa. ado. 

No caso de verificar-se a compra das linhas tele
graphicas, o Governo avisará o empre~ario com seis 
mezcs de antecedencia a fim de que possa providen
ciar sobre as encommendas que haja feito, 

O pagamento do custo das linhas que forem com
}JI'atlas pelo Governo, f'IIcctuar-sc-ha dentro dos t1·es 
pl'imciros mezes da 1lata em t[Ue o Governo assumir 
a sua administração. 

Esta importancia será paga em moeda corrente, á 
razão de 4~000 por oitava de ouro ou 27 tlinheil·os 
rsterlinos por mil réis. · 

t4.• 

Logó que a interrupção dos tclegrammas pelo máo 
estat.lo da linha exceda de oito dtas será o emprc
zario multado em dons mil réis por legua. 

A multa será de seis mil réis tambem por legua, 
quando a interrupção exceder a um mez. 

Se, porém, exceder a dons mezes, o Governo man
dará proceder aos concertos, obrigando-se o emprc· 
zario ao pagamento llas llcspczas, 
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Ao cumprimento deste contracto fica hypóthecado 
todo o material importado pelo emprezario para estas 
linhas e as proprias linhas, estações c sobresalentes. 
logo que ellas funccionem. 

tG.• 

A empreza é obrigada a apresentar ao Governo o 
traçado das linhas. 

t., .• 
O emprezario obriga-se, se o Governo cxrgn·, a 

collocar sobre os postes de suas linhas um tio cx
dusivamcnte reservado p:u·a a transmissão dos tle;;
IJachos ofliciaes pelo preço de 500~000 por lr~ma tln 
seis kilometros, devendo velar sol)l'e a sua conset·
vação gratuitamente. 

O Governo pagará pelo pt·eço, que se convencional· 
oppot·tunamente as despezas de reparação e tlc mu
dança llu ma teria I estragado. 

Este fio supplementar transmitlirá os tclcgTamma,; 
dirccta c facilmente entre os pontos extremos tias linhas. 

No caso de interrupção na transmissão de tclcgram
mas deste fio supplementar o emprezario tt·ansmit
lirá pelos seus fios todos os despachos officiaes até 
que se tenha reparado o fio do Estado, pela tarifa 
do publico com 50% de abatimento. 

tS.• 

O Governo terá o dit·eilo de inspeccionar os tr·a
balhos e o serviço das linhas por delegados seus e o 
de fiscalisar. como entender melhor, a fiel cxccurão 
destas clausulas. · 

t9.• 

Qualquer duvida, que se suscitar cntt·e os pari i
rulares c o cmprezario ser.i decidida pelo Fiscal tio 
Governo com recurflo para o mesmo Governo, c deste 
para o Consélho !le Estado se os particula1·es niio 
pt·eferircm os Tdhunacs civis. 

As duvidas entre a Administração publica til o 
emprezario serão deciditlas por arbitros com recurso 
para o Conselho de Estado, e da decisão deste não 
:potlerão as .!?artes con tractantes rcconcr a qua lrfltet· 
outra Au tortdatle. 

Palacio do Rio de Janeiro em :i de Abril tle t86!l, 
-Joaqt!im Antcio Femandc.~ Lello. 
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Senhor. -0 incendio que devorou, no dia 27 de De· 
zembro ultimo, al~lins arm~tens da Alfandega da Côrte, 
e o estado de rumà em que se achão outros, exi
gem que se acceleré à construcção de netvos deposi tos 
para as mercadorias sujeitas a direitos de consumo. Vão" 
nisso interesses do commer~io, que devem merecer at· 
tenção do Governo, e a boa arrecadação das rendas pu
blicas. 

Da quantia, porém, decretada. na· lei do orçamento 
do corrente exercicio para obras da Repartição de Fa
zenda apenas ha disponível a somma de 8:9321$433, como 
se vê da tabella junta, e para acudir áquelle serviço, 
que se orça em 100:0001$, nos mezes de Abril a Junho 
deste anno, sem recorrer ã abertura de novos creditos, 
fôra necessario suspender as obras da dóca da mesma 
Alfandega. 

Esta suspensão, além de }ldiar os beneficios das avul
tadas despezas que cllas tt1m custado, não só dispersa
ria opera rios pra ticos c adestrados, com risco de não 
os acharmos quando houvessemos de continuai-as, como 
nos faria perder trabalhos já feitos, e não . pequena 
quantidade de malcriacs que se clamnilkarião com a 
acção do tempo. . 

Nestes termos, tenho a honra de apresentar a Vossa 
· Magestade Imperial o Decreto junto, abrindo um credi

tb extraordinario de 100:000~, para construcção dos 
novos armazens da Alfandega da Côrtc. · · 

Rio de Janeiro, H> de Abril de 1869.-Visconde de 
Jtaborahy. 

DECRETO N. 43~1 -DE t7 DE A tlRIL I)E 1869. 

Abre ao }linisterio da Fazenda um credito extraordinario de 1á0:0008 
para occorrer ás dcspezas 'dá.rubrÍca..:..Õtiràs=-. 

Sendo insufficien te a ~uan tia votada pela Lei n. Hi07 
de 26 de Setembro de 1.867 art. 7.".; para as despezas da 
rubrica-Obras-do Ministerio da Fazenda, rio exerci
cio de 1868-69, Hei por bem, na conformidade do ~ 3. o 

do art. 4. o da Lei n. 589 de 9 de Setembro de 1800, e 
'fendo ouvido o Conselho de Ministros; Abrir um credito 
extràordinario de i50:000b :i.quella rubrica. Deste aug
mento d~ despeza dar-se-ha conta á Assembléa Geral 
Legislativa, em tempo opportuno, para ser definitiva
mente approvado. 
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O V~,sçonde d~ _Itabora~y, Co11~lb.~ir9 de Estado, ~e
nador do Impeno, Prestdente do Conselho de Mmts
tros, Ministro e Secretàrio de Estado.dos Negocios da 
Faiendá~ e Presidente do Ttibunal,.d,o ·Thesouro Na.
cional, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em (dezasete de Abril de mil 
oitqCf3PH>s s~ssenta e nov~, quadrag~simo oitavo da 
l)ldep~p.aenc~a e do lmpeno. . .. 

Co~·a rubdca deSua.~agestade .o Imperador. 

·'": Vi!~b~dê: d~ f{abordlty. 
,, 

, . .. ,_ 

DECRETO N. '~352-DE 17 DE ABRIL DE 1869;' 

L1lu ~ ~n de á •f• para a (amorliz~ÇIIo dai\ notas do _ _lla!_!!o d2. Brasil 
· Qo anuo banca rio de lS~~ · · ·· ·-

. . . ! . 

Nãa:~stando ainda fixado o. quànto a resgatar das 
notas d,<> Banco do Brasil, de que trata o § 6. • do art. I." 
da lei n. l3~:l de 12 de Setembro de 1866, e Attendendo 
ap que Me representou a Directori;\ do mesmo Banco, 
Hei por bem fixar a taxa de 5 °/0 para a amortisação, 
relativa ao anno bancario de 1868-:-1869, 

O Visconde de llaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim. ·o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezasete de Abril de mil oitocentos 
sessenta, e ~o v e, quadragesimo oi ta v o da Independeitcia 
e do lmpeno. · . · · 

' ' . 

, .. p~m a rubrica de S~a Mages\a,de. o Im~erador. 

' 1 fiscqU4e· :t(e-' Jtaborahy. 

····-
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DECRETO N. 4353- DE 17 DE ADRlL DE 1869. 

Autorisa a reforma de algumas disposições dos estatutos da Caixa Eco· 
nomica da ddntle da Uahia. . ... • 

Allemlcndo ao que Me rcprcsen lou a Dirccção da Cai
xa Economka da Cidatle da Bahia, e de conl'orm idade 
com a Minha Immedia ta Resolucão de a do mcz eorrcn te. 
tomada sobre Consulta da Seccão de Fazenda tlo Conselho 
de Estado de ta, tlc Março Jli'<Íximo findo : Hei por hem 
Autol'isat· a reforma, proposta e approvada em asscm
bléa geral dos accionistas da mesma Caixa, dos arts. 5." 
c at dos respectivos estatutos, c a modificação dos arts. 
24 c :l2 c dos~§ 2. o, 8. o c !L" tio art. !~5, nos termo&. 
seguintes: 

Art. ü." O eapHal com t.fUC entrarem os accionistas 
nada vencerá, sendo retirado dentro de 30 dias, c só
mente lucrará o juro de 4 "/. ao anno, contado da en
trada, se fôr retirado antes dos di vitlendos tlc Janeiro 
c Julho. 

Art. 31. A reunião ordinaria da assembléa geral 
terá lugar nas primeiras domingas de Setembro, para 
o que deverá ser pela Dirccção convocada oito dias an
tes nos jornacs de maior publicidade. 

No al't. 24 diga-se- na sessão ordinaria da assem
hléa geral- em lugar t.le- nas sessões ordinarias da 
assembléa geral. . 

No art. 32, em lugar de diwr-se- além destas reu
niões-diga-se-além desla reunião. 

No art. Ui,~ ~.•, em lugar dn-sessõe:; ordinarias-
tl iga-st.~-sessão Ol'tlinaria. 

No ~ 8." diga-se- para u dia marcJuo. 
Depois do~ U. o acrescente-se: 
Pagar o dividendo logo que a commissão tle exame de 

contas conferir o balaiH;o e der sua approvaç<Io, c de 
tudo dará conta á assembléa geral na reunião tlc Se
tembro. 

Quanto porém ao art. :H, refonnado t.lo modo supra 
indicado, dever-se-Ita acresceu lar - que se por gna l
quer motivo a assem!Jlúa geral, que tem de rcunll·-se 
Blll Setembro, não elfecluar a sua retmião ou uão pudt~r 
examinar c approvar as contas apresentadas até a é po
r a do pa~anwnto t.lus diYideudos, este não tení lugar, 
''''Hfllanto não se verilicar :IIJIII'IIa formalidade. 

O Yisconde de lla!Jor:1hy, Conselheiro tle Estado, Se
nador t.lo lmperiu., l'n•si•knl•~ •lo Cunsellw de 1\linistros .. 
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l\linislt·o e Secretario de Estado dos Ncgocios da Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dczasete de Abril de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragcsimo oitavo da Indcpendencia 
c do Impcrio. 

Com a rulJt·ica de Sua Magestatlc o Imperador. 

risconde de Jtabomhy. 

DECRE'FO N. 1,3üi - DE t 7 DE ABRIL DE 18{)9. 

l'llauda executar o~egulamenLo para a arrecadação d~)imposlo 
do sello. · 

Usando dil autorisaçfto dos ~rts. n a 16, 19 e :11 
da Lei u.o 1507 de 26 de Setembro de -1Rii7: 

Hei iJOr bem Ordenar que se execute o Hegula
lllento para a a1-recadação do imposto do sello, qutl 
eom este baixa, assignado pelo Visconde de Itabo
rahy, Couselheit·o de Estado, Senador do Irnpet·io, 
l'resideule do Cousellw de l\liuislros, 1\liuisfl·o n 
~ccrctario de Estado dos Negocios da .Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Naeional, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio tlo 
Rio de Janeiro em 17 de Abril de 4869, quadra
gesirno oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Viscnndc de Jtal.Jo;-ah !I· 
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Regulamento . para a al'l'ecadação do imlloslo do sello, 
a que se refere o Decreto n. o 43S4 desltt data. 

TITULO I. 

CAPITULO I. 

DOS I'Al'EIS SU.JElTOS AO SELLO PI\Ol'ORClONM .. 

Art. f." Os títulos comprehemlidos nas classes 
mencionadas neste cnpilulo estão sujeitos ao sellu 
proporcional fixado nas re~pectivas tabcltns. 

L" CLASSE. 

Letras de cambio e da terra; csc,·iptos â ordem ; 
creditas e escriptw·as ou escriptos de .obriga
rão ou exonerarão de obr-igação por sommas c 
valm·es. 

TABELLA. 

\.,\LO I\, 5llLLO. 

Não exeeuendo de 200~000.......... 200 
De mais de 2oogooo ate ~oogooo. . . ~o o 

« 400$000 » 600$000... 600 
« 6oogooo » 8oogooo... 8oo 
« 800$000 » i:000$000 ..• 4$000 

réis. 
)) 

)) 

)) 

)) 

Assim por diante; cobrando-se mais t $000 po1· 
conto ou fracçiío de conto de réis. 

Comprehendem-se nesta classe: 
Letras de camuio c da terra sacauas no Impcrio. 
D.itas sacadas em paiz ·~slrangeiro para serem 

acmtas ou pagas nu Impenu. 
Escriptus ú urdem. 
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Crettitos, facturas ou contas nssignadn s. 
Títulos de emprestimo -tle dinheiL'O. 
Escripturas pnhli~as de hypotheca. 
Contractos de soctedadt~. 

n:; 

E?cripturas publicas e particularC's de dis;;olw:ão de 
!\OCiedade. 

Conl ractos de empreilflda ou loca~:iío de scrvi~~o. t-rn 
que se obrigue o emprellt'ÍI'O ou locadm· a l"ornct·m· o 
material, a miio d'obra on qualqHCI' outro ele-
mento, al(~m do sen pt·oprio tl'élhalho ou induslrin. 

Arrendamento ou locat~fw c fJuaesf!UCr títulos d~ 
l.t·ansmisstín dP uso c gozo rle hcns i11trnoveis, mon•is 
e SCIIIOVClltes. 

Títulos ~lc tt·;msferen~in, nüo sujl'ila ao imposto 
de transn:nssfw de propnctlado. 

Escripturus publicus e cseriptos particulares de 
fiança. 

Cm·tas de credito o abono. 
Conhecimentos ou bi Ih eles definitivos de mctM~s 

predosos, passados pela Cnsn da Moeda na confor
midade tio art. frl, 2.• parte, do HPgulamento 11.• 2:i:l7 
tk 2 de l\hu·c~o de 1 RGO. 

Conl!ecimc'ntos ou bilhetes de deposito de meren
dot·ias em entrepostos, trapiches e armazens nlüm
dcgatlos, passados na conf.ot·midade dos arts. 262, 
2G:.l c 281 elo ncgulamento n.• ~647 de Hl de Se
tembro de 1860. 

Bilhetes passados pelos Assignantes das Alfan
degns, e as letms de dit·eitos do consumo e de 
reexportHc,:ão, a que se referem os arts. 585 .~ ·!.•, 
!j86 c 612 n.6 2 _do citado Hegulamento dé 19 de 
Setembro de i 860. 

Contas correntes, assignadas pelos devedores do 
saldo. 

Titulos de deposito e~;tt·njutlieial. 
Ordens para entrega de bens de orphão, casado 

smn licenea. 
Termos Lle fiança criminal p1·estatla em juizo. 
Papeis que contiverem pt·omessa ou obrigaçuo, 

ainda que sob fórn.a de recibo, distrato ou exone
ração de obrigação! d~lega~;ão, sub rogação, garanti:l 
e dcelat·nçfto ou ltrJUidaçào de sommas c vRlorcs" 
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2.• CI.ASSE. 

Notas ao por·tadm' c li t'isltr. 

TAllELLA. 

l'ALOR. SF.U.D. 

Não excerlendo ele 200HOOO... • . . • • . . . 200 n+.; 
De mais de 200$000 até 1: 000$000. . . • !)00 » 

Assim por diante; cohran,lo-s~ mais !)00 rNs por 
l'Onto ou fracção de conto de réis. 

3." CLASSE. 

Fretamentos rle navios. 

TADELLA. 

Para dentro· do Imperio ..•..• O, 2 %1 
Para fóra do Imper10, ou sem ,sohre o valor 

declaração de lugar •..•..• O, .t. "/.) do frete 

4.• CLASSE. 

Apolices ou letras de scgw·o e conf,ractos ou 
let1·as de risco. 

TABEUA. 

VALOR DO PREMIO, 

Não excedendo de 508000 • • • • • • •.•• 
De mais de 50$000 até 1 oonooo .•... 

» » 4 00$000 )) 150$000 ...•• 
» )) 150$000 » ~00$000 ••••. 

S:E'LLO, 

1$000 réis 
2$000 » 
3$000 )) 
4$000 » 
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Assim. por diante ; cobrando-se mnis f$000 por 
'tüS ou frac.;11o de cincoenta mil réis. 

Art. 2.0 Quando houver mais de uma via de letra, 
far-se-ha constar o pagamento do sei-lo-em qtwlquel' 
deilas; mas nenhuma das outr·as set·á isentn, se nflo 
estiver junta á que se achar sellad<~. 

Não obsl<'lnte~ é facultado o pagamento do sclln 
rle todas as vias da letra~ sem divisiio da taxa cor·
rcspoRdente ao valor de cada uma. 

§ Unico. Esta disposição é applicarel a quacsqncr 
outros titulos ou <:outraelos. 

Art. 3.0 Os contractos de socieda<lc .png-m·üti sr.llo, 
qwl.lquer que sc;ia o tempo de sua dut·H~iio; fir·-nndr• 
isentas as prol'Ogaf,iÕes, em que se uüo eslipular 
nova entrada ou a~:rescimo de fundo ou eôlpilal. 

Art. 4.0 O sello do capital .das Compnultias on So-
ciedades arwnymas e das rt!specti·''<ls ·Caixas filinPs 
e Agencias será cobrado na conformidade do Rr·tigrf 
antecedente~ á medida qtw o capital se l'rlr in
corporando, ca-lculada a taxa, não sobre o valor 
da ent-rada correspondente a catla acrão ou ace.in
nisla, mas sobre a import.ancia tot<1l. dfls mcsuws 
entradas. 

Cada accionista pagará á Soc-ieda-de. a quota rlrl 
sello col\respondente ao nume-ro de acçiies, fica-ndo 
a. respectiva administração ou gerencia responsnn~l 
pela tmportancia -integral do imposto, qoo entrm·ú 
para os co.fres publicos nG prazo de 30 dias con
tados daquet.Ie em q11e findar o prazo de eada 
entrada . 

.§ Un.ico. Os contra-elos ou estatutos ,tJas Socieda{h's 
a que este artigo se refere, não serão r-eg.islt'<ldos nos 
Trtbunans do Commcrcio, sem .que dos mes-mos- Ps
t.atutos conste que se acha feito o asscnlamcrrlo do 
sello do .capitaL . 

Art. 5. o Dos titulos de eontraclo etn virlu<lc dn 
qunl se passarem letrns, na mesma data deiiP, 
t~ que não consti-tuírem por si só obrign1;ão llO\'a, 
-cobrar-se-ha o se.Jio da tlilfereuça eulre o vnlot· 
do contracto c o das letras devidamente selladas. 

Sendo o conl.r.a.cto leito por escriptura publicH, 
o Tahellião deverá declarar nella qual a impor·
t.:mcia do sello das letl·ns c o modo por que foi 
tl3go. . 

No caso de cscriplo pnrticular, igúM dcclnrnçiío 
será lançadn no titulo pnln HcePherlot· e Esct·inio 
dll SI~ !Jo. 



Art. G." O sello proporeional: 
! . Dos contraetos de ancndamento, será deduzido 

do preço de lodo o tempo da locução ou da renda de 
um aono, se nüo lwuvu1· estipuh1Çfl0 de prazo, ou 
este fôr iocm"lu, u da quantia que se eslipukr sob 
o titulo c\P. join, <'ntra.la uu qualquer outro. 

Nos casos dP. tmspasso, lumar-se-ha por haso 
do <"alculo para o pagauwuto do imposto, o tempo, 
que raltnr pama termilw~:üo do prazo, ou um anuo, 
s1~ o prazo l"ôr incerto. 

II. Das fianças pt·ostadas em Juízo, ou nas Ropar
Li~;ões publicas, será regulado pelo valor. arbitrado, 
quando se nrto adw estahelectdo em Let ou Hegu
lamento. 

III. Dos títulos ele ant•malat;:ão de rendas pn
hlicas, se ealcularú pela lotação do exc.esso do ren
dimento, que o coutmclo dm·e produZir e que con
~litue as vantagens do arrematante. 

IV. Das transferencias de apolices e acçõcs de 
Companhias ou Sociedades anonymas, será cobrado 
sobre o preço da negociação ou transmissão. 

Art. 7. o Das notas ao portador e à vista, será pago 
o sello annualmentc, nté o uia 30 de Julho, sobre 
o termo médio elos bilhetes de cada classe em 
drculaeiio durante o anuo anterior ao dito mcz. 

Este tcnno médio será computado, verificando-se 
o numero dos bilhetes eruitlidos de cada classe, 
em circulaeão no fim dos mezes do referide anno, 
e dividin<h)-se depois o total dos bilhetes pelo nu
mero dos mczes. 

Art. H. • Os títulos em que se convencionar o pa
gamento, po1· prestaçôes, de quantia, que se nfto 
possa tletenninar, pagarúô o scllo cort·espondenle 
a uma annuidade. 

Art. 9. • O sello proporcional de um titulo com
pruhendi) o das disposi~;õcs constitutivas do contracto 
c .das que forem consequencias necessarias destas. 

Se, porém, o titulo contiver varias estipulações in
dependentes umas das outras, de sorte que por si 
i'iÚ constituão outros tantos contractos, será devido o 
scllo de eada umtl <lcllns, atndn que se refirão aos 
Hwsmos conlrahentes. 



EXECTJT IV O. 

o.• CLASSE. 

Titulo.<; rle nomeariio com rcncimcnto. 

TARELL.\. 

Do vencim<mlo de um anno, de 2001~ ou mais, 2 °/,,. 
Comprehendem-se nesta classe: 
Títulos de nomeação expedidos por Funccionarios 

Publicos e Autoridades Ecclesiasticas, pelas Mesas 
das Cumaras Legislativas e das Assembléas Provin
ciaes e pelas Camaras l.\'Iunicipaes. 

Nomeat;ões de Empregados das Corporuçôes Je 
mi'io mo1:ta e Sociedades anonymas. 

Títulos de concessão de reforma, jubilação, tençn, 
meio soldo e outras merci"s pecuniarias. · 

Art. 1 O. O se \lo será calculado sobre o orJenndu, 
gratificação ou outro vencimento, comprehenJidas 
as qítan tias arbitradas para quebras, as porcentrt
gens, commissões ·e emolumentos, conforme a 
lotação. . 

§ 1.• Nos casos rJp· accesso, transferencia, remo
ção, ainda qw~ pm·a lugares de diverso 1\Jinistei'Ío, 
designaçã~ ou novo provimento para continu•Jçi'w 
no exerc1cw do mesmo emprego, pagar-se-lm o sello 
proporcional da melhoria de vencimento , se a 
houver. 

§ 2." O sello do accreseimo será dQvido, ainda que 
se não lavrem novos títulos, nAm apostillas, aver
l..wndo-se naquclles em virtude dos quaes se acharem 
servindo os Empregados. 

§ 3. o O novo titulo, que não importar concessiio de 
maior vencimwto de 200$000 para cima, tica ~u.icilo 
ao sello fixo do art. 19 (·I $000). 

Art. 11. O sello dos títulos desta classe é devido , 
qualquer que seja a fôrma por que fôr expedhlo o 
acto da nomeação ou merct~. Havendo mai:ii de um 
ucto, St~rá averbado no que der direito ao exercido 
do emprego, ou ás vantagens da nomeação. · 

Art. 42. Stímentc á vista dos Litulos de nomenrun 
competentemente sellados, se abrirá assentamento '~ 
serão os Empregados incluídos em folha de paga~ 
1,nento; podendo este!5 tomar posse e entrar em t':\CI'
,·iciu antrs de sitisfeilo o ::;ello. 
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Art. 13. Nào obstante a disposição do artigo an
tecedente, será permfttido abrir assentamento nO' 
Thesouro, sem p1·évio pagamento do sello: 

1. • Aos ti tu los dos Empregados do C~H·~o Di
plomatico, que o pod'crúõ pagar nas Legações onde· 
.receberem os seus veneirnentos. 

2." Aos dos EiHJJI'cgados e Pensionistas residentes. 
uas Províncias, a respeito dos q,uacs se obscrvan't 
o art. 34. 

CAPITULO If. 

DOS TITULOS ISENTOS DO SELLO PR01'0RCfON.A:L .. 

Art. ·14. São isentos do seHo proporcional : 
I. Os titulos de aetos e contractos sujeitos ao im

posto de t'ransmissão de propriedade, salvo se con.
riverem estipulações independentes,. de sorte que: 
por sí só constituão outros contractos suJeitos a 
scllo (art. 9.•). 

11. Os bilhetes e outros titulas de credito emittí
,Jos pelo Thesouro Nacional, e pel'as Thesourarias. 
ll'e Fazenda Geraes ou Provinciaes ~excepto as letras 
sacadas a favor de particulares,, ainda que o sejão. 
para movimento de fundos entre Repartições Pu
blicas. 

UI. As notas ao portador e á vista,. emittidas 
pelo Banco uo Brasil, e o fundo capital do. mesmo 
Banco. 

IV. O capital das Sociedades de credito real, e as 
letras hypothecal'ias ou a sua transferencia (Lei n." 
42:.!7 de 2t de Setembro de 186.1., art. -13 § t2, c Decreto 
n.o 3471 de 3 de Junho de 1865). 

V. Os endossos passados até o dia do vencimento 
nos ti tu los com prazo fixo ou á 1'i"sta; considerando-se 
vencidos os titulos sacados d vista, quando l10uver 
quitação ou protesto. 

VI. Os conhecimentos em fórma~ que aos ven
dedores de generos para os Arsenaes e outros Ks
tauelecimentos Publicos se passii.o para haverem 
pagamento, bem como as contas ou facturas, q,ue 
senem de base á extrac1~ão lle taes conhcci-
llllmtos. .. 



EXECUTIVO. 

\'II. As concordatas commerciaes celebradas ju
dicialmente (Decreto n.o 2i81 de 28 de SetemJJro 
de 4859). 

VHI. As moratorias concedidas na fórma do Codigo 
Conunercial. 

IX. Os titulos, actos e papeis lavrados e processa
dos nos Consulados das Nações Estrangeiras, se nãt:l 
tivei·cm de pmduzh· os seus elfcitos dentro do Im
perio. 

X. As contas cúrrentes e certidõos de divida 
cxtrallidas nas Uepartições .G.eracs e Pr<_>vinciaes 
contra os responsavcis por d1v1das provementes d~ 
ak;mcc, impostos ou qualquer outra origem. 

XI. A de:;apropriação por utilidade ou neces
sidade publica, promovida por conta do Estado, das 
Administrações Provinciaes, ou das tamaras Mu-
uicipacs. . 

XII. Os ti tu los de concessão de liberdade. 
XIH . .As olJrigações, cautelas de penhor e todos 

os actos relativos as administrações das Caixas Eco
uomicas, .l\lontes Pios, Montes de Piedade ou de 
Soc•:orro e Sociedades de Soccorros Mutuos c o· 
•~apital dos mesmos Estabelecimentos, creados na· 
fórma da Lei n. 0 4083 de 22 de Agosto de 4860. 

XIV. Os títulos de contractos de parceria cele
bi'ados· com cotonos. 

XV. Os títulos e documentos apresentados em 
Juizo a favor dos que litigarem por sua lilJerdade. 

XVI. As quitações de dmheiro provenientes de 
contractos que tenhã.o pago· sello pr~porcional. 

Exceptuão-se as que comprehendao pagamento 
de juro ou de quantia não computada no titulo 
prin-cipal, as quaes pagaráõ o setlo do accrescimo, 
sulva a disposição ôo art. 9. o 

XVII. Os títulos de nomcaçfto, que tiver de dm·m· 
menos de anno. 
. xv.m. Os de substituição temporaria ou nomca~,;ão 
mterma. 

XIX. Os de empregõs de rendimento menor de 
200$000 réis por anno. · 

XX. Os de nomeação de Delegados e Subdelegados 
de Policia. 

XXI. Os que conferirem gratificaçoos militar~s in h e
rentes ao exercício do posto, excluídas as que se 
derem por comrnissõcs ou empregos. 

Art. f5. As tra-nst'erencias de apoliees, acções de 
f'ompauhias c Sociedades auonymali e outros lilulos, 
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para o e1feito de serem recebidos em penhor, não 
são sujeitas ao sello proporcional. 

Art. 16. Não será devido o sello das transfe
rencias nos competentes livros de apolices e acções 
de Companhias e Sociedades nnonJmas, em con
sequenCia de transmissão por titulo oneroso ou gra
tuito, de que se tenha pago scllo proporcional ou 
imposto de lransmi5~ão de propricdndc. 

TITllLO H. 

Do selln ftxo. 

CAPITULO I. 

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO FIXO • 

.Art. n. Estão sujeitos ao seno fixo os papeis, livros 
e titdlos eomprehendidos nas seguintes classes: 

1." CLASSE. 

Papeis que pagão segundo o numero de folhas. 

Art. 18. 
§ 4. o Papeis forenses c documentos cids. 

Autos de (JUalquer natureza, comprchen-~ 
didos os que correm ante o Juizo Ec~le
siastico, Delegados, Subdelegados c Jui
zes de Paz. 

Reg_uerimentos, memorias e memoriaes QQO 
dirigidos a gualqucr Autoridade. )~ rs. 

Escriptos particulares, ou por instrumento 
publico fóra das notas, em que direcla ou 
mdirectamenle se não dcdare ,·alor cet'lo. 

Tl'ól.!~lado:-;, cerlitlõc·,; Q pnblien!'-l'ómta"'· 
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Sentenças e sobre-sentenças extrahitlas tio 
processo, incluídas as de formal de par
tilhas. 

Cartas testemunhaveis, precatorias, avoca
torias, executol'ias, de inquirição, arre
matação c adjudicação, ainda que ex
pedidas a favor da :Fazenda Provincial. 

Provisões de tutela c outras não espccili
. cadas. 
Instrumentos de dia de appareccr, de posse, 

protesto e outt·os fóra das notas. 
Editacs e mandados judiciaes. 
Procuracões c apud-acta, não contendo 

clausula que torne exigível o sello pro- 200 r~. porcional. 
Sui.JstalJelecimentos das mesmas, quando 

não outorguem poderes para a venda da 
escravos. 

Altestados, recibos de menos de 50$ e outro 
qualquer documento. 

Testamentos e codicillos. 
Compromissos ou estatutos de I~mandadcs, 

Ordens Terceiras, Confrarias e Sociedades, ) 
Contraclos, titu~os e papeis não sujeitos .ao 

sello proporciOnal, nem a taxa fixa mawr 
do que a designada neste paragrapho. 
§ 2.• Livros. 

De termos de bem viver, de segurança c 
os de rol de culpados. 

Dos cofres de orphãos. . 
De receita e despeza e do assentamento 

dos irmãos das Ordens Terceiras, Ir
mandades e Confrarias. 

De notas, de protocollo das audícneias e i 00 rs. 
de registro de Tabclliães c Escrivães de 
c1ualquer Juizo. 

De protocollo dos OQiciaes do registro 
geral. 

Dos Distt·ilmidorcs,_Contaclorcs judiciaes e 
Depositarias pui.Jiicos. · 

Os que são obrigados a ter. os Com-j 
merciantes, Companhias, Corretores •f 
Agetnteds de ledilões, Trapichediros

1 
c Ad!ni-J &co réis. 

ms ra ores e armazens e < epos1tos 
. (Cod. Com. arts. H, 13, 50, 7t, e 88). 

Os dos Dcspaehanlcs. 
l'Ann: u. 



1"' .·H ACTOS DO l'ODE!l 

l 1ago, antes de rubricados ou de se começar nelles 
a escriptnm:;üo. 

As taxas ostahelecidas neste artigo são devidas 
por meia folha de papel, toda escripta ou em parte, 
11üo excetlcndo de ;l;t ccntiuwtros de compl'imento 
e '2::! de lnrgum. Jt'\cctlendo esta m•~dida, cada meia 
folha pagará o dohro da respectiva taxa. 

Não é pennittido escrever em cada meia folha 
du papel dous ou mais aetos sujeitos ao sello fixo, 
salvo pagaudo-sc o sello devido de cada um. 

2. a CL.\SSE. 

Papeis que paJâo na 1·azão da q~talidade do acto. 

Al't. f 9. 
§ 1. "-Doc~tmcnlos civis. 

JtcciiHlS OU quilat_;Ões particulares de~ 
5ogooo para cima, não constituindo ti
tulo de nom«,;ão de coutracto, ou de 
o hl"iga~_;ão. 

t:heques c mtmrlntos ao portador ou a 
pessoa determinada, passados para 200 réis. 
serem pagos por bt~uqueirus na mes-, 
ma praea, em virtude de conltls cor-
rentes, 1ia fúrma do art. 1." § 10 da lei 
de 22 de Agosto de 1 SliO. 

Passapot·tes, guias tle mudança de domi
cilio c titulos de residcncta. 

Substnuelccimenlos de procurações, que 
outorguem poderes para a '\'cnda de 
um escravo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$000 
Senuo para mais de um, a taxa será mullipli-

'~alla pelo numero dclles, com tanto que não ex
cetla dc1:000$. 
Titulos de posse de terrenos devolutos 

(Lei n.• GOl de 18 de Setemhl'O de ·1850). 5$000 
Exeetlendo de um quaurado de 500 braças por 

lado, eobmr-se-hão tantas vezes 5$000 t]nnntos forem 
os quadrados de igual nume•·o de braças, ex
eluiclas as ft·act·ücs. 
Conhecimentos lle frete .... :........... 200 

~ 2."-LiccHras . 
. \ Emprogatlos l'u!Jlicos, alé :l mezes ..... 

!' u r m;_\i::; Lk 3 mcze::; .•...••••.•.•••••. 
2$000 
~sooo 
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I' ara aceitar emprego, pensão @U condeco-
ração de governo estrangeiro . . . • . • • . • 30$00@ 

l'ara abertura de theatro, concedidas por 
Autoridade policial.................... 40$000 

Para divertimentos de espectaculo pu-
blico, idem.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 30$0(:)0 

Licenças concedidas pelas Camaras llluni-) 
cipaes para o exercicio de industria, ~ ~$O !lO 
profissão, arte ou officio. \ 

Pelas Capitanias dos Portos. J 
Licenças e alvarús não especificados.... • 2$000 

As licenças, de que trata este paragrapho, siío as 
de que se expedem títulos especiaes, assignados 
pelas respectivas Autoridades; não sendo, portanto, 
sujeitos ao dito sello as dispensas temporadas du 
servi1~0 militar ou da Guarda Nacional, as si111ples 
perm1ssões dos Juizes para que as parte.s ou seus 
procuradores assignem articulados ou allegnções, 
as licenç:.l_s para Ir a bordo dos navios, que todas 
})agaráõ a taxa do art. ~s § t .o 

§ 3. "....,....Loterias. 
Bilhetes de loterias, segundo o numero de 

inteiros do plano approvado.... . . . . . . . • t 50 rs. 
Pago, antes da venda dos bilhetes. 
§ 4:.•-Titulos e tratamentos. 

Cartas de mercê do titulo de Duque ou 
Duqueza. • . . . . . • • . . . . • . . • . . . • • . • . . . . • t : 000$000 

De l\larquez ou Marqueza. . . . . . . . . . .• . . . 800$000 
» Conde ou Condessa, Visconde ou Barão 

com grandeza .............•........ 
» Visconde ou Viscond~ssa ........... . 
~ Barão ou Baroneza ......•..•......... 
>> Honras de gt·andeza ..............•. 
» Conselho ........•................... 
» Tratamento de Excellencia ........... . 
» >> >> Senhoria ............. . 
§ 5. 9-Nobr·~a e brazão. 

600$000 
400$000 
aoosooo 
300fl000 
~ :.J0$000 
300$000 
~ti0$000 

Alvarás de mercê de Fidalgo 'cavalleiro, ou 
l\loço .Fidalgo com exm·cicio..... . . . . 200$000 

De Fidalgo Escudeiro,· ou :.Ioço I<idal;.{o. ~ 10$000 
:» Cavallciro J<'idalgo, ou Escudeii'O Fi-

dalgo ...........................•... 
» llruzão d'unuas ......•.•............. 

80$000 
70$00ll 
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§ 6."-0/ficios da Casa Jmpe1·ial. 
l\I2rcês do cargo de l\Jonloruo-mót·...... ;;oosooo 
De Capellão-ruór, Esll·ibeit·o-Htór, Cama

reim-mór, e qualquer Ollieial-mór da 
Casa Imperial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400$000 

>> Gcntilhomcm , llama dP Patal'io e 
Veado r... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300$000 

>> 1\Ioço da Imperial Cillnara da Ouanln-
roupa ............................. ~. 

» l\lordon1o ..................•........ 
» Açnfata ............................. . 
>> Olliciat-mmwr ...................... . 
» l\Ioço da Imperial Camara .......... . 

120$000 
80$000 
60$000 
70$000 
50$000 

Qnalrtuer outra nomcaçüo de oflicio ou 
emprego da Casa IrnpPrial, expedida 
pela 1\Ionlomia -nHÍI' ...••. ".. • . . . . . • . • 20$000 
llonrns dos referidos oflicios, metade do sello cor-

respondente ao titulo de ell'ectividmlc. 
§ 7. 0-Conclecomrües. 

l\Jercês de Grã-Cruz de qualquer Ordem 500$001· 
De Grande Dignitario dn Ordem da Rosa. JOO~UOO 
» Di~nitario da Ordem Impcrinl do Cru-

zeiro c da Rosa....... . . . . . . . . . . . . . . . 300$000 
>l Commcndador da Rosa...... . . . . . . . . 200$000 
» Ollicial do Ct·uzeiro e da Hosa. . . . . . ~ 508000 
» Commcndador das outt·as Ontens..... 120$000 
» Cavallciro de trualquer Ordem........ 60$000 
Os agraciados com dislinc(/ões de qualquer Ol'l:lern 

pagarílõ mais metade do seho cotTespondente aos 
grúos anteriores, flUe lht~s uüo honrerem sido espe
cialmente conferidos. 

~ 8. •-Diplomas scit'Jilijicos c Ol(li'OS. 

Cartas de Doutor e Bacharel............. üOflOOO 
Cartas de Bacharel em I.etms, de approva-

çüo do curso de Institutos Commerciaes, 
de Engenheiro Ci ril ou Gcogmpbo c de 
l)harmaceulico........................ 20SOOO 

Outros litulos de hallilitudio scientifica ou 
de profissão ........... ".. . .. . . . .. . . .. .. 1 0$000 
As apostillas nos títulos scientificos, passados por 

Faculdades estrangeiras, pagaráõ o sello acima esta
belecido para os que o forem no Imperio. 
De Advogado do Conselho de Estado... 50$000 
Provisões para a.dvognr, a quem não seja 

formado pelas Facnld:>dcs elo Impcrio: 



EXILt:UTirO. 

Sem declaração de tempo, ou com a "clau
sula de-emquanto se não mandar o 
contrario-ou semelhant~: 

Nas cidades em que hourJr Reltwões .. 
Nas outras cidaues e vil las ....... ~ .... . 
Sendo provido temporariawenle, cada 

anuo ......................... ·. ·. · .. · 
l'l'Ovisõcs de Solicitador dos audilorios 

das cidades onde houver H.elações. · .. . 
Das outt·as cidades e vil! as .............. . 
Sendo temporadas, cada anuo ou fmcção 

de anno .......................•...... 
Nomeaçües de Escrevente juramentado .. 
Diploma de matricula de Negociante ..... 

§ 9. o Pi'ivilegios. 
Diplomas de concessão de pt·ivilegio a 

qualyuer empreza : 
Por dez annos, ou menor prazo ......... . 

» mais de dez annos até vinte ......... . 
' )) mais de vinte annos ................ . 

Pagar-se-ha o sello estabelecido neste 
paragrapho, ainda que o privilegio seja 
estipulado nos conlractos e estatutos de 
Companhias ou Sociedades anonyn}ns. 

§ 10. Outras Mercês. 

150$000 
90$000 

1i~OOO 

80$000 
30fl000 

100$000 
300$000 
;)00)000 

Titules de coneessão de honras de Ministro \ 
.úv Supremo Tribunal de Justiça ......... ~ 

Dttos de- honras de Desembargador ....... . 
Ditos de honras de 1\Jonsenhot· .... · ..... · · :·oi!OOO 
Ditos de honras de Conego da Capella Im- ):J ri 

perial e Cathedral do Hio de Janeiro .... 
Oi tos de Pregador d~ Capella Imperial c de 

honras deste officw .......•............ 

Ditos de honrns de Dignidade das outras 
Cathed racs .............. · ............. . 

Nomeação de Addido de~." Classe ús Lega-
ções.· ....•.................. ·.·•···•···· 
Titulos de nomeação interina, de e:>m

miss.ão e de emprego sem vencimento ou de 
vnncuuento eventual : 
Deel'f~lo ou Carta Imperial. .............. . 
Portaria ou outro titulo .................. . 
Titulos de empt·ego de vcnl'imento annual 

llli'IIOI' dP ':'OOflOOO. o o • o ••••••••• o •••••• 

·I0$0ft<l 
:i$0(.1() 

l~ill)ll 
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Tilulos de nomraçiio de Delegado e Suh-
dPII!gndo •........•......•......•.•....• 
Patentes conccdPtHio honras c gmduaçücs 

do postos do exercito e da am1ada : 
Ollleinl General. ................•....... 
Dito Supel'ior •....•...•.............•... 
CnpiLão ou subalterno ....•............. 

P1tcnles deOfficiaes da (}unrda Nacional, 
f11H~r de etfectividadc, quér de rt'formn, 
th! concessão de honms ou de passagem 
da activa para a reserva ou vice-versn: 
Com mandante superior ou Coronel. •..•. 
Tenente Coronel .•......•............... 
MRjor .................•................ 
Cnpitào, Tenente, Alferes ou 2." Tenente .. 
Cnt·tas de naturalisnçiio, excepto as que 

forem isentas dos emolumentos de Sc-
ct·etaria .............................. . 

f:nt·tns de autorisa~;ão de Companhia ou 
Sociedade anonyma c de approvação 
dos estatutos ........................ . 
Sendo concedida a autorisação por neto 

(listincto do da approvnção dos e~tatutos, 
cobrat·-se-ha de cada um metade deste 
se !lo. 
Actos de confirmação de compromisso dcl 

Confraria, Irmmidade e Ordem Terceit·a. 
Alvarás de supprimento de licença de pai 

ou tutor para casamento .•............ ~ 
Dispensas de lapso de tempo ..........•.• J 
f:artas de pcrfilhação c IHlopçilo, tantas 

vf'zes quantas as pessoas Pontcmplndns. 
Dita~. tte supplemento de i~ la de, idt•IH ..... 
ProHsocs de Qpere demolzendo •..•...... 

Diplomas de qualquet· mercê uüo espe
dticada: 
Oecreto ou Carta Imperial . . . . . . ......• 
Outro titulo ............................ . 

§ H. Dipljnws ecclesiaslicos. 
nu lias de confirmação de Bispo Titular .•. 
nreves concedcllflo honras, graç:~s e ti

tnlos espcciacs a Clel"igos seculm·es ou 
regulnt·es ............................ . 

Ditos concedendo grn~:as cspirituaes ... . 
Cartas de Ordens rl•~ l'rf'shy1Pro ........ . 

sogooo 
:W$00(} 
20$000 

120$000 
91i$000 
80$00(} 
20$000 

30$000 

30$0M 

40$000 
30$000 
20$000 

ti$000 
2$000 

508000 
i0$000 
10$000 
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ProvisÕ{'S «lc confirmação dP. compromisso 
de Confraria, Irmandade e Ordem Ter·-
ceira .....................•........•.. 

Provisões de Parocho Encommcndado por 
menos de um anno .................. . 

Di~~crJ~~e~~ .i~.t~~~~i~~~. -~~~~ ~~(~~~~: .~~ ) 

Di;~~~~oes.'~.~~~ ~~.~ ~~~~~~ .~~~~~~~~~~~. ~~~~~~ j 
Ditas de impedimento d~ matrirnonio, l' 

não sendo a favor de pol)l'es dcclnra-
dos taes pelo competente I'arocho ..... 

Ditas de pregão, excepto nos casamentos 
de consciencia ...................... . 

Ditas de fiança de banhos, as chamadas rle I 
temporas, irregularid<tde etc., quando 
dadas pelo Ordinario ...............•. 

Dilas de illegitimidade para o provimento ~ 
de benefictos ...•..•......•........... \' 

Outros diplomas passados por Autoridade 
Ecclesiastica, não especificaclos neste 
paragrapho .......................•... 
Licenças para oratorio particular: 

Por tempo de um anno •......••......... 
Por mais de anno: 

Nas povoações.... . . . . . . . • . . . . . . . . . ... . 
N'outros lugares ...................... .. 

O sello das graças concedidas pela Santa 
Sé averbar-se-ha no Beneplae~to Impe
rial, e nos demais casos sobre o despacho 
ou titulo da concessão, antes da apresen
tação do titulo a qualctucr Funccwnario, 
ou de produzir o effeito para que foi 
passado. '-

§ 12.- Titulas de Agentes auxiliares do 
mercio. 
De Trapicheiro e Administrador de arma- 1 

zem de deposito. . . . . . . . • • . • • . . . . . . . • ( 
, Corretor e Agente de leilões ••....•.... ) 
, Despachante d',\lfandcga e Ajudante .. f 
, Interprete do commcrcto . . . . . . . . . . . . \ 
, Guarda-livros .................•...... l 
, Caixeiro-despaclwntP ................. S 

10$000 

5$000 

1 :i$000 

1 osooo 

2$000 

4fl000 

30$000 
10$000 

com-

20$000 

10~000 

r)flOOO 



11~0 ACTO~ ltll I'OIIEfi 

Art. 20. Se um titulo contiver ditferentes mercês, 
de cada uma das quaes seja devido o iello fixo, 
pagará o imposto sómente ~ia mercê sujeita a taxa 
maior. 

CAI'lTllLO li. 

DOS TlTlLOS ISENTOS DO SEtLO FIXO. 

Art. 2t. São isentos do sello fixo: 
I. Os títulos, condecoracões, honras c quaesquer 

dislincções concedidas a· Ofllciaes e praças do 
Exercito, Armada, e Guarda Nacional em destaca
mento ou Corpo~ destacados, em remuneração de 
serviços militares ; devendo esta circumstancia ser 
declarada, para o efl'eito da isenção, no proprio De
creto de Mercê, salvo quanto ás condecorações da 
Ordem de s. Bento de Aviz, que só podem ser con· 
cedidas em renumera~;ào de taes serviços. 

11. As mercês cont'eridns a Príncipes e igualmente 
a subditos estr&ngeiros, que se fizerem dignos da 
hcnevolencia do Imperio. 

III. Os livros das Caixas Economicas, Montes Pios, 
Montes de Piedade, ou de Soccorro e das Sociedades 
de Soccorros l\Iutuos creadas em virtude da Lei 
n.o 4083 de 22 de Agosto de 4860. . 

IV. Os das Casas de Caridade e de l\Hscricordia, 
os dos termos das multas dos Jurados e das cor
reições, e outros náo especiticados no art. t 8 § 2." 

V. Os processos 4ill0 que forem partes a Justiça, 
ou a J.'azenda Nacional; os traslados e sentenças 
que delles se extrahircm; os mandados e quaesqúer 
actos promovidos CCI;-oflicio em qqalf!uer Jmzo ; 
sendo porém o réo, quando a final conllemnudo, 
sujeito ao pagamento do sello respectivo, se náo fôr 
pobre. 

VI. Os processos de desapropriação por utilidade 
ou necessidade publica, promovidos por conta do 
Estado, ou das Administt·acões Provinciaes e pelas 
Cnmaras Municipaes. .. 

VII. Os a c tos promovidos, os titulos ou docu
mentos apresentados em Juizo a favor dos que liti
garem por sua liberdade; sendo, porém, a parte 
eont~aria sujriti'l no pa~HIIlf'llln tio sel\o, se J'ôr 
r,· I' 11 t!l da. 
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VJJt. Os proef!ssos do l.onsP-Iho d~ direr.ção, in
quirição, disciplina, investigação, de guerra e outros 
que se instaurarem no Exercito e Armada, nos Corpos 
l'oliciaes e na Guarda Nacional. 

IX. Os titulos ou papeis sujeitos ao sello pro
pordonal e os que delle forem isentos, pagando estes 
ullimososello tixodoart. -18 § 1.•, quando exhibidos 
com~ documentos em Tribunacs, Juizos, ou Estações 
Publicas. 

X. As licenças, que dão os Commandantcs 1\lili
tMcs c as Autoridades para que seus subordinados 
possão requerer. ou serem citados. 

XI. As licenças para divertimeQto e cspectaculos, 
de que os empresarios não percebão lucro. 

XII. Os attestados dos medicos e as guias das 
Autoridades para sepultura dos cada veres. 

XIII. Os documentos do expediente das Hcpar
liçôes Geraes , Provinciaes e Municipaes. 

XIV. Os requerimentos e papeis de presos pohl'es. 
Art: 22. Os papeis, de que tratão os n. •• -1 o a 1.~ 

llo artigo antecedente, pagarüõ o sello do art. 1 s 
§ t . •, quando apres~ntados a Autoridades, a tim do 
produzirem effettos diversos dos mencionados rws 
referidos numcros. 

TITULO 111.: 

Da eohran-:a e Rsealisa-:!io, 

CAPITULO I. 

DO SEU.O ADIIESIVO. 

Art. 23~ Haverá estampilhas de sello adhesivo, 
cujos valores, formato e signaes caracteristico; 
sm·ão determinados pelo Governo. 

Art. 2.t.. O sello adhesivo serve: 
4.0 Para os titulos da L•, 3.• e l.• classes do scllo 

proporcional, excepto o do capital das Companhi:b 
e Sociedades anonymas, de que trata o art. 4.. • 

2.0 Para os actos e papeif' sujeitos ao se\lo fixo, n 
que se referem os arts. 1R, § t. ",e -19, ~~ 1. "•~ 2. o 

PARTE 11, 2l 



IG2 ACTOS DO PODF.!1 

Art. 2ü. O sello deve ser collado no alto do titulo, 
ucto ou documento, quando não puder ser no tim, 
logo depois da ultima linha escripta, e nas letras 
de cam[)io e da terra onde fôr mais conveniente. 

§ 'I. o Será inutilisado, escrevendo-se o nome do 
lugar, a data e a assignalurn, parte no papel e parte 
ua estampilha: 

4 .• Nas lett·as de cambio c da terra sacadas no Im
perio, pelo sacatlot· 

2. 0 Nas que o forem em paiz estrangeiro, pelo 
aceitante no Imperio e, não dependendo de aceite, 
pelo portador ou signatnrio do recibo pai'lsado na 
(H'opria letra. Sendo protestndas por !'alta de aceítc, 
pelo Escrivão do protesto. 

3. 0 Nos escriptos á ol'dem, pelo signatario do en
dosso passado no lugar •lo pngamento c, não o Jw
vendo, pelo portador ou sign:1tario do recibo lançado 
na propria ordem, caso nilo o tenha sido pelo sa
•·ador. 

4. 0 Nos endossos dos mesmos cseriplos, passados 
fiÍra do lugar do J?Ugamenlo, aos quacs não seja ap
plicavel a disposição do art. H n. o 5, pelo signa
tario do recibo na ordem, quundo nüo o tenha sido 
pelos endossantes. 

5." Nas transferencias de apolices c acções de 
Companhias; nas escripturas lavradas nas notas de 
Tabelliães e nos contraclos lavrados nos livros dus 
Repartições Publicas; será inutilisudo pelo Escrivão 
do sello da Estação riscai, procedendo-se nos ter
mos do art. 38. 

6. o Nas certidões, truslados c pu blicas-fórmas cx
trahidus de livros e papeis das Hepartições Publicns, 
Cartorios, Parochias, Cura los c Corporaçücs de mfw 
morta, pelo Empregado (jll!l subscrever taes do
cumentos. 

7. • Nus procuriJ.ções por instrumento pu h li co c 
apud acta, pelo respectivo Tabelliüo ou Escrivão. 

Das procurações lavradas nas notas não é devido 
o sello fixo. · 

8. o Nos actos judiciacs e policiaes, {>Cio Escrivão 
que os subscreve .r. Não sendo subscnptos, inuHii
sará o sello a Autoridade que os assignar. 

9. • Nos processos forenses, pelo respec.tivo Es
crivão quando fizer os autos conclusos ao Juiz, e 
depois <lo julgamento quanto ao sello das folhas 
aecrescidas. 

Exceptuão-sc: os dP. exPcuçÕ('S promovidas pela 
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Fazencla Nacional, em que o sello será innlilisnrlo 
pelo Escr·ivão do scllo na guia do Juizo pnra opa
gamento da (lividn. 

1 O. Nos requerimentos, pelo sign::~tario. Se nüo 
dcpendet· de nssignnlura p;~.ra serem despachndos, 
irmtilisnl-o-ha o Escrivão do sello ou a Autoridade 
a quem fôrem dirigidos. 

H. Nos recibos ou quilnçõcs pnrliculares de riO,~ 
para cima. nos cheques c mandatos c em gcrnl 
uos contractos particulares, pelo signatnrio. c. 

42. No fretamento de navio á car,qa, colheita ou 
prancha, pelo Empregado que der o dt>spac:ho de• 
snhida, sobre uma nota do eonsignntnrio on capilii(l. 
(~ontcnllo o nome, nacionalidade c tonelagc•m da 
embarcação e o importe total do frete. 

43. Nos testamentos c codicillos, pelo Escri,·ii() 
(JUC laHar o termo de aceitação da testamcntnl'ia. 

H. Nos títulos que as Secretar·ias de Estado e ns 
Presi(lencias de Províncias expedirem, pelo Empre
gado filie lançar a nota de registro. Nos que forem 
passados em outra Hcpartiçíto, inu!ilizarú o sello o 
signatario do titulo. . · 

Hi. Nas procurações particulares e documentos 
uão especilicad0s nos numeros antecedentes, que 
devem ser sellados quando se juntarem a autos ou 
petições, polo Escrivão do scllo, ou pelo Func:cinnn
l'io Publico, que os annexar a pmcessos ou dc:spa
dwr os requerimentos a que estejão anncxos, caso 
não o tenha inutilisado o signatar·io. 
. § 2. • Quando forem diversos os signatarios de um 
mesmo papel, inutilisará a estampilha o rp!e o as
signar em primeiro lugar,. 

~ 3. • Em caso de neccss tLI<Hic, ou ele falta 1le snll o 
~lo valor que exigir a irnportaneia do titulo, se eol
focaráõ os que forem neeessarios ató que a sotnrna 
de seus valores pcrraça a taxa deYidn, inutilisando-:,;1~ 
todos nos termos deste art.igo. 

§ 4.." O sello que não estiver nestas condicõcs, 
reputar-so-lta nullo, ticando sujeitos os titn!'os ;i 
reV<llidaç-Jo c os interessados, Funccionarios on 
Officiacs pU._blicos á multa que no caso couber. 
, Art. 26. O deposito central dns estampilhas es
tará na Casa da 1\Joeda e os dcpcsitos Proviociaes nns 
1'hesourarias de Fazenda, sob a administrnção rio 
J1 rovedor c dos Inspcctores c sob a guarda dos 
respectivos Thoso11 t·mros. 

Art. 27. Da Casa da Mor~ila sr-r:Í') ;~-; Ps!nm;)illl;u 
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remeUidas ft Rrerhefloria, 1\lesns de Rendas e f.aUe-c'-
lorias da Côrte e PI'Ovincia do Hio de Janeiro, e ás 
Thesourarias das.demais Pmvincias, de eon6'ormida~ 
de com as ordens expedidas pelo l)ircctor Geral das 
Hendas Pul>licas. 

Das mesmas Thesoumrins fnr-se-ha a distrtbuiçiio 
dellas pelas Estações Fiscaes encarregad:;ts da C~:o
lmm~a do impos·\o elo sello. 

~ Unico. A disposi~~ão tlcstc nrligo nfw obsta ft 
remessa dirccta das ditns estamr,ilhas a qualtfuer 
das mesmas Esla~i'"ões, dando-se avi~ á Thesou~ 
raria competente,·· pm·a dcbitat· os responsaveis e 
tomar-lhes contas. 

Art. 28. O sello adhes-i vo &erú "endid<> nas R e~ 
partições encarregadas da cobt·ança do imposto do 
::;cllo, c em casas de parLiculat·es, que obtiverem au
torisação para esse Jim do Minbtro da Fazentla na 
4~ôrte c Pt·ovincia do Hio de Janeiro, e dos Jnspectorf's 
das Thesoural'ias nas demais Províncias; devendo 
OS ditos particulares fornecer-s-e por tnt~io de COffiJH'U 
nas mencionadas Hepartições. . 

Art. 29. A esses vendedot·es parttr,uJares abo~ 
nar-se-ha uma commissito marcada pelo l\linistt·o 
da Fazenda c descoulada do valor das estampilhas 
uo acto da compm. 

Art. 30. As Uepat·Hçõ-es Publicas, onde convier 
que ha.l· a sello ndhesilvo para o& papeis qne devem 
::;er sel atlos no acto da nssignatura, prover-se-bfm 
das estampilhas comprando-as nas Bs•ações Fist:aes; 
sendo-lhes indemnisado o vator do sello pelo inte
ressado na expedição do titulo ou documento. 

f:\ PJTULO li. 

DO SELT.O DP. VF.RB.f}. 

Art. :lt, Devem ser sellatlos por vertm: 
~. • Os pnpeis não sujeitos ao sello adhesiva. 
2. • !\quelles em que não se empregar o sello 

adhesiVo, por não o haver no lugar c aceasião errl 
~ue. ~ôr nssignado. pela pessoa a quem competir 
J.nuttlLsar a cstamptlha (art. 25) ; sendo esta cir
cumstaneia declar·ntla pP!o Escrivão do sp,Jio qun 
In nç.ar A' \'Pt'ln. 
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3. o Os que incnrrerem em rcvalitlaçi"to, na con
[:urmidade do art. ~0. 

Art. 32. Os papeis de que lratiio os n. 0 " f c 2 
do artigo uutccedente, e forem oLH'iO'ados ao sello 
proporcional, não serão lavrados em livros de notas 
{Ao Tauellião, nos de Reparli~õcs l'uhlicas, Corre
t.or'Cs c Co.rupanl~ias anonymas, sem lerem pago a 
taxa~ conforme os arts. 3~ c 66. 

§ t.• Os que t'ot'üm lavr.auos em autos judidacs, 
ou officialmeute fóm dellcs, não serio assignados ou 
s.ubscriptos pelo Escri\·ào ou Official eompctcnte, 
sem cstuem seUad.os. 

§ 2. o Os que o furem por particulares, onde houn~t· 
Heparti~üo mTeeadatlora do sei! o ou desse lugar dis
tante até tr~s IP:fUas mctl'icas, pagaráõ o imposto 
ti entro de trinta llias contados da data, concedeu
do-se mais trinta dias para cada nova distancia de 
t1·es lcguas mNricas. I•icào~ porém, salvas as dis-
posi-ções segui11tcs: . 

1. • Nas letras de e.amluo e da terrn, saeadas a 
dias ou mews tlc vista, conta-se o prazo para o 
s.cUo d.a data do aclfilc. 

2. • Os escriplo.s á ordem podem scf sellados em 
qualquer tempo, c no lugm· em que livct·cm de 
se{' pagos; 11ws sempre antes de \'Crtddos, ou t.le 
ahi se verilic.a•· trausfcrencia ou pagmnenlo. 

3. o Os títulos a pr·azo menot' Lle tl'inla e um dias 
serão sellados aló a vespcra do ,·encirnento. 

L • Nenhuma olH·iga~:ão porlerA ser solvida, suu 
que estej.a de"'id:uu~~Hte s•~llada. . · 

Art. JJ. Os papersa que se relere o n. 0 2 elo 
ar.t. iH, sujeitos. ao. ~cllo Hxo, scrào scllados: 

·J .• Os autos JUdwraes, :1ntes da conclusão pnm 
sentença Hual, ou iuterloculoria com força de deli
uitiva. 

2. o Os titult;~s ex:trahitlos de processos, eertidlícs 
e outros tloeurrwntos ofliciaes, ;wtes de subseriplos. 

J. o Os chetftli~S c m<mdato,.;, antes de ClJIIIpridos. 
t. o Os coulwdment.os de frete, dentro t.le oito dias 

<Ja data. · 
5.• Os testamentos e codicillos, antes de sub-

5;Cripto o t-ermo de aceita~_;üo da lcstallleutal'i;t. 
6. • Os demais papeis assignatlos por partinrla

res, antes da juntada a autos e a rct!ucrimcutos, 
ou de apresentação a AuturidaJ.e ou 01ltciall'u1Jlico 
para qualquer fim. 

ArL 3L 0;:; tl!~tlu;:; J<b tucn.:(·;-;, Jc cgw_ tr~l<J; ,u , 
./ ' 

,...· ,\-



HiG Ar r o:• no ronr:n 

art. Hl ~~ 2.", L o a t2, serfw remetlidos it Hecehcdo~ 
ria do I:io de Janeiro, ou á Estação arrecadadora 
do irllposto na Capital da Pro\'inci:a em que rc~i
cirem os ugraciados, a fim de lhes serem entre
guns dopais de scllados. 

§ 1 • o Terminando o prazo, em que os titnlos devem 
ser solieitado.s, sem <lue os iutercssados o tenh;io 
feito, a Esta1;ão Fisca os devolverá á Heparti<.:fw 
que os houvet· cxpcditlo, salvo se fur conecdida dis
peusa do lapso de tetn po. 

§ 2. 0 A disposkiio deste artigo é applicavel úos 
aclos do Govemô, da Mordomia da Casa Imperial 
c dos l't·csitlcntes de Proviucias; os outros pagarito 
u sello antes de serem assignados. 

§ 3. o Aos titulos ele nonwacão para emprego com 
vencimento tios ~:o!'rcs publi~os siio applica\'cis os 
arts. ,11 a 13. 

Art. 3~. O pagamento do scllo constarú de uma 
verba rubricada pelo Hece!Jedot· ·e Escrivão, eon
tendo o numero do assento t.lo livro de Hcceita, o 
valor da taxa em algarismos c por extenso, o nome 
da Estaç:üo arrecadadora, o lugar e a da la. Fica 
abolido o selto de papeis em branco e o de cunho 
das Armas Imperiaes. 

Art. 3G. Apresentado qualquer papel á Estat,;ão 
l<'iscal, c sendo eutl'Cguc ao Hccebedor a imporfancia 
do sello, escreverá este em algarismos o valor rece
bido, lançando depois o Escrivão a partida no livro 
c em ultimo lugar a verba no papel. 

· "\rt. 37. Quando se homcr pago taxa inferior á 
devida, c o titulo fõr de novo upt·esentado ao sello 
no prazo legal, courat·-se-ha a ditlerenea sómente ; 
dcc:larando-se esta circumstancia no IÍvro de He
ceita c na verba por meio das letras -Dif.-

Art. 38. A verlJ<J, ou o sello adhcsivo dos títulos 
que tiverem de ser lavrados nos livros das He
parti~:.ões Publicas e nos de transferencias de acções 
de Companhias, se lançará em uma. nota fJUC coJt
tenha os nomes das partes, a qualidade da tran
:,;ac~;ão, a da.ta e assignalura de alguma dellas, ou 
do Tabellião, Empregado ou Corretor; mencionan
do-se no titulo ou assento, que só á vista desta 
nota se poder<J lavrar, o numero, quantia e data 
do scllo. 

Art. 3!J. O mrmet'o de folhas de livros lc·vados ao 
:<;ello será declarado ua ultima. folha, pelu parte a 
~1w:m clevüu St'l'\'ÍI'. 
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CAPlTUtO III. 

DA REV.\J.IDAÇ.\.0. 

Art. fJ.O. Os papeis, não scllados dentro dos prazos 
estauelecidos, ou antes dos netos em que o devem 
ser, ou dos quaes se co!Jrar taxa inferior á deYilia, 
serão revalidados, pagando : · 

4." No primeiro caso, o decuplo do sello marcado 
na respectiva tahella; nu segundo, o triplo da diíre
rençu entre o mesmo scllo e o que houverem pago 
de menos no prazo legal. · 

2." o dout·o das taxas designadas no numero an
tecedente, os que estão sujeitos ao sello proporcio
nal, se não forem revalidados antes do dia do ven
cimento. 

§ Unico. Os lilulos sem prazo de vencimento, e 
os passados com a clausula li vista, considerão-se 
vencidos, para os em~itos deste artigo, no dia em que 
forem pagos, protestados ou ti.ccionados por falta 
de pagamento. 

Art. ''· A di~posição do artigo precedente não é 
af)plicavel aos t1tulos da 5.a classe, nem aos ela 2.' 
c asse, §§·. 4. • a 12, do se !lo fixo. 

Al't. 42. Aos títulos sem data, ou que a tiverem 
emendadn, sem que no mesmo papel tenha o proprio 
signatario rectificado a emenda, applicar-se-ha a 
dislJosieão do nrt. 40, na parte relativa aos não 
sel ados em te~upo, á excepção daquclles cujo prazo 
para o sello nao se contar da data. . 

Art. 43. A revalidação será calculada com rela
çfto no valor, de que se devêm pagar o sello propor
éional, ninda que o mesmo valor se ache diminuído 
por 'luitação ou outro meio legal. 

CAPITULO IV. 

ONDE E POR QUEll DEVE SE" ARRECADADO O Dll'OSTO • 

. 
Art. H. O imposto do sello será arrecndndo c 

e:'\cripturado nas Hcccbedorias, l\Iesas li C HeHtla~, 
~1w.s Agtncias c CollectoriH-:;, 
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Nos casos em que é perrniltido o sello de veriJa, 
será lambem arrecadado: 

§ 1. o Em qualquer outra Repartição PuiJiica, au
torisada pelo Wnistro da I<azenda. 

§ 2.• O dos passaportes de embarca~ões e do
eumentos pertencentes ao despacho dellas, nas Al
fantlegas c !\lesas de Hendas c suas Agencias, por 
onde taes despachos se expedem. · 

§ 3. • O dos autos e requerimentos que correm 
Jlerante os Juizes de Paz, Delegados e Subdelegados 
de lugares ondo nã0 lwuver alguma das Estações re
fPridas, e o de alguns títulos que ahi se passarem ou 
tiverem de juntm·-se aos mesmos auto~ e requeri
mentos, comprehendidos nos arts. 18, § L", e f9, 
~ 1.•, pelos respectivos Escrivães; os quaes remet
tm·úõ o produeto no fim de cada semestre á Esta;;ão 
I~iscal do distt'icto com a guia competente, tendo 
direito por este cne~u·go a 5% do mesmo Jli'Od~tcto. s L• O das apohces ou letras de seguro e coll
tractos de risco c outros papeis ou títulos, que o 
l\Jinistro da l<'azcnda designar, pelos Gerentes , 
Caixns ou Thesoureiros das Companhias, se forem 

J
)ara isso autol'isados pela respectiva Directoria, e 
1om·crem assignado termo na Dil'Cctoria Geral do 

Coutencioso e nas Secções do Contencioso, em 
tJUC se obriguem a entregar á Estação Fiscal nos 
primeiros 1 O dias de cada mez o pt·oducto da taxa 
arrecadada no mez antecedente, e uma nota decla
ratoria dó!. quantidade dos titulos passados ou emit· 
titios, c da somma do imposto do dito mez, e a 
Pxhibir os livros da esct·ipturaçüo quando a dita 
Esta\:iio o cxigit·. 

~ !i." O dos Lilhetes de loterias, pelos Thesourciros 
()cilas, sendo entregue o producto com a compe
tente guia no Thesouro, Thesouraria, Recebedoria 
ou Estaçfw do sello do lugar da cxtracção, antes 
que esta se yerifique. 

§ 6.• O das cartas de Negociantes matriculados e 
dos livros do Commercio, pelos TriiJunaes do Com
mercio, onde os houver, recolhendo-se o producto 
uos primeiros f O dias de cada mez á Estação Fiscal. 

Al't . .i5. Serão Escrivães do scllo e seus Ajudantes, 
nas Recebedorias, ou All'audegas que servirem de 
Hecebedori~s, os Empregados que os res[-tecthos 
t:hel'es destgnarcw. Nas 1\'Ie~ws de Rendas c Col
ledol'ias desclllfJCllharitõ c:;se ew..:argo us propriu~ 
E::Yrivúcs delhn;. 
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Art. HJ. Os Escrivães, Empreg.tdos, Gerentes, 
Caixas ou Thesoureiro das Companhias, os Thesou
reiros das loter·ias e quaesquer outros que arreca
darem o imposto do sello, ficão sujeitos ás pe1ws 
t.lo art. U da Lei n. • 54 i de 28 tltl Outubro de t 8.\8, uo 
easo de iud~vida delcw;iio do pwducto do dito im· 
posto. 

CAPITULO V. 

DAS llULTAS E DO l'IWCKSSO. 

i\ ri.. n. J1ieiío sujeitos á multa de !)SOOO a 2iiflOOO, 
além das peuns do Codigo Crim., os E111pregados lia 
a ITeeatlaçlio do sello, que J'Pccherem ou larH;<n·cm 
uo livro de Heccila taxa mnior ou menor do tJUe a 
warcada neste Hegulamenlo. 

Art. 6.8. Iuconem na multa tle ·I 0$000 a ti0$000, 
além das penas do Codigo Crim.: · 

§ t. • Os Juizes que senleneiarem nu tos, ou assi
gnarem nuuhlados e quaesquer inslntmculos ~~ pa
peis sujeitos a scllo, no caso de falta a!Jsolula de 
pagamento do imposto, ou quando a w~rha tivPl' 
sido feita e· o sello adhcsho inutilisado por pessoa 
incompetente. 

§ 2. • Os Empregados que, sem pré,· i o pag;nuento 
do sdlo, fizerem assentamento, em folha, de lilulos 
de nomeaçlio. 

§ 3. 0 O Juiz, Auloridaclc Civil, Ecclesiastica, 1\Jilitar 
uu-1\lunicipal, Chefe de Corporação de mlio morta 
ou Director de Sociedade a•wn.rnw, que der posse e 
exercício a qua\quet· Empregado, que nüo teulla 
vencimento dos coft·es pu!Jiico~, sem 11 uc o titulo 
de nomeação esteja sellado (art. 12). 

§ i.• O Chefe de Rcpartit.;ão Pu!Jiica, Juiz, ou oulra 
Autoridade, gue assignar conlraclos ou nomca~líes, 
attender officialmenle ou deferir qualquer requeri
mento, ou papel instruido de documentos nüo 
sellados ; ou fizer guardar e cumprir, ou que 
produza eífcito titulo ou papel sujeito a scllo, sem 
que o tenha pago. 

§ 5." O Tabcllião que lavrar cscriplura no livro d·~ 
notas, ou o Eserivüo que eow:erlat· e assigrwr tH•pd 
:mjeitu <!o sello, sem prévio p<~r:;<.uuenlo dc:.;te. 

rAI!H Jl, 
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§ 6." O Thesourciro que cxlra!tir lolt~ria antes de 
pago o sello. 

Art. 49. I•'ici"io Stijeil.os á multa de lO$ a 200$, 
além das penas do Codigo C:rim.: 

,~ 1. • Os que fabilicnrcm o scllo, ou empregarem 
estampilha falsa ou de que jú se lenha feito uso c os 
que escreverem verbas falsas. 

§ 2.• O Escr·irão ou outro Empregado nas Es
tações do scllo que ant~datar ou alterar qualquer 
verba, com o fim de cvltnr o pagumeuto da rcYa
lida,·üo. 

úi. 50. O <]uc ncgoeim·, aceitar ou pag-ar letra 
de cumbio e ta terra, cseripto ú ordem, cheque ou 
lll!la promissorin, antes de pago o scllo nos prazos 
'''~Saes, ou revalitlaçüo, quando dt\Yida, serc'l sujeito 
ú multa de G •f. do\alot· tia IP!ra, cseripto ou nota, 
n ao dobro ua rciucideneia. Se o ncgodador da 
letJ"a, cscriplo ou nota lôt· Corretor, scrú na rcinci
tlcneia destituído do oilicio, :>e houver proccdiJo 
com dolo ou má fé. 

Art. !H. O 'que vender sello adhcsivo, sem a com
petente autorisaçiio, ÍIH.:orrerü na perda das estam
pilhas, que llte forem encontradas e na multa de 
20$000 a ~00$000. No ca::;o de rcincitkuda a multa 
serú duplicatla. 

Art. 52. As multas serão impostas : 
1.• Pelas Hecebedorias de H1~11das internas, Al

fandegas, 1\Iesas de Hendas c Colledorias, cada uma 
em relaç.ão aos papeis que nclbs su po~siio scllar, 
a quaesquer inl'ractores ljUC nüo sPjiio Autoridades 
Jutliciacs, Ecclcsiasticas, ~lilitares e Civis, incluidos 
nesta classe os Vereadot·cs c os Chet'Ps das Hepar
ti~~õcs administrativas Gcr·acs \~ l'rovittciacs, quando 
[lt'ocedão em razão de seus cargos. 

2. • Pelos Presidentes de Provindas ás respec
tivas Autoridades e Funccionarios, comprchendidos 
na exccpção do numero antcccdenlü. 

3. • Pelos 1\Iinists·os de Estado ás Autoridades e 
Chel'es das Repartições da Côrte. 

Art. 53. Das decisões proferidas pelos Chefes d1s 
Repartições I~iscaes sobre que5tõcs relativas ao im
posto d'o sello c sobre as multas comminadas neste 
Hegulamento, caberão os recursos facultados pelo 
Decreto n." 23-1,3 de '29 de Janeiro de 1859, arts. 3.", 
§L",e27. 

~ L• Os Collectores e Administradores de l\lcsas 
dcncnt.lus recorrcrúõ e.r:-n(fkio, na Proviucia do Hio 
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de Janeiro para o Tl'ibunal do ThesoUI'o Nacional 
c nas outras Pt'Ovincias para as Thesout·arias de 
f'nmnda, das dedsões favoraveis <.\s pa1·tcs em ma
leria de restituirão do imposto e d<•s nmllas. 

§ ;! . .,. 0:; recursos, tanto voluntarios como neccs
sal'ios. serão inte~vostos dentro do pmzo de 30 diil:-; 
contados ~la itttimar;ã.o ou publicar;ão das dcebõcs; 
tr~ndo ell'etto snspenstvo os rpte rersur•]m Sl>bre res
tituirüo. 

A r·L 1)].. As AutoridatlPs, Enqwegmlos, Juizes, Ta
helliães, Eserirües, e Ofliciaes Publicos, a quem l'ut· 
pr·eseute titulo, ou papd sujeito á I'C\'i:llitlur·üo, 011 
d'olllle conste ulg11nra das iúf'ract:•-~es, de q11'e tra!Ü1t 
os arts. 47 a 51, o remellerú'& ao Cltde da Estar.::lo 
Fiscal tio distr·icto ou a rpwm competir pt'lH..:edl'r 
uI terionnente sobre elle. 

Art. 5!j, As dceisr1es saão dadas por despne!Jo 
110 propi'io titulo, 110 rcrtuerimeuto da parte ou 
l:OillllllllÜCl\~ÜO ofiicial. 

Art. 56. Se o eontl'ilwinte nito pilgiH' logo o im
posto, se!'-lhe-!Ja devolvillo o tit•tlo, tienndo cópia 
<•utheutic;l do mesmo c do despacho uelle prul'eriLlu, 
pilra os ell'l•itos legues. 

§ 1. o De autos e eset·ipl.os lavra(los ou registradns 
em Iinus de Curtorius e Hepartit;.ôes l'uulicus, e de 
pnpcis de grande volume niio se extrahit•á cópia, mas 
sim extraeto contendo os factos justilicativos da 
dccisiio. 

§ 2. o Este artigo não é npplicavel aos tilulos e 
papeis de que trata o art.. 49, os quaes, decidida 
deJlnitivanwntc a questão pela Mltoridatle adminis
trativa, sm·ão enriarlos a quem de direito tôr para 
instamat,:.üo r.lo pl'ocesso crimiual. 

CAPITULO Yl. 

' DA FlSCALlSAÇÃO·, 

· Art. 57. As Estar;ôcs encarregadas da cobrança do 
imposto do sello não poderão fuzer exames no:; 
Cartorios dos Tabelliães e Escrivães, ou em. quaes
quer outr·as Repartições, para averiguar as faltas de 
pugamento : devendo, quando taes faltas ehegarelll 
uo ;;;eu coulwdmeuto, rcqubilttr das Auturidaue~ 
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certidões ou exames para, á vista do resultado, pro
cederem contra o.s iufractorcs. 

Al't. 58. Os Deleg;.u.los, Subdelegados e Juizes de 
l'nz são 1iscaes do procedimento dos seus Escri
Y.ães, como Hcceuedurcs <lo sdlo. 

Ar·t. !.i9. Os Juizes de Dil·eilo em eorrekão, que 
•~nconlmrem falta de sello rws livros e p

4

rocessus 
e uos títulos de nome:u,:~l.o •le Empregados de Cor
porações de mão morta, communicar·•íõ o facto á 
l.:St.aç.iio I<'iscal, pam que esln torne dclle conheci
mento e proceda na confunnidade do Cap. li. • 

Art. 60. O .luiz, Chefe d•~ Hcparlição Jluulica, ou 
qualquer Autm·idad•~ Civil, Ecclcsiastiea c Militm·, 
t:er·.al, Provincial ou 1\Iunicipal, a lJUCm fur presenll~ 
<.tlgmn processo admiuistrntiw ou judicial, no ffUal 
existüo papeis, que niio tenhão pago o sello ou a rc
l'alidaçüo nos pr·.azos legaes, exrgirúõ, por despacho 
uo mesmo processo, anles de lhe dar· midamcuto, 
(jllll a falta seja suppt"ida. 

Os processos, de que lr.ala o art. 67, e af}Uelles, 
que csth·erem submeUidos aos Tribunaes Judicia
l'los, l\lililarcs c Eeclcsiaslicos, ás Thesourar·ias de 
J.'azcuda Gemes e l'ro,·ineiacs, ao Tltesouro c its 
Sl!erelHias de .Estado , poderão todaYia ser ahi 
tJesp<telwdos antes de estar pngo o sello, ficando 
dcpeudcutes do pagarncuto deste os e1fcitos dos 
dcspaciJOs. 

Art. 6f. Os Dir·f'ctores ou Gerentes de Sociedades 
anouynws sáo obrigados " apresentaf ao r.hefe ela 
l~sta~ào fiscal os litulos de rwmcac,:iio dos respeeti
\·os Empregados , qwmdo elle os exigir ; eou
siderarHio-.se v~l'iticada a h_ypothese Llu art. 48 ~ J.•, 
uu easo de recusa de LI prescula~âo. 

CA.PlTULO VII. 

DlSl'OSIÇÕES GEllAES. 

Art. 62. Será restituído o sello de verba deri
damente ·arrecadado: 

t. • De nomeação, que não produzir e1Teito pela 
posse do noriJCado ou pelo exercício do emprego. 

2. • De ado ou contt·acto que não se effectuar. 
'3." De coutracto nullo 1 se a uullidade fôr ab:soluta.. 
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.\rf. 63. O sello ndhesivo em nenhum caso SI'!' 
restitue, lkando salvo á parte o direito á indemni
sação pelo I?unccionario Publico que, em razão do 
cargo, applicar a a)gum papel estampitha de valm· 
mawr que o devido. 

Arl. 6\. A wnda do pape-l se-llado na r.ôrte P. 
PI'Ovincia do nio t.le Janeiro e a t'acntdade de sellar 
na Casa da ~loeda estampas de parficufarcs 1 cessará(r 
logo que houver estampilhas do seHo adhesíYo ; 
continuando, porém, a usar-se alé o fim do cor
rente anno do papel vendh1o e das es-tampas scl
ladas. 

§ Unico . .1\ contar do 1 ... de Janeiro de 1870, 
nenhum acto se escreverú em p·apd setlatlo, solr 
pena de considerar-3c no caso datpwlles que niio 
tenhão pago sello; podendo ser requerida a res
tituit;ão da imporlancia do sello proporcional dentro 
do prazo de seis mezes, conforme o :~rt. 5." dns 
Instrucções de H de FeYereiro de fM32. 

Art. 65. Jlaverá na Casa da Moeda um registro, 
d'onde conste o anno c mez em que c-omeçou a dis
tribuição para a venda publica das estampithas de 
cada valot·, com designação de quacsquer· signa<'& 
característic-os por que se distinguão. Deste registro 
dará o Provedor, por despacho, as certidões re
quet·idas. 

Art. 66. Quando as transacções 3C realisarem por 
intervencão de Corretor,. os termos das transl'eren~ 
cias só poderáõ lavn.N>e ã vista de cópias dos as
sentos das transacções, a fJ'JC se t·efer·e o ar\. 58 dco 
Cod. Com. , extrahidas de um livro de talüo ruhri
cado pelo Chefe da Estação Fiscal. 

As Hepartiçõcs Fiscaes poderáõ exigir os livros do::. 
Corretores para conferirem com elles os de talií.o, ~~ 
para outros fins; procedeudo-se, no caso de recusa, 
na conformidade do Cod. Gom. e respectivos Regu
lamentos. 

Art. 67. Não será retardada a expedição e julga
mento dos processos criminaes e policiaes em (luar
quer instancia, por rarta de pagamento do sei o, o 
qual será feito depois pela parte interessada no an
damento do processo. não sendo esta pobre. 

Ar·t. 68. Dos contra:ctos de fornecimento ou com
pra de generos para as Repartições Publica·s, não 
se declarando quantia, por depender da etrectiva 
entrega a determinação do valor· dos mesmos ge
lWt'os, ser{l cobrado o &cHo 1mtcs da cxpndit.:fw •l;.~." 
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or~lcns pnra o pagamrmlo, ú \·io.;la lle guias pas
sadns na Hcpnrtição, onJe se houver cclebrnc\o o 
contracto, e np·resentadas á Estac:ão nrrec:ulmlorn. 

Art. 69. O vnlor do scllo de revalidarão r, das mul
t:rs, que não r.Jr pngo voltJntariamcntê, scr·{t arreca
dado por meio exccu1im; proccdenrio-sc, qunnto :'ts 
multas, na conformidndc do Decreto n." 2~86 de 29 
de Setembro li c 1 s:;n art.. 3:1. 

Art. 70. Os infractorcs dns Leis e llegnl:lmcntos rln 
sello são solirlm·inmcntc rcsponsm·eis -ú Fazenda i\' a
cionai pela importancia da revalidn~;ão dos títulos 
e das rcspccli\'as multas. Tcr;to, pon',m, rlircilo re
gressivo uns contra os oul.ros, na orJem da respon
sahilidade por elles c.ontraltida. 

Os Funcc.ionari0s Puhlicos rcsponrlcrúõ sómcntc 
pelas multas que lhes for·prn comrninatlas, quando 
Jli'Occdcrcm em razi'to de seus r:argns. 

Ar·l. 7L Scrüo ntlmiltidns denuncias sobre as in
frncri)es deste Hegulameulo, eahemlo ao dcnun
dante metade das multas impostas 110 infr·actor. 

Art. 72. Ficüo revogadas as disposiçries em con
trario e sem vigor os §~ 5. • n :31, :J:J a 4.1, 45 a 4-R 
da tnbella annexa it Lei n." 2l:J de 30 de Novembro 
de .J8.~·f, o arl.. 11 da Lei n.• 601 de 18 de Setem-:. 
hr·o de 18:i0, os arts. !i7 c !j8 da te i n. • 602 d:l 
mesma data c outros, que hajão estahcleci1lo tnxas 
lixas a titulo de direitos novos c velhos c (]e transito 
na chancellaria das Relações~ 

Rio de Jnneiro, t 7 de A!Jril de 18C9. - Visconde 
de Itabo1·ahy. 

Itá(RcgulamcnLG para a arrcc:ula~ãG <lo}imposto ':!_e ua.nst!l_~ss~ 
de proprte<lade _ 

Usando da autol'isação conferida nelos arts. -19 e 
3t da Lei n.• 1;j07 de 21i de Set.emhro rlc 1867, e 
Tendo ouvido a Secção de razenda do Consf!lho de 
Estado i Hei por bem. Ot·denar que na arre1::adação 
do impo:>to de transmissào . de propriedade se ób
serve o·Rcgulamento, qun r'om este lwixa, assignado 
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prlo Yiscontle de Jtahorahy, Conselheiro de EslallO, 
SenadGI' do Imperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
1'\ucional, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. l'alacio 1lo Rio de Janeiro em dczascte de Abril 
de mil oitocentos sessenta c nove, qumh·agesimo 
oitavo da Indepe!ldcucia c do Imp.crio. 

Com a Rub1·ica de Sua 1\lagcslatlc o Imperador. 

ri.~ conde de Itaborahy. 

Regnlantcnlo a qnt' se refere o Decreto desta dala. 
0,0 .f33~. 

Art. 1.• A taxa llc heranças c legados, a siza dos 
bens de raiz, a meia siza dos escravos, o imposto 
de venda de embarcações nacionaes e estrangeiras, 
e os novos direito:;. de dispensa da lei da amorti
zação, de habilitação para haver heranças, de insi
nuaçfw de doações, de licença para subrogaçào de 
hens inalienaveis ficão substituídos pelo imposto d1~ 
transmissão de propriedade (Lei n. • 1507 de 2G de 
Setembro de 1867 art. 19). 

Art. 2." Este imposto recahe sobre a transfercncia 
da propriedade ou usufructo de bens immoreis, 
moveis e semoventes, nos casos designados no prt~
sente Hcg-ulamento. 

Al't. 3. • E' devido, na conformidade da tahclla 
annP.xa: 

1 . • Das heranças por testamento c ab intcstato 
c rlos legados . 
. ! . • Das doaçlíer. inter 1lit:os. 

3. • Das compras c vendas e netos cquivalontes 
de bens immovds. • 

4." Das compras c vendas cactos equivalentes do 
embarcações. . 

5." Das compras c vendas e actos equivalentes de 
escravos. 

l'i. o D.a acquis.h,;ão de immoveis pelas corporaç,ues 
de mão morta, 1~om licença do Poder compPt~~te \ .' . ·' 
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7. o Da ror.slilnl..:iio dn rmphylrusr ou suh-Nn~ 
phJI.euse. _ . . . . 

8. 11 Da ceRsao de prmlrg10s, antes de reahzadà 
a cmpn·za ou de t~eu cllb·tho gozo, com cxcrpçiw 
dos que a lei de 2R de Agosto de 18:JO a!'IHCglll'oll aos 

. ÍIIVt'lliOrtlS de ÍlldUSli'ÍiiS, 
9. o nas vendas em lei !fio c da arr·cmataçiío c ad

judicnçüo de .moveis , núo colll(H'elwndidos nos 
nu meros :mterwrcs. 
~o. Da suhroga~:üo de bens inalien:wcis. 
1 t. De lodos os mais netos c contract.os lransla· 

ti vos dt! immoveis, sujr:iloH á lrau~t:rip~:üo, na con
formitl:ule da legislaçüo hypotheeana. 

Art . .\.. 0 Serào mantidas as isençôes até hoje dr
roretadas. 

§ Unico. Siio lambem isentos do imposto de 
transmissão: 

1 . • Os netos trnnslali\'os tle bens de ou para o 
F.~;tndo, Pmvincias ou 1\lunicipios. 

2.0 Os netos de tlcsapropriaçfto para o Estado, Pro
víncias ou Municípios. 

a:• Os actos de transmissfto de propriedade Iille
raria ou artística. 

'·" As vendas de immoveis a colonos e a primeira 
''endn por Pstes feita a outros co'onos, gue se esta
belecerem no Jmperio, sendo os bens srtuados f6ra 
das Cidades e Villas ; hem como, nos mesmos casos, 
a constituição da cmphyteuse c sub-emphyteuse. 

!). • As heranças não excedentes de 100$, não se 
eomprchcmleru.Jo nesta expressão as quotas heredi· 
farias. 

6.• Os contractos de sociedade, não havendo tram;. 
missão de hcns entre os socios e outras pessoas. 

7." Os actos, que l:twm t·cssar entre soei os ou 
cx-socios a indivisibilidadn dos bens communs, sal
vas as disposições dos Artigos das Sizas de 27 de 
Setembro de H76, cap. 6.• § .t..• que é applicavel 
aos mesmos netos. 

Art. 5. • São sujeitos ao imposto de transmissão: 
1. • Os bens immoveis, moveis e semoventes situa

dos ou existentes no Imperio: 
2. o As apolices da divida publica interna (Decreto 

n. • 4.1 t 3 de 4 de 1\Iar~o de 1868). 
3. • Os ti tu los de dtvida publica Estrangeira; as 

acções de Companhias Nacionaes ou Estrangeiras 
e os creditos e dtvidas aclivas, que seguiráõ o dom i-· 
f'ilio, ou n pessoa do ll'ílnsmi,;sor ou credôr, 
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L• Os rlircilos c nr<;i:ícs relntiros aos hrn:., de fitW 
!ratão os numero~ nntecerlcnlcs. 

At·L G." Pal'a o paganwntu do iruposlo o \·ator 
d•.1s bens ITansmill.idos scrú: . 

·1." Nns lwrmH:ns c legados, o dos inventnl'ios. 
'!." Nns doac_:iir~s. o valot· dndarado ou arhitwdo. 
:l.~ N.1s r;lllllpras e YCIH!as, suhrognçües e ados 

rqu•vaiPilft's, o pt'Pt:;o dos contrnctos, quer eon);i~;fn 
r~m dinhcir·o, qnet· em ncçõrs de r.ompa11hi:1s nn 
litulos da rlividn publica. 

r. .. • Nas arremataçücs e arljuclicaçõcs, o JH'er:o da 
:llTrmntnçiio ou o valor ria ndjudicaç;io. 

:i.• Nas d.1çücs insolulum, o da divida que J'i\r paga. 
G.• Na c:onstit.nif:(IO de cmphyt.eusn ou suh-r~lttplt~ -· 

lnusr>, o Yalot· do dominio util. 
7." Nas pcrnml.açõcs de bens da mcsmn rspeciP, 

o de um do:-; valores JWI'In,ltados, se forem igunr.s, 
rlll do maio1· (ir;lles, se o não forem. -

Nas de lwns de r!i,·crsa cspecic, o valor dr} rada 
11111 dellcs. 

8.• :\f as ecssões de privilegios, o prer~o da cessiin. 
9.• Nas reimncias, o prc~~o pago ao rcnunciantn 

ou cedente, ou o n1lor do-ohjccto, que elles rer.r·
bcrem. 

§ Unico. Quando n transmissão se cffectuar por 
titulo gratuito, o imposto serú sempre lançado sobre 
o valor rlell<!, liquido de dividas c encargos, no-; 
lermos dos Regulamentos actnaes. 

Art. 7." A lir\uidaçüo do preço, quando este lli'i o 
puder ser cal cu ado a vista tla declarnçiio das partes, 
ou havendo fundada suspeita de fraude contra a 
Fazenda, regular-se-ha pelas disposiçôes seguintes: 

1.8 O valor dos bens livres, em geral, scl'Ú nr
hitrndo {wt· pcrilns. 

2.• O r o dominio rlil'l~r:lo scriÍ a importanr:ia dt~ 
20 fóros c um laudemio. 

3.• O do domínio dos bens emphyteulicos serú ü 
do predio livre, deduzido o do domínio direeto, na 
fórma da regra antecedente; c o dos bens sub-em
phyteuticos, esse mesmo valr)l', deduzidas 20 pen
sões sub-emphyteuticas ertuivalentcs ao domínio do 
cmphyteuta prmcipal. 

4-.• o da posse será. de metade do valor da pro · 
prieJade. 

G.• O do usufructo vitalício será o produclo elo 
rendimento de um armo, multiplicado por iO, c n 
do lemporal'io, n prorhtf'lo do rPndinH'nfn dP 1nn nnnn 

PlfiTf 11, 
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rwltiplicado por tantos annos, quantos os do usu
fructo, nurtca excedendo de 1 O. 

6. • O valor da nua-propriedade será o producto do 
rendimento de um anno multiplicado por 20, dedu
:zido o valor do usní"ructo, na l'órrna da regra ante
r~Hlente. 

7. a 0 das pensÜCS Yilal ieias Será O pt•oducto de 
uma pensão mul\iplicudo por i O. 

8. • O das acçües de Companhias e dos titulos da 
divida publica ser{l o medio do do mercado. 

§ 1.0 O m·hitt·am,•nto do ntlor 1los bens será feito 
por dons peritos, nomPados um pela parlc intei·es
sada.e oull·o pelo Chel"e da Beparli1~üo Fiscal, ea
bendo o ·t\esempate a um tercCJro de nornea~,;ão da 
parte ou do mesmo Chefe, em falta de ac<~ordo. 

~ 2.• Do arhitt·amento, ht>m <'.orno <la liqnidaçüo, 
haverú recurso pnrn o -'liuislro da Fazenda c Tlw
sourarias, na lürrna das disposi~;ôcs Plll vigot·. 

§ 3." Os peritos perct~bt~t·úô das partes, qnc os 
nomearem, iuc\usivamente <la Fazenda Nacional, os 
emolumentos do HeginH•nto das custas judicines, 
sendo civil e criminalmente rcsponsaveis pelos pre
juízos que causarem por· tlolo on negligencia. 

Art. 8.• O imposto tle tnmsmisstio serú pago por 
inteiro pelos atlquit'0lllt'S tios bens; -nas permu
ta~<õns por ambos os pet·mutantes- nas a!'rema
lar:ões c adjudicacões metade po1· conta do exe
cutado e mPtade pelo mTemn.tante ou a'djudicatario. 

§ 1." Sendo os bens immovP.is o imposto constitue 
ouw; real (Lei n." t2:l1 dP 2't- de S<'tcmbro de 186i, 
al'l. G. o § 4.. 0

) • 

. ~ 2.• Os co-herdeiros respo111h•m solidariamente 
pelo pagamento do i111posto da transmissão causa 
mo ri is. -, 

Art. 9. o Nas tmnsmissões simultnnens de imrsoveis 
e moveis, ainda quando estes se não reputem immo
veis por direito, o imposto será cobrndo na razão da 
taxa Cios bens de raiz sobre o valor ou preço total. 

§ Uni co. 'Exceptuão -se da disposição deste artigo: 
1. • Os contractos e actos, em que se estipular desi

gnada e especialmente prct;o püra os moveis. 
2. • Os contractos c a dos, que comprehenderem 

escmvos, devendo pag-ar-se destes, em todo o caso, o 
imposto de transmtssao de escmws. 

Art. ·1 O. Das lransm issões secretas de bens por titulo 
oneroso cobrar-se-Ita o impost9, quando os bens 
fnrPm inseriptos no,; <U'i'Olorm•ntos dn decima urh1ma, 
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Geral ou Provincial, c de outros impostos, ou alu
gados e UITelldados peJo novo rossuidor, OU quando 
este prati.car actos relativos sua propriedade ou 
u~'Ufrueto. 

~ Unko. Fira salvo o tlirPito á rPstituição do im
posto no c·nso tiP l't~ivimlkar.:io. 

Art. ·I t. A t:na !IP hm·:m~:a·s tl legatlos dt~ usul'rn!'lo 
st>r·:í. pnga por uma vez stimentc, na fút·ma dn art. 7 ." 
n.~ 5, n:io estando aberta a conta do usul'ructo na Rc
cebedoria do :\lunieipio ao tempo da puhlicução deste 
Hegulamento. 

§ llnico. Os devedor·cs da taxa lançada na referida 
Repar·li~;üo st~riio admitlidos a pagai-a nos termos 
deste ar·tigo, I'Pdtando-se-lhes a rcspeetiva conta. 

Art. 12. A disposiçito do art. 7. o do Hcgulamrnto 
:mncxo ao Decreto n.o ::1708 de t 5 de Dezemht·o de ·1860 
não é applieavel aos inventarias, em que só houver 
l1erdeiros necessarios. 

Art. t3. O pagamento do imposto na transmissão 
intet· ni·vos cll'ectum·-sc-ha antes de cclcbrudo o 
acto, que a opera, mediante guia dada pelos Ta
llclliii.es, Esct·hües ou outt·os Otnciaes Puhlieos, ou 
escr·ipta pelas partc~s interessadas , e o da trans
missão causa mortis, nGs termos dos actuaes Ile
gulamentos sohre a taxa de her·anças e legados. 

Art. H. O imposto de transmissão não poderá 
ser restituído, salvo: 

1 • o Quando o contr·acto ou acto, de que se tiver 
pago o imposto, não chegar a cffcctuar-se. 

2.• No caso de nullidade de pleno di1'cilo do 
conlracto ou acto, formalmente pt·onmwiada pela 
lei em razão de preterição de solemnidades, visível 
pelo mesmo instrumeuto ou por prova litteral (De
creto 11. o 737 de 2;; de Non~m!Jro de 1850, art. f>R~ 
§ 1. o). 

3. • Nos outros casos de nu li idade absoluta do con
traeto ou acto, sendo decretada pela Autoridade ju
diciaria, depois de regulm· c contradictoria discussão 
entre as partes 

§ Unico. As reclamações deveráõ ser intentadas 
dentro do prazo de 5 annos; mas as questões judi
ciaes, de cujll soluçã-o ellas dependão, interromperàõ 
:t prescripção. 

Ar·t. ·H>. Das lleeisões proferidas pelos Chefes das 
Hepartições Fiscacs sohre questões relativas ao im
posto de transmissão ~lc propriedadn c sobre as 
niullas. comrninarlas neste Ur~gulamento, calwrúõ o.-; 
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l'I~CUI'SOS facultados p1do Dn,·.relo n. 2 l 1:1 Jc 2!l de 
.T:tneiro de 18i)9, arts. :1." ~ L" e 27. 

~ ·1. o 0:-> Collecl.ol'Cs e Administl'êHJor•):-l 11!~ l\lcsJ; 
de nendas rccorreriúi 1'.1.~-oj[kio na l'roYinda elo Hio 
1lc Janeiro para o Tribunal do Thesouro Nacional, 
n nas out1·as Pl'ovincias para as Tltesourarias ek 
FllWIHla, das uc~isi'ICS l'iiYOI'ê1YüÍS ús par10s <'111 111;1-
lei'Í:\ de restituição do inqwsto ou das multas . 

. ~ 2. o Os rccut·sos, lauto voluntarios como !11'
eessarios, serão iutcrpostos dentro do prazo dt~ 
:\O dias, eonlndns ela in1ilnnt:iío ou publicnçüo d::~s 
Jrcisôes; tcudo 01l'ci1o snstJethiro os que ver,.;an~tn 
sobre restituição . 

. ~ :1. o No caso de denuncia por soncgnr;ito do 
imposto, as partes inhH·essatlas dcvei'ÚÕ justili~ar o 
lhcto 1::111 jmzo, cxhibintlo (\cpois os tlocumcntos 
nccessarios pcrnnte a .\utorid:Jdc a1lministrativa com
JlPit~llte, que procelll'l'Ú eotno de dirl'ito f,)l· . 

. \ri. i!i. Os Tabclliãcs ou E:;erivães, quL~ 1iYerrlll 
de lnuar instrnmell1os, teJ'mos ou esc•·iplut·as tl1~ 
contractos ou netos judiciaes, on Lle cxtmhit· ius-
1rumcntos, qnc por qualíJUCI' moJo operem ou vc
nhão ú operar tt·atJstnissfío tlc p1·opriüdadc ou usu
ft·nelil sujeita au itnp!ls!,l, ~~\i;jit'úti pt·oya llc p:l
gameuto d1~ste. 

~ Uni co. O couhccimento scrú lranserip1o litlei·a lo 
iutegmlmente na cscripturn, no termo de com·(·n~;ãn 
11u instrumento. 

Art. 17. NCto se po,Jerà fazer inseripção .ou trans
cripcflo (]e títulos sujnitos ao registro hypothc
eariô, c dos quaes sú derito direitos, sem que se~ 
lliOSll'C que Pstes furflo pagos. 

AI'L 1S. Os Tahclliãc:;, EseriYiícs e Ofliciacs Publi
cos, quo inl'ringirem as disposi~;iics dos arts. ·IG e 17 
incorrcrúõ, além das penas eomminaLlas na 11'
gislar,ão em vigor, na multa de 25H a 50$000. 

Art. 19. O imposto de transmissão de prOllricdatle 
será escripturndo como rcnJa tio exercício; em tp!O 
ftlr pago. 

Art. 20. l'icão rcvogndos o art. L o do Decreto 
n, o 4113 de- 4 de ?.Iareo de 18G8 e todas as dispo
!"i~;ões em contrario ·n_ este Hcgulamento. 

lHo Í.lc Janeiro Plll l7 <k Abril tln 18G9. 
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'l'ahclla nnncx:\ no Ucguhuncnto, que aconttlltttlta " 
lh~ea•cto 11. 0 ·13:;:; tlt~ ·11' tlc ,\ba•il tlc ·IS69. 

f. 

11. 

Tansmi~sãn por titnlo !;Hecr ;sivo ou teslamcnlario, 110 
lllllllieipio 1la CôrtP: 

Em linha recla, sendo llcnkilus ne1·Pssarios .. 
Não sendo neeessarios, ...................... .. 
Entre os conjllv,es po1· testalllPHlo ............• 
A i•·mãos, l'us innfws dos pais c sohriuhos filho5 

dos irm[w.~................................... a " 
A primos filhos dos tios inufws dos pais, tios ir-

mãos dos :1\'IÍS c sohl'iuhos HClos de irmãos.. to ,. 
Entre os mais parentes at!~ o 10. 0 ~róo contado 

por- uh·cito ci1il.............................. t:i , 
Entre os conjH:;P•; ab i:!te.,talo.... •. . . .. .. .. .. t:> 
A religiosos professos c secularis:Hios, IJllalttllcr 

IJUC seJa o l{l'iiO 011 a li11ha de parentesco .• : ... 1ii 
Entre estranhos............................... :!O 
Doações intel' vit•os': 
Em linha rccla, seudu hcrddrus rwccs<:arios.. lf 1n" 
Nfto seu <lu neccssar i os....... . . . . . . . . . . .. . .. . . :l 
Entre os eonjugcs.............................. ~ 
A inu~os,_tios irm::io~; dos pais~~ subriuhus lilhos 

dos Irma os.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . :? 
A primos filhos dos tios irur;los dos pais, tios 

imr:ius dos :wós c sobrinhos udos 1le irm;lus.. 3 " 
Entre o . .; mais parentes al··~ u 10. 0 !-lrÚo eunt:Hio 

poi' direito civil............................. ·~ 
Entre estranhos................................ li 

111. Compra c venrla, arremata~·ão, alljudira<;::io, da-
~·fto in sol!:! IIm e aetus CIJnivakntcs de imrno-
veis, <1uer por s11a natureza, •tu·~r por· seu 

. destino, I]Ut~r Jll'lo oi.J_jeeto a IJire s1~ :t!Jtflieüo •• 
As pernttrla,.:ücs.paga•·á:l do llleiiUI' 1lus valores 

jlcrnmtallus ou de <(tJall(ncr del!es, so~ fon·m 
ignacs ..••...........................•........ 

Da dill'creu'.'a, 'c a houver, mab ............... . 
I V. Compra e venda, :tl'l'l'ntatac:io, ::dju<lka<;i'in, 11:1-

·~:ao in solrtiHm e aetns Pttuivalent••s 1le t'lll
barcar,'ilcs nar:ionao·s ou e si rangi' ira:; ..•.... 

,\s permutações pa!(aráii do flll'llot· <los ,·atures 
permutados ou dei qnaliJIICr lh•lles, se forem 
iglaaes .....•..•...........•...•............... 

lia dill'eren~·a, se a houve•·, mais ........•..... 
V. Com IH':; e venda, arremata1;ão, adjtulicação, da-

ção in soluturn cactos equivalentes de e~cr·avo' 
110 l\Iunici[Jio da Co1·te ..................... . 

As permnta•;ücs pagaráõ 1lo mcnm· dos v:tlores 
p•~rnmlados ou de IJii:IIIJUCI' 11ellcs, se fore111 
Íg-Uai~S •••••• : ••.•..••..•.••..•...••.•••••..•• 

ll:t tlill't'l'PIII,'a, se a houver, rnais ..........•.•. 
\'1. A acquisi•<io dr iu•mnv,.h pelas CIH'Jlora•Jih 

d•~ mao ruort:1 lllf'tlianle lil;t'llf':t do l'otlt·t· 
~:·_nJipr'lt_'lltJ·. ;dt:!JI dw~ llir~·il'''-, y11qc• dt:'idn· 

•/,o" 
lj 

1 ~.1n '' .. 
~ )) 

1;,., .. 
-· 
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forem.•tu titulo 11~~ transmissfw, ua cunl'unní
tlade da prC!;I'JJte Tahella: 

l'or titulo gratuito • . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • a • 
l'o1· titulo oneroso............................. li " 

\"li. A constituição de cmphyt·~use ou de sub-emphy-
teust~ ... , ............•.........•. , •.......... 1/ltl-

Da joia, se a houver, 111ais.................... 1 " 
VIII. Cessão de Jll'irilegiu tle qualquer em preza eom 

:mtori"a~·fto do l'o•ler competente, :mtes de 
realiz:uta a emp1·cza ou 1k seu cll'ectivo gozo, 
excepto a dos ass11gur:ulus 1wla lei 1lc 2H de 
Agosto fie 11!30................................ 10 » 

JX. Yeuda em lt•ilão, aJTematac;ão nu :uljudie:H:~w 
111~ bens moveis, n:-w sentlo •:~cravos ,ou t!lll-
lta :·c a r;-.t1t~s.. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • t )I 

Se os bens pcrti'Het~l't!lll a massas fallidas...... 1/J " 
X. na subrogação de bens innli•'naveis, na t'lmfur

midadc das leis. por a(Jo!ices 1la 11ivilla publ ka. 2 " 
Sendo 1\e bens não dotacs por ouu·os hcus..... 10 » 
Nos dctnais casos.............................. '2 >, 

XI. Todos os actos transl:!tiYos ri•~ imHJOWis sn_jcitos 
á tran~cripção na cunl'ormitlade da le~islaç:iu 
hypothccaria, akm dos di•·eitos, IJUC tlevillos 
forem do titulo de tl·ansmbsão.............. 1/ to " 

llJio de Janeiro em 17 de Ahril de 1869.- Visconde tle lia· 
lwmhy. 

Capítulo 6.• ~ 4.• dos artigos lias Si::as de '1:1 de Setembro de 147(), 
1t qtte se refere o art. 4. o § tmíco n. o 7 1leste Rrgttlttmeulo. 

Outrosim muitas vezes acontece entre os herdeiros, •rne 
herdão alguns bens de raiz, tJUando os querem partir, por vir 
a boa igualdade, e cada um haver direit:unente o que lhe 
pertence haver, tornarem uns aos outros dinheiros por alguma 
melhoria que hão em alguma parte da Jlarti«<ão, que assim 
fazem nos ditos bens : mandamos que em tal caso não. haja 
ahi siza de uma parte nem da outra; pOfiJUC não é venda 
nem escambo. Porém, se os ditos bens for·em )J:H'tidos, sem 
ahi entrar de uma parte á out1·a tornar dinheiro, c depois 
de tal purtiç:lo feita alguma das partes se concertar com 
outra, que lhe deixe tacs bens, e lhe dá por elles certos di
nheiros, pague-se delles siza, porque é verdadeiramente venda. 
E se cada uma das partes se accordat· com a outra, IJUC lhe 
deixe ess.es bens, que assim houve em sua partição, por nutros 
que lhe por· clles dá, que são ffira da dita hcr·ança; ou antes 
tJUe sejão (Jarlidos, se concertar· que os não 11at·tão, c pelo tJUi
uhão que ahi tem, dá outros de f<íra lla dita herança, 011 di
nlu:iros por' elles, mand:unos que em taes casos se pague delle5 
siza; porque é 1lireito escambo 011 venda. E se os ditos her
deiros depois da partilha ser feita. en\t'e elles trocarem alguns 
bens de raiz, ou moveis da dita herança, ou partilha, uns 
pelos mrtroi, em tal caso haja ahi lambem siza, pilrque é 
'''II\:11Ieira tnH·.a. · .... 
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DECRETO N. ~3,)6-DE 2~ DE ADlllL DE i8!i~). 

Dá )regulamento para a cobrança dos} cmC!_lumentos das 
· Rcparu~·õcs Publicas. 

Em virtude tia aulorisa~<iio eonecdhla pelo m t. '!!8 
da Lei n." 1 i)07 de 26 de SelPlll hru de 1 H!i7: Hei 
por hem Ordenar qne na eohr;ttH,;a tios ellwlu
mcntos das Hepartit·ões Pnblieas se observe o HP
gulamenlo, que côm este baixa, a~sig-nado pelo 
Yisconde de llaLorahy, Seuador do Impcriu, Con
selheiro de Estado, l're~idcnte do Cousclho d1J 
!llinistros, Ministro e Scerelario de Estado dos Ne
gocios da I<azcuda e l'rcshlcnle do Tribunal do The
souro Nacional, rtue assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do.Hio de Janeiro, em vinte quatro 
de Abril de mil oitocentos sessenta e nove, quadra
gcsimo oitavo da Indcpendencia c do Impe1·io. 

Com a H.ubrica de Sua 1\Iagcslade o Imperador. 

Visconde de Jlaboralt!J. 

Bt•gulamcltlo a que se rcl'ere o Decreto n." 13!>6 
desta llala. 

Art. I." Dos actos expedidos a favor de parti~ 
culares pelas Repartições Geram;, comprehenâidas 
as Seerclarias do Senado e da Camara dos DeputAdos, 
serão cobradas para a receita do Estado, a titulo 
de emolumentos, as taxas designadas na Tabclla 
anncxa a este Regulamento. 

Esta disposição é extensiva aos actos praticados 
pelas mesmas HcpartiçõP-s Gcraes c assignados pelos 
Presidentes- de Província. 

Art. 2. o Os emolumentos dos a c tos que expedirem 
as Alfandegas e Mesas de Hendas, concernentes a 
Capitanias dn Portos, nos lugares onde não houver 
Capitão do Porto ou seu Delegado, serão cobmdos 
na fórma da Tabella annexa ao Decreto n. o .\4.7 de 19 
de Maio de .18i6, a que se refere o art. 683 do Hegu~ 
lamento de 19 de Setembro de 18GO. 



18'1 

A rl. :l. o As d isposit:ües deste Ht~gulat!l(!lllo nãu 
cunrpreltondem os emolumentos de que trt~Lüo os se
!-;Uiutcs parngraphos, os quaes eoutinuão ater u ap
plit:a~flO dctorrn i nada ua legisla~,;ão cru vigor. 

~ 1 . o Os emolumentos ecmsulares. 
~ ':!. 0 Os que süo tlcvidos aos uwru!Jros dos Tri

buuaes do Commcrcio. 
~ 3." Os que percebe tu os Se•:rctnrios das Capi

l<lllias dos Portos. 
~ L" Os que cullt[Jelem a Etutn·cg;Hlos Eedcsias~ 

lit:os e o:; direitos parodti;ws. 
~ G. o Os quo pet·tellCCIIt aos Jttizos Conttnissarios 

de Bwdi~üo, c nos l'aroehos pulo t·eg·islt·o 1k terras 
ílu dominio particular, na cuufonnidadc lia Lei das 
terms publieas. 

~ li. o As custas j ud iciarias, t:ornprchcmlillas as quo 
~;~~ pagão em beneficio tias Casas de Expostos. · 

Art. 4·.· Coutinu,u·úlí a :st;r arrecadadas pat\t n 
rt'cdla do Estado: 

~ 1." As custas elos aelo-s pratil:atlos pulos l'roGu
radores e Solicitadores da Fazenda Naeional, nas 
demandas em que esta fl\r venGcdora, Gontadas, ua 
f(trnta do Hegimento de :J do M<!r~;o tk 18i.>:i, para os 
Advogados c Solicitadores (Lct 11." :JH. de :!H de Ou
tubro 1lc 18.í8, art. ~iO); 

~ 2. o As devidas pulos acto;,; que praticarca1 os 
01Íiciacs Maiores das Scerctarias dos Trilmnacs do 
Com me rei o, na (\ualid:ulc de Escrivii.cs ou Secretarias 
dos mesmos Tri JUnacs, contadas, 11a fórma tio ci
taclo H.egimento, para os Escrivães da ·1." lnstaucia 
do Cin~l c Seeretarios tias ltci;H·õcs. 

Art. 1i." Os papeis sujeitos a·· cmolulllcntos sc!t'ão 
c·xpcdidos ú Esta\:ão Fiscal, onde os intcrussatlos 
podcráõ rcccbel-os, depois do paga a laxa devida, 
cxecpto : 

1. o Quando a Hep:ntição, que lavrar o acto, estiver 
aulorisada para arrccuclnr os emolumentos, antes da 
cxpediçi'w. 

2, o As nomeações de lugares com veneiwcnto 
llos cofres publicos, as quacs serão entt·cguos aos 
nomeados, que podorüo tomar posse c ter cxercicio, 
dependendo porém a pcrccpt;ào dos vencimentos 
do p<~gamento da taxa. 

Art. li." Os actos expedidos pelas Hcpat·tições da 
Córl.c a favor de pessoa:-; residentes nas Provincins 
:;crüo enviados aos n~spcetivos Presidentes, os 
rpwec: ordcna!'ÚÜ <I n:Htc:;sa dos llll>lllllS neto:; Ú 
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1\<~pal'li~:ilu compclelllú da Capital para a colJr;uu.:a 
dos emolumcutos, nos lt'I'IIIUS do art. G. o 

Art. 7. o A colmHH~a dos em o lu ruentmi de\'f~r·á 
eonslar dos proprios titu\os, por verbas de quitu:_.i ,, 
d~' Hcpm·tieii.o atTreatladura. 

Das tiOJUr~iu;êies de Bispos se p:1ssarú a quita,;ito 
nu Beneplac.ito <'t Bnlla <k Confinn<H,;üo, c das dos 
l'arochos ua Provisiiu de t:ol\:u·iw. 

Das aposentadorias c juhila1);cs, 110 titulo ll<~l'la
ratoriu ôo veneimcnlu. 

lias tl.terci~s de Guarda H1:Upa c mais Ollicial's 
rtrenores da C;~sa Irnpet·ia I, e cotH~c:;sflu !lu 1·\h·u <k 
Fidalgo, scriio ilverharlos o:; etnolllrrwnlos nu di
plorna qu<~ experlir o Murdurno-lllflr, ua cullt'ur'nri · 
dadn do art. :.1. 0 do Deerelo 11." !i Li de ~:l tk llc
zcmbro de 18~-7. 

·Art. 8." Dos neto~ prcparalorios para a corH:ussií,, 
de quaesquet· titulos, assim como dos necessario:-; 
p<tra qne clles produzão seus efl'eitos, não se cobr;11·i• 
emolumento algum. 

Art. n.o Os títulos de Elil[H'Cg-os Publieos c llll~rct•,; 
compt·chcm\idos na tabclla. annexa, §~i a lií-, que ni•o 
forem solicitac!o:; dt·ntr·o dos prazos lllai'l:<tdos ll;t 
leg-isl;wiio em vigor, scriio devolvidos pelas Esta~:.ues 
l;iscucs' á Heparti~;ão clue_ os l10uver expedido. 

Os emolumentos ( cndos por quaesrJUCI' ontm:-; 
aetos, quando nito !'orem pagos depois de nviso d<~ 
Heparti~:ão .de atTccadação competeute, st~rflu cobr<t
tlos cxccuttvamcntc. 

Art. 10. l<iciio r·cvogat.las as tlisposiçõcs enr <:on
lrarlo. 

Hio de Janeiro, em 21 de Abril de t8G9.-- Vis
COlide de 1tabonzlty. 

·rabella annexa ao ne;..··ulantento •tue acont
panba o Deereto n.• 43:i6 de ~-'1 de AJU'il 

· det863. 

NO~!EA~:ÕES CO~I VENCBIENTO E CONCESSÕES DE .\I'USI::~
TADOIUA, JUBILAÇÃO E l'ENSÃO •.• 

§ ·1." Nomea<,;üo pam emprligos dvis, do nw
gisterio, da magistrat.ur_-a, eedesiasticos, diplur!•a
trcus, consulares, ulltews e empregos de JU:;Lt,_:a; 
!'Onecssão de élpo::.t'llladoria, i11bila~_:iio •· pcns;u•: 



ISH ACTUS J)ü l'ODER 

Do veneimento annual até 4:000$000 .•••.•• 5 •;., 
Peloexcedente até o de 6:000$000 ........ 1 "/• 
Os emolumentos serão calculados sobre o ven• 

eimento fixo ou lota-lo do emprego ou mercê. 
Jlo accesso, transrereneia, remot,:ão, designação, 

Jli'Omoção ou passag-em •In empregos e oflicios do 
mesmo ou tle dill'erente Miuistet·io, será cobrado 
o imposto na razão do augmeulu ou tuaioria do ven
cimento annual. 

~ 2.• Nomeação de Otliciaes do Exercito e da 
Anuada para empregos de administração em repar- . 
tiçôf~S e estabelecimentos militares: 

Do vencimento annual de qualquer oatureza, de-
duzido o soldo propriamente da patente ....... 2 "lo 

As nomeações dcsig·nadas neste pal'agrnpho e no 
m1lcc<~dente ticão sujeitns á taxa lixa de Dcct·~to ou 
Por·tar·ia, quando a quota proporcional ao vencimento 
estiver abaixo ua mesma taxa. 

~ 3." Komeação de Presidente do Supremo Tri-
bunal de .Justiça c das Hcla~,;iles.......... 4.0$000 

§ 4." Nomcaçiw de Juiz l\lunicipal....... :10$000 
HcconduC<(ão e rc~Hoção . . . . . . . . . . . . . . . 20$000 
§ 5. 0 Nomeação de Agente do Correio.... HHOOO 
§ G • Nomeação de Carteiro, Correio e 
l\lestt·e de offieina, com vencimento diario. 5$000 
~ 7. I< orça policial da Côrtc: 

Corpo militar: 
Com mandante Geral. .•.................. 
Majot· .................... , . . .......... . 
Capitão ...............................•. 
Tcueute e Alferes ....................•.. 

Guat·da Urbana: 
Com mandante Geral. .................. . 
Commaudante de Districlo ..........•... 
§ 8. o Nomeação interina, de comrnissão, 

empregu com vencimento' eventual: 

'508000 
408000 
aogooo 
20Hooo 

i0$000 
208000 
ou do 

Decreto. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2080GO 
Portaria ...................... ,. . . . . . . . . 108000 
§ 9. o Ficão isentas: 
1. o As nomeações e promoções de Officiaes do 

Exercito e da Armada e classes annexas. 
2. o A designação, distribuição , classificação, re • 

moção, transferencia, nonwacão dos Officiaes do 
Exercito para as comrnissõ~s ôu empregos de ser
''iço especial ás ditferentes armas e corpos do res-
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lJettivo quadro ou ás fortalezas; c hem assim ana
.ogas alterações dos Olficiaes da Armada para todo 

o serviço etfectivo a bordo dos navios do Estado, 
Corpos de Marinha e Companhias de aprendizes ma
rinheiros. 

:J.• A Ca~·ta de Senador. 
-i." A designat;:ão para suustitui~ão de Empregados 

da mesma repartiçao, e a de Ofhdaes de Ual.iiuete 
dos l\fi nistros. 

5. 0 A nomeação de Delegados c de Subdelegados 
de Policia e Supplentes, no Município da Côrtc. · 

6. 0 A designação ou nomf~ação para cornmissücs 
de serviços extmordinarios. 

7. • A concessão de meio soldo e llü monte-pio ús 
fJmilias dos Officiaes do Exercito c da Armada. 

8.• A concessão de reforma aos Ofliciacs do Exer
cito e da Armada e pra~,;as de prel. 

9. • A concessão de pensüo ús praças de prct do 
Exercito c da Al'mada. 

lO. o As pensões concedidas pelo Governo ás ra
rnilias dos militares e dos Ofliciaes e Praeas da 
Guarda Nacional P Yolnntarios tia Patria, mo1~tos na 
~uerra do Paragua,y (Lei n. 0 ~:J54 de 1V de Setembw 
de 1866.) 

NO:\IE.\ÇUES SE~I \ E'õt:lm::no, l'llot'ISSÕKS E. IIEHd:s. 

§ 10. Postos da Guarda !Xacional: 
Com mandante Superior -Coronel ....... . 
Tenente Coronel ..................... · .... . 
l\Jaior ...•............................... 
Capitão, Tenente, Alferes ou 2. • Te-

808000 
70$000 
60$000 

nente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2onooo 
Pagaráõ as taxas deste pat·agmpho as pate11tcs de 

concessão de honras dos postos, as de rcfonua c 
de passagem, nos mesmos po:>tos, ou do serviço 
activo para o de rcsel'Va c vice-versa. · 

Fi cão isentas: 
f." A nomeação de Ofiieiaes do Exercilo para ser

virem, em commissão, postos da Guarda Nacional 
(at·t. 57 da lei n. o 602 de 19 de Setembro de 4 850); 

2.• A designação de Capitães da mesma Guarda Na
cional pura servirem de 1\fajor, nos corpos em que 
não houver Otlicial do Exercito, na fónna do DL·crcto 
n." t7i5 de 5 de Abril de 1856, 



~ 11. llont·ns tlt~ l\Iinhlru do Suprelll'J 
Tribunal de .I usli1.:a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !iO~OOO 

~ i '2. Ditas de Desembarg<Hlur.......... ~onoon 
~ 1:1. Bispo Titulnt·, comprehendido o 

llt)IICplaeilo ú Bnlla tlc ('.Olllil·nwçiw. . . . . . . 1 oogonu 
~ ·I L llom·as de 1\lonsenlitll'. . . . . . . . . .. . . liO~OOIJ 
.~ 1!j. llomas tlc Coucgo da f:il[lt)lla 1111-

perial . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 10:~:){)0 
~ Hi. Pr(;gatlor da Cnpella l111pcrial e 

lluÍ1ras deste offido........ ... .. . . .. .. . .. W$000 
~ 11. llomas de Dignidatlt~ das Callle-

tlr<ll~:-; ••.••••••.••.•. • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • 3;) 1~000 s 1 l-1. llomas de Cotwgu das Catheut·aes. :.lO~•)Oil s ·19. Addido de seguulla classe its Le-
:~··,~:õcs Bt·asílcít·as........................ 30HOOO 

~ ·~o. !\'ouw:H.:ito de etnprP~tl nf'to ~~speeilieatlo: 
IJ:)u·etu............ .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . 20HOO() 
Portaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ·I 0~000 
s 21. OUiciacs honomríus 1lo Exercito e da At"llltHb: 

Ollidal general . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . GO~OOU 
Dito supc)l'ioe......................... :w,~onu 
Capitflo e subalternos...... . . . . . . . • . . . :20$000 

Sün ist:ulas as gTatlu;lt.:ücs dt) postos concedidas 
a OJliciaes .do Exercito e da ,\mwda. · 

~ 23. Advogado do Conselho de Estado. 20~noo 
~ 2:3. Ocspachautc, Ajudante de Despu-

dmnte, Caixeiro-Despachante, nas Alt'an-
degas c Mesas de llc!Hlas .... , ......... . 

~ 2L Cat·ta de Nt~gocíante nwtriclll<Hio. 
~ 2i;. Dita de rchabilita~:iío 1le :\'r:godanlc 
.~ :w. Carla de Corretor, Ag<HILC de leilão, 

luterprete, .Tt·apicheiro, Atlminístracbi' de 

·10$000 
!-!OflOOO 
801~000 

,\rmazem de Deposito................... GO~OOO 
~ 27. NomctH',iiu de Arnliatlor comtucr-

cí<ÍI. ........... " ....... , ................. , 
~ 2S. DUt[Ue e Dllqttt)Za ..••..••...•...• 
~ :lU. M<H"qucz e ~Jarqu<;Z<l .••.......•.. 
~ :.lo. Conde c Condessa, Yiscundu e Vis-

conclcs:;;a eom gnmdeza, 1\arüo c Baroncza 
eorn gTandcza ...................•....... 

~ :a. Visconde c Viscondessa ........ . 
~ :12. Hn rüo e Baroneza .............. . 
~ :1:L Honras de c;l'iludez<l ........... . 
~ :li. Titul•1 dt; Cu!lstdlto ............ . 
~' :1 ·,, Tl'êl.la!ll'!lt\u d<· E\•:•·!kuda ...... . 

·1~000 
:J00$000 
2~0$000 

2iiOHOOO 
150HOOO 
·I 00$0011 
2'i0fl000 

!jOI{OOII 
~W~OIH) 
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~ :w. Dilo d1~ s~·tdwria ............... . 
~1 :n. Foro de Fidalgo Cavall<dm, ~~ :\Jo~;o 

Fidalgo ,·.om exNeieio... . . . . . . . . . . . . . . . li!lHI)OO 
~ :38. IJilo de Fidalgo Esel!lleiro n Mo<.:;<l 

Jiidnlgo . : ............ •................... :10$00 o 
§ :l!l. l>ifo (!<~ Caralleit·o Fidalgo e Esell-

dr~ii'O Fidalgo ...................... ; .... . 
~ !lO. Coucessüo de bras~ o d':ll'lna!' ... . 
~ ~L Titulo de Imperial. ............. . 
~ ~2. Monlomo-l\Iór ................... . 

':W$00n 
::!0$000 
:!0.~0011 

200~1100 
~ ~3. Capelliío-.Mtír, Estt·ibeiro-illór, Ca-

mareim-1\lór c qualqu~•· Ollieia\-~lót·...... 120;{IIOD 
§ H. Gcntilhomem, Dallla do P31acio c 

Y C3dOr ... , ......................... , .. ,.. 1 00~00:1 
§ ·~rJ. l\toço <la C:amara da Impe1·ial nnartla 

fioupa, Açal'ata, 1\loço da Camara e mais 
Olliciacs menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :JO!-;Ono 

~ 'liL llom·ns de ollicios da Casa Jlllrwrial. · 
O mesmo que se deve pagar da nollJPn<'iío di'PI:Ii,·:t. 
~ i7. Urüo-Crnz d~ qtwlquer Onktn.:.. 1:10$000 
~ 1.8. Gt•andc Dignit:uio da 01·dem da Hosa IIIO.~IIIIil 
~ h\). Dignitarios da Ordem ltllpi:l'ial do 

Cmzniro e da Hosa ....................... . 
~ :iü. Comuwndador da Orde111 da Hosa. 
~ rll. Officiaes do Cruzeiro e da Hosa. 
§ f):;!. Commenrlador das outms Ordens. 
.~ ti3. Cantlleiro de qualquer· Ordem ... 
Süo isentas: 

\lll$llGtl 
~osooo 
70$000 
G0$000 
!ifiHOOII 

·1.• As condecora<.;ões, honras, tilulos e clistincç.ues 
1~nnccd idas a OHieiaes e praras do Exerc.ilo, Armada 
n (;ual'lla Nacional em dcstaêamcnto ou corpos dcs
lncatlos, em remuneração de se1·viços militares (.\1'1. 
2~ da Lei n." 7Hl de 28 de Setembro de 18:>:3). 

'2. o .\s que forem conferidas a Príncipes e a suhdilo:; 
~~slrangPH'OS que houyerem met'l'l:ido a hcllPYolr•Jwi:~ 
do Itnpcrio. 

3. ~As condecomções da Ordem de S. llenlo de Avi z. 
L o A conccssiio ao Exercito e A rmalla de rnedallws 

dn bravura, de.carnpanha c outt'as, c a de mcd;1lhas 
lmmanitarias. 

§ tiL Carta de naturalisaçi'w.. . . . . . . . . . . h·0$000 
Exce~to a conceuida a estrangeiro que vier para 

o Brasil como immigrante ou colono, ou se r~on
tJ•actar para o se1·viço militar, na conformidade elas 
leis n.• 80S,\. de 23 de .Tnnho <lc 18:Hi c n." 1101 Ul'
:'.íl dl' Sl'l':nthJ'(I d<.' ISiiO, arl. I," par;wrapho u11ko. .. : 
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IHPLO)L\~ SCIE'iliFlCOS E LITTER.\RIOS E TITULCS 
DE JL\ UILlTAÇ.\.0 • 

. 
~ 55. Carta de Doutor ou Bar-harel, de Pharma

r,eÍtticos e dP nppro,·a~:üo no curso do [nstitnto Corn
lllAr<~ial da Crlrtn......................... 10,~000 

~ ij(i. Titulo tle Engcuheil·o t:cogt·apho, de Enge
nheiro Civil, do curso (le tlill'erentes armas e corpos 
do Exercito, titulo de Agrimcnso1·, de approvnção do 
Piloto, Pratico das barras c Macltinista.... 5$000 

Na taxa d(~Yida pdas Cartas tle Piloto c Machi
llista não Sl' compt·ehentlclll os cmolumcutos, que 
percebem o Secrctal'io c os membros da Commissão 
examinadora pelo acto de approvação. 

~ 57. Parteira, Ueutista c Sangmtlor. . . . . 2$000 
~ lí8. Apostilla em Cartas ou Diplomas tle Doutor 

em l\ledidua ou f:irm·gia, tle I'harmaceutico c outros 
obtidos em Escolas estrangeiras: 

o mesmo que pagarião os titulos, se fossem pas
sados pelas Academias do Imperio. 

§ 59. Certidão de approvação em exames de cada 
uma das materias exigidas para a matFicula nos 
cursos superiores, passada pela Inspecção da ln
strucção Publica da Côrtc........... •. .. .. 58000 

§ 60. Titulo de capacidade para o ensino de qual
C]Uer ramo de instrucção secundaria no Muni
cípio da Côrte, comprehendida a licença para o excl'
cicio da profissão... .. . . . .. .. .. . . . . . . . .. . i 0$000 

§ 6i. Dito para o ensino prirnario, idem. 5$000 
Esta taxa é devida, ainda que haja dispensa dás 

provas de capacidade nos casos dos Regulamentos 
de Instrucção Publica. 

APPROYACÃO OU CONFIRllACAO DE ESTATUTOS E COMPRO-
• 1\IJSSOS E CO:<<:ESSÕES DIVER6AS. 

§ 62. Approvação ou confirmação· de compro
missos e de estatutos de Sociedades de beneficencia, 
religiosas e litteral'ias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ~0$000 

§ 63. Approvação de estatutos e autorisação para 
incorporação de Sociedades anonymas: 

Bancos de circulação, de dcpositos e descontos, 
Companhias dr> seguro~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60$000 
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Associações e Companhias de mineração, nave
gação e outras rner·cantis ou inuustriaes.. 40$000 

Caixas Econornicas, Montes Pios ou de Soccono, 
Sociedades de Soccorros 1\lutuos, Seguros Mutuos 
de vida e credito real ...•............ ; .... 20~000 

~ 64. Approvação de quaesquer alterações nos 
compromissos e estatuto-;................ 20,~000 

Exccptuão-sc: 
1." A approva~:üo de ('Slntutos e autorisação lln in

corporação de Corripanltias , que se estaheler.ercrn 
pam a pesca no littoral e rios do Irnperio. (Lei n.o 
876 d.-• 1 O de Setembro de ·1856). 

2." Dita para a fundn~:üo deSoeicdculns de eoloni-
snc;ão c immigração. . _ 

~ <Hi. Approvaçüo de estatutos c nutot'Jsaçao pat'a 
funccionarcm no lmperio, de Caixas ou Agendns 
tiliaes de' Sociedades anonymas estabelecidas en1 
paiz estrangeir·o. 

o mesmo que pagarião taes Sociedades, se fossem 
estabelecidas no Imperio. 

§ 66. Concessão de prh·ilegio: 
Por 1 o annos ou menor pmzo. . . . . . . . !)0$000 
Por rqais de 1 O annos ................ .f 00$000 

Sendo a inventores, nos termos da Lei de 28 de 
Agosto de 1830, qualquer que seja o prazo dedu-
ração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$090 s 67. Cessão ou transfet·encia dos mesmos 
privilegias................................ 20$000 

§ 68. Concessão de entreposto particular e de tra
piche alfandegado. . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . 20$000 

§ 69. Concessão de terras publicas: 
Até 1:000$000 inclusive ............ 4$000 
De 1:000~000 a2:000$000 ........... GflOOO 

De maior valor-mais 1$000 por conto de reis, não 
excedendo, porém, a .f0$000. 

São isentos os títulos do alienação de terras pu
blicas por. concessão gratuita, ou em rernuncra1,;üo 
de serviços. 

§ 71). ·Titulo de loles de terras venciidas em Jwsta 
publica ou fóra della, de cada lote . . . . . . . . . 2$000 

§ 7·1. Titulo de propriedade de terrenos perten
centes ao dominio particular quando requeridos pelos 
respectivos possuidores; e de legitimação ou revali
dação de posses, sesmarias ou outras concessões, su
jeitas a eslrts oper:~çiiPs........ . . . . . . . . . . . 48000 



§ 72. Títulos de :tl'oranwnfo c arrr~ndamrnln de lt·r
renos naeionaes, de marinlws e t.le nlluviiío ou ne
·~resciJos As marinhas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f0$001) 

Ncsla taxa niío se COillprehendem es emolumentos 
drwidos nos Empregados oeenpadf?S na mediçlio P 
dPmnrcnriío dos lerrr~no~; de mnnnhas. 

~ 7:3. 'ÚI.ulo de nl'ornmPnlo 111~ ln!Ps de tPrras rr-
~.Prvadas pn1·a povo<HJlCs.................. 2,~000 

~ 7L Titulo de eollcr:-;sitlt de JWillHlS d'agua rlos 
:Hftll'd!lclns puhliens, no ~lunit·.ipio da UirtP. 10HOOO 

~ 7'1. Passnporlc c Pnrl<1ria paJ'a vinjar: 
ExpPdidos JWins ~<·crt•l;tri:l,; tk E~lado. 

h ti' pessua 011 ('amili<t .................. ·.. lO~il(Hl 
I :uneedidos p<•lns Sc•en~larias d1~ Policia. 

Por pessoa ou l'nmilia.................... ;j$000 
Sito isentos: 
1." Os passaportes eonccclidos aos mc:mhros do 

Corpo Diplomnlico ; 
2." O nsto da Auloridnde Policial nos passnporlcs 

d1~ Estrangeiros. 
§ 7~. Passaporte ou pnssc de \·iagem aos paquetes 

e.nanos mercantes....... . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . G$000 
3 77. Dito a embarcaçiics de coberta, para a ~u

v~gação entre os portos de urna mesmu Provm-
r·la...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$000 

E'. is~nlo o pnssnporle ou pnsse ús cmhn rcnç~cs 
ltnlsliCiras Clllpregadas nn pesca. 

~ 7H. Carta ou hilhcle d<~ saude ús cmhnrcn.-..ilcs, 
nos termos do art. 7\Jdo Dcerelo n."27:1i d:: ·i:Jdf~ 
.Janeiro de 1861........................... 2$00() 

~ 79. Carla ou registro de propriedade das em
hnrcações nadouaes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5$000 

Averbação nas mesmas Cartas......... lflOOO 
Das Cartas expedidas pelas Conservatorias tio Com

mcrcio,-mais pela assignntura do Conser- · 
YiHlor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ flOOO 

§ 80. Certificado de exame de Yestoria das barcas 
:1 vapor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •I 0~000 

Nesta tnxa não se comprehendem·o.s emolumentos 
qne forem devidos no Secrelnrio e membros rln Com..: 
!IIÍs-;:in d1· PXilfllP. IH~I•t :ll'ln d:1 \P·~Inl·i:t. 
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I.ICF.NÇ.\S E DISPENSAS. 

R 81. Licenca eoncedida a Magistrados e Emprc
gJJos f:ivis, .~<:cclesiasticos c Militares: 

A ló tt·es m ezcs. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5$000 
l'ot· mnis de Ires mczcs ........... 10$000 

Siio isentas: 
, L• f.s licen~;as concedidas a praças de pret do 

l'.xerriio e dn Armada; 
'2." As CtlllCt~didas a Officiars do Exercito c da 

Armada r~m virlnt.!c dr inspcct,iÜO llr saude. 
~ ~n. Lil~ent:a coiWI~dida a p1~11sionistas do Estado, 

.i 11 bi lallos, aposentados c reformados, nflo sendo 
pr·;u.:as de pt'l!t do Exci·cito c da Armada, para muda
rem dn rcsidencia, comprehcndida a cxpcdiçii.o da 
gui:1 pat·a o pngamenlo do vencimento na Heparlição 
dP Fazendn do lugar da nnrn rcsi1lcncia... 11$000 s 1-l:J. Lkcru;a para aceitar emprego, pensão ou con
deeor;l~,:üo de Uovcrno Eslrangt~iro........ :lOHOOO 

§R\.. Licença para impctrat· Breve apostolico da 
S;mla Sé ou de seu Delegado no Imperio. 5,~000 

Sendo pnra nrcvc de dispensa de impedimento, 
nüo se pagará mais do que esta quantia, ainda que 
seja de mais de um imp1~climento c tluas as pessoas 
que a rcftuercrcm. 

São isentas rlo imposto ns licenças concedidas a 
pessoas pobres, dedarada.s lacs pelo Paroclw com
petente. 

§ s:j. ncncplacilo a Breves concedendo honras, 
gr·açns ou títulos cspccini)S a f:lerigos secula.res ou 
regulares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • tiO,~OOtl 

§ 86. Bencpladto a Breves concedendo graças 
cspiritnaes..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10$000 

Sendo o Beueplncito a Breve de dispensa rle im
pedimento pam casamento, applica.r-sc-ha a oh
scrvaçflo do § 8\. 

§ 8~. Dispcn:-;a a Corpomçücs de mfto-morla para 
}10SSUII'CID............................... 20$000 * 88. licença a Ordens regulares para celebrarem 
contractos onerosos, na rl:,rma da lei de 9 de Dezem~ 
hi'Ode18:JO .............................. 10HOOO 

§ 80. Lkenc~a para abertura de estahdecinwn
los parliclllarcs de instruet::ãn, no l\lunieipio da 
Ct11·Le..... . . . . . . • • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . !iHOOO 

1'.\liTF 1!. 2'} 
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~ A licença para ~llcrllll'a de r,ollcgi9s c t's.col~s ~la 
~ssociação de S. Y1cenle tle Paulo nao csla sujetta 
a emolumentos. * 90. Licença concedida .Pela Junta Central ou Com
missão de Ilyn'iene 1'11bl_u:a, para nherltua de bo
tica ou fabrica de nguus llllllt~raes e venda de suhstan
cias venenosas.......................... 109000 

§ 91. Licença para nhrir cas;~ ou escriplorio de em-
:prestimo sobre penhores. . . . . . . . . . . . . . . . -10$000 

§ 92. Licença náo cspeciticada. . . . . . . . . tiSOOO 
As licenças a qw~ se refel'e este pa!'agrapho são as 

de que se cxpctkrn litulos espeeiae:-;, c não as de 
simples despachos. 

As licenças das A lfandcgas para ir a hordo dos 
navios sfto· t·xceptuatlas de emolumentos. 

·CARTAS, DECRETOS, AYISOS, PORTARIAS, ALVAH.\S E ORIIEi'iS; 
TERMOS E REGISTROS; RUBlllCA DE I.I\'ROS, 1\ECO:'lHEf.l· 
lllENTO DE FlnlllAS E ClmTIDÕES. 

§ 93. Cartá e Decreto não especificados, compre
hendidos os de pcrM10 c de «lispensa de lapso de 
tempo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20l)OOO 

Exceptuão-se os de perdão ou commutação de 
pena, quando expedidos a favor de pobres. 

§ 94-. Aviso, Portaria, Ofiicio e Ordem não es
pecificados, comprehendidos os Avisos de dispensa 
de lapso de tempo e os de concessão de moratorias 
a devedores da Fazenda 1.\acional......... 10$000 

§ 95. Portaria expedida pelas Secretarias de Poli-
ria....................................... 2.gooo 

São isentos: 
~.o Os Avisos e Portarias que ordenarem o paga

mento de vencimentos, de ajudas de custo e de 
gratificações provenientes de contractos ou desti
nadas a remunerar serviços extraordinarios. 

2. o Os que communicarem a decisão de recursos. 
3. o Os que versarem sobre matriculas em Acade

mias ou aulas de instruccão secundaria ou con
cessão de dispensa de ~~xiimc tlc habilitação para 
qualquer íim . 

.\.
0 Os que forPm cxpcditlos a favor lle praças de 

pret do Exercito c da Armada. 
!). 0 Os que se e~qwdirern r·m beneficio tle presos 

pobres. 
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6. • Os que ordenarem õ pagamento a Empregados, 
pelas Estações Fiscaes dos lugares em que residirem. 

7.• Os que ordenarem o pagamento de divida pas
siva do Estado, de qualquer origem. 

8. • As quitações passadas aos responsaveis qa Fa· 
zencta Nadonal. 

§ 96. Registro da~; patentes e nomeações de Offi
ciaes do Exct;dto e da Armada e classes an-
nexas .•......... · ...... ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f:S$000 

§ 97 Dito das de reforma dos mesmos Offi-
eiaes. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5$000 

§ 98. l\latricula ou registro de diploma, nas Juntas 
de Hygiene Publica: 

Medico, Cirurgifto, Bõlicario, Dentista, Par-
teil'a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28000 

Droguista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5$000 
~ 99. Matricula de conductor· de vehiculo. 2$000 
·~ iOO. Regist1·o de qualquer documento ou titulo. 

feito nos lh•ros das Repartições Publicas, por soli
citação de parte. Cada linha de 30 letras. 60 r{:is. 

Não se cobrará de uma verba de registro menos 
de........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ·1$000 

cuia~~~:.~~~~~~.~~.~~~~~~~:~~.:. ~~~·~~~~~~e ~~$~Jõ 
§ 102, Termos de entrada e sahida nos livros do co-

fre dos depositos publicos. . . . . . . . . . . . . . . . 1$000 
§ 103. Verba:; de l'mbargo c penhora dos mesmos 

rlepositos ..............•.. , . . . . . . . . . . . . 500 réis. 
~ 1 OL Termo lavrado nas Rcparti\;ões Publicas. O 

mesmo que se deve pagar pelo registro de qualquer 
documento. 

Exceptuão-se os termos de fiança de respousaveis 
á Fazenda Nacional, pela courilll«;<t de rend<IS pu
blicas, por contracto de sel'vi<;os e de fornecimento. 

§ 405. Termos de abertura e de encer·ramento dos 
livros de Commerciantcs, Agentes auxiliares do Com
mercio e vendedores de suhstancias venenosas. 
Por livro ........................ , . . . . . . . 2~000 

§ 406. _Rubrica de livros: 
Nas conservatorias do commcr·cio: 
Livros ~e ~egociant~s c Agentes auxili~res. ~o 

Commercw. t;ada rubnca. . . . . . . . . . . . . . . '1 o 1 eis. 
Nas Juntas de Hygienc Publica: 
Livros de vendedores de suhstancias venenosas. 

Ca1la rubrica............................ 'lO r(>i<;. 
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~ 107. Hcconhceimenlu de firmas dos Agentes Di
plomalicos e Consulares ...• ; . . . . . . . • . . . . 500 réis 

§ 108. t:ertidão extrahida de livros, de actos pu
hlicos e de flocumcntos. 
Cada linha de :w lett·as. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 50 rt'~ís 

Nenhuma ecrtitliio pagarú mnnos de 1 ~000. 
Exceptuão-se: 
1. o A fé de officio de OIIidacs do Excrdlo c da 

Armada e classes annexas c <ts escusas ele sci·vico 
da::> praças de pret do Exereilo c da marinhagem. ·· 

2. • As certidões passadas cx-officio no interesse 
da Justiça ou da Fazenda Publica. 

3.• Os certificados de oiJito pa::>sados pelos Medicos 
veritlcadores. 

As C('rtidôcs extrnhi1las de livros on de docu
mentos tinclos ou parados pagarúõ de busca, JWI' 
nnno, ;iOO rt:is. 

Cnnlar-se-Jia o tempo (\a busca do nnno scs·uinte 
<iquelle em quu os papeis c livros se acharem lindos, 
exclui do o a uno crn que se passar a certidão. 

Aimla que uous ou mais indivíduos requciníu a 
certidão, uem por isso havcní emolumentos de mais 
de uma busca, nem esta serú contada segundo o 
numero de Yolumes em que cstivct·em divididos os 
livros sobre o mesmo assumpto. 

Cobt':lT-se-ha, porém, a imporlancia de tantas bus
cas qunutl)s forem os objcctos de que se peuit· a 
certidão. 

Hio de Jonciro, 2'~ de Abril de 18G(). 

riseollilc de ltaborahy. 

DECHETO N. 'i3:l7-DE 21 DE ABRIL OE 1869. 

Ahre ao ~linisii'J'io <In t\grirultur~, Commrrcio c Obras Publicas um 
credito s.upplcmcntnr llc 11>>:Sl6:i20 para fater face ás despezas 
com a vrrha- llltunina~ãn publica - perteuccntc ao exercido de 
l~üS a 1BGJ. 

Semlo in,;;nlfieicnle a quantia votada no§ 9. •, art. 
8. o da Lei 1le Orçamnnto n. Hi07 de 26 de Setemlwo de 
l8ü7 r Tt'ntlo ouyido o flh~u Con~l'lho tlé Ministros: 
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Hei por bem, na fúnna do art. !J,. • § 2." da Lei n. ri89 de 
9 de Setembro de 1850, e do art. i:-! tia rle n. 1177 de 
9 de Setembro de 18U2, Ahrir ao l\Iinis ter i o da Agdcul
tura, Commercio e Obras Publicas nm credito supplc
mentar !lc 1118:816.)720 para fazrr faec ús dcspezas corn 
a \'erha -llluminação puhlira- l"'rlr~ncente ao c:wr
rir:iode 18fí8a HlO!J, como ~n n1 Lia dcmoustrar;;io junta; 
dallflo-sc disto conhccilliPttlo ao Puder Lr•(!islativo na 
sua proxima r~nião. ·~ 

Joaquim Antão Fm·nantlns Leão, do l\Icn Conselho, 
1\liuislro c Secretario tle E~latlo dos Negocias da Agri
c:ultura, Commcrci{) c Ohr;l~ Pnhlicas, as~im o II'Hh:t 
cttlcmlitlo, c faça 1\.'\l'l'U!ar. Palaciu tio llio de Janeir0, 
em vinte quatro de AIJril de mil oiloecnlos Feo:,;nnla c 
nove, quadragc:;imo oitavo da InpcndL'ncia c tio lmjlerio. 

Com a ru!Jdra de S1w 1\l::lgcstadc o Imperador. 

Ja,t~uim Aut To Panandi•s LMo. 

DE~IONSTRAÇÀO DA DESPEZA FEFrA E P '!\ F.\ZEI\ C0M O SEI\VIÇ') 

DA ILLUIIIINAÇÃO l'UIJLJCA PERTEiiCE'ITE AO E\.El\CICIO DE l8(i8 
-!869, E A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA. 

Illtllnilwção a ga::. 

Consumo da cidade. 
lmport:mcia paga )Julho .... 7:i:oor;:)m;7 

(em i8G8), in- Agosto .•• G8:9:l01,t)(;O 
c! usivc a dilfc- Sctcmhro 61: 6fW1)rilí3 
rençadocnmbio Onluhro. 62:082;)Hl8 
concspondcnlc Novcmb. 62:98~~682 
ao mcz de ...... Dezembro 58: ~03:57ítj 

Irnport.ancia pag-al 
( ~~ml86!)),inclu· 
si v e a diJl'crcnça Jancil'() .. ~)3: 77!J,~82'f 
do camiJio c cor-) Fevereiro tiO: 9ülí,.~8GO. 
respondenlc ao 
mez.de ....... . 

Di ta que se poderá dcspendct· 
até o Hm do cxcrcicio, in

. rlusivc a difl'c•·cnça de 
cambio ............... 205:3201):ldl 

Consumo no passeio pu!Jiico. 
lmportancia paga com a dif

ferenr;a de C<I!Huio, a n.Hl· 

IOO:OOP,:,:onn 
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tar tlc Julho a Janeiro ul-
timos . . . . . . . . . .. . . . . . . . l: 7i3bi>Hí 

Dita que se tcra de p:~gar até 
o lilll do f'Xf'reicio....... l :ij006000 

Consumo da praça da Con
stituição. 

lmportancia paga indnsiyc a 
rli!Terença fie camhio prlo~ 
20 comhuslorcs do j;mlim 
da mesma p1·aça; tlur:mtro-: 
mczes rle Julho a Dezem-
bro do anno passado. . . . . iH3,~1;1!) 

Di ta .que se terá de despender · 
até o lim do cxcrcirin.... 7R:lSl:l9 

Importancia lll~Jllllada 1':1~ar 
pela remoção de cotnlm~
tores rir lugares em (jlll' \J:I
,·ia abunuancia de luz para 
outros que 1\ella rareri:i1J. 

Hluminacão a azeite. 
\mportan'cia paga :10 pc~soal 

cmpre.g:~rlo nesta illutnina-
ção, :1 cont:~r rlP Julho rio 
anno passado a Fevereiro 
ultimo........... . . . . . . ~i:Oiit)FH 

Dita que serilncccssaria para 
satisfner o mesmo pP~~oa I 
:•t(• o lim do W\.erricio.. . . 2:0U~2õ3 

nit:l paga pelas tlc;;ppza~ rum 
custeiodadit:~ illnntinaçiin 
rle .lulho a Fevrrrirn nlti
mos.................... !c6~6~7~0 

Dita que será preciso para o 
dito custeio até o Hm do 
excrr.ir.io....... . . . . . . . . 2:37"#~38 

Credito da lei .... 

Ddicit n~ .. 

I : :;t)fi/i27A 

1: lOOHOOO 

7:00l~US8 

718:9761000 
570: l~915i80 

Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Abril de 1869.-
Joaqm~m Antril) Fcnwndes Lcà.(). · 
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DECRETO N. !J,3;)8 - DE 2~ DE ABRIL DE 1869. 

Abrindo ao 1\linistcrio d,, !falcnda um credito supplcmeotal'< de· 
15. SilO :090flH5, para diversas mbricas d~ mesmo lUinisteriÕ no. 
rxert'iciu du l~GS-IStm. 

Reronhccencfo-~e a·. in~umcicncia do credito votado. 
no art. 7. 0 da Lei n. Hi07 de 26 cilJ Setembro de 1867, 
para as d~:;pezas do M.iuisterio da Fiuwnda no exercício 
de 1R68-i8H9, Hei pot· hem, na conformidade do 
art.. 12 da Lei 11. H 77 de 9 de Setcmbt·o de 1862, e Tendo 
ouvido o Meu Conselho de 1\:linistros, Abrir ao dito 
Ministcrio um crcllito supplcment.ar da quantia dt~ 
iã.860:090,~~~~. que será distribuído rio modo indicado. 
na tabella j nn ta, assignada pelo Visconde de ltaborahy, 
Consrlheiro de Estado, Senador do Impcrio, llrcsiden te 
do Conselho de 1\linistros, l\finistt·o c Secretario rle Es
taclu dos Negocias da Fazenda, e Presidentll do Tribunal 
do Thesouro Nacional, que assim o tenha entendido c 
faça rx•~cular. Palar:io rio Rio de Janeiro, em. vinte 
dnco de Ahril de mil oitocrmtos ~cssenta n nove, qua
dt·agesimo oitavo da lndcpenrlenda e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestafl~ o Imperador. 
Visconde de lfaboraliy. 

l';tbl"lla. olas ,-N·bas do art. '2'.• ola Lei n-0 t :>07 de 24> de 
Setf.'mbt•o de tS67, que c•arcc•ent olf" aug•ncnto de e•·c
dito Itat•a o cxcrdcio de t SUS-t 869. 

§ 2.• Juros da 1livida interna fnndarla 4.058:U3;;.~f)OO· 
§ 4. • Caixa da an1.0rtização e lilial da · 

B:thia .. • .. . • .. • .. • .. .. .. .. . t34:662,SOOO 
§ 16 D c s p e z as cvcntuacs, sendo 

L084:62iJi'i:);j para. diiTcrenças 
de caJnbio .....•............. 6.87~:3766~~5 

§ t7 Premios, desconto de bilhetes da . 
alfamlega, etc ................ 4.320:000~000 

Adiantamento da garantia de 2 "/. pro
vinciaes á cslra1la de ferro de S. Paulo, 
na fórma do Aviso do l\Hnisterio da 
Agricultura de 15 de Junho de !867 e 
do Decreto n. 2'i99 de 29 de Outubro 
de 1859.......................... 471 :H7~000· 

f5.860:0!1U~HU 

Palacio do ltio de Janeiro, em 2:j dl} Abri! de 1869,
risconde de Itaborahy. 
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Senhor!- As uespczas. tla vcrha-Ajutlas t.lc custo-, 
já etiectuadas no corrente cxncicio linanceiro, im
portão em............................ fi7:Hi01)000. 
llara es~as dcspezas foi ro11::-ignatla no~~." 

do art. 4. o da Lei n. Hi07 tle :!ti llc Sc-
temln·o de l8(i7, :a ctttanlia tlt~......... ~0:000,)000 

Existe, pois, na allmlitla nrl1a um dc!il'il 
de.. . .. . . . . . . . . • . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. 7: HiO,)OOO 

que terá de elevar-se, em con!'.t'lfll!'IH.:ia tl:l continttaç~o 
da ~uerra, á quantia tlc .2~:!)001)000. . 

P<~ra suppnr esse tlnhr:It, \'('!lho Slllllnettcr a appro
vaç~o e assignatura dt~ v~~~~a 1\l:l~·n;;l;lllt~ lllljli'I"ial, tle 
conformidade com a Lei n. ll77 de U de Sdemhro ~~~~ 
1862, o Decreto .iun to que ma mia appl it:a r ús Lle~pnza;; tio 
§ r.,, 0-Ajudas de custo-do art. 1." do orçamento tle 
l868-18G9as sobras da Y!'rba tlo ~ 7."-Gommissõcs tlc 
limites c tlc liquida~~o tlc n'clamaçõcs-du me~mu un:a
mento, na importancia Lh~ ':!a:UOO.)OOO. 

Tenho a honra de ser Senhor, lle Vo~sa l\l:lg-estatlc 
Imperial, subl\ilo muiln rnvt:rente.-Jiarllo tle Cotc!JÍ[JC. 

DECRETO N. r~,:J:í!l- IJI: 2:i u1: \J:HiL DI; ISti~. 

Aulorisa o l\linistro c Secretario tlc Est<ulu dos ~cgorios !la i\larinh.a c 
interino dos ~strangciros a at'lllicat· ás dcspcz,ls <la vc•·ha - Ajn
dns de custo - do art. 4. o <lo orçamento ,·i gente a quanLia de 
~3:900SOOO, tirada das sollrJs lia 'crba -Commissõcs de limites 
c t.lc liquit.laçllo llc rcclamaf;<Ws-<ln mesmo ar ligo. 

Não scnrlo suffidcnte a truantia que a Lei do orça
mento n. Hi07 tle 2G tio Setem!Jro tlc U~li7 consig-11ou 
no art. 1:. o para as despt·z:\s da verba-Ajuda;; de 
custo-no correu te exercício; Hei por hem, Temi o ou
vido o Conselho tlc l\linis tros, c de con fonnitlatlc tom 
o que dispõe o art. t:3 da Lei n. 1177 1le U de Sctcmhro 
de :1.862, Aulorisar o 1\leu l\Iinistro c Secretario de 
Estado do:; Negocios da l\larinha c interino dos Estran
geiros, a applicar ao pagamento das dcspczas darJltclla 
verba, a quantia de 2:3:U00,.)000, tira< la das sobras da 
vct·ba-Commissucs 1le limi tcs c de liquidação de rc
clamaçi'ícs-do mesmo artigo, nhscrva!lllo-sc :1s forma
lidades prescriptas por lei. 

O Barão de Cotcgipc, do l\lcu C'Jn,;clho, Senador do 
Jmpcrio, l\linhtro c Secretario de l~,:lallo do~ Negocio• 
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da fllarinlla c interino do~ Eslran.r.rciro~, assim o lt•Hha 
entendido c faça executar, CXJWtlindo os despachos ne
ccssarios. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte cinco 
de Abril de mil oitocentos spssenla c nove, quadra
gesimo oitavo da lntlepcndenda c tio Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lage»latlc o Irnperaclor. 

Bania de Culi'!JiJII'. 

llECRKl'O N. 1~1W)- DE 8 DE )1.\10 IIE 18(\!J, 

ncroga o art. ~2 do lll'crc!o 11 •. 'IJGO <lc ·2·~ <le .\h ri! de J~;t;s. 

Usando da altribui~ão IJUe file l:f)Jtfere o al'l. i02, ~ 12 
da Constituição; Hei por hem dcrogar o art. ü2 do Bc
ereto n. 4-H>U de 22 de A IH· i! de i8G8, para o elfcifo de 
limitar a dons os ollieiaes tle g-ahinel1~ do)l\linislcrio da 
Justiça, podendo um dclles ser nomeado de füra do qna
tiro da secretaria, com tanto que Hão exceda a gralili
ração de ambos a quantia tle 1:8011;~000. 

José .1\lartiniano tlc Alencar, do l\lcu Conselho., .1\li
nistro c Secretario de Estado dos Ncg·ocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palar:io do 
llio de Janeiro, c1n oito tle l\laio de mil oiloren!fl~ 
sessenta c nove, quarlragesilllO oitavo da lntlepewleHri:' 
c do Imperio. 

Com a ru!Jriea de Sua .1\Iageqa,Je o Imperador. 

Jo~é Jllarliniano de Alencar • 

. <All.lt U, 



V.Io:; DO I'ODUI 

DECHKl'O N. '~llil- HE 8 DE ~1.\10 DE 1869. 

De roga o Drcrr.lo n. 3598 de 27 dt! Janeiro de lS.Gfi, na !}arte que 
•·teon mPdiros enc.1nr~:ulos de wt i li<'. ar ns ohilos •lo districto. 

Hf'i por hrm Beerdar o !'rgnintc: 
Artigo unico. l'ica dero~ado o Decreto n. :m98 f)C 

27 de Janeiro de 1866 na parte que crcou. m.edicos ct~
earrrgados de vcrilicar os ohilos do distnctoJ snppn
winrlo par;~ esse Hm o art.. ll do mesmo Decreto. 

Jn~i·.l\larlini:tno de A\1•ncar, rlo Meu Consc·lho, Minis
tro e Seerctario de E~Lado dos N•~g-ocio~ da Justiça, 
as;;im o trnha rntmulido, r faça C"<erntar. Palacio do 
llio rlr~ .lanr~iro em oito 1lc 1\hio 1le mil oitocnntos ses
snnta r noVI\ l(li:Hlra<Y:I',illlll oi lavo da lttlli~pcTHlcnda· 
() d11 llii(H'l'ÍO. 

Com a ruhriea de Sua ~b!je,;Luln o Imperador. 

llECJ\ETú N. ft:Hi~- m: ll nE M\10 HE lRfi!l. 

Proroga por um anno o praw concedi, to pela rondit.'l.o 13. • do necreto· 
n. 392l de 3 de A~osto de 1867 a Cunha, Plant & Comp. para a 
incorporacno da compaubia cmprrzaria da via fcrrea, ou tram·road 
da cidnde do r.io Gr·an.Jc; aos terrenos carboniferos do Candiota,. 
na l'ro,·incia de S. Pedro do llio f;ran<IP- d<l Sul. 

Atlendendo ao que l\lc rcquerêrão Cunha, Plant 
& Comp., Hei por bem prorogar por espaç-o de um 
anno o prazo concedido na condição 1.3." do Decreto 
n. 3924 de 3 de Agosto de 1.8!37, para a incorporação 
da companhia que tem de realizar a construcção de 
uma estrada de ferro pelo modo mais economico, ou 
de um tram-road, partindo da cidadr do Rio Grande até 
Oi'. terrenos carboniferos do Candiota, na Província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul. 



EXEC(;TIHl. ~03 

Joaquim Ant.iiO Fernawlcs Leão, do l\I1'U Cunst'lhn, 
Ministro e Secretario de Estado dns Negoeios da Agri
cultura, Commcreio c Obra.~ Puhtira,;, assim o tenha 
entendido e f<1ça exeeut~r. Palacio do Rio de Janeiro, 
em onze de l\laio dt~ mil oiloccntos sessf'nl.a e IIOVt', 
quadragesimo oitavo da lndcpcndcnria c do lnqwri•l. 

Com a Rubrica de Sna 1\l:lgrstallc o lmpt'rarlor. 

Joaquim Antão Fernanrfrs /.rti<J. 

DECHETO N. í:Jô:l- DE ll nE "\to nt: HVi!1. 

ConrPrlr a Yirenl<> l.aJ;:ardr pri,·ilr:;~:in por 1 n .1nnos para tt>ar ,,,. nm 
(nm·o systcma ele fechar t• <~•rnlhat· f;a>cns, garraf;ts c outras ya,ilha~ 

proprias para conter liquitlos. 

Attendendo ao que l\lc rf'tJIII'I'rn Yit~en tr La~a rtlt\ e 
de conformidau e com o parrrer 1ln Co11sl'lheiro l'rocnra
dor da Coróa, Soberania c Faze11da Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio por 10 annos para ns3r no 
Imperio de um systema qne deelaron ter inventado para 
fechar e arrolhat· ft·ast~os, garrafas, e outras vasilhas 
proprias para conter liquidJs. 

Joaquim Antão Fernandeg Leão, rio l\leu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o lenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em onze de 1\laio de mil oitocentos sQssenta e nove, 
quadragesimo oitavo da Indt,pcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 



20~ ACTUS DO PODEI\ . 

DECRETO N. !~c3H1- llE H) ])E nl.\IO DE :lSG!J. 

Heorg:misa a Inlcntlcncia ela Marinha. 

u~anclo rla anlori~açiTo roneedicla pelo ~ 3. o art. :lli 
da Lei 11. HiOi, de 20 dn Selc'mhro de 18fi7, Hei por 
hem reorganisar a lnlcmleuria da 1\Jariilha, na ronfor
lllidadc do regulamento que com e!' I e IJaixa, a!'signado 
pelo Senador <lu lmpPrio Barão dn Cotcgipe, do l\lcn 
Con~r'lho, l\Iinistro c Secretario ele Eslado dos Negodos 
da ~larinha, IJ!ll' assim n li'nlia c·nlt'IHlitlo c faça cx~>
rular. l'alado do Bi11 d1• .l:1nc·iro, 1~111 CJIIÍUW rle l\laio 
de mil oitocentos sessc·uta n nove, quadragesimo oi
ta v o da ludqlCmlencia e do 1111 perio. 

Com a ruhrir:a de Sua Ma.c:cstade o Imperaclor. 

Bardo de Cote(JiJie. 

lll~gnlamcnlo a IJUC se I'rl'cre o Oe.cido tlcsla dilla, 
rcorganisando a lnlcntlcnda da lliti·inlm. 

CAPITULO I. 

IJ:t or~anlsat;ào c comt•clcJWI:\ th\ lntmulencl:\ o 
.\hnox:H•il'atlo de ill:ll'inh:t d:t (~ú•·tc. 

S.Et:Ç:\.0 1. 

JJa lntcndcnâa. 

Art. I. o A lnlcndcncia da l\briuha da Cütle será 
r·omposta dos seguintes emprcgatlos: 

Umlntcmlentc (quo poder;í ser ollicial do rorpo da 
:~rmada de patente nuJ!I'a inferior a Capitão de Fra
Qa la.) 
· llu\ Ajudanle(que poder:\ ·-cr ollkialdo referido corpo 
1.111 do de fazenda.) 

lfm Serrctal'io, 



Dous Offieiaes. 
Dous Amanuenses. 

EXIi:CUTI\'Il. 

Um Agente comppulor. 
Um Porteiro. · 
Dous Contínuos. 
Art. 2. • Compete á Intendencia da 1\larinha: 
~ l." A arrecadação, classifir.a<;ão, tlistt·ibnição e fi:;

calisação tio material adi]Hil"itlo, ou que fôr sendo ad
quirido para supprimcnlo da força naval c oflicina~ do.~ 
nrsenaes. 

§ 2." A cscripturação da receita c tlcspcza tlo mc"
mo matcrinl, hem como a verificação tloslc, pot'IJUauti
uades c qualidades, no aclo do ~cu recebimento c dis
trilmição. 

§ 3. o As rcquisiçücs c diligcneias ncccssarias tanto 
para a aeiJU isição do ma teria I preciso ao SllJlJll'Íllll'll to tios 
al'lnazens do almoxarifado, como para prcdisposi1;ão 
das casas inuispensareis ú regular c facil aneeadação 
tlo mesmo material. 

~ 'L" A satisfaíjão 1los pc1lidos de ~cnet·os o ma i,; o!J
.icclos, que lhe forem dirigidos pelo,; navios, corpos, 
arscnacs c mais csl:~ções de m:~rinlta tiL~ couformidad1' 
c.om os pt·ccei Los que regem cs ta ma tl'ria. 

§ ti. o A proposiç-Jo tlas medidas ten1lenres a mcllwrat· 
o serviço da arrecadação, abastecimento, fisca li~ação e 
movimento do material a seu cargo, c que não possiin 
set· postas em pratica, inliepcmlentc de aulorbaçãu du 
1\linistro. 

SECÇÃO ll. 

Do Almoxrrri{rulo de 11/arinlta da Córte. 

Art. 3." O Almox:~rifa1lo é a repartição por meio da 
qual arrecada-se c distribue-se todo o m:~lcria I da 
arma1la, tanto na côrtc, como n:~s Provindas. 

Art. ~.o O Almoxarifa1lo da Corte divhlir-sc-h<l em 
tres secções c será composto dos seguintes cmprcga1los: 

Trcs A lmoxarifes. 
Tres Esc ri vãos (2. os ou 3. os Escripturarios da Conta-

dor ia). 
Cinco Fieis. 
Tres Porteiros. 
Serventes, (cujo numero scr[t fixauo pelo Ministro tf:l 

1\Jarinha, cut vi~la da~ Jleceso>illalll'-> do servi1;o) 



}0() ACTIJS TIO I'IIDER 

Art. ~i." Na distribni~~ão do maltwial pelas tres sec
ções, observar-se-Ita o seguinte; 

~ 1.." A t.• secção compt·ehenderá quanto seja neçcs
sario á mantttenção e uso do pcsso:.~f c ao costeió e pro
vimento dos navios do Estado. 

§ 2. o A 2 ... secção será especialmente destinada ás 
munições de guerra, artilharia, armas portateis, equi
pamentos, petrechos c outros :.~rtigos da mesma nàtu
reza. 

A polvora, at·tificios bellicos e, em geral, quaesquer 
materias e productos pyrotechnicos, intlammaveis ou 
explosivos, serão :nrec:.~dados em depositos, convenierr
temente constntidos, si tua1los em localidade apropriad! 
~~ dirigidos por fieis, t!lte servirúõ soiJ a responsabili
dade do Almoxarife. 

§ 3. o A 3. • secção conterá totla a ma teria prima ou 
manufacturada, ferra meu tas c mais objectos necessa
rios ao consumo e mo v imcn to das officinas do arsenal. 

Art. 6.• Para maior facilidade do serviço, estabele
cer-se-hão depositos filiacs da 3. • secção, destinados 
a supprir pl'ivativamente certas oflicinas ou grupos de 
oflicinas, 

Cada um destes dcpositos ficará a cargo de um mau
dador ou contramestre dos mesmas officinas, que servirá 
:;ob a responsabilidade do Almoxarife, desempenhando 
as funcções de seu fiel e sed nomeado, sobt·e proposta 
do respectivo director, com audiencia do almoxarife. 

Art. 7. • Tabellas especiaes fixaráõ a quantidade, 
qualidade e especíes dos artigos que devem constituir 
o supprimento normal c eiTectivo de cada uma das sec
ções e seus deposi tos. 

CAPITULO 11. 

Das attrlbulções e de,·eres dos emprf'l(ado•• 

!>ECÇÃO I. 

Do Intendentr?. 

Art. 8. • O Intendente da marinha é o chefe da re
partição de arrecadação, e, nessa qualidade, principal 
re~pon;;avt>l pela rl'gulal"irlade dPsse ramo do serviço. 



Art. !l." Compete ao httendent,·: 
§ t. o Assistir á entrada c recebi meu to do ma teria t 

comprado par·a provimento do almoxarifarlo, fazendo 
pr·oceder Df:!SSa occasião aos necessarios exames para 
Ycrificação (10 seu }leso, qualidade e quari tida de. 

~ 2. o Inspeccionar a arruma~ão e acondiciouamcnto 
dt~ lüdo o matel"ial arrecadado. 

~ 3." Fiscalisar as sahitli!S dos gent'ros suppl'idos pelo 
almoxarifado aos rwYios, eorpos, olliciuas, e outras rle
pendeucias da marinha, tendo a tteução a que este serviço 
seja realizado com a maior promptidão e regularidade. 

~ 4:. o Cuidar, em que as secções ()o almox,arifado se 
conservem cJfeetivamcute }li" OV idas do ma teria! marca
do nas respectivas lahellas, dando as necessat·ias pro v i
dencias para que se completem immediatameute a,; 
quan tidatles lixauas, á medhla que se for·em reduzindo, 
em consequencia .de sahidas ou supprimentos aos di
versos serviços 

~ 5. o Aut.orisar as en I regas de generos pedidos ao 
almoxarifado, em vista das guias que lhe forem apre
sentadas, e de accordo com as ta!Jcllas c ordens que 
regularem cs ta ma teria. 

~ 6. o E!Iectuar os (ljustes para acquisição de mate
dai, fretamento de navies, transportes de generos, e 
outros que lhe forem ordenados pelo 1\tinistro; e auto
risar as compt·as urgentes c as de pequena importancia. 

~ 7.• Investigar cuidadosamente as rausas da dete
rioração do material entregue por inutil, ou sem ser
ventia, mandando proceder para este elfeito aos neces
sarios exames e diligencias, de cujo resultado dará parte 
ao 1\linistro, no caso de reconhecer que a inutilisação é 
devida a deleixo dos responsarcis. 

§ 8." Dirigir c liscalisar a expedição, .acondiciona
mento e embarque do material que tiver de ser rcmct
tido para os uarios e forças navacs estacionadas nas 
pt·ovincias, ou no estrangeiro. 

§ 9. • Inspeccionar frequentemente os serviços a r.ar
go da in tendencia c almoxarifado, c velar IJUe os res
pectivos empregados cumprão fielmente os seus dere
res, executando pontual e escrupulosamente as leis, re
gulamentos e ordens concernentes á anecadação, for
nccimen to e escripturação do ma teria! da armada. 

§ to. Prestar aos chefes das diversas repartições de 
marinha, tanto na Córte, como nas provincras, as infor
mações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, e 
requisitar dessas autoridades os que julgar convenien
tf'!> á regularidade c l1na marcha do ~crviço a seu rarvo. 



~ 11. Fi.-w:tfi,;arol'l'l~l'hÍnli'lli•)I'I'~ITiplut':ll;i'iodl) ma
ll't·ial etiCOtlllllnllllatlo l'úra do paiz, parlit~ipando immt•
diatamente ao Afinistroas faltas t[tie se tlerern 110 exacto 
rumprimcnlo tios contrarlos, ajustes on ordens expe
didas para acqnisição tio mesmo matr,rial. 

~ i~. Informar solm~ a itloHeitlatle dos pt·ctrmlentrs 
ao-; t~mpregos da intendt•nria t~ almoxarifatlo. 

§ 1:L Tomar jnranwnto ~~dar posse a lotlos os pt·ovi
dos nos lugares, dn C(lli' I rala o partlgrapho anlecetlcnlt•. 

~ H. i\I:mtlar passar, qu·tnlio não haja inconvenien~ 
ti', as certidões que se pt·dirt•m dos livros, docnmcntos 
e mais papeis pert.cncetllt's ~·,, estações tJUC lhe estão 
sulwnl i nadas. 

~ 'W. Huhricat·os lirrns dn <'st·t·iptnração c osdorx
fH'di••nle tia inll'tllh•n<·i:l•~ do alrno\arirado, potlewlo •la1· 
f'l•tnntis~ão para f'S!l' snni•;o ao aju1lante, secretario, ou 
oi!iri:ws tia inlendeuri:1. 

~ !(i. Dar instrurçiies para o rl'gnlar andamento do 
~:c'l'Y ir:o interno tios armazl'ns. 

§ fi. Deft~rit· os retpwrimentos tias partes, dentro 
tios limites de suas attrihuieücs. 

~ 18. Apre~cntaraol\lini.stt·oannttalmcntc, até o fim 
tle Fevereiro, um rclalorio dreumstanciatlo da marcha 
do sct·viço a sctt cargo no anno anterior, intlicamlo 
as medidas cuja atlopção lhe p:ll'cção de in ter esse ao 
mclhoramcn Lo do mesmo ser v iço em ~cu~ diffcren tcs 
ramos. 

§ Hl. Requisitar do l\liuistro as provitlcnri:~s que 
julgar proveitosas á repartição tle que é chefe, parti
eipando-lhe inuncdiatamnntc qualquer irregularidatle, 
Ira n;;gressão de I c i, ou fra udc que recon hcça, a fim 
de st~rem n·spousalúlisados c punidos os culpados. 

Art. 10. O dnsemJH'nho tias attrihuiçües conferidas 
ao lulenllente nos~~ l. ", ::. ", 7." c 8. o tio art. !.l. o pótlc 
por este ser delegado ao seu aj wJan te. 

SECÇÃO I. 

Do Ajudautc. 

At-t. H. O ajudante tem por principal dever coatlju
var a acção administr·ativa c fiscal do Intendente, com
pr~t i ndo-1 h c especialmente: 

~ L • Substituir o lnlent.lente nas suas faltas c impclli
uteHtos, 



~ti! I 

~ 2. ,, Procetler :is diligt'll!"Í:J~ ncccs.~at·ia~ para intri
LH-sc do estado do mercado, quailto ás existcncias, 
quali1lades e preços dos gcncros, cuja compra, ou acqui
sição possa ser ncccssaria. 

~ 3." V elat· na rigarosa execução do disposto no art. 
O.", ~ .J .• o deste regulamento. 

§ 4. • Tomar nota das ordens expedidas para encom
mc:'ld<~s de material fóra do paiz, fazendo-as registrat· 
em li.vro cspccia I, sob a sua direcção e responsalJilidade; 
promover o recebimento, exame c conferencia das re
messas que forem chegando; dando parte ao Intendente 
da~ di tferença~, ou faltas verificadas; liscalisar a con ve
rlicn te arrecadação do ma tcri:ll dessa proveniencia c a 
~li:J iuscripç;1o ua receita dos respectiYos re."illlllsa
vri:;. 

~ tj. • Examinar tliariamcnto o ponto do~ cmpr·egado> 
t' St:I'Vcntes do almoxarifarlo, c authontieal-o com a s1n 
a~signatur:t. 

§ 6. o Inspeccionar frequentemente o serviço do :~1-
moxarifado, prineip:~lmcnte no que diz respeito a11 
estado das arrecadações, conservação c c!Jssiíica~ão do:; 
generos, regularidade da escripturação, policia c movi
mento interno llosarm:~zcns; fevando immediatamcntc 
ao conhecimento do Intendente as faltas, ou irregula
ridades que reconhecer, Jlara este providenciar como n 
caso exigi!·. 

§ 7." Assistir ao exame e cl:lssific:~ç::io do matrrial 
entregue por in'util ou sem :~pplicação. 

sr:r:_,;\0 m. 

Art. 1.2. Compete ao Secretario: 
§ Lo Dirigir o serviço a cargo da Srerctaria !la In

trndencia. 
~ :! . o Lançar os despachos nos pedidos, re'l uerimen

tos o mais papeis do expediente. 
§ 3. o Dirigir o serviço e arranjo do archi.vo da r r

Nrtição, que ficará a cargo do rcspecti.vo porteiro. 
§ 4. o Estabelecer e fazer escripturar os li nos e pro

tocollos que forem ind ispensa .v eis para o exacto c prom p
to conhecimento do:: nez:•jcios da competenda da rfplr
riçJo. 

I' IJITP. !1. 2f 
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Al't. 1:1. 0,; Offici:w,.; e AmannmHr~ cxecutarúõ lotlos 
os trabalhos !lo cxpctliente c registro, que lhes forem 
tl islribuiuos pelo Secretario. 

:\rt. i4. Incumbe ao Porteiro: 
~ t.. o Te1· sob sua guarda a casa1la Intcndencia, c re

t:!'iJPI' por inventario to1la a mobilia, livros e ntensis1 
lWrlcncwtcs ú ui ta repartição. 

~ 2. o Hespontler pelos livros, papeis c doeumrn·tos 
l'l't:olhillos ao archivo. cuja guarda lhe t) commetlitla . 

. ~ 3. o Cn ida r no asseio da casa da rcpart iç:Io, c no pro
vimento uos objcctos ncc(•ssario;; para o expPtlienll\ ;'i 
vi,;ta de o!·dcm do secretario. . 

.~ i. o Fechar o cxwdieule, c gcllaros papeis, fJile tlc
rerem levar o scllo da lnlcnuencia. 
~ ã. o Ter sempre pro\'i1las dü todo o nrcessario as me

q s dos em prrg-ados. 
~ li." Tl'al!.~lllillir a lo1lo~ o,; CIU(H'I',";atlo,; o.~ rt~c;H]oq 

oacartas que quar.sqner pc,;,.;oas lhes tlirigirt~m, devendo 
tratar com eortezia as partes, lflle tiverem negocios na 
rq>:trtição. 

~ 7. o Vigiar que as pessoa:'!, que se acharem rúra do 
reposteiro, observem a tleYitla ordem c der.Mo, cnm·
prinllo-lhe solicitar do lnlnnllente, e, na falta rlcste, do 
Scr,rctario, as proYitlcneias t{UC forem neccssarias, quan
do algurm de"atten1lcr ús suas a1lvrrtcncia~. 

~ 8.o N;lo pcrmiltir á pc·s~oa alguma o ingresso na 
sala da lntrwlencia, S!'lll tn·i·vio consentimento do In
tendcn te on do Secretar i o, não estando aquclle prcsen te. 

Art. W. o~ Contínuos coatljnvaráü o Porteiro no de
sempenho das obrigaçíics a seu cargo e serão cspccial
men t c i ncu m h i tio~ tia cnln'ga do ex pecl ien te e mais ser
'' i I: o cxtrrno. 

/Jo Aycuf e com pratlor 

Art. lü. São oi.Jrigações do agente comprador: 
~ l." Healizar as rorn(W:ts que pelo Intenllente forem 

ordenadas. 
§ 2.• 11raticar as dilig(•neias necessarias para o.des

pacllo, tlescmbarquc c recebimento do material re
lllf~ttiuo, de portos nacionaes ou estrangeiros, á ordem 
do l\linisll'l'io tia Mari111!:.. 



EXECUTIVO. 211 

~ :1.o Promover os con~~ertos e rcparaçõr!; dos iustru
mentos, movei~, utcnsis c outros objcctos, que tenh:io 
de ser eiJectuauos Jóra das olficiilas do arsenal, em Yisla 
das ordens que para isso reecber. 

~'Lo Satisfar..er as de::.pczas de pequena importancia 
"on dn natureza urgeule, qut' pelo Inte!lllcntc forem or
dnnad:l~. 

~ ;;," C,J!Iigir c pre,;tar ao Inten<lentc as infornlJr;;)cs 
P r·.-;daredmen!o.;; que estu exi!~ir, c de que pos.>a ea
rel'er para melhor e mais st·~nramenie dccitlir as lflll'~
ti'ít)s de acquisição de material. 

Art. 17. Par a occot'l'Cl' ao paga mcn to das dcspnzas :r 
qnn se rcfnrem os paragraphos do artigo antrredl)lllt', 
l'<)eebnr;'r o agente cotllpi·ador, nos primeiros dias du r:ada 
anno financeiro, mediante folha prol~essada ua conta
doria de marinha a quantia de ,L0001WOO, de IJHC prrs
tar;í fiança idonea no The10ouro Nacional e será rel:olh ida 
a um (~oft·e Jo tros clraros, rftie Jicaráõ em po1ler <lo mesmo 
cornprador, do ajutlante e elo Secretario da Intentlcncia. 

Art. 18. Logo que dessa quantia tenha gasto somma 
igual ou supcr·ior a 2:000$000, apresenta !'á na Con tarloria 
uma demoni;tração acOippanhada dos rlocumen los pro
hatorios da despeza, a fim de, ú vista de sua exactidão 
e legalidade~ organisar-sc o competente processo para 
ser inteirada aquella importancia; regulando-St) taes 
abonos de modo que nunca exista em poder do agentr~ 
comprador quantia superior ao valor de sua fiança. 

Art. 19. São documcnto.s jn~tificatiros da eonla do 
ag1~nte compr;~dor: 

L" As ordens ou despachos rio In tcnden te para eiJec
tuar compras ou 1le'spezas de qnalrfuer natureza. 

2. 0 Hccibos ou declarações de que realiso1.1 a entrrg-a 
em bna e devida fúrma. 

:1." Hedbos nas contas de venda, factnras ou docu
mentos de igual uaturrza, para provar que pag-()u a 
compra ou sen iço de rJue foi encarregado. 

Art. 20. O ngentc comprador prestará contas por 
annos financeiros na contadoria da marinha. 

Art. 21. Todas as compras ou serviços incumbi<los ao 
agente comprador serão pagos á vista; não reconhe
cendo a repartição da marinha dívida alguma que elle 
contraia com a praça. 

Art. 22. No fim de cada anno financeiro entregará na 
pagadoria da marinha o saldo existente em seu pode1-, 
encerrando-se, á vista do conhecimento em fórma pas
sado por aquella repartição, a conta corrente que, corri 
o dito ageote, deve ser formalisada na Contadol'ia. 
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Dos emprl'gados do :1lmo:cari(adol 

J\rt. 21. Compete aos E~cTivães: 
~ 1." Zelar os interesses da fazculla nar~ional, nas sct:~ 

ções em que senircm, como delegados, que são, da re
partição fiscal, a cujo chdc prcstal'á("i, trimestralmente, 
informação escript:l rle todas as circnmstancias que in
teressem ou possa o de qualrpwt· fúr ma in I eres;;:u· :i boa 
a1lmini~tração da mesnta famnd:1. 

§ 2. 0 Escl'ipturat· a conta dos Almoxadft'~ c nuis aclr.s 
referentes a semelhante ohjccto, seguntJo as regras tl 

moflelos estabclcei!los. 
§ :J." Assistir, conjuuC'lanwntc com o Intendente ou 

:o;eu ajudaHtc, almoxarifes c peritos, aos exames e veri-
1icações dos generos, que por qualquct· motivo entrarem 
ou sahirem do almoxarifado, devendo, no caso de serem 
vencidos na decisão, menc.ionar no respectivo termo 
esta circumstancia, com declaração dos motivos dos seus 
votos. 

§ <i. o VeriJicar se os documentos para entrega de gc
neros estão revestidos das fonnalidades legaes, recu
sando ou fazendo conigir os que não estiverem con
forme as regras estabelecidas, c não consentindo na 
sabida dos mesmos generos sem ordem da autoridade 
competente. 

~ ü. • Representar ao Intendente sobre as it·regnla
ridades ou faltas que se derem no serviço das respe
ctivas secções, c propôr-lhe as providencias que jul
garem a bem da anecadação c fiscalisação da fazenda 
e do fornecimcn to dos na vi os c estabclccimen tos da ma
rinha. 

§ 6. o Cumprir as ordens do mesmo Intendente e seu 
ajudante relativas ao movimento e expediente do almo-
xifado. _ 

§ 7. • Prestar diariamente ao ajudante informação 
exacta do estado dos supprimentos das secções, respon
di.mdo conjunctamen te com este, pelas faltas de exe
cuçãododispostonoart 9.", § i.• 

~ 8. • Escrever e assiguar os pedidos, guias do con
d ucção, recibos ou certidões de receita do ma teria! 
entrrgue nas secçoes, e outros documentos da mesma 
natureza, conforme os modelos juntos e as regras e 
nr1rtnas estabelecidas on IJlll' se estabelecerem. 
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Art. 2'~. o~ e:;cl'i vães serão coatlj uva dos no Sr.'rviço a 
seu cargo, quando isto seja necessario, por 4-. os escri
pturarios ou praticantes da contadoria, designad0s pelo 
chefe desta repartição. 

Art. 2~. Compete aos almolíarifcs: 
·~ f. o ltcsponder pelo m~terial a cargo das re:;pc

ctiras ~ceções. 
~ 2. o Manter os armazens em pcrfci ta ordem c asseio, 

dirigindo com o mais escrupuloso cuidado a arrumação 
c acondicionamento dos gcncros de sua responsabili
datle, zelando a sua limpeza c conservaÇão, c deventlo, 
no caso de deterioração casual. dar immcdiatam~ntc 
par·te ao Intendente, para este tomar conhecimento do 
facto c rcsol ver a rcspei to. A falta de cnmprimcn to dos 
deveres enumerado~ neste paragrapho sujei ta o Almoxa- . 
rife à indcmni7.ação do valor do matc1·ial deteriorado. 

~ 3. • Assistir ao exame c verificação da qualidade, 
peso, conta c mediJa do ma ter ia. I que entra.r ou sahir 
d.1s respectivas secções. 

~ .i,. o Assignar os termos, declarações e ,·erhas qnc 
devão constituir, segundo este •·cgulamento, a sna 
responsabilidade, a despcza dos encar-regados ou o di
r·ei to dos fornecedores para haverem o pagamcu to dos 
gencros suppridos. 

§ ü. o Responder pela mobilia, utensis, c mais ohjl'
ctos do uso c serviço ordinario das suas secções. 

~ (i. o Ter um diario, cuja cscripturação lhes é pri
vativa, em que lancem chronologicamcnte os rcce!Jí
mcntos c entregas de gcner·os. 

§ 7. o Propôr,com audicncia dos respectivos fiadores, 
os lieis para a.s secções em que servi rem. 

§ 8. o Satisfazer com promptidão os pedidos c ordens 
lcgaes pan fornccimen to de generos 

~ 9. 0 Dirigir o acondicionamento c preparo das re
messas de material a que se refere o~ 8. o do art. 9. o 

Art. 26. Os Fieis cuadjuvaráõ os Almoxarifes no ser
viço de sua competencia, especialmente no desempenho 
das obrigações estabelecidas nos~~ 2, 3, 6, 8 c 9 do ar
tigo antecedente. 

Art. 27. Os Portei r os cuitlaráõ no asseio das secções 
c escriptorios; farão a entrega do expediente e outros 
serviços externos; c, finalrnentc, cumpriráõ e far·ão 
cumprir as ordens que receberem relativamt'nte á po
lida c segurança dos armazcns. 
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f.APITULO III. 

IJa rscripturaçiio r! l'l'flÍmcn rio Alm.oxari(i1do. 

Art. 28. Haverá em cada uma uas secções do Almo-
xarifado os seguintes Iinus para sua escriptut\tÇãO: 

~.l. 0 A cargo do escrivão: 
Um livro de conta corTente de grncros (mOllelo n. 1). 
Um dito de registro dos tct·mosdccxamcdosgencrqs 

rJue forem rejeitados ou que por qualquer motivo su-
jeitem o fornecedor á multa (modelo n 2). · 

Um dito dos termos de exame c classificação dos ge
neros entregues por inuteis, dcsnecessarios ou de torna 
viagem (modelo n. 3). · 

Um ditei de registro nominal do~ rrrrlores, com drsi
g-nação das quantias q tw.lhe forern de v idas por fornccí
mrmtos feitos á scer;ão (motlelo n. l1o). 

Um dito de termos tlc resumo da rlcspeza mensal (mo
delo n. ti). 

~ 2" o A cargo uo almox:Jrife: 
Um diario das entradas c sabidas de generos (modelo. 

n. li). 
Art. 2!l. São documentos tla conta de recrita dos al

rn o 'I a r i f r• s : 
L" Pot·larias ou nrdPns rio lntC'nrlcnte, especilicando 

os generos, sua qual idat!P, pnÍcerlenda e prer;os. 
2." Os pedidos do alwoxarifado que (,lerem origem ao 

fornt~r:imento, c·ompt~lPntcmcntc legalisatlos e rcvestj
(lo~; das fonnalitl.ades !'slalwleri<las neste regulamento 
( motle lo n. 7). · 

:L" Os termos rle exame c elassilicação d.c gen,cro~ 
reslitui<los ao ahnuxaril'ado pelo:; diversos responsavris. 

'L" As guias de lransfercncia tlc material de nmàs 
p;ll'a Oll!l'aS SC'CÇÕL'S. . 

Art. :10. {)..; docnllli'Hlos tlc rr'('l'ita, dPj1ois Llcvcrifi
~ada a Hr:1 t'\:!1'1 id:.i:~. jll'la 1'1111 krr·n:·.ia 11u a !'lo 11on·cchi· 
m''lllo dolll•1lni:tl a qrt1' ,r· rdnirt'lll, c esl:tililo ren~~
li•ln:' 1L1~ I!Ol;1;;_ :1\ I'! h 11'1·,,., I' 111:1i~ fnrmalid:IIII'S 1'1'!!1lla-

11t'lil:lr<':'. ;;:·r:"' l·n,:.,d:• '· "'.~tl!lllP a ~ua o·1··llett1. 
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numerica, na t·cspccliva conta corrente, pelo Esaiv~ln 
q un a vcrl.Jará essa circu mstancia nos mesmos docum en
~os, devendo to1lo e.~le pr·ocesso licar coneluit!o no 
1 mproroga l'el prazo <le ~8 Ir ora:>., contadas da tia La do 
lermo de recel.Jimenlo dos gcneros. 

Art. 31. Eseripluralla a receita, o escrivão transmi
tirú immcdiamenlc o respr~clivo documento ao almo\a
rifc, que lançando-o no !ivro tliario, o Jcvolvcrú, tlentr·o 
de 2'! horas, ao Esc r· i vão, devendo r.sle, em a c Lo continuo, 
rcmclle!' o mesmo documento ú Gontado1·ia, drbaixo dr) 
prolocollo, cobrando alli recibo tlo cmp1·egatlo compe
tente. 

Art. 32. O cltde d:-t 3." secção da Contadoria, ú mc•,litl:t 
<JUC fôr rcccbcmlo os documentos tlc que trata o arti!',O 
antecedcnt~~. os irá rubricando c classilicantlo, scgullll•) 
as responsabilidades a que pertencerem c os conscr
V:lrá sob su:t gu:trtla, até serem incorporados ás rcsp('
clh•as conta). 

A!'t. 33. Dos genr.ros suppridosao almoxarifado apre
sentará alli o respectivo fornecedor, no acto do rcce!Ji
mcnto, factura ou conta tlc venda, (modelo n. 8) que, 
depois tle competentemente a ver batia, lhe será dirccta
mcn te rcs ti tu ida c constituirá o documento lega I pa !'a 
haver a importancia da cousa vendida, mediante o nc
ccssa rio processo da conta dor ia de marinha. 

Art. 3~. Constituem documentos da tlespcza tio~ al
moxuifcs. 

L o Portarias ou ordens da intendcncia, cspeeifirando 
os generos que se devem entregar, a sua quantidade, 
fim a que se tlestinarcm, c in di v.iduo fJUC os deve rece
ber c darquitaçãoaoAlmoxarife. 

2. o Os pedidos feitos par·a os navios da :~rmada, cor
pos, ollicinas c ~~ot:u,;iit!s n•rpft,!doras, estando conformes 
aos rcgulawenlos e IH~Lrur<fi.~s IJllC regerem a ma teria, 
uma vez que contcnhãoa iutlispcnsavel quitação. 

3. o As quibções dadas peles A!moxarifes nas guias de 
transfercncia de gcnr'l'OS que a secção h ou I' c r fci to, na 
conformidade do~~." do art 2!1. 

Art. 3i'i. Nenhum ul.Jjccto sahirà do almoxarifado senão 
:pelos meios c com as fonralidadcs estabelccitlas neste 
regulamento, c mediante quitação do recebedor. 

Art. 3ü. O ma teria.! existente nos depositas ela 3. • 
secção, de que carecerem as otncinas do arsenal, ser:'! 
fornceitlo pelos cncarrega1los ou fieis dos mesmos <li'po
sitos, á vista de onleus ou n•quisir;iics dos director•\'> 
respecliTos, (modelo 11. t'J na~ '!UJ.C'S u!Jtcráli '!llilar i•· 
dos ren·bedore~. 
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Art. 37. O almoxarife, reunindo toJos os documen
tos justificativos de sua despeza, procedera á numeração 
dellcs de fórma bem legível e sem interrupção, c os 
entregará, •Jebaixo de protoeollo, ao escriYão no fim de 
cada rnez. 

Art. 38. O escrivão, de aceor·do com o almoxarifc e 
a vista <.las notas do livro diario c dos documentos 
mencionados no precedente artigo, resumirá a despeza 
mensal, laVI'ando disso termo que será assignado por 
rlle e pelo Almoxarife e rubricado pelo ajudante do 
In tendente. Efft?ctuarla esta operação, serão resl i tuidos 
ao i\lmoxa rife os uocumcn tos, lançando-se i mmedia ta
mente o resumo da despcza no livro da conta corrente. 

Art. 39. Tanto o Escrivão como o Almoxarifc tem 
rcstricta obrigarão de mutuamente prestarem os livros . • I . c documentos a seu cargo p:tra os exames c esc arecr-
mcntos de que carecerem JIIJ desempenho de suas obl'i
gaçõcs. 

Art. <iO. No fim de cada armo financeiro c antes de 
terminar o mez de Agosto. o Escrivão cn tregará official
mente na Contadoria de l\larinha os livros da escriptu
ração a seu cargo. 

Art. U. Na mesma occasiJo, o Almoxarifc tendo 
rlassi llcado, emmassado c rotulado todos o~ documen los 
rle sua despeza, os entregará na referida Contadoria, 
acompanhados de uma nota por elle assignada, em que 
declare o numero de taes documentos, cobrando recibo 
daquella repartição. 

Art. 42. Os Almoxarifes prcstaráõ contas, por annos 
financeiros, na Contadoria da :Marinha. 

Art. 43. O material supprido ao Almoxarifado será 
entregue e arrumado pelos respectivos vendedores nos 
armazens competentes; constituindo essa obrigação 
uma das clausulas geraes de todos os contractos de for
necimento. 

Art. .íL A escriptur·ação da receita c despeza do 
material supprido ás officinas do Arsenal de Marinha da 
Cúrte será feita na 3." secção do Almoxarifado por um 
ou mais empregados da Contadoria, especialmente desi
gnados para semelhante serviço. 

Art. ~5. A cxistencia de material, de qualquer pro· 
cedencia, nos armazens, sem estar lançado em receita 
ao Almqxarife respecti\·o, sujeita a respousabiliuadu 
tanto o Escriv:io como o ajndantc do Intendente. 

Art. 4n. Sob pretexto 'algum, poderá ser gnarcbdo 
ou deposita do nos arma wn3 do :\ !moxarifado ma teria! 
rtrtencente a p11'ticuhres, 
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Art. U. As matlei1·as c outros ohjectos entregue~ 
por renda ou fornecimento e qüe, sendo rrjci lado;;> não 
forem retirados dos annazens no prazo marcado pelo 
Intendente, serão removidos c entregues aos depositas 
pub!icos, ficando os donos sujeitos ao pagamento das 
dc~pezas da remoção. 

Art. '•8. E' expressamente prohi!Jido o cmprcstimo 
<lc qualquer objecto pertencente á fazenda pul5lica, sem 
ordem formal da Secreta1·ia de Est'ldo 

Art. 49. Os Almox:u·ifes p1·estar:Hj no Thesouro Na
cional fiança, na fórma da lei, cuja import.ancia srr:1 
c!lculada na razào de dez contos por conto (lc réis Jo 
ordenado que perceberem annualmcntr. 

Ar!. oO. Todos os objectosfornecidos pa!'a o consu
mo da armada dcrrráõ ser entreg'nes com dcsigna
<;5o da qualidade, quantidade, medida ou dimensão. 
11 de quaesquer outras circnmstaucias que possâo servir 
para serem conhecidos c distinguidos, quando forem 
recebidos como inuteis; de modo que nessa occasião seja 
possível verificar, se os ditos objcctos, como tacs rc::ti
tuidos, são os mesmos que farão entregues e não outros. 

Art. iH. A entreg-a dos objcctos inulris, usados ou 
de torna- viagem rcalisar-sc-ha dirertamen te nas secções 
do almoxarifado, de que provierem ou a que perten
cerem segundo sua classificação, correndo pelo deposito 
dos navios desarmados o processo a que se refere os 
arts. 56 e 57 do regulamento c Decreto n. 1768, de 16 
de Junho de 185~. 

Art. o2. A entrada dos gencro:;, de que Ira ta a pri
meira p~rte do artigo antecedente, será feita na lii'C· 
sença do Intendente ou seu ajudante, do Escrivão, Al
moxarife ouliel da secção e dos peritos competentes, 
que, em acto successh·o, proccucr;iõ ao exame dos 
mc.;mos generos, separando-o:; ern ~ classes : 

f. • Dos que estiverem em lwm estado; 
2-" Dos que possão ser utilisado~, mediante con

certo; 
3. • Dos susceptíveis de transformação ou a provei la

mento como materia prima. 
-i. • Dos completamente inutds. 
Art. 53. Concluído semelhante processo, e lançado 

c assignado o competente termo, com a individuação _c 
clareza neccssarias, o Intendente, com a maior brevi
dade pos~dvel, dará destino ao material- rer.ebide>, pela 
:-eguinte fórma: os ohjectos da t.• e~.· classe serão 
arrecadados e levados á receita do almoxarife ela secÇâ!l 
rc!l!petontr, rcmt.ttrnrlo·'t'. in•'C>nt!n•·llft' :i< pf11.-in"' 

r_~!i !L !I-
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dei arsenal u~ que precisarem 1k cnncc~l'Lu; os da 3. • 
classe serão transferidos para a 3. a secção; os da !J,." 

scr:io consumidos, com as formalidades legaes. 
Art. ü'L E' inteiramente prohibido o consumo de 

inuteis por meio de vendas particulares ou em hasta pu~ 
blica. 

Art. E'i5. O director· da arli\lraria exercerá direct~ 
interferêneia c immc11iata autoridade na 2. • srcçâo e 
seus deposilos, quanto ao cx.amo c verilic;~ção da tpJa
Hdadc do materi:tl, sua arrumaç:io, acondicionamento, 
classificação, limpeza e conservação, fnnecionando, em 
rllfereneia a semelhante !'Prviço, como tlelegatlo espe
~~ial do lntcnrlcnle, ao qual ro:ttljuvará no desempenho 
das attrihuiçücs l'l111UIIlerad:t~ nos~~ 1.", 2.", ~-",L", 
7." e 8." do a r L. U." 

SEC!. i o 11. 

Bo abastecimento do Almoxarifado. 

Art. !JG. As tahcllas de que fn menção o art. 7. o do, 
Jlresente regulamento serão revistas annualmcnte por 
um conselho composto do lntentlente, do Contarlot· da 
M;trinh:J, do cucarreg-atlo tlo quar·tel general, do ins
pccfol· c <lirertores de scniços do arsenal da Córte. Ser
,. irá de Secreta rio tles te conselho o da In tendencia. 

Art. :S7. O conselho, tcntlo em atten(ãO as neces
sitlatlcs da força naYal e os arm:tmt•ntos prov:IYCis, a~ 
oh1·as em :wd:llnen to, as con.~tl'llf"ÇÕL'.~ onlt!ll<Hl:Js ou l'tl\ 

projerlo tlt~ pro:dma reali~at:ão, as condit;ões do nosso 
Íll<'IT:ttlo, qnaulo ú alluwlanria, psrassrz ou fall:t ah~P
Iula tle certos gt~llt)ros, e linallll!'li!C a maior ou nlt~JJor 
po,;sibiliLlatln de deteriorar:ão dos mesmos generus, pro
Jinrú, nlt"· o fim do mcz de Dczmnhro, ao l\Hni.stro tl:t l\b
rinha as rcllw·r;õt~s f' :H;rn•sr.iinos que julgar se drrão 
rawr, 11:1s talwllas do Al1uo:~:aril'ado, interpoiulo an nu·s
mo tempo o seu pal"L'Cer sobre a fónna mais facil n eco
nmnic:l t~e realizar-S!) acquisir:ão do material rqlilla<lo 
neccssarw. 

Art. i)8. Apprnntla ou mndilirada a proposta do 
çonsellto, l':\petlirá o l\linislro :,nas ordens a fim de r(;a-
1 i za rem -se o.~ con tractos, compras ou enconuncndas, 
de motlo que no l." rle .Julho cstrjão tomach~ toda~. 
a~ proviL1c:u:i:1s, aç;:'t~gnl':llldo a rcguiJridadc dos sup-. 
primt·ntns.t'OITt'"Jltllt:h·Hlt'' a rath anno linanc~'Ír(}. 
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Art. 59. A aClfUisição do material necessario ao:; 
sup}wimentos do almoxarifado realisa r-se-ha: 

L • Por con tractos celebrados mediante concurrenda 
J1UIJ!ica. 

2. o Por encommendas feitas pelo l\linistro ou com 
St\a :lUlorisação a agentes olliciaes, ou casas de com, · 
merrio e estabelecimentos intluslriaes, nacionaes ou 
estrangeirof\, de notorio credito e pro!Jillade . 

• :3. o Por ajustes directos da inlelltlencia nos c;~so~ 
urgentes, ou de ordem expressa do Ministro para 
assim proceder. 

Art. 60. Salvo impontualidade dos fornecedorl's, 
não dão lugar a compras urgentes os perlitlos dr, ar
tigos comprehcnd idos nas ta bellas !lo~ a I moxar i !"a <los. 

Art. 61. Os pedidos para compras urgentes Sf'l'âo 
motivados, declarando-se a applicaç<io que se preten
de dar ao material requisitado, a ra;~,;io por IJlte uiio 
foi este comprehentlido nas tahellas, ou por IJUe n;~o 
existe em deposito. 

Art. 62. As compras urgentes serão imme,liata
mente realisadas pelo Intendente, fJUll dará part1' :10 
1\linistro da_s condições com qw~ as e!Tcetuun, bem 
como das causas que determinlirão a urgrncia. 

Art. 63. As compras em coueutTeucia f;11·-se-llão 
por intermedio do conselho a que se refere o art. rJii, 
licando os r.ontrnctos dependente.;; de appronção de
tinitiva do .l\linistro da l\lar:iuha. 

Art. 6~. A acquisição dos objetos llc pequf•na im
portancia, não comprehendidos nas tabellas do alm~
xarifado, realisar-se-ha por intermedio do a~ente 
r:omprador, devidamente autorisado pelo IHleudente, 
c nos casos e com as forma.lidades prcscript:n; IH's!_e 
regulamento. 

CAPITULO Ir. 

Dos Almox~rifados das i"r·odneias, 

Art. ür:i. Nas províncias da Balli~, Pem:lllliJlll"il, 
Parú o l\lalo Gros~o, dcsPmpcnlwr;'tõ os lnsp!'r!r:rr·~ do.; 
respectivos nrsenars, as funt·ções til' rlwfcs da :IITI'I'a
dacão de fazenda ela marinha pa runl"ormidatlt• dl'~ll' 
'-'".iulamcnto. 
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Art. 6o. Pelas Scerctarias das inspccções uos mc:;
mos arscnacs serão executados os trabalhos do ex
pediente c mais actos incumbidos ã Secretaria da 
Intendcnciil. de Marinha da Côrtn; desempenhando os 
rcspccti vos Porteiros as funcçõcs do agcn te com-
prador. . 

Para as dcspczas a car~o de tacs cmpr~ga<~os adiant~
ráõ as Thesourarbs de Faznnda d:~s Provwews da B:1llla 
c Pernambuco a quantia de 1:000,~, eastlo Pará e l\lato 
Grosso a de 500/), com as fonna\idadcs c segundo o pi·o
cesso estabelecido neste rcguhmcnto. 

Art. 67. O Almoxarifado de cada unu das referidas 
Pt·ovinciasdivhlir-sc-ha em dna~ secções e ser(t composto 
do seguinte pessoal: 

lhhia e Pern:nnlJuco : 
Um Almoxarifc. 
llous E~;criYãcs (:L os ou 1."' Eseripturarios da Conta-

doria). 
Um Fiel. 
IJous scnenles por te i r os. 
Servcnh'S (cujo numero !'P-I'á fixado pelo Ministro da 

.Marinha á vis la das necc·ssitbtlcs do ser v iço). 
Pará e l\bto Gros:-;o: 
Um Alrnoxariff·. 
llous Escrirãl's. 
Um 17iel. 
Um servente porlr.:iro. 
Serventes (cujo numero ~nt·á lix.ado pelo Ministro 

da ~farinha il vista da=- necessidades do servico). 
Art. 68. Na l. • seccão ser·à anccadado todo.oÍnaterial 

destinado ao uso c IÍunuti'Ht:ão do pessoal c ao suppri
mento e costeio dos navios da armada. 

A 2. • sceção conslar[t C\dnsivamente do material 
preciso ao eonsumo e st~rviçu das ollicinas do ar
senal. 

Art. 60. São extensivas aos almoxai·ifaclos das pro
víncias as disposições tios artigos deste regulamento, 
relativas a obrigações dos empregados e á cscripluração 
c regir1en do Almox.at·Hado da Côrtc. 

Art. 70. 0;; Alrnoxarifcs das Províncias prcstaráõ con
tas nas respectivas Thesourarias de Fazenda, por onde 
serão igualmente procco>sados os documentos a que se 
referem os arts. \W, 30, 31, 3::! c 33. 

Art. 71. A escriptur;u:ão tb receita edespeza do ma
terial supprido ás ofticin:1s do~ arsenaes das Províncias, 
será feita fJI'I•l f~5l'l'ÍYJ•) <h '::!." ce•·•;:i•J do l'f''P'!dÍYO 
:\!IH'-''i:l :·i f:l<!o_l. 



Art. i'%. O;; ronsdho~ rir rompra~ n dt\ r•'Yi~~o do• 
fabellas, serão compostos do Inspcctor c dircctorcs 
de officinas do arsenal, do commandantc da (livi~ão 
nanl, ou commandante mais graduado dos navios 
~lc guerra surtos no porto, servindo de Secretario o da 
mspecção do arsena I. 

Art. 73. Nas provincias onde não existirem arscnacs 
rlc marinha, e em que houver ou se estabelecerem pe
qaenas arrecadações, ficaráõ estas sob a direcção dos Ca
pitães dos portos, regendo-se por instrucções expedida~ 
de coufonnidadc com este regulamento. 

CAPITl'LO Y. 

Do tempo de scr,·iço c <leseontos por faiCns. 

Art. 71. Os trabalhos da Intendencia c Almoxarifado.~ 
duraráõ seis hora.s em todos os dias que não forem do
mingos, dias santos de guarda ou de festividade na
cional, salvos os casos urgentes ou extraordinarios, 
em que o Intendente poderá prolongar o serviço, ou 
determinar que elle se faça nos dias acima exceptuados. 

O serviço nos depositos da 3. • secção comcçar:í e fin
dará com os das ofiicinas do arsenal. 

Art. 7!). Haverá na Intcndencia da marinha, e nas 
sccçõell do Almoxarifado, um livro denominado-de pre
sença,-no qual todos os empregados assignaráõ diaria
mente os seus names por extenso, ás horas· marcadas 
para entrada c sabida, sendo guardado na Intendencia 
pelo Secretario, e nas outras estações pelos Escrivães. 

Art. 76. O Intendente e seu ajudante não estão su
jei tos ao ponto. 

Art. 77. O Porteiro da lntendencia encerrará o 
ponto dos seus subordinados meia hora antes da mar
cada para os empregàdos. 

Art. 78. O empregado que faltar ao serviço soffrerá 
perda total ou desconto em seus vencimentos, conforme 
as regras seguintes: 

§ t. o O que faltar sem causa justificada perderá todo 
o vencimento. • 

§ 2. o Perderá sómenle a gratificação aquellc que faltar 
por motivo justificado. 

São motivos justificados : I. o moJro tia r lo empregado, 
2. o nojo, 3. o gala de ca!':anwnto. 



ACTll~ DO POilF.R 

Serão provaHas com attcstatlo tlc nH~tlico as faltas pflr 
moles tia, f(Hando excederem a tt·es dias em cada mcz. 

~ :L o Ao emprcgatlo que comparecer depois de cn
c<~lTaflo o ponto, c dentro da hora que se seguir á li
\:\ll:t pano principio rio; tralnlhos, justifieantlo a dc
IIWI'<l, st~ tlcsciJnta rú súat ,~n te a mdatlc da gra ti Li cação. 

i\,, tpte Rc rolir:tr, cum Jl'~rmissão do lnt.ontlmlle., uma 
hora antes tle lindo o nxpP·Ii,~ntt~, se tle~t~onlarú tamlwm 
rnct.atlc lla gralilicação. 

O que rompareecr dt~pois tbs lO horas, cmhora jn,;
tilifJuc a demora, otl r·ctirar-.;c antes das ;luas, ainda t(!W 
~tt'ja por motivo attcrHlivcl, pcnlcrú toda a gratilicaç;ío. 

O ;·ompat·ec.imcnlll tlt~pois tle enccrr:ulu o ponto, S!'lH 

motivo jtELilicado, importar{t igtnlrncnlc a perda tle 
totla a gratilil'.aÇâO, e a saltitla aritcs de finuat• U CX(Jt~
tliPnlc, st~m IH~I''lli.;;;io dtJ lntewlcnte, a lk todo o 
v;·nci mcn t.o. 

~ L o o <lc~conlo por r a \ta<> interpoladas será r ela ti VO 
st'lmentc aos dia:> em rpw estas se derem; mas, se forem 
successivas se cstemlerá tambem aos dias que, não semlo 
de. serviço, se compt·ehenLICI'em no período das mcsm:1s 
faltas. 

§ õ.o As falt:1s se contarúu á vista âo que constar do 
livro do ponto, no qual assignaráõ todos os empregados, 
durante o primeiro quarto de hora que se seguir á mar
cada para o começo do expediente, e quarido se retira
rem lindos os trabalhos. 

No mesmo livro lançará o Intendente ou seu ajudante 
as competentes notas. 

~ 6.• P~rtcnec ao Intendente o julgamento sobt·c a 
justilieação tlas faltas. 

Art. 'i!). K1o soffrcrá 1lc;:con lo algnm o cmpt·cgado 
qne faltar na lntcndenda: · 

·1. o Por se achat· encarregado pelo Ministro de qual
quer trabalho on commissão; 

2. o Por motivo de serviço da Intcndcncia, com aulo-
risação do seu chefe.; , 

3." Por esta r servindo algum rargo gratuito e obriga
tor·io, em virtude de preceito de lei. 
. Art. 80. No fim do mez o Secretario da lntendencia 
á vista do livro de presença c das notas do ponto do Al
moxarifado, authenticadas pelo ajudante, passará o at
testado de frequencia, que será assignado pelo In ten
dente c remettido ao Thesouro NacionaL 

Uma cüpia authentica do ponto da Secretaria da In
tendencia, c do a lmoxa r·i fado, srrá mcnsalmen te cn via
lia :10 Mini~tro. 
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Tht8 110/llfllfUI'.~. 

:\rt. 81. O Intcntlentr, seu nju1lantc, Secretario, 
Oilir.iae~ e Almoxarifes serão nomeados por dr•crcto im
pcri;ll; os outros empregados por portaria llo Ministro 
da Marinha. 

Art. 82. As nomeações de Intc~Hlcntc c seu aju<lantc, 
Secretario, Almoxarifcs, fieis, portPiros c contínuos da 
silcrctaria da Intentlcncia c do;; Almoxarifatlos são da 
livrcc~colhado Governo. 

Art. 83. Os Olllciaes <la Secretaria ela Intcmlcncia da 
Côrtc serão nomcauos por accesso, preferindo-se d'en trc 
os Amanuenses os mais zelosos c intellit:;entes, e no 
caso de ig·ualdade de merecimento, os mais antigos. 

Art. 8L . Ninguem pNlci·á ser nomeado para o 
lugar L!t• Amanucnse da mesma Secretaria sem provar 
que tem bom procedimento e a idade, pelo menos, :1.8 
armos; mostrando em concurso boa letra c conhecimen
to perfeito da grammatica e língua nacional, assim 
r o mo da a1·i thmetica até a theoria das proporções in
dusivamente. 

Paragrapho unico. Serão dispensados desta prova só
mente oc> indivíduos que occuparcm em outras rcparti
çiies empregos de igual categoria c iguacs habilitações, 
para que tcnhãositlo nomeados em virtude dcapprova
ção obtida em concurso. 

Art. 85. O Fiel do deposito de materias inflamma~ 
veis da 2." secção deverá ser entendido em trabalhos de 
artilharia c pyrotechnia. 

Art. 80. Nenhum empregado da arrecadação de fa
:·•'~Hh da :Marinha entrará no exercício do lugar para 
·>~ tõr nomeado, sem prestar nas mãos do ~eu chefe, 

.l ,;•nmento de hem servir, sob pena de nullidad~ :üos 
aeto;; que praticar,alt~m rias declar:1dasnoro'li~n:~" 
I' I i 11a I. 



l~~\:1 ~~~klllnidatle rnn~tilnir~ o ~t'lo de sua l'os:-:P, ,. 
d 'ahi datará o direito á percepção do YCncimento que 
lhe competir 

.\I' L. 87. Nenhum rmpreg;ulo .Jn!Jila<lo ou aposcn!a~ 
elo de qualquer ministcrio, porlcrá ~cr nomeado para 
empregos da Intcndeucia ou Almoxarifado lla 1\brinlta. 

Drts drmi<$iks ,. !!pO~!'Ilftldorias. 

Art. fl8. To1los os cmpreg:Hlos da Intcndencia e AI· 
Jl:oxa1 ifa,lns pOtiPm SPI' linemt•Hie rlrmittidos, quando 
"hem do serviço da rrparti(io assim o exigir. 

Art. S9. 0.,; cmprl'gadn,; da lntendeneia c Almoxari
fados só poderão ser aposcu lados, quawlo ficarem inha~ 
bilitados para cxercl'l' os empregos, por moliyo de mo~ 
!estia ou de avan~a1la itl:ltiP. ou a hem do servi~o tla 
repartição. 

Art. 90. Será aposentado com ordenado por inteiro 
o empregado que conta r trinta ou mais annos de serviço, 
c com ordenado proporcional o que tin:r menos de trinta 
e mais de dez. 

§ 1. • Nenhum emprega<lo será aposcntauo, tendo me
nos de dez annos de serviço. 

§ 2. • O empregado será aposcntn1lo com o ordcnndn 
do ultimo lugar que servir, com tanto que tenha nell~ 
tres annos de efTcctivo cxcrcicío, cxclni<lo torlo o tempo 
rlc interrupção por motivo de licença~ ou falt.a~, ainda 
que em conserpiCncia de moles tias; c cmquanto os não 
completar, só o podcrú ser com o ordt~natlo do lttgar que 
unteriormcntc occupa...-a. 

Art. 91. Serão considerados como serviços n te i.~ 
para a aposentadoria c a<ldicionarlos aos que forem 
feitos na Intendencia ou Almoxarifados, os qnc o cm
JJregado houver em qualquet· tempo prestado. 

L • No exercício de empregos publicos, de nomeação 
do Governo c estipendiados pelo 'fhesonro Nacional. 

2." Em rcpartiçücs administra ti v as pro'' ineiaes c na 
camara municipal da COrte, exercendo empregos retri
buídos'; mas o tempo dos serviços cfTcctuados nesta!> re
partições, se rã contem piado sómcn L c até um terço do 
que se contar rclativamrnte ans qnc forem pre~!adn,; na 
n•p:~rtiç.fío 1la marinha. 
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3. • No exercito· O\l na at·maua, ::amo oíõct~l ou 
praça lle pret, se n~o tiver sido já lm:lujdo o t:cspectiv& 
tempo de serviço ctn refl;'rma militar. 

4. • Como addido ãs repartições de marinh~. 
Art. 9!. Na liquidação do tempo de serviço se ob

servará o seguiu te : 
1. • Quanto ;to serriço prestado na r c par tição da ma

rinha, não se descontlrã o tempo de interrupção pelo 
c"<.ercicio de quaesi}Uet· outras funcções publicas, em 
virtude de nomeação do Governo, de eleição pQpular, 
ou de prcscripção de lú; será, porém, descontado o 
tempo de f:J.ltas por mole5tia, excedentes a 60 dias em 
c:tda anno, e o tle licenças e de faltas não justi!icatlas ; 

2." Quanto aos serviços prestados em repartiç~cs 
proviuciaes e na camara municipal da Côrte, se contará 
stímente o tempo do cxerdciu no emprego, excluido 
~·ompletamente o de interrupções por qualquer motivo, 
bem e o mo o de li~cnças ou faltas ; 

3.• Quanto aos serviços fH'C5tados no exet·dto ou u:t 
armada, a liquidação será feita seguJHlo as tli:::posiçues 
da legislação militar co!lcerncntcs á reforma. 

Art. 93. A~ disposiÇões dos arti~os antecedentes 
comprehendcm não só os cmprcgallos nomeados para a. 
in tcndencia de mal'inha depois d:J promulgação llo de~ 
ereto n. i769 de 16 de Junho de UH6, como os que já. 
servião antes, e em caso algum, tendo o e1uprega1lo di
reito aos ordenados marcados na tahella que h:.lixou 
com o me:>mo decreto, será tom:Jdo por base d1 liqui
da~ão do vencimento de i!lactividado o tempo nuximo 
de ·2/S annos, estabelecido na legislação an terlor. · 

Art. 9'í.. Perdet·á a aposcnt:~1loria o e111pregado que 
for 1:onvencido emtrnalquer tempo, por sentença pas
sada rm julgado, de ter, emquauto se aeha,·a no exer
dcio do seu emprego, comnwttillo os aimes de peita 
ou suborno, ou praticatlo acto de rc\'clação de sPgnldtJ, 
de tr·a iç.Io ou de abuso de confiança. 

SECÇÃO lll. 

Da~ pma~ disciplinares. 

Art. 93. o~ empregados da inten1l;mcia e almo~ari
fado da marinha licão sujei tos ás scgu in tes penas 4isci
plinates, no~ rasos lle nrgligewia, de;obediencia, falta 

1'"\lll'E lf, 2'* 
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de cumprimento de deveres, c falla de comparecimento, 
sem causa justificada, por oito tfias consecutivos ou por 
1.5 interpolados, durante o mesmo mez ou em dous 
seguidos : 

L o Simples advert(mcia; 
2. o Reprehensão ; 
3. o Suspensão até W dias, com perda de todo o wn

cimento. 
Estas penas serão impostas pelo Intendentr, podendo 

as duas primeiras ser applicadas pelo Secretario, quanto 
aos empregados sob sua~ ontens, e prlo ajndantr, quanto 
aos do Almoxarifado. 

Art. 96. A suspensão, no caso de prisão por qual
quer motivo, ou de cumprimento de pena que obste ao 
desempenho das funcções do emprego; de cxercicio de 
qualquer cargo, intluslria, ou occupação, que prive o 
empregado do exacto cumprimento de seus deveres; 
de pronuncia sustentada em crime commum ou de 
responsabilidade, ou o empregado se livre, solto ou 
preso; finalmente, quando se torne necessaria como 
medida preventiva ou de segurança, só poderá ser de
terminada pelo Ministro na Côrte e pelos presidentes nas 
Províncias. 

Art. 97. O ciTei to da suspensão é a perda de todos 
os vencimentos, excepto quando se tratar de pro
nuncia em crime de responsabilidade, ou de medida 
preventiva. 

Nestas hypotheses, o empregado perderá a gratifica
ção, e na de pronuncia, ficará privado, além disso, de 
metade do ordenado, até ser a final condemnado ou 
ahsolvido, nos termos dos arts. tm;, §i r-,." e i7~ do co
digo do procPsso criminal, rrstituiiHio-se a outra mr
tadr, dada a ahsol\"ição. 

SECÇÃO IY. 

Dn.~ liCI'IIf!l.~. 

Art. 98. As licenças por molestia conservaráõ aos 
empregados da intendoncia c almoxarifados a sua anti
guidade por intcil·o até seis mezes, c por metade desse 
prazo até nm anno, não ~c levando em conta todo o 
tempo que tlrrorrrr df' rntiro rm diant1•. 



l:XF.CUTI\"0, 

At•t. f);), O;; emtn·egados que tivm·cm licença por 
motivo lle moles tia, pollet·ão perceber o ordenallo por 
inteiro até seis mezcs, c a metade de então em diante, 
até um anuo. 

Nos demais ~asos descontar-sc-ha a quinta parts 
do ordenado até tt·es mezes, a terça parte por mais ds 
Ire~ até seis, e a metade por mais de seis até um anno. 

Em todo o caso não será abonalla a gratificação devida 
pelo ciTecti vo ex.ercicio. · 

Pat·agrapho unico. O tempo das licenças refor
uudas ou de novo concedidas dentro de um anno, 
contado do llia em que houver tm·minado a pri
tneira, será junto ao das antecedentes, para o fim 
tle fazer-se no ordenado o desconto de que trata este 
artigo. 

Art. WO, A licença, ainda em caso de molestia, 
poderá ser concetlida com o ordenado correspondente 
ao tempo respectivo, ou sem elle, a juizo do Ministro. 

Art. Wl. Não terá lugar a concessão de licença ao 
empregado que ainda não houver entrado no effecti v o 
exercício do seu lugar. 

Art. !02. Fi cão sem ciTei to as licenças, de que se não 
usa r um mez depois de concedidas. · 

SEGÇ.\0 V. 

Dos reucimenlos. 

Art. 103. 0 . .; vencimento;; do;; empregados da in
tcndencia e almo'<arifatlo::; d.1 marinha constão de 
ordenado e gratificação; c são os fixados na tabella an-
nexa a este regulamento. . 

Art. tOi. O empregado que substituir ao Intendente, 
ao ajudante, ao Secretario ou a algum dos Almourifes, 
perceberá, além dos seus vencimentos, a gratificação do 
substituído, não excedendo, porém, o total, em caso 
algum, aos vencimentos que a este competirem; e todo 
o vencimento do substitutdo, se este nada perceber. 

Art. t05. O empregado que exercer interinamente 
lugar vago perceberá o respectivo vencimento. 

Art. t6. O empregallo commissionado em serviço 
estranho ao ministerio da marinha, ainda que com auto
risação deste, não terá direito aos vencimentos do em
fll'l'go, emqnanto durar a rommissão. 



Ar:JnS 1)0 PODER 

Art. 1Q7. Os empregados da Intemlencia, que forem 
pomeados para commissões fóra da Côrte, perceberão 
uma ajqda de custo igual á que se abona aos do l\Iinh;
tel'io da Fazenda de iguac:; c a legarias. 

C:\ l'lTULO YII. 

Dispo!Sh:ões ger:,es. 

Art. 108. O Intendente ser[, substituído, em sua~ 
faltas e impedimentos, pelo ajudante, este pelo Secre
tario, que terá por substituto, nos nwsmos c a 8os, um dos 
officiaes que o In tendeu te designar. 

Art. .{09. Nenhum empregado da intendencia e 
almoxarifado poderá ser procurador de partes em 
negocios que, dirccla ou indirectamente, pertenção 
flU digão respeito á fazenda nacional ; nem por si~ nem 
por interposta pessoa, tomará parte em qualquf'r con
tracto com a mesma fazenda, sob pena de ser demittido. 

Art. HO. Ficão extinetas c supprimidas as seguintes 
repartições e empregos : 

L • As casas de deposito do almoxarifado. 
2. o A casa de arrecadacão do at·senalllc marinha da 

Côrte. • 
3. o Os conselhos de compras. 
4. • Os Escrivães das olliçinas uos arscnacs de Pro

víncias. 
Art. tiL A Secretaria da lntendcncia terá os se

guintes livros, all~lll do" que fôr neccssario estabe
lecer para Jnais fadl eonhcdmento dos ncgoeios {{llC por 
clla qarrem. 

1 Protocollo dos p~peis recebidos e expedidos. 
t Liv.ro de assentamento c matricula dos seus empre

S'lldo!i, que deverá conter todas as notas relativas á no
mfi\açã;Q, p05$e e exercício dos mesmos. 

t J,ivra para registro dos termos de juramento. 
i DitCJ para synopse das compras, contractos e tmcom

mcnf}as do material de maior consumo, custo, c rari
dade, contendo todas as infonnaçõcs e esclarecimentos 
necessarios para em qualquer ten1po se poder conhecer 
as eondições e preços por que se t~lll obtido- o mesmo 
artigo em diversas épocas. -

:~rt. tU. Ficadispensado o rcgistt·o da corresponrlencia 
do In temlen te eom a Ser'!' I.' li! ria llr E <;Lado, da~ Portarias, 
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orJens e mais aclos dirigidos ao almoxarifado, bem 
como das informações e otlir.ios por esta repartição diri
gidos á in tendencia, devendo as minutas de uns e 
outros ser emassadas, numeradas e encadernadas por 
annos financeiros. 

Art. H3. Os empregados da Contadoria que desem
penharem funcçõcs nos àlmoxarifados das províncias, 
serão alli conservados cmquanto bem servirem, não po
dendo ser removidos, salvo conveniencias do serviço, 
mesmo por mo ti v o de promoção, que se não poderá dar 
sem requerimento dos mesmos empregados. 

Art. 1:14:. Fica revogado o i'egulamento e decreto 
n. f 769 de 16 de Junho de 1856, c mais disposições em 
contrario. 

PalaciQ do Rio de Janeiro, em lo de .&Ia i o de 1869.
Barão de Cotegipe. 
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1'abelht dos veucimeulos a t(Ue se refere o regulamento 
desta data. 

o 
I""'! 
'-'" o .... 

"'~ "" .... .: .... .; "" ;;:: lol = .... 
"'~ .... .. (-o 

= = a o 
o <:> (-o 

Cõrte. I 
~lntt>ndentc ...•..... :J:000.~000 1 2:000HOOO . .... ã 0008000 

• Ajullantc •....•..... 2:0iJOS000;1:20011000 ····· 3 2008000 
-~ S~Cl"Clal"iO ...••..... t:6oosooo:t:noosooo ····· 2 f)OOSO!:O 
~ ~JIIiciacs ......•..... I :200.~000' 8008000 ..... 2 000$000 
-s ~ Amanucnses ....... 600$000 I 400$000 ····· 1 ooosooo 
E Agente COlllJII'<Hlor. ooosooo.t:200sooo ..... I 11008000 
..:; Porteiro ............ soosooo 1 4oosooo ... 1 20080110 

\Continuo~ ....•..... 400$0001 4008000 ····· 800$000 

.i ~ Almoxarifcs ........ 1:2008000,1:800$000 ..... 3:000$000 

~ l'ids .••....•...•... 600$000 400$000 ····· 1:0008000 

j /t•orteiros ....•..••. 4008000 200,~000 ..... 6008000 

< \ Sencntcs ...•..•... ......... ········· 18400 

Bahia c Pernambuco. 

~ '~~u.aoxarifcs ....... 1:0008000 1:0008000 ..... 2:0008000 ...,. 
.$! l•ll)lS ..•••.•••••••• • 4008000 400$000 ..... 800$000 ·;:: 
"" ""' ( ~crvcntes porteiros. lSlíOO .. ········· ········· = :;: Serventes ......•... ········· ········· tsooo 
l"arã c ])Jato fõrosso. 

. , Ahuoxarifcs .•.•.... 800$000 !I:.IOSOOO ..... 1:6008000 

. , 3§ Fieis •••••........•. 3008~00 :!008000 ..... 6008000 

-~ Sct·ventes porteiros ......... ......... f$500 
E . 
< Serventes •......... ········· ......... 18000 

-OllSEitvAÇUES. 
1.• O secr·etar·io 1!:1 lnLendeucia, pelo tr·abalho do conscJIJ() 

de compras, perct~bl'l'à a gralificaçao anuual de 200SOOO. 
2• Os io'ieis dos dcpositos lia 3.• secção terão os vencimentos 

que lltcs competirem pelas olliciuas a tJue pertencerem. 

IP 



l\IODELO N. L 
--

-·RECEITA. li OESPEZA. 
I 

g DATAS. FERÍ\0 INGLEZ. UIPORTANCIAS. DATAS. ~ FERRO IJSGLEZ. = 
oo· -· o -~ ooo . r-:- . ..----.------ !:i 

· .• 
=~ r :!' 

I Em barrt~. 
Es 

oz Em arra. vergalhão. ~ i e f1trgalhão. 
=~ ~ 

~ 

~ 
~::; ~ l .; ~::; 

. 
-~ 

;:!!~ 

QQ-l@lal·'~ QQ-I@IQt 
~· "' .: ;:!!~ 

tt •• _o~. @iQ\•/• QQ.l@IQI·'· .... :;;JQ ,!:;· -~ ~ ~ -~ ~00 
:=t l:l ii!< 

.... ~ ii!< 

. I : r: 
Jttlho .••.. 2 3 16 8 .... 3H200 @ 768400 

... 
3 18 2 1 .. .. .. Agoato •••• 10 1 2 8 

Agosto .... 4 2 .... .. .. .. 10 .. . ... 38200 @ 128S000 ·Setembro. u 2 .... . . .. .. 3 
. • 

Setembro. 20 3 .... .. . ... .... . ... .. 8 Outubro ... 8 3 IS 

Outubro ..• 7 4 ij .. .. .. . ... .. . .... 3Sj()() @ 6tSOOO ~ovl'mbro . 6 ..... . ... .. .. .. 6 

Novembro. 6 11 .... .. .. .. too .. . ... asooo @ 1:2008000 

\ I 

I 
I I 
I 11 

I 

. 
- - - - - - - -

' Sommn .... '1 3 t6 8 9 

Inventario em 30 . de Junho ....... 109 .... .. .. .. 
Falta ...... 4 ••• .. .. . . 

fi 7jã - - - - - - -- - --- - -- -- - -
16 8 110 .. .. .. ······ .. t:.-,4tl0 I T<Ual .. _. .... '7 3 t8 8 tiO 

.. 
Este livro CÍe•e sM do menor formato possivei, e todo JHhographa~· ·no que fôr invaria\'el~·tendo cada página' 

o 1;1ulo do 1e11ero cuJo recebimento e dcsP.eza se tiver de escrlpturar ;"'\ tabclla respectiva é o lypo para :. ~~~ 
menr.la,tura üe taes generos em cada uma ilas sl'cções. 

nerr. n. 4:161. 



t:'\EC!TIVU. 

iJOBELO l\. ·> 

TERMO H. 

Ao.~ ............ tio mez de .......... de ........ . 

ltcstc armazcm da •..... : .. ~ccçào do almoxarifado <l.~ 

marinha tlcsta Côrtc, presente o intendente da marinha 
(on sw ajudante), comi~o P.,crivão, o almoxarifc rr~
pectivo c mais os peritos, l•Jtlos ahai'l:o as;;ign;11lo~, sr, 
procedeu ú vi"toria (on r.m11w) nos g.-twt·os t•nln'guc." 
por F ..... eonfor1110 o sen ajuste ou contra<: to c re
rehirlo pelo pcd ido n." .•. tlc ... c lendo-se veriticarlo 
que não podia ser recebido este ou aqucllc gcnero, por 
esta ou aquella circumstancia, forão clles postos á dis
posic::ão do ventledor para os retirar no prazo im proro
.i::tnl de tantas horas ou tantos rlia<;. 

E como pelo motivo 1lc tal rejeição incorreu o for
nccerlor em multa, ~e lanou o presente para surtir o,; 
ciTei tos legacs. 

O Intendente ou ajudante, O E~rrivào, 
r. r. 

03 per i tos, 
F. 
F. 
F. 

Communicou-se á Contadoria. 

O Almoxarife, 
F. 

O Escrivão, 
F. 

Pagôu a multa de ... como se vê do conhccimcn to em 
fórrt1a n. o ••• averbado c lia tatlo. 

O Escrivão, 
F. 



AC'I'IlS 1111 l'OhEI\ 

lUOUELU N. 3. 

TERMO M. 
Ao~ ........ do Jncz 1!1• ............ ue ........... . 

IIP~Ic armazcm da ..... secc;ão do almoxarifauo de ma
rinha desta Córlc, presente o inlen·lcntc (on ~w ajtt
tlrrnte) comigo escrivão, o ahnox.arife respectivo c mais 
os peritos, todos ahailto assign:Hlos, se proce1lcu á vis
toria ou cxanie nos gencros cnt1·cgucs por F ..... pro
cedentes de tal lugar, c entregues pela guia n." ... de 
lan tos de tal mcz, c scll!lo separados, escolhidos c elas· 
sifieado!'. se achou que erão 

IIO~S. 

A relaçlio dos [ll'lli'/"O.~, was qwmtidades e Jll'eços. 

<:O:SCEIITAVEIS. 

A relartlo dos grneros e .~w1s IJIWnfitladcs (o Jii'CfO tlere 
Sl'l' dado tlt11ois ilo concerto). 

SCSCEI•TIVEIS IJE TRA:\SFOML\ÇÃO E Al'l\OVEIT.\~l!o:NTO. 

A rl'larão de todos os generos que deslocados 'on alt1•rados 
trnfttlo prestimo com outra deiWliiÍIWflio. 

1:'\IITEIS. 

A rclanio dos ffl'l!l'I'Os qw· por srtt estado devao 11-r imme
diato COI!SIIIUO. 

J>clo que ordenou o Intendente (on sw ajudante) que 
o Almoxarife reccl.Jcs~;c os gencros da primeira classe, 
bem como os da segunda, promovendo os concertos de 
que necessi tasscm, c ordenou mais que se deslocassem 
dos generos da terceira classe o que dcllcs se podia 
ainda aproveitar, recebendo pot· isso o almoxarifc mais 
\ou ~endo transfeddo para tal ~ccção ). 

La tão, cobre< estanho, ;~im~o, ferro ou aço~ t~1l pc~o. 



EXECt:TI\"0. 

Cabo velho, tal pc~'O. 
lkim ou lona velha, tantas raras. 

(E tudo quanto TJelrt deslomçtlo sr con.~fitun com. thrcrs!& 
t1nwminação e com elln fiqut' rm r~ttulo rir, srrrir .) 

E finalmente ordenou que o~ g-encro~ totalmente 
inuteis fossem dilacerados, t'nlrt~:.rantlo-se o tpw pn
dessc servit· tlc t~omhnstirel Jlara as ftwnalhas ao snt·
viço do arsenal, c qneimamlo-se on lant:ando-sr o mais 
ao mar com as cautelas pt·eci~as. E para os ciTei los IP
f!aes se lavrou o presente termo que comig-o EstTirão 
ilSsi~n:~rão o lnlentlcnte (nn seu ajtrrltmtr), almoxarife 
f' peritos. 

O Intendente on sPU ajutlanlt'; 

F. 

Oc: pcri lu~. 
F. 
F. 
F. 
F. 

O Ec:tTh·ão, 

F. 

O .\lnw\arilt>, 

F. 

L" Neste lermo st' fará menção tle eatla um grnt'ro 
de tfUC o Almoxarifc licar t11H'arrcgado,' rm linha st·pa
rada, c na ortlcm em que estiverem dcscriplos em sua 
conta concnte, para fadlilal' a,; ronfPrent·ias r· l:lltt:a
men tos. 

2.• Ser1io levados á receita tio Almoxarife sónwulr os 
gfmeros que ficarem pertencendo á respectin scrção. 

3.• Do material que fôr enviado ás offidnas pat'a con
rertar, cobr·aráõ os almoxar-ifes redbo ou resalva, que 
lhes ser·virá de tlc~peza na liqnitlat~ão linal tlc f'Uas 
1'011111~. 



23G \CIOS llO l'llllf.ll 

liODELO N. 1. 

-
~ 
< .... 
~ ~ 
'-' < 

DATAS. NOI\IES-
t:l c:; = ;.-; 
til < < .... 
~ = r. o 

o "' 7. E:! 

. I 
10 Pedro da Si in. 3 7i0,~000 l868 Junho. l•'ranciseo 



E:XEf.UTIVO. 

~IODELO X. :'J. 

TERMO N. 

Ao;;. . . . . . . . . . . . . do uwz 1it' ... 
de ..................• estando IH'I':.;cnl,~ o Almuxarife 
desta ~Pcção com o Sl'll livro lliario e docnnteHio~ de 
sua 1le~peza pur cllc numet'allos lli~tinclamcnte, d1~stlt' 
numct·o um a numero Lanto8, procndemos á ronfercnda 
tle semelhantes petlitlCJs c dcspadws pelos lJUaes forão 
satisfeitos, com o lançamento que dcllcs se fez no rcs
pecti\·o diario, c scnrlo este ~omm:ulo achou-se ter o 
Almoxarife no corrente mez despendido em rcsnmo: 

(A denominação dos g~neros conforme as receitus, quan
ti!lades, peso on medida, tudo escripto JlOI' e.rtenso, t' o.~ 

numeras das ordens de c/espe::as.) 

E porque nada tenha o Almoxarifc a reclamar sfllll'l~ 

esta confcreJ}Cia que achou estar exacl:t, e conforme aos 
documentos que licão sob sna guarlla, se lavrou o l•re
sen te termo que comigo assignou e vai rubrica1lo pt~lo 

aj utlan te da in tcndencia. 

O ajntlante, 
F. 

O E"crh·ã(l, 
F. 

O Almox:u·ifr, 
F. 

L1nçad.o n:t conta corrente em ................. de 
• ..........•......•... de f8 





MODELO N. G. 

Dh•rio do Altuoxaa•lfado. 

Os litulos deste diario de,·em ser escriptos na mesma ordem 
e de harmonia no desenglobamento com o lino de conta cor· 
rente a c:trgo do escrivão, a fim de facilitarem-se as conferen· 
cias e methodisar a nomenclatura '}Ue se deve seguir nos 
resumos da despeza mensal. 

E' de simples intuição que ó almoxarife titnha no seu diario 
além dos titulos dos generos bons por que está responsavet, os 
dos que vão a concertar e dos quaes deve possuir as cautelas 
precisas pelas quaes presta contas, estan!lo taes gencros _aintla 
nas officinas. 



r 
I 

At:T11S no rnnr.n 

UECEITA. 

Datas. ~umci·os. Pranchõcs. Pregos. 

I 
',!i 
-~ 

Taboas. 



F:XECUTIYO. 2'~1. 

- -

DESPEZA. I 
Datas. Numeros. Pranchões. Pl'l'gos. Ta boas. 

,;, 
"' c1 •::> 
Q .... .:; "' c. ·:; 

tÂ Ul 

c:.> J, "" O' ... 'O 

"' ~ .., 
Q ... .. 

::.! ~ ~ 

3! 
l'll\'fE ii 





l\IODELO N. 7. 



N. 

0~ g"f'llf'!'Oo; fJllf' Sf' JWI\irão f'llj:l llt'~rripção 
~rrá igual ú •lo pPdi~lo qw~ ~~' r:x tr:~.hir. 

forãn rrrehidos •l•' F ..... r :IPJ'l'nn,los 
lwjr. 

Hiu .... de ......... r!P ... , .... . 

(I Almox~rife 
F. 

Conferi-os rom ~ rcmta (]p nnda que me 
aprcscntárão, l:1n1:ci-n" rm l'Pceita sob 
n .... e tiz as ~not~rJit•;; I"('!Hpctrntcs para 
os cffeitos Jegars. 

Rio ..... 1lP. de ..... . 

n EsrriYão. 



'EXIéC1.T1Yt!. 

~-

(Lttgai' púa o IWIIW'o do ducnmento.) 

O f'tlmeceLior suppra pelu preço de seu con :racto. ua 
(:ompr·e-se a F .... por tal preço conforme o ajusk que 
com ellc tiz, on ainda compre-se a F ..•.. peJo,; prt·eo.> 
t;onstJn tes da nota inclusa por mim rubricada. • 

IUo ....• de ....•.... de ..•..•....... 

1tS a I~ 
1." secção. 

O intendente 
F. 

Precisa-se tal genero p:'lr·a completar n supprímenlo <la 
wcção ou para S<J tis fazer o pedido urge11 te <L ue·vai juu to. 

(O _qenero d1•ce ser descripto de {ún1w que o lnteJiiÚ'Itlc u 
posw, ajustar com perfeito wn.'tecimmto de causa.) 

Hiu ..... de ............ da ........... . 
O Almonrife O Es<>rir;io 

F. F. 
Hecebêrão-se os gcneros constante., dos te petl i.lo ( 011 

(<;ÓIIIente taese taes generos) flll'ão julgado~ de boa <fu.ali
dade e proprio.~ para os liu::; a que se destinão, senLltJ 
us preços razoavcis. 

Rio ....• de ............ . 
O ujmlante 1L1 lnlen:leucia 

tr. 
Os pr.ritos 

F. 
F. 
F. 

de ....... _ ..... . 
O Esrri Ll<J 

F. 

Lançado f!lll receita sob n." •... 
O E~crido 

F. 
Confere cs te pedido em quan titladc, qua litlalk c preco~ 

com a conta de venda sob n. " .. apresentada pelo fonw
cmlor c que sendo processada vai ser paga ua fúrma das 
ordens em vigor. Da ta 

O Chefe de scc'l'"ío O Ec:criptlÍPI'i<)_ 
J;'. • F 



2íG 

MODELO N. 8 . 

... , o i,.. 

( Llt!Jar pam o llnmcro da l'l'r.âta. J 

Pela 2. • secção proceda-se ã conferencia 
c processo desta conta para ser paga con
f@rme o ajuste. 

Contadoria da marinha .... de ........ de 
O Cmtador, 

F. 
1<' •••••••••••• morador á rua de .......... n. o •••• 

(ajustou) ou contractou com a Intendencia da l\larinha 
o seguinte: 

(O genero coaforme o que lhe foi pedido) a preço de 
(escripto por extenso) ~ 

Importa esta factura em. . . . ( escripto por extenso). 
I 

Rio .... de ...... de: .... : 
O negociante, 

F. 
Hecebi os generos constantes desta factura. 

Rio .•.. de ..•.... de ..... . 
O Almoxarife, 

F. 
Lançado na rcspcc ti v a conta corrente sob n. o ••••••• 

Rio ..•. de ......• de ..... 
O Escrivão, 

F. 
Exercício de t8ü. . . a 186 ... 

~ Arsenaes. 
Conferi esta conta com o documento que lhe deu ori

gem e fica archivado nesta Contadoria sob n. o ••• e eslá 
em tudo exacta da importancia de réis... . ....•.... 

Contadoria da marinha ••. de ......• de .•.. 

O Chefe de scc•/io, 
}<'. 

Rio .... de ....... de ..... . 
O Escripturario, 

F. 



~ 

EXECUTIVO 

lUODELO N. U. 

(Lugar para o nulnero da despe:a. na conta do 
Almoxarife.) 

O Fiel do deposito tal t:m Lregue ao mes lrc, con-
-o Lra-mestre ou maridador da offieina de ....... {•ara 
o 
~ tal trabalho ou para consun1o tla ofTieina ..... o se-
'"' Q., guiu te. 
o 
<":j 

~ A relaçffo nominal dos generos cmn todas as especifi-
~ cações ]Jrcci.~as escriptas por e:ctenso a.~ quantidades 
g:. e peso on medida, sempre que is-so seja possil'd, de {ór/lllt 
::::! ' 

...:~ que se eritem dnvidas on reclamações, e meuos que lae.~ 
pedidos por scn laconismo possc7o dar lugar a t<OIIIJI1'tts 

.snperflwrs. 

Data sem nenhuma linha em hranco. 

O Direetor, 
F . 

.(Se h a o gene r o é logo entregue e o recc bcdor 
assigna a seguinte quitação.) 

Recebi os gcneros constantes deste pedido com 
tacs dimensões, peso ou medida (no caso do pedido 
não o espeeiliea r), e pelos preços no ta dos á margem. 

O Fiel, 
F. 

O recebedor, 
F. 



218 . .\.CTIIS DO I'OIILII 

~ª "" o s ·-o ~ 
("j __. 1-< 

'""" 
;:::1 ~ ..... ..., 

"' 
~ 

·c ·;: 
"-' 

c.; v c ..... ~ 
·~ 

m c "' s= 
o 

··-J 

·-
,_ 
c-::1 
:::: 
o 

'"'=' 
~ ,_. 
::::: 
""' ....:l 

:;::: 
lg o s .:: 

~ ::l 1-< 

"' C> c.; V) 

1-< 
c-::1 ~ 

o ~-.,., C" :;::: .:::. 
o 

-,:l 

"""' h 
<l.> ..... ., 
~~ 

Lançado no meu diario sob n. • (repetir o numero quo 
tiver posto no frontespicio do documento). Data. 

O Almoxarife, 
F •. 



L\ElXTI\U, 

DEGUETO X. í1ü'i - DE t:i !I E )!\ lú DE lSli\l. 

Concede aulorisaçlo p.1ra que o ly.·eu littcrario portugnez possa runc
ciunar, c approva us rcspc~tilOS c;talutus colll algumas alll·ra~Oç~. 

Attcndendo ao que requereu a Dircctoria do Lyccu 
Litterario l'orlu~ucz, c de ronformiu:Hie com o parecer 
da Secção do,; .N egocios do lmperio do Conselho de Es • 
tado, exarado em Consulta de 3 de Janeiro ultimo, ll·~i 
}){)r bem conceder á dita Dircctoria autorisação par:t 
qu~ o mesmo lyccu possa funccionar, c Approvar us rcs· 
pt·t~th·os Estatutos com as seguintes altcrat;ões: 
Ao~ ti.• do art. t..• acrescente-se no fim-~·h ercaçã11 

dos cursos c no próvimcnto uas cadeiras será ohsvnJth 
a legislação em vigor. 

O art. (i. • seja suhstituitlo pelo seguinte:- São so
rios adjuntos os intlividuos de qualquer outra nacioua
li.Jadc que tiverem manifesta dcdieação pd:1 sociedade. 
lcccionando gratuitamente, de conformidade com a le
gislaçâo em vigor, um Oll mais cursos no espaço de um 
anno pelo menos, sem interrupção, c que satisfizerem 
as clisposiçõrs do art. 3. o A llirectoria póde conferir di
plomas de socios honorarios áquelles que se distin
guirem por seus serviços. 

No art; W, em principio, diga. sc-~0 soei os em n:r. 
d1~ M. 

Quaesqucr outr,as alterações que se fizerem nos mrs
mos Estatutos terão de ser suJeitas ã approvação do 
Governo Imperial, devendo passJ.r-sc a competente carta 
fJUe scvirá de titulo. 

Paulino José Soares de Souza, do ~leu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, 
as!>im o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em quinze de l\laio de mil oitocentos 
sessenta e nove~ quadragesimo oitavo da Indcpendcnda 
c_do Imperio,. 

Com a rubrica de Su1 Magcstade o Imperarlor. 

Paulino José Soares de Sou;;a. 

r.u1nl u. T' 



'l:;o .\CTPS 110 I'Oili':H 

Estatutos •l:t Snch~d:ulc I. )CCU UUcrario a•m·tngncz, 

C.\ l'lT lJ LO l. 

Ar L. I." O Lyceu Lillerario l'orlH!!:lll'i'. no B.io tle Ja
Jit•iro t'· uma a~sw:i:lt,:ão rollljlllsla dt• porfugunzes r tlos 
indivitltw~ dP tJIII' trata o :1rl. ti." 
Ü~ fill~ da :ISSOCÍ:H:~O S~O OS Sl~~llilllt'S: 
~ 1." Dr.srn \'oi v ri· o t'sl udn ~~·o culti \'O das letras. 
~ 2." Animar a lillt~ralnr.l porlugurza pelos meios a 

:;en ak:mre, como sej~11: dar publicidade a obras inc
dita;;, tle merecimento, que forem o!Tertadas á socie
d:ldc; fazer reimprimir as dos melhores classicos por
tuguezes ou cstrangPiros, c linalmente efl"ectuar a com
pra, c ser editora de tJnalquer obra tle reconhecido 
Iilerccimento, sempre qnr lhe con,·icr, e os recursos 
da soeiedadc o pcrmilt.irr~m. 

~ 3." Publicar com a reg·nlaritlade que julgar con
nu ien te, as prot.IUI:çõt•s I i 11 era rias dos sorios eficcti r os, 
honorarios e eorrcsponu(•ntns, se targ protlneções forem 
pnwiamenle approvadas pela commissão de redacção e 
consulta. Esta publicação será feita com a denomina
ção de Revista do Lyccn Littcrario Portugne:;. 

~ 1,. o Discutir pontos ele hisloria, scicncias, artes, 
l:ttPralura c qnacsrptcr ontrns ramo:> do~ conhccimcn
i"'' humanos. l'ara t"<las di.;rnssõcs o~ socius se rcu-
11iri1il ao menos uma n:t. por semana. 

~ ri.'' Crear cursos de idiorn:ts, de hi~toria, geogra
t•hia, r.nmr1tnreio, Jlhilosophia e ewnomia política. A 
flirct:loria devcr:'t provrr os qnt• julgar tle maior urgen
ria n ulilidatle, e quP f,Jrem romp:diveis eom os rr-
rnrsos pPctmiarios da sociedatlc. _ 

~ 6." Formar utn:t hil)liotheca das obl'as quetorem 
ollerer:idas á sociedarle, e das qnl' trata o art. ;;7. 

~ 7." E<>tabeleccr relações c corrcspondencias com 
associa~ões por·tuguct.as c estrangeiras rla mesma natu
reza, e éom homens notavris p111' seus conhet~imcntos 
li I tnrarios c st~ien ti fi r os. 

~ 8." Fazer uma srss;io lllag-na no dia ':!'1: de Agosto 
df' torlos os a1111o~, r·m commntnorar.iio do dia anniver
··Hio ,_'IIIIJUC' -'1' pru<'lamuu ;tlihercLrte rm Portugal 



l':n:cunvo. 

CAPlTPLO 11. 

J>OS ~OCIO~ • 

.Surl admis~llo, oln:igaçiirs r' dirr·itos. 

Art. 2. o O Lycrm Littcrario Portuguez terá ciiW> 
dass~s tlcsocios: elfectivos, atljuntos, corrcsponilnnte~, 
lwnmncri tos c honorarios. · 

Art. :1." (),; socios ctrcctivos sr.rão pol"tU[!lii'W~ rln 
mora lioladc c honesta occupação, c dnvcrát1 rcrJunn:r 
sua admissão ou serem propostos :"t Dircctoria por qu:ll
qucr socio. A proposta indicará o nome, naturalidade, 
occupação c residcncia do proposto. 

Art. 4. o Ao socio cffectivo cumpre : 
~ t.• Não recusar cargo algtiill pnra qnc fôr r~J,•ito 

ou noHleado, salvo no caso ele rr:clcição ou escusa r·om 
motivo justificado. 

~ 2. o Comparecer ás sessões com a devida pontualida
de, aconselhar a Directoria, por. e3cripto, no que fór 
concernente á boa ordem, regularidade e crcdi to da 
sociedade • 

. § 3. o _Contribuir com a joia de dez mi I rt:·is, e a mcn
sa lifladc de dous mil réis. 

~fi,. q Observar rigorosamente o regulamento intr,rno 
nos presentes estatutos, sujeitamlo-!'r ás suas dispo
sições. 

Art. r!. o Compete ao socio efb;tivo: 
~ l. o Eleger e ser eleito para qualquer ear~o da su

rirdadr:. 
~ 2-; • Reclamar por cscripto :t exPrnç:io tios estatutos 

e (lo rcgulanwn lo interno, qnando não sejão cumpridos, 
e pedir semelhantemente ú Di redor ia tJnacsqnPr ~~sf~la
reeimcn los sobre o que fôr r ela ti v o :i sociedade. 

~ 3. o Ter um exemplar de todas as publicações feitas 
J1ela sociedade, de accordo com o que a este respeito se 
determinar no regulamento in terno. 

·~ 4. • A faculdade a que se refere o art. 19. 
~ 5. o As honras de socio benemerit.o, cujo diploma a 

Directoria lhe conferirá, quando tiver preenchido as 
disposições do art. 9. o 

~ 6." Freqttentat· os eurso!', em cunfurmidade rum a~ 
tlis'po~it;ões llu regulamento interno. 



.o\CíOS DO l'ODER 

Art. H." São socius adjunto'; os e:;tran~eieo> l{!lC ti
verem manifesta dedicação pela sociedade, leccioruntld 
gratuitamente um ou mais cut·sos, no espaço de um 
anno relo·mcnos,sem interr_upção •. c qu.l~ satislizer~m ~" 
dispostçõe.~ do art. 3. o A _Dtr~ctona poli!' cot~fe~·u· tl_t
plomas de socios honoranos a {Uclle:> 1!'-lll se dt;;ltngul
n~m por seus serviços. 

Art. 7.• 0;; socios ::Hljuntos ~ozão tlc to•hs as re{\"alia~. 
menos a de eleg-erem, e serem c lei tos; c são isentos de 
qualquer contribuição pccuuiaria. . . 

Art. 8. o São socio::> correspondentes os soctos CJTectt
Yos que se retirarCin do Rio de Janeiro, devendo nes!e 
raso fazer a devida participação á Dircctot·ia para o ciTct~ 
to de lhe sett expedido o resvcdi v o Lliplonu. 

§ 1. o ~ão igualmente soc.ios concsponLlentcs 03 inui
dh·itluos de qualquer nat:ionalidatlc, que possão prestar 
hons serviços á sot:i,~datlc, e que por sua il\ustraç:Io e 
conhecimentos se lume m di({ nu~ dartnclle ti tu lo. 

Art. 9." S:Io socios hcn·~ntcritos os socios ciicctivos 
que tiverem jus a esse titulo, pülo zelo, tlodicação e ser
viços relevantes que prestat·em á sociedade. A Dieecto· 
ria ó competente para aquilatar taes serviços e confe
rir-lhes o Lliploma . 

. ~L 0 Üssocios benemeritos goz:Io de todas as regalias 
e immun idades dos soei os etTcc ti v o.;, c são isentos diJ 
qualquct· contribuição pecuniaria. 

Art. t.O. Serão nomeado.; socio:> honorarios os portn
guezc:> c estrang-eiros de reconheddo merito litterario 
ou scientilico, e os que prestarcrrL á socieLlade assjgna
laLlos serviços. ou lhe oiierer;Jo producçocs suas de su
bido met·ecimcnto. 

~ i." SJo lambem iseutos de qttall[UCr contribuirão 
pecuniaria. ' 

Art. H. 0,; socios que por qualt{uer ineitlento n;lo 
puuerem satisfazer suas nwnsalidadcs com poutualidaLlu, 
dcveráõ communical-o á Dircctoria; e clla concederá a 
prorogação ou sttspens~io tcmporaria do pagamento das 
mesmas mensaliuades, conforme fór justo, em vista 
das razões apre:>entadas c indagações a que proceder. 

Art. 12. O ~linistro residente e Consul Pot·tuguez 
são socios honorarios do Lyceu Litterario Portuguez, po· 
dcndo sêl-o e!Tectivo:> se o de,;ejarem, c mesmo beneme
ritos, se assim forem considerados em virtude de ser· 
Yiços que prestarem á sociedade. 

Art.l3. A Dircctoria sempre C[UC tiver de expedir os 
~itulos honoríficos de que fallão os art. 6. 0 ,, 8. o, 9. o c :lO, 
lal-o-ha de accôrdo com acouuui:3s~o de rcdacção c con
~ult~. 



CAPITCLO III. 

TI.\ S SESSÜJ:S E ELEI~:ÕES. 

Art. H. O Lyccu Jjttcrario Portugncz fará as ~1lh 
sc5sõe:~ ol'dinaria5:, e~pecial:'s ~~ cxtraonlinarias, alt:·m 
da sessão magna prevista no ~'8. o do art. L o 

Art. HL Para ronstituir as ~cssãcs onlinari:ls .cãtt 
precisos prlo mf'nos flo:r.c godos r!Tcctivos, indusirc o.~ 
membros da DirPctoria que rstiverrm presente:;. 

At·t. i6. Serão du:1s as sessõ8s espedaes para os as
sumptos de que trnta rste at•tigo, cujas sessões serão 
feitas annualmcntc, c na prihwira tcrã lugar o sc
{!uinte : 

i. o A leitm·a do rclatorio do Presidente. 
2. o As eleições, por escrutínio sr:crcto, da Dit·ectori.1. 

com missão de redac~ão e consulta, 1." c 2. o oradorps c 
rommissão tle exame. 

::1." A leitura de quacsqucr p.ropostas da Directoria 
ou dos soei os. 

Na segunda dc.%as sessões terá lugar : 
t. • A discussão do relatorio do Presidente aprescn

tado na ses~ão anterior. 
2." A discussão e votação do parer.er da eommis~ão de 

rxame. · 
3. o A apreciaç.ão dos actos de administração r. gr

rencia da Directoria. 
4. o A discussão c -votação das propostas qne a Di

rcctoria e os socios tiverem apresentado na sessão anl!'
c~dcnte. 

Art. 17. Para constituir as sessões espcciacs e cx
traordinarias são precisos pelo menos quarenta so
rios cffectivos, inclusive os membros da Uirectoria quo 
estiverem presentes. 

Art. i8. Em qualquer das sessões desta sociedade não 
se poderá tratar senão dos fins preceituados por eslr5 
estatutos, ou do assumpto dado para ordem do dia. 

Art. 19. Cin~oenta oocios etrectivos podem re
querer á Direotoria a convocação da assembléa gera! 
extraordinuia, fundamentando o seu requerimento; 
cuja convocação a Directoria é obrigada a fazer dentro 
do prazo de oito dias, c no caso contrario, será feita 
~convocação pt>ln~ :ot'io~ qnr a rrrJn"n~r:'ín ~ 



ACTO~ !lO PflllF.Il 

Art. 20. A sessão magna romeçar:'1 por um discurso 
do Presidente analogo á solemnidadc, no qual descre
verá as causas que mais íulluírão para o progresso da 
sociedade, em referencia aos socios que mais se distin
guirão por seus serviços e intellígeneia. 
~ Al't. 21. Dous mezes antes do dia marcado para a 
sessão magna, o PresideHie lembrará nas sessões onli
narias a eon venienda dos soei os eomccarcm os tra
balhos litterai:ios que pretendet·em apresentar, para 
effeito de poderem snr submettidos á approvação da 
rommissão de redacção e consulta, e habilitar a Dirce ttJ
ria para formular o programma da sessão magna. 

Art. 22. O socio eiiectivo só poderá votar para elei
':õps dons mezes depois tlt~ sua admissão. 

ll\ HIHECTOIII\. 

Art. 23. A Sociedade terá uma Directoria composta 
de Presidente, l"ice-Presidcu te, L" e 2. o Secreta rios c 
Thesoureiro que exerceráõ suas funcçõcs por espaço de 
um anno, e é solidariamcn te responsavcl por todos seus 
a dos. 

Art. 24. Compete ao Presidente: 
~ L o O que lhe diz rí•speito nos arts. 16, 20 c 21 do~ 

t•statutos. 
§ 2." Presidir ás sessões onlinarias, especiacs, ex

traordinarias e solemnes, tendo voto em todas. 
~ 3. o Dirigir os trabalhos nas sessões, c suspcn

dcl-as, quando não puder manter a ordem, ou não fôr 
obctlec ido. 

§ 4. o Chamar o orador ú ordem, quando se desvi~r 
do assumpto em discussão. 

§ 5. • Cassar a palavra ao orador, quando fór incon
veniente nas suas expressões, ou não queira retirar 
alguma phrase mal recebida no entcmler da mesa, em 
caso de contestação. 

§ 6. o Nomear as commissõcs para representarem a 
sociedade perante qualquer cnlirladc ou c01·poração; c 
bem assim as que devem dar o paret·•~r sohre os tltí'lltas 
a pprovados. 

§ 7. 0 Assignar totlo~ n' :IIIIIUIII'Íns quP niio ,,.jâo o:; 
·1:1' ''~''siit•s nrdi11aJ·i:1-;. 



F.XF:CCTJrO, 

~ 8." Toma1· parte, querendo, em todas as discussc1es 
convidando a oceupar a sua cadci'f·a o vice- presidcn te OLt 

4!lgum dos membros da Directoria que se seguir na or
dem tlescripta no art. 23. 

§ 9. o Assignar as act.as e os diplomas, rubricar torlo5 
os livros e contas que devem ser pagas pelo Thesoureiro . 

. ~ 10. Velar pela boa ordem e administração da so
Ciedade. 

% ll. Convocar a asscml1léa g~ral quando a Birrl"!o
ria julgue necessario. 

Art. 2iJ. O Vicc-Presidentcgoza de todasaspreroga
tiva~ e allribniçõcs do Presidente, quando o substituir 
110 seu impedimento.ou falta tcmporaria. 

Art. 26. Ao L o Secretario compete: 
§ L o Conservar em boa ordem c guanla lodos o~ do

rumen tos c papeis tia secretaria. 
§ 2," Fazer a corre . .;pondencia de IJlW trata o a ri. I." 

r ter a seu cargo todo o expediente da Direeto1·ia. 
% :J." Lavrar as actas das sessões. 
~ !J,." Archivar todos os escriptos lidos em sess:io. 
§ ;-;.o Apurar os votos nas eleições. 
Art. 27. Ao 2. o Secretario compete: 
§ 1. o Preencher o lugar 1lo 1." Secretario ('111 ~11:1 

fui~. . 
~ 2. o Escripturar o livro das actas. 
~ 3. o Coadjuvar o L o Secretario na apuração do~ 

vo'tes e em tudo que fór inherente ao serviço ria ~rrrr· 
ta ria. 

Art. 28. Ao Thesourciro cumpre: 
§ L o Cobrar. o ren1lime.'\to cla·socil~!larlc de !'ournr 

midade com o litspos to no ~ .3. o do art. ~.o 
§ 2. • Pagar as despezas que forem autorisa!las pPla 

Directoria, em face das contas rubricadas p':lo Pn)si
dente. 
~ 3. o Empregar toda a activi!la!le e vigilanl"i:l na~ 

colJranças. 
§ 4. • Fornecer ao Presidente, trinta dias antes da 

primeira sessão especial de que trata o art. 16, um rela
torio acompanhado do mappa demonstrativo da receita, 
tlespez.a e haveres da sociedade. 

§ 5. o Acautelar ou depositar os fundos da sociedadn 
eni qualquer estabelecimento bancario de notorio cre
dito, de accordo com a Directoria. 

§ 6. o Participa~ á Direct.oria _quaes os socios que se 
<~chão comprchewlldos nas d15ipostçõcs do art. H, sendo 
rcspon~avel ]lf'la~ faltas que provenh:io de sua ur<fli· 
!:~f\JlC i:t. 



:\rt. 2U. :"\•l r,aso lk hllecimento ou retirada defini· 
tin desta Córte, de qualquer dos membros da Directo
ria, será chamado para exercício o sacio que respectiva
mente tiver sido immcdiato em votos; o mesmo se fará 
relativamente aos membros das commissões, em idcn
t i c os casos. 

CAPITULO Y. 

DA C0}l!\IIS5ÃO DE I\EDACÇÃO E CO!SSl"LT,\. 

Art. 30. A commissão de redacção c consulta será 
composta de cinco socios efTectivos, c compete-lhe : 

~ t. • A inspecção das aulas. 
~ 2. o A revisão das producções liltcrarias dos socio!;. 
~ 3 o Velar pela puhlicaçiio da Re-cista do Lyceu, e pe-las outras publicações que se tizcrem. 
§ 4. o Approvar ou rejeitar os· thcmas que para ser 

discutidos forem apresentados pelos socios. 
§ 5. o Interpretar as disposições destes estatutos e 

as do regulamento interno, quando se suscite duvida 
sobre a sua respectiva intcl!igencia. 

§ 6. o Auxiliar os trabalhos a que se deve referir o 
discurso cbm que o Presidente abrir annualmente a ses
são mag-na. 

Art. 31. Os membros da Commissão de redacção e 
consulta nomearáõ entre si o Presidente e o Secretario 
della. 

Art. 32. Os soei os que propuzerem themas serão 
membros adjuntos da commissiio, mas sem voto, quan
do el!a discutir a approvação ou rejeição do thcma su· 
jeito á approYação th m;)sma commissão. 

CAPITULO VI. 

DOS ORADORES. 

Art. 33. O l. • orador é membro na to de todas as com
missões que forem nomead<!s pelo Presidente parare
presentat· o Lycêo perante qualquer entidade, c além 
<lis~o. romprtr.-lhP: 



-)". 
-·ll 

~ 1." Proferir na:; sessões magnas um clíseurw ana
lo~·o :"t snlemnidaue. 

~ 2." Fazer a noticia neerologica dos sorios cJnr fal
Jrccrcm. 

~ :~.o Velar pr:lo ct·etlito lil.tcrario tla socirtlatlr. 
~ rt." Tcr:'t a l'aculdallc dl' enunciar o seu parecPI' a 

l'P~IWi to rios llll'mas postos :'ttliseussão, «Juanrlo não ha
j;io so<:ios inseriplos com a pa1avra, ~em pn~jnizo dt• st• 
inscrever com ella, IJU:tllllo, •·omo sorio, t[lll'Íra lomar 
par to nas rliscussõr•s. 

Ar I. :li. O 2. o oratlor substitue o 1." orauo1· na sua 
f1ll:t r impcrlimrnto. 

CAPITrT,O YIT . 

. \rl. :::;. A commt~sao de exauw st'l'Ú compo;da 1k 
Ll'Ps socios cll'eclivos, e compete-lhe: 

~ 1." Dar o seu pare·cer sobre lodos os assnmptos tle 
que tratar o rclatorio com que o Presidente abrir a 
primeira sessão especial. 

§ 2. o Examinar t.odas as memorias «1 uc na mesm:.~ 
sessão forem apresentadas pelos soeios. 

~ 3. o Examinar as conta<> que prestar o ThcsoHI'Cit·o. 
Art. 31i. A' commis:;ão tlc exame sc1·Jo fraHI(llPaclos 

toclos os ohjcct.os relativos ú sodctladr, e sPr-lhr-\t;lo 
rlallas todas as informações que cllacxig:it· vrrhalmr11k 
on por rsr:ripto, conl'onnc ella julgar rnrial. 

cAPITPLO YIH. 

Jl.\ UIULIOTIIFCA. 

Arl. :~i. Formar-sc-ha nma hibliol!lcca elas ohra:-; 1!1~ 
que trata o ~ ü. o do :.~rl. 1. ", c bem assim lle diccio
uarios dos melhores autorrs, c dos liv.ros c cqmpcndio:; 
nrces,arios para os cursos 1lo Lyccu. 

Art.. 38. Os livros serão numerados pnla ortlem tl:ls 
enlraclas, formulnnrlo-sc um catalogo com os I'PSpP!'li

yo>. JllllllPl'OS. 

1'\1: I E 11 :n 
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Art. 39. A escripturação da bibliotheca deve conter 
dous livros especiaes, um p1ra registrar a entrada de 
todas as obras, declarando a maneira COIUIJ forão adqui
ridas, e dar baixa naquellas que por qualquer· circum
stancia deixarem de existir; c outro pua registrar o 
movimento das mesmas obras. 

Art. r.,o. Serão dctcr·minallos os dias para leitura e 
entrega das obras que os socios pedirem para consul
tar; e responsaveis por ellas, ou pelo valor que a taes 
obras fôi· arbitrado pela Directoria. . 

Art. 41. Emquanto não f<ir creado o lugar de bt
bliothecario, cstar·á a guarda e expediente da biblio
theca a cargo dos secrctal'ios. 

CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 4~. A sociedade conservará sempre o titulo de 
Lyceu Litterario Portuguez. » 
Art. 43. Será organizado um regulamento interno, o 

qual terá força de lei logo que seja discutido e appro
vado pela assembléa geral extraordinaria dos socios, 
para isso expressamente convocados. 

Art. ~L Qualquer alteração que os socios ou a Dire
ctoria propuzerem para ser feita no regulamento in
terno, deverá ser escripta e motivada, e será levada ao 
conhecimento da commissão de redacção e consulta; e 
se esta :1. approvar, será convocada a assembléa geral 
extraordinaria para a rrspPctiva discussão e delihr
ração. 

Art 45. Dentro do prazo de quatro annos, contados 
desde a data em que o Governo Imperial approvar estes 
estatutos, não se poderá fazer nelles alteração alguma. 
Se em assembléa get·ai extraordinaria, posterior, se 
propuzercm algumas alleraçõcs, só essas alterações po
derão ser levadas ao conheci meu to do Governo Imperial 
para as approvar, no caso que cllas sejão approvadas 
por duas terças partes dos soei os presentes. 

Art. 4,6. A Directoria, de accordo com a commissão 
de redacção e consulta, fica auto risada para deliberar 
sobre qualquer omissão, que pelo andar dos tempos se 
descubra nos estatutos, lavrando-se disso acta no livro 
delles, para ser incluído na reforma que se lhes deva 
fazer depois dos quatro annos referidos. 



EXF.CUTIVO. 2~!J 

Art. 47. A Directoria despenderá ou applicará o ren
dimento da sociedade no que julgar de mais utilidade, 

. e de conformidade com a disposição destes estatutos e 
regulamento in terno . 
. Art. 48. Se llor motivos insupcraveis não puder con

tmuar a subsistir a soCiedade, será convocada uma 
asscmbléa geral extraordinaria, c sct·á executada a de
liberação fJUe a esse respeito tomar pot· tres quartas 
partes dos soei os presentes. 

Rio de Janeiro, lO de Novembro de !868.-0 1." se
cretario, Pedro Gonçalves Pereira Lima . 

...... 

DEC:RETO N. 43G6-nE W nr;: )!AIO DE 1811U. 

Permitte qup. funcciooe no Imperio a <oompaohla ingleza Taquaril Gnltl 
Mining Company limilcd. 

A L tendendo ao que ~le requereu a Companhia Inglcza 
Taquaril Gold Mining Company limíted, dcvidamcniP 
representada, c de conformidade com a Minha Imnw
diata Resolução de 8 do correntc'mcz, tomada sobre o 
parecer da Secção dos Ncgocios do Iq1pcrio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulla de 18 uc Março ultimo 
Hei por bem conceder-lhe a ncccssaria autorisaçJo para 
lavrar ouro c outros mincraes, cxceptuados os diam:m
tcs, nas terras sitas no luQ"ar denominado-Serra do 
Taquaril-, na cidarlc-.dc Sabarü, da prorincia til' l\linas 
Gcracs, sob a clausula de llear sujeita ;'ts leis e regula
mentos brasileiros nos actos que lll'aticar no Imperio. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do 1\Icu Conselho, 1\li
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commet·cio e Obras Publicas, assim o tenha cn ten
dido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezaseis de ~Iaio de mil oitocentos sessenta e nove, 
qnadragesimo oitaro da Intlcpendcncia c do Imwrio. 

Com a rnhrira de Sua Magcstatle o lmJK'I'ador. 

_._.........._ .. 
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DECRETO N. 43Gi-DE {6 DE lllAIO DE !869. 

l'e•·mitte que fnnccione no Imperio a companhia ingleza Genern I 
nrasiliau l\lining Compnuy limited. , ·- . .. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia lngleza 
General Brasilian Mining Company limited, devida
mente representada, e de conformidade com a Minha 
lmmediata Resolução de 8 do corrente mez, tomada 
sobre o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estado, exa1·ado em consulta de t8 de Março 
ultimo, Hei p.or hem conce1ler-lhe a ncressaria autori
sa.;:ão para lavrai· mineram;, exccptuados os diamantr;;, 
na rilla1le 1le ltabira, 1la provinda de !\tina~ f:cr::w~, 
soh as seg-uintes clan~ula~: 

1. • A companhia llea sujeita á f' kis c rcgulamen to.~ 
brasileiros nos actos rtne praticar no lmperio. 

2.a Fica dependente de especial aulorisação do Go· 
verno Imperial a lavra de mincraes em terras que a 
companhia obtenha de pessoas que não estcjão na posse 
desse direito. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
.Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio uo lHo de Janeiro em 
dezaseis de Maio de mil oitocentos sessenta e nove, 
quadragesimo oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaq11im Ant<To Fl'l'llfllllle.~ J.etTo • 

....... 
DECRETO N. ~:lli8-m: 16 nr. ~l.\10 nE t8t.m. 

Concede prlvilegitJ a Claudio Guigon para introduzir ~ Trnder no 
lmperio ·tubos de caualisação d'ag\lR, 

Attendendo ao quo Me requereu Claudio Guigon e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania c FazmHl<l Nacional, Hei por hem 
couccder-lhe privilegio por seis annos para introduzir 



EXECUTIVO. 2Gt 

e vender no Imperio os tubos de canalisação d'agua me
lhorados por Jaloureau & Comp. , ficando esta concessão 
dependente da ulterior approvação do Poder Legislativo. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agl'i
cultura, Commercio e Obras Publicas assim o Lenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
dezaseis de lUaio de mil oitocentos sessenta e nove, 
quatlragesimo oitavo da Independencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lageslade o Impcradot·. 

Joaquim Antão Fernandes Letio. 

DECRETO ·N .. 4.369-DE 16 DE ~!AlO DE 1869. 

Concede privilegio a Joio :Baptista Rodocanacbi & Comp. para intro
duzirem no lmperio um novo SJStema destinado á consenaçno da 
carne verde. 

Attendendo ao que 1\fe requerêrão João Baptista Ro
docanachi & Comp. e de conformidade com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda 
Nacional, Hei por bem conceder-lhes privilegio por cinco 
annos pua introduzirem na Província de S. Pedro, 
sómente, e dentro do prazo de seis mezes, um novo pro
cesso, cuja descripção apresentárão, destinado á conser
vação da carne verde; ficando esta concessão depen
dente da ulterior approvação do Poder Legislativo, 

Joaquim Antão Femandcs Leão, do l\lcu Conselho, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios lia Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido c faça executar. l)alacio do Rio de Janeiro, em 
dezaseis de Maio de mil oitocentos sessenta c nove, 
quadragesimo oitavo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impet·atlor. 

Joaquim ;lnttfo Ft·nwndf's V·tlo. 

-·-



AClOS DU l'OlJEil 

DECRETO N. 4370-DE W DE MAIO DE 1869. 

Pcrmitte que funccione no Imperio a companhia ingleza 
Recife Drainnge Company, Limited. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia lngleza 
Uccife Drainage Company, Limited, devidamente re
presentada e de conformidade com a Minha lmmcdiata 
Uesolução de 15 do corrente mez, tomada sobre o pare
cei' da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consull.a de 13 do mez anterior, Hei 
por JJem conceder-lhe a necessaria autorisação para 
funccionar na capital da Província lle Pernambuco, a lim 
de incumbir--se do asseio e limpeza da mesma capital 
na fórma do contracto celebrado com a presidencia da 
referida Província em 25 de Setembro de 1858 e in nova
lia em 18 uc Dezembro de 186:): !icando a mencionada 
comJlanhia sujeita ás leis c regulamentos h1·asileiros 
quanto aos actos praticatlos no lmpcrio, inclusivamente 
o art. :17 das estipulações feitas entre a Presidencia da 
cilada Província c Carlos Luiz Cambronnc, cessionario 
do commcndador Antonio Gomes Neto, que dá prcferen
cia ú companhia para o serviço c remoção do lixo e lim
peza tias ruas, independentemente de accordo com ares
pectiva munici pa !idade. 

Joaquim Antão Femandes Leão, do I\leti Conselho, 
l\Iinistro c Secretario de Estado dos N egocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezascis de Maio de mil oitocentos sessenta c nove, 
quadragesimo oitavo da Independoncia e do Impcno. 

Com a rubrir~a tle Sua .Mago;.; ta de o Imperador. 

Joaquiln 1l11Wo Fernandes Leão, 

DECHETO N. 1.371- DE 113 DE ll.\10 DE '1869. 

l'ermittc que funccione no lmperio a companhia ingleza Drasilian 
Street Railway Compan] Limited. · 

At.t~ndcnuo:ao que_ Me rcquci·cu a Companhia Ingleza 
Brasi!Ian Street Ha1lway Company Limited, devida
mcnll~ representada, c de conformitlatlc com a Minha 
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Immediata Resolução de 15 do corrente mez, tomada 
sobre o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 13 do mez 
anterior, Hei por bem conceder-lhe a necessaria autori
sação para funccionar na capital da Província de Per
nambuco, a fim de incumbir-se da construcção de uma 
estr~da de ferro.da mesma capital á povoação de Apipu
cos, na fórma dos contractos celebrados com a presiden
cia da referida Província em 30 de Dezembro de f863 c 
30 de Maio de :186~ ; ficando sujeita a mencionada com
I•anhia ás leis e regulamentos brasileiros quanto aos 
actos praticados no Imperio, e dependentes da approva
ção do poder legislativo os favores contidos rios alludi
tlos coutractos, que são da sua aLtribuição. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
dezaseis de Maio de mil oitocentos sessenta e nove, 
quadragesimo oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão . 

.... _ 

DECRETO N. i37~- DE 20 DE MAIO DE 1869. 

Approva o Regulamento para a direcção e administração da estrada 
de ferro de D. Pedro 11. -

Hei por bem Approvar, pàra a direcção e administra
ção da Estra!}a de ferro. de D. Pedro 11, o Regulamento 
que com este baixa, assignado por Joaquim Antão Fer
nandes Leão, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
executat·. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte de Mato 
de mil oitocentos sessenta e nove quadragesimo oitavo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Lt•ão. 
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Regulamento a t{UC se •·clet·c o Uccrclo n. 4:ii2 
llesta data. 

CAI'lTl'LO l. 

Arl. i." A DirPf'.r·;io ~~ adllliuistrar:io da Estrada 1k 
ferro do D. Pedro Il'é t''\PI'dlla por 111it llirertor dP livre 
uumear,ão c dcmiss.'io do l:ovnmn. 

Art.-~." Todo o pessoal da E~trada de ferro li subordi-
uado a o Di rcc lo r. c di~ tr i IJu ido pPr l r1's s-ralllles d h isücs: 

L" Administrado Central. 
2." l\lovimcnt.oe trarc~:o. 
::."Obras novas du pr,:liollg·amcnltJ. 
Art. :J." A Atlruinistr;ll·.:ío Central lira soh as unlcn~ 

iuunctliala~; do Direetur·; a divisão do movinwnlo e 
trafego a cargo rio luspet'lur g1·ral do trafr·g·o: a ::." di
' is;lo a c:trg'lt tlu Eug-culteiro em e!tt'ftl. 

Art. L"- O Dirf!dor, sem}H'Il tjUC jul;ptr l:oii\'CJIÍL'Htc, 
}lurler;'t rcunit· em I'OH~ellto eom YoLo ronsullivo o lns
pcclor g·t·ral do Lra I'P.~n, n J•:n,'jl!tllwiro em riH.'fl'. e o.~ 
ehel't•s 1lo Sec1:ão. 

Art. :;." A" l." J)ivisão, romposta tle duas Sr:rt·iit'' 
SPcrt~laria P Altno.\arif:ttlo~ ll~ln a Sf'H ral'gf): · · ' 

.~ 1." A runc~puntlnwia ollit'ial. 
~ ::! . " As onleJI,; dt· SlT 1 i t;o,; n os r e,'; 11Lt111 ctt I u~ -~ cr;1 c~. 
~ ::." 0 rcg-isl!'U gt•ra[ 1los nmpn~•;atlus. 
~ ·'L" i\ escripLttr;t~;;io ~~ ronlahilidad1~ gl'l'<lf'~. 
~ (i." A t:aixa gera L ,._ sua~ otwt·atJte,.;. 
~ li." Os pagamentos. 
~ 7. 0 O invrnlaJ!io geral dos proprios Lia cslratla dP 

fM~ITO. 
~ 8. o A cst.a l istil'a get·a I. 
~ !). o A gcrcncia das insti tui1;õcs auxiliares, lal's 

como caixa llc soeconos. :;;t•ni(o Llc sauLle, ele., etc. 
~ W. Os eontraclos. 
~ H. O eonLcneioso. 
~ \2. O almo\arifaclo e o deposito ccutral. 
Art. U." A 2." lli1·i~;\u lcrú quatro sec1:ücs: 
A 1." lira :'ts oni.I'H~ intmedialas do lusp;~dur 1-:IT<ll d•, 

lr;dr'".'l. ;( '(i!l_'ttl dlt'l't'!;llt)l'l)fl,' I'OlJI[H'[t'; 
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~ 1. o A tlit'('eção c fiscalisação no serviço de -viajan
les c mcJ·cadorias. 

~ 2.• A distribuição c circulação dos trens. 
~ 3. o A distribuição do pessoal das esta~,;õcs c tlo es

pcciahnen te empregado no serviço de movimcn to, com 
ext~cpção dos de .tracção, não podendo, porém, r~movcr 
os cmprcgadM da~ estat;ões para onde Un'rem sttlo no
mearlos, scnt approvação do Dircetor. 

~ 4. o A arrecadação da receita geral tlo trafego. 
~ N. • A 11scalisação da despcza geral do lt·a f e~ o. 
§ ti. o A organisação das IJascs para as tarifas de lrau;;

}HJt'lcs. 
~ 7." O ~rniço de t.ranspot·tc em corre~powlt•l!t'ia 

rom a estrada de feno. 
~ 8. o A organisaçào •lo rontraelos cspeeiacs. 
~ !1.• A redacção das ordens de scrvit,:o do lra[t•gtJ o 

dos regulamentos cspeciaes. 
~ 10. A organisação do 'luatlro e estatísticas ger:11·~ 

do movimento, receita e tlcFpcza do trafego. 
A 2.' Scceão. soh as ordens imllH'tlialas do rlld•~ d,. 

I r:wt;iio, let:ú a· seu c a rgn · 
~ l. o A llirccção tlos machinisla~, foguistas c ma i~ 

pessoal do senit;o tlos trens, excepto o dos agentes du 
trafc~o. 

§ 2. o A organisação dos dcpositos de maehinns lo
comoli v as c carros em ~erviw c em reserva . 
. ~ :L" U iit'rvi•~n tla alímeular.;ão t]a,; macltíuas lfwo
motivaii. 

~ !1." Os tlcposilos espct:iacs do combusti\el ~~ IHa i,; 
ohje~.: tos Jtetcssarius ú ri rculação dos treu,;. 

~ ri. o A IH'cpara•;ão dos conlracto~; espcdaes. 
~ {)." O inveJtlario do material rodante . 

. ~ 7. o A estatística tlo movimenlo, ronsulltn e re
p:t~·:.H;:To tlo malt•ri:\1 rotlaJtte uns seus dt'JII',;i(th e~
lH'l' taCS. 

~ 8. o A dircc~ãotleuma escola prati!'a de marhiui.si;L~ 
com conhecimento tlos elementos de mecanica. 

~ !). " A manutenção cm bom estatlo dos appan~llto,; 
e tatt!tues de alimcntat;ão das machina~ locomotivas. 

A 3. • Secção, soh as ordens immcdiatas do chefe da,; 
ollicinas, terá a seu cargo : . 

~ 1. o O deposito geral de ma terias primas, fcna
mcntas, mecanismos e apparelho. 
~~."A org·anisação e direr.:çiio tlos servir.;o,; da,; olli

riuas, tle separação e consl.t·uct,:ão t!c lodo o mall·ri;d da 
E.,lrada de fl'rro. 

~ :L" 11 Íll\ •·ulario '"' tn;tl.cri;l[ •la,; ulliriJ!;!< . 
,. ' ·~ ~ t·: J 1 ' 

... ... 
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§ ~. • A estatistica especial da producção e cónsumo 
das officinas. 

§ 5. o A rreparàção de contractos para fornecimentos 
do ma teria e da ma teria pi·ima, mecanismos e quaesquer 
outros objcctos concernentes ao serviço das officióas. 

A ~- • Secção, sob as ordens immcd1atas do chefa da 
conservação, terá a seu cargo : 

~ t. o Observar e fazer observar o regulamento para 
fiscalisação da segúrança, conservação e policia da es
trada de ferro, approvado pelo decreto n. t930 de 26 de 
Abril de 1857, na parte que se refere á via ferrea. 

~ 2. o Manter em bom estado as separações da estrada 
de ferro dos terrenos particulares. 

~ 3. • Conservar em per f c i to estado a via ferrea e seus 
accessorios, obras de a r te, marcos, indicadores, edificios 
C tJUacsquer obras da estrada. 

~ ~.o Organisar e distribuir o serviço dos guardas c 
cantoneiros. 

~ 5. o Ter em boa ordem os depositos especiaes de ma
deira e outros ma teriacs destinados ao serviço da con
servação. 

§ 6. o Organisar os contractos para objectos neccssa
r i os á conservação da via ferrea c seus acccssorios. 

~ 7. o Organisar os projectos de edificação ou outros 
trabalhos novos que se houver de executar na linha 
aberta ao trafego e pol-as em andamento até a con
clusão. 

~ 8. o Superintender aos apparelhos de signaes, c bem 
assim aos encanamentos destinados á alimentação das 
caixas para o serviço da tracção, das officinas, esta
ções, etc. 

§ 9. o Inspeccionara o serviço dos guindastes e meca
nismos do movimento das cargas; e bem assim os postes 
e fios telegraphicos. 

§ iO. Organisar as estatísticas especiaes das despezas 
de conservação e construcções novas; e bem assim de 
rc.,.ulamentos e ordens de serviços especiaes. 

Art. 7. o A 3. • divisão, sob as ordens immediatas do 
Engenheiro em chefe, comprehende: 

§ t. • A organisação das explorações, c estudos para o 
prolongamento da Estrada de ferro. 

§ 2. o Os projectos, orçamentos e scries de prúços para 
execução de todas as obras. 

§ 3. o. As condições geracs c especiaes dos çonlractos 
respectivos. 

§ ~-o~ As ordens de serviço c regulamentos especiacs. 
~ ü." A comlueção, direcção c execução das obras. 
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~ 6. o A contabilidade geral e dos detalhes do cus lo de 
toaas as obras. 

Art. 8. o Todas as divisões do serviço da Estrada d~ 
ferro são immédiatatnente subordinada& ao Director, e 
cxccutão, sob responsabilidade oos respectivos chefes, 
os diversos trabalhos a qne são obrigadas. 

Art. 9. o As Secções 2. ", 3. • e 4. •, concernentes á po
licia c conservação da via ferrca, officinas e tracção, 
ligadas á lnspectoria do trafego, correspondem-se com 
o respectivo Inspector geral sobre assumptos de auxílios 
c serviços que cada secção tem de prestar ao trafego, 
conservando todavia os chefes de secçõ~s, a acção e res
ponsabilidade plena de seus actos no exercício de suas 
attribukões. · 

Art. io. Os chefes das divisões de serviço,direcla
men te subordinados ao Director geral, são os canacs or
dinarios da transmissão de todas as ordens da Directoria, 
relativas ao serviço das secções a seu cargo. 

Art. H. Dentro do prazo, que não excederá de um 
anno, o Director submetterá á approvação do Governo os 
regulamentos cspeciaes das tres divisões. 

Antes, porém, dossa época o serviço será regido pro
visoriamente pelas disposições vigentes e ordens es.Pe
ciaes 1fue o Diroctor julgar necessario expedir por 111-
terme< iodos clíefos da 2." e 3." divisões, 

CAPITULO 11. 

DO PESSOAL. 

Art. 12. Todos os empregados da Estrada de ferro 
serão conshlct·ados de commissãn temporaria, c não terão 
llircito a quaesquer vantagens inherentes aos empregos 
publicos, salvas as que são estabelecidas neste regula
mento e os vencimentos fixados nas respectivas tabellas. 

Art. !3. Serão nomeados: 
§ t. o Por Decreto-o Director, o Inspector geral do 

trafego, o Engenheiro ení chefe e o t..o Engenheiro. 
11ara a nomeação dos tres uUimos funccionarios pre .. 

ccdení proposta do Director. · 
§ 2. o Por Portaria do Ministro da Agricultura, sob 

proposta do Director, o Chefe de tr:icção e o das officipa~~ 
os Engenheiros chefes de secções, os Ajudantes de-l.~·~ 
~." classes, o Guarda-livros, o Caixa, o Pagadoi;,.o· AI-
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moxarife, ó Comprador, os Agentes das Estações, o 
Contador e o Chefe dos telegraphos. 

§ 3. • Todo o pessoal ordinario constante dos quadros 
tias trcs 'divisões, não especificados nos precedentes pa
ragraphos, com cxccpção dos feitores trabalhadores a 
jornal c olllciaes de officios mecanicos, ~erão do livro 
nomeação do Dircctor, depois tla audiencia dos respec
tivo,; chefes. 

~ ~.o Os agentes secuntlarios, val'iavcis conforme as 
cx.igencias do seniço, como, por exemplo, desenhistas, 
ajudantes de corda, etc., etc., serão nomeados peloEn
genlwiro em ChCJft~ ou lnspeel.or geral do trafego, sob 
proposta de seu~' i llliiH'tl ia los ~~ eom permissão !lo lli • 
ret;tor. 

~ ti. o Tou{)s os empregados serão dcstiluidos de seu,; 
lug-ares do mesmo motlopor que forem !nomeados. 

A1·t. H. Quantlo, por nrcumstancias extraordinarias, 
hou,·er necessidade tle angmcntar-se o pessoal onlinario 
uos quadros fixados, o Director poderá nomear provi
sol'iamcnte os agentes que forem necessarios, lcvamlo 
o r.cto immedialamcute ao conhecimento úo Governo. 

Art. 15. O provimento tios lugares que vagarem se 
fal'á, sempre que fôr possível, por promoção, consul
tando-se em primeiro lugar o mereci meu to, c, só em 
caso de igual merito c serviços, a antigu'idade. 

Art. HL Tanto o Dircctor como os Chefes da 2." c 
3." divisões JWderão reprchemlcr, multar e punir com 
suspensão das respectivas funcções os empregados soiJ 
as ~uas ordens, exceptnatlos sómentc os nomeados por 
Dt•t:reto. 

Se a pt•fta tlc suspeusão tiver de recahir· nm _emvre
gados de nomeação 1lu Governo, o Dircctor solid Lar á ~ua 
illlposit;ão do l\Iiuislro da Agricultura, levando a seu co
nhecimento todo o oceorrido. 

§ 1." Os funcrionario3 lle nomf~ação do Dircclol' po
dem ser por e !lo punitlos de suas faltas com a atlvcrleu
eia particula:r ou publica, suspensão até um mcz com 
perda de vencimento c perda de vencimento sem inter
rupt;ão de tt·ahallw. 

~ 2. o A mesma pena póLio impôr o Inspcctor do tra
fego c o Engenheiro em chefe ao pessoal de sua nomea
cão, communicamloao Dii·ector os motivos. 
· Art. f7. Os Agentes dàs Estações e mais empregados 
na arrerada•.:ão da reuda da Estrada do ferro, Caixas, Pa
!-'.atlure~ e Eucarn•g;11lns tlt~ deposilos, pn~slaniõ Han•:a 
i1lonea propqr~·i•llt:d :i impqrlauda tio.~ re:-;perliH" 
r:11',!.!'t_1~. 
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CAPITULO Ill. 

D.\ S LICENÇAS. 

Art. 18. As licenças aos empregados da Estrada de 
ferro, por molestias ou impedimentos tempornios, 
serão, em geral, conce~itlas pelas autoridatles ou func
cionarios a quem directament~:; competir sua nomeação. 

Art. 19. Os empregatlos de nomeação tlo Governo, em 
r:-~so algum, poderão ohler mais ue trrs mrzr~ tiP li-
1'1'11~::1 com os respectivos vencimr-nlos. 

As lieenças, que excederem a esse prazo, serão conl·t•
tlí•las sem vencimento. 

Art. 20. O Director poderá concetler ::tlé trinta tli:t,; 
1le licen<;:a com os respectivos vencimcn los ::1 qua lq urr 
Pmpregado ua E·>lrada de feno, cumprintlo-lhc, pon'•m, 
levar ao conhecimento tlo GoYerno as f(UC coneellcr ao~ 
empregados que forem por este llircctamenlc 1111-

meauos. 
Art. 2L Com permissão do Director os chefes da 

2. a e 3. a tlivisões pouerão, em casos urgentes, conceder 
até tlez dias de licença aos empregauos de sua nomea
ção direcla. 

Art. 22. Nenhuma licença será concedida sem prece
der informação do Director, se a con-cessão fôr da compe
tencia do Governo, e a dos respectivos Chefes de ser
viço, se depender de permissão do Director ou Chefes 
da 2. • c 3. • divisões .. 

CAPI'tliLO IY. 

lH S F:NCOM)lF.NDAS DE :\IATETIJ.U:S FÚTI.\ DO PA lZ. 

Art. 23. O Dircclor incumlJid á Delegacia do Tllc
SOUI'O em Londres ue todas as cncommemlas tle que JH'l'· 
ci~at· para a Estrada de fcrr.o, indicando os lugart>,; n 
f a hl'ieas OllUC tlcveráõ SCI' compradas, in formantlo lo.!.(o 
o Govemo lle seu valor provavel, a fim de que opporlnna
mcnte seja posta ú tlispo!'iÇão da mesma Hclegal'ia a 
souuua ucce~saria. 
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CAPITULO V. 

DA I'RF.STAÇAO OF. CONTAS AO GOVF.RNO. 

Art. 24,. De accordo com a nova organisação do ser
viço em tres,divisões principaes, o Dircctor da Estrada 
de ferro apresentará ao Governo até o dia 25 de cada 
mez o balancete das operações do mez anterior, com
prehendendo: 

t. • Receita e despeza geral da estrada. 
2. • Despezas. 
Estas serão nesse balancete cscriptmadas sob as ru-

bricas seguintes : . 
Obras novas de prolongamento da Estrada de ferro. 
Conservação ordinaria das linhas e estações em tra

fego, reconstrucções, etc. 
Obras novas executadas na parte da linha aberta ao 

trafego. 
Despezas geraes do trafego. 
Art. 25. Até o dia 31 de Março de cada anno o Dirc

ctor apresentará o relatorio annual de todo o serviço da 
Estrada de ferro, acompanhado dos relatorios especiaes 
do Engenheiro em chefe, e Inspector geral do trafego, 
com informações minuciosas sobre cada uma das subdi
visões da administração da mesma estrada. 

Art. 26. O Director poderá, em sua ausencia tempo
raria, fazer-se substituir pelo Inspector geral do trafego 
ou pelo Engenheiro em chefe. 

No caso, porém, de impedimento ou falta, o Governo 
nomeará quem o substitua. 

Na falta ou impedimento dos mais empregados o Di
rector designará os res{lcctivos substitutos, partici
pando ao Ministro da Agncultura. 

Palacio do Rio de Janeiro, 20 de Maio de t869. -
Joaquim Anttio Fernandes Le1io. 
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DECRETO N. 4373-DE 20 DE MAIO DE i869. 

Fiu o pessoal teclrbico e administrativo da estrada de ferro 
de n. Pedro 11. 

Attendendo á proposta do Director da Estrada de 
ferro de D. Pedro Il, Hei por bem approvar a ta
bella junta, que fixa o pessoal technico e adminis
trativo da mesma estrada e designa os vencimentos 
que competem aos respectivos empregados. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Ministro e Seeretario. de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras l)ublicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palaci!l do Rio 
de Janeiro em vinte de Maio de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragesimo oitavo da Independcncia 
e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 

Tabella dos venebnentos do pessoal adnalalslratho, e 
do trafego da estrada de ferro de D. Pedro 11. 

PESSOAL 

Dirce to ria. 

1 Director, tendo meio J'or cento de gra
tilicação sobre a ren a liquida que pro· 
duzir a estrada de ferro, deduzidas as 
despezas de conservação e do trafego. 

Secretaria. 

1 Secretario •••.•.••..••••..••••••..•••.• 
1 Guarda livros ...•.••••••......•.•.•..• 
f ~Ndante do guarda livros ••• : .•...••.. 
1 '-•31X3. •• ••••••••.••••.••• , ..• •• ••• •. • .• 
i Pagador ..•.••.•.••••.•••....••.••.••. 
1 Comprador .......................... . 
f Offic1a1 ••..•••••••.•••..••..•......•... 
f Primeiro escripturario •.••••••.••••.•. 
1 Segundo dito ......................... . 

C.ontinuo ..........••.••...•.•....•••.. 

VE:VCIMEXTOS. 

3:6008000 
4:1!00$000 
1:600,9000 
3:11008000 
3:2008000 
2:8008000 
2:0008000 
1:1!008000 
1 :200$Q04) 

720.11~ 
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l•l:sso.\1.. 

Almo.:rarifado. 

I Aluto:-.aril\; ......... , ................. . 
t ~:iel..- ...... ,..· ....................... . 
1 Escnptural'IO .••••••.. , .•...•........•. 
1 Encarregado llc carvão e kol-c ...... . 
t lleS[tachante •.•..•.•.....•..•.......... 
.\lcim destes Clll(lregatlos havcráõ tlous 

praticantes, ganhando 2flOOO dia rios, e st't 
\"CUCCráõ QllallllO CSÜ\"Cl'Clll Clll SCI'\'it:o 
•In de~ r- aq1;:1 

·t ln.;p•'Uor tlo trar•'Wl .................. . 

1 C:hefc do movimento •..••••..•..•..•.• 
1 Dito dlls 'felcg13phos ............. , .. . 
1 Secretaria ............................ . 
1 Primcii·o cscri!llurario .•..........•.•• 
2 Segundos cscriptnrarios .............. 1:20J$000 
1 l'ratica.ute ........................... .. 
1 Continuo ................ , ........... .. 

I Olllllrfili'ÍII. 

I Contatl•H .•••.•••.••................•.• 
1 Ajudante lln cont::ulor. ..............• 
"i Escriptur:ll'ios ea1la mn •.....•....•... 
2 Praticantes " ............... , . 
1 Impressor de hilhetes a '•~ooo tliario:<. 

.11 <II'ÍIIIt'll f o. 

I :liOONOOO 
720$000 

Ü::'oil: I \lENTOS. 

3:20118000 
1:!>00$0011 
1:200$ll00 
1 : .)Oili!OOtl 
1:inoxnno 

S: ~OilsOOO 

3:ti00$000 
3:ti00SOOO 
2:80'JSOOO 
1:500$000 
2:4008000 

7208000 
72080011 

~ : i)llll$000 
2: '•OIISOotl 

11 :200$00{) 
1 :H0$000 
1:~6llflOOU 

3 Chefes de t.rem ti•• 1." d:t''" ra1h 11111. 2: '.O!l,~OO:l ; 21lfl800tf 
H llitos tlito~ tlc 2.• 1lit.a , .. . . 2:000SOOG 16 01108000 
12 Comluctorcs 1lr tJ'Ctll , . . • . 1 :1SOOHOOO 18 OOüflliOO 
l~sle lllllllCI'O (: variavcl conl'or11W o l'l'PS-

I'ÍIII\'111.11 1hh trcus 



EXECUTIVO. 

PESSOAL. 

Estação da Córtc. 

t Ar,ente •.••••••••••••.•.•..•••• ••.•.•••• 
1 A1udante do agente .................. . 
1 Ftel recebedor..... .. . • • • • • .. . • • .. •• 
2 Fieis de armazem cada um .......... . 
6 Eseriptm·arios " .....•.•••••. 
8 Conferentes » ........... .. 
4 Bilheteiros " ........... . 
2 Escripturarios e agencia » .•••••• 
2 Telegraphistas , .•••.•• 
li Praticantes a 28000 dia rios , ••••.•• 

2:0008000 
1:5008000 
1:2008000 
1:3008000 

9128ISOO 
1:2008000 

ESTAÇÕES DE f,a CLASSE. 

Barra. 

t Agente ............................. .. 
1 Ajmlante do agente .................. . 
1 FICI .................................. . 
1 Conferente a 38000 dia rios .......... .. 
1 Dito telegt·aphista a 48000 diarios ... .. 
1 Tclegraphista a 3$000 dia rios ••••••••• 

Entre Rios. 

t Agente ............................... . 
1 Ajudante do agente .................. . 
I Ftel .................................. ~ 
1 Conferente a 38000 •••••..••••••••••••. 
1 Dito telegraphista a 48000 ........... . 
1 Telcgraphista 38000 ................. .. 

ESTAÇi'iES Dt: 2.• CLASSE. 

JJc!cm. 

1 A~ente ............................... . 
1 Fiel ............................ • .... .. 
1 Conferente tclegraphista a 48 dia rios .•• 
1 Telegi·aphista a 31J idem ............. . 

Deungano. 

1 A~ente ..... ......................... : 
1 Fiel .................................. . 
t Confm·ente a 38000 diat·ios ........... . 
t Dito telc~I·aphista a 41!000 idem ...... . 
t Telegrapnista a 38000 idctn .......•... 

PARTE U. 

273 

VE!I'CIUNTOS, 

4:0008000 
2:8008000 
2:8008000 
4:0008000 
9:0008000 
9.fi001JOOO 
6:0008000 
1:~sooo 
2:4008()()0 

8 

3::1008000 
1:8008000 
1:8008000 

li 
11 
11 

3:2008000 
1:8008000 
1:8008000 

IJ 
8 
8 

2:8008000 
1:3008000 

8 
IJ 

2:6008000 
1:5008000 

s 
8 
IJ 



l'ESSOAL. YI:::-iCIMEN1'0S • 

ESTA\:ÕES DE 3.• CLASSE. 

llngenho Novo. 

1 Agente ••.••.... ••••••.• •.•••..••.•..... 
1 Conferente telegraplusta ••............ 
f Telegi'3llhista a 3HOOO di:. rios ..•...... 

C ttscatlnl'll. 

l Agente .............................. ,; 
1 Conferente tclcgraphista a tH dhnius .•. 
1 Telegraphista a 38 idem ............. . 

Snpopl'lllllll. 

t Agente ............................ - •.•. 
1 Conferente Lelegraphisla a 18 di:uíus .. 
1 Tclegr3Jihista a 38000 idem ........... , 

.llaclwmbomba. 

1 Agente .............................. .. 
1 ConrerNlte telegraphista a 48 diarios .. 
1 Telegraphista a 38000 idem ........... . 

Qncimado.~. 

1 Agente ................ · ............... . 
1 Conferente telegraphista a -1/J diarios .. 
1 Telegraphista a 38000 itlem •.......... 

Rudâo. 

1 Agente ............................... . 
1 Conferente telegraphista :. 'M lliarios .. 
1 Telegraphista a 38000 idem •.•.•.•.... 

Santa ,tnna. 

1 Agente ............................... . 
1 Conferente telegraphista a -18 dia rios •• 
1 Telcgraphista a 3/JOOO idem .•.•...•... 

1 Agente •.....••.........•...••...•....• 
1 Conferente telegraphista a ts tliarios .. 
! Tclcgr:.t,hista a 3~000 idem .•••..•...•. 

2:-lOOSOOO 
1:4003000 

8 

2:toogooo 
/J 
11 

:!:200SOOil 
B 
IJ 

2:2008000 
B 
B 

2:2()()1JOO'J 
8 
B 

2:200/JOOO 
/J 
B 

2:200/JOOO 
8 
B 

2:200/JOOO 
/J 
B 



EXECUTIVO. 

I'ESSO,\L: 

CommÚcio. 

1 Agente ............................. · .. 
1 Conferente telegraphista a 48 diarios •. 
J Telcgraphista a 3HOOO idem ........... . 

Ubá. 

1 Agcutc ....•.•....•....•..• • ... •. • • • ·. 
l Confcrcutc tclegratlhista a 411 diarios .. 
l 'fclcgl':l[lhisla a 38000 idem ........... . 

Parnhyl1a. 

Agente .....•...............•.•....•... 
Conferente tclcgraphista a 48000 dia-
•·ios .................................. . 

1 'fclcgra[Jhisla a 3SOOO dia rios •........ 

llJCIIdt:s. 

1 Agente .......•.•....•.......••........ 
1 C!Jnf'creutc tclegraphista a 48000 dia-

rios ........ ······················~···. 
1 Telegraphista a 38000 dia rios ......•.•. 

Ypiranga. 

1 Agente ............................. .. 
1 Telegraphista a 38000 diarios .•...... 

Macacos. 

1 A"cntc ............................... . 
1 Tclegraphisla a 38000 diariDs ••...•.•.. 

Em uma das categorias acima designa
tias serão classificadas as novas esta
l..'·ões, que se estabelecerem no prolon
gamento da Estrada, tendo o mesmo 
numero de Empregados e vencimentos, 
que a cada uma está fixado. 

PARADAS· 

S. Cllristovãu. 

t Conl'crl'lllt~ tclcgtaphisla a 48000 dia-
t·ios ... ..•.......................•...... 

n:NCIMENJllS, 

2:2008000 
11 
I! 

2:2011$0UO 

f :800$0ll0 

11 
11 

1 :õOOgooo 
11 

1:00081100 
li 
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PE!SOAL. HNCIMENTOSo 

s. Francisco Xavier. 

1 ~onferente telegraphista a 48000 dia-
rios .............•........••........•... 

Riachuelo. 

1 Conferente telegraphista a ~8000 dia-
rios ...........•.•...................... 

Todos os Santos. 

1 Conferente telegraJlhista a 48000 dia-
l'ios ....... .•.••.•...••.•.......••••...• 

Bifurcação. 

1 Conferente telegrapbista a iSOOO dia-
rios •••••••••••.• ••••·•··•·••••·•·••••·• 

2.• SECÇÃO, 

1'racçiio. 

1 Chefe de tracção ...................... . 
t Secretario ............................ . 
t Encarregado da estatística a 58000 dia

rios. 
Os machinistas e foguistas, cujo numero 

é variavel conforme as necessidades do 
serviço venceráõ de 28800 até 78500 
diarlos, segundo suas habilitações e 
classes. 

O numero de ajustadores, malhadores, 
guarda-chaves, c outros encarregados 
de trabalhos mecanicos dependerá das 
necessidades do serviço. 

3.a SECÇÃO. 

Officinas. 

t Chefe de officinas .................... . 
t Desenhistas de t.• classe ........... .. 
t Dito de 2.• classe .................. .. 
1 Armazenista ........................ .. 
1 Ajudante ............................ . 
2 Eserlpturarios cada um ............... 1:2608000 
1 Praticante ............................ . 
Além deste pessoal ha os OJICrarios das 

oflicinas, em numero indeterminado, 
cujos vencimentos I'Cgularáõ de 1HOOO a 
6S500 diarios. 

1:toosooo 

1:4608000 

1:4608000 

1:4608000 

4:8008000 
1:8008000 

4:8008000 
:1:8008000 
1:2008000 
1:8008000 
1:0808000 
2:5208000 

7208000 
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PESSOAL. VESCIIIB NTOS. 

4. 1 SECÇAO. 

Serviço de conservafàO. 

i Chefe de conservação •.•••••••••••••.• 
E' um dos 4 chefes Ae secção pertencen-

tes ao pessoal teclmico da 3.• divisão. 
1 Escripturario •..•..•••...•••.•.•••••••• 
1 Praticante .••.•..•••••••••••••.•.•••••. 
1 Conductor de 1.• classe e 2 ditos de 

2. a classe tirados do pessoaltechnico da 
mesma divisão. 

Gratificação J)or procedimento exemplar 
e assiduidade. 

Os empregados deste quadro que durante 
cada trimestre não incorrerem em mul
tas, e nem em falta do serviço ~r qual
quer motivo que seja terão direitO a 
uma gratificação equivalente ao seu ,·eu
cimento de dez dias. 

3.1 DlYUio, 

Pessoal technico de engenharia já fixado 
em quadro approvado por Decreto n.o 
4326 de 28 de Janeiro de 1869, ao qnal 
compete os vencimentos marcados na 
tabella que acompanhou o mencionado 
Decreto. 

1 Engenheiro em chefe ••••..••••••.•••• 
1 Primeiro engenheiro ................. . 
4 Chefes de secção ..................... . 
6 Ajudantes de 1.• classe .............. . 
IS Ditos de 2.• classe ................... . 
6 Conductores de 1.• classe ............ . 
9 Ditos de 2. • classes ............. : .. •. 

OBSERVAÇÕES •. 

6:0008000 
•:soosooo 
3:6008000 
3:0001000 
2:4008000 

1:2008000 
7208000 

12:0008000 
8:400800() 

24:0008000 
28:8008000 
18:0001000 
18:0008000 
21:6008000 

Além dos ordenados constantes dos quadros anteriores, o~Di· 
rector poderá conceder au pessoal de Engenharia empregado 
em trabalhos de campo,. viagens ou serviços extraordinarios, 
ajudas de custo e graliucações temporarias até seis mil réis 
68000 J dlarios. 
Aos outros. empregados da i.• e 2.• divisões, poderá igual

mente conceder JJratificações até o limite de tres mil réis (38000) 
dlarlos, por distmcção no cumprimento de seus deveres. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio de 1869.-Joaqtlilll 
.dntão Fernandes Leão. 
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DECRETO N. 437~-DE 25 DE MAIO DE 1869. 

Aut"ri~a !I incorporação da comll:mhõa Ouvia! do Alto Amazonas e 
npprovn os respectivos ~Pstatulos. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Fluvial 
do Alto Amazonas, devidamente representada c Tendo 
ouvido o Parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Es lado, exarado em Consulta de 2rJ de Março 
llo corrente anno, Hei por bem Conceder-lhe a neccssa
ria autorisação para funccionar c Approvar os respecti
vos Estatutos, que com este baixão, acompanhados das 
motlilicações constantes da rcfcritla Consulta e assigna
tlas por Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conse
lho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
AgTicultura, Commerdo c Obras Publieas, que assim o 
tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte c c(nco de Maio de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indepenclcncia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Impei·ador . 

.fo11quim Antão Fernandt!s T.mio. 

iUo•liGeação a ttne se a•r.fere o Decreto n.o 437-i •lesta 
data. fettas nos F.statutos •la Companhia Fluvial do 
.1\.lto Ama7.onas. 

L • At·t. l." A Companhia incorpora(la em 13 de 
Novembro de 1867, na Cidade de Belém, da Província 
llo Parú, em virtude da Lei Pt·ovincial do Amazonas, 
n. 1Jj8 de 7 de Ontubro de -1866, e do Decreto n. 3898 

/de 22 de Junho de 1867, denominar-se-ha-Companhia 
Fluvial do Alto Amazonas-, e durará por vinte annos 
na fórma do art. 26 do decreto c i ta do. 

2.• Art. 2. • A séde da gerencia da Companhia será 
na. Cidade de Manáos, nos termos do art. 2. o da Lei Pro
vincial n. HS8 de 7 de Outubro de 1866. 

3. a Art. ~.o A companhia tem por fim a navegação 
a vapor nos rios Madeira, Purús e Negro, segundo as 
clausulas l e ~ elo Decreto n. 3898 de 22 de Junho 
rln 1867. 

''··" Art. t:J. A Companhia Jlmlcrá continuar além do 
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termo do seu contracto, se assim lhe convier e obtiver 
do Governo Imperial a. necessaria <\Mtorisação ou entrar 
em liquidação antes de findo o prazo estabelecido no 
art. Lo, nos casos seguintes: (Seguem-se os diversos 
paragraphos.) 

5. a Art. 15, § 2. o Nenhum accionista terá mais de 
dez votos, seja qual fôr o numero de acções que possuir. 

6. a Art. 2ã, § 4. o ])irigir a esc ri pturação da Com
panhia de modo que se faça em fórma mercantil c por 
partidas dobradas. e esteja sempre em dia. 

§ 7. o Propô r á Directoria o numero c categoria dos 
empregados ao serviço da Compantria, nomear e dcmit
tir livremente os que lhe lbrem subordinados c fi:ur 
os respectivos ordenados; ficando tudo sujeito á appro
vação da Asscmbléa Geral dos accionistas. 

§ 9. o Representar a Companhia perante as autori
dades na Província do Amazonas, e alli demandar c ser 
demandada, precedendo autorisação da Assembléa Geral 
dos accionistas para as transacçõcs que se tornarem 
necessarias. 

7.n Fica alterada a ordem dos arts. 2~ a 28. Os 26, 
27 c 28 passaráõ a ser 24, 25 e 26, e os 24 e 25, 27 e 28. 

8. n Al't. 27, §L o Designar o estabelecimento de 
credito para deposito dos fundos de reserva e deterio
ração do material, c bem assim dos saldos de receita 
c despeza; designar tambem o estabelecimento para o 
seguro dos vapores da Companhia. 

§ 4. o Nomear, rcsponsabilisar, suspender e demittit· 
o gerente quando por infracção do·paragrapho antece
dente ou má gestão dos ncgocios, proveniente de igno
rancia, falta de energia ou pouco zelo resultem á 
Companhia prejuízos que razoavelmente pudessem ter 
sido evitados; sendo licito ao gerente recorrer para a 
assembléa dos accionistas, que dará ou negará provi
mento ao recurso, o qual não ·terá etTeilo suspensivo. 

§ 5.0 Solicitar á asscmbléa geral ou ao Governo Im
perial, quando competentemente autorisado, a. isenção 
de direitos, de conformidade com o contracto. 

9.n Art. 29, §Lo Convocar a reunião da assem
bléa geral, quér ordinaria, quér extraordinariamente. 
A convocação, exceptuados os casos marcados nos Es
tatutos, serâ feita com a antecedencia de vinte dias, e 
por annuncios publiçados tres vezes nos jornacs mais 
lidos do Pará e Amazonas. 

lO. • Fica supprimido o art. 39. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 2ã de l'tlaio 1lc t8G9. 

Joaquim. Antão Ftwnandes Leão. 
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Estatutos da ~ompanhia Findai do Alto Amazonas. 

TITULO I. 

Art. L o (Modificado). 
Art. 2.0 (Modificado). 
Art. 3. o O capital da Companhia será de 800:000~, 

estipulados no art. 1.0 do contracto feito com o Governo 
Imperial, em tO de Julho de 1867, e dividido em oito 
mil acções de 1006000 cada uma, podendo, entretanto, 
ser elevado a t .500:000~, se assim o julgar preciso 
a assembléa geral dos accionistas, e precedendo auto
risação do Governo. 

Art. ~-o (Modificado). 
Art. 5.0 Para o desempenho de seus encat·gos, terá 

a companhia os barcos a vapor da tonelagem e força 
nunca menores das estipuladas nos seus contractos, e 
mais aquelles que forem precisos, sob proposta do ge
rente e approvação da directoria, quando pela urgencia 
do tempo, ou de outra imperiosa necesstdade, se não 
possa ouvir a assembléa geral. 

Art. 6.0 No caso de se haver deemittir novas acções, 
para elevar o capital inicial (Art. 3.0

) serão estas ven
didas em leilão mercantil. 

Art. 7.0 Os accionistas que não acudirem ás res
pectivas chamadas no tempo que para isso fõr pres
cl'ipto, pcrderáõ em Lenelicio da Companhia as acçõcs 
que possuírem, e bem assim as entradas já realisadas, 
que serão addicionadas ao fundo de reserva. Excep
tuão-se, porém, os casos em que occorrerem circum
stancias extraordinarias, c forem justificadas dentro de 
60 dias, perante a Directoria, que poderá remil-os da 
falta, sujeitando o justificaute á multa de t % ao mez 
pela mora, com recurso em qualquer caso para a As
sembléa Geral na sua primeira reunião. 

Art. 8.0 As acções que, cahindo em commisso, não fõr 
este levantado nos termos do artigo antecedente, rever
teráõ em proveito da Companhia, e serão opportu.na
mente vendidas, addicionando-sc o lucro, se o houver, 
ao fundo de reserva. . 

Art. 9.0 Os subscriptores das acções emittidas e por 
cmittir, até o limite do capital actual da Companhia, 
entraráõ no momento da subscripção com a prestação 
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de 5 % do valor nominal jfue, nos termos do art. 218 
do Codigo do Commercio, servirá de maior garantia á 
subscripção. 

Art. tO. Logo que forem approvados estes estatutos, 
far-se-ha a primeira chamada de tO% do valor nominal 
de cada acção, e outra de igual valor com o intervallo 
de dons mezes, precedendo sempre os annuncios de que 
trata o art. 38. As outras chamadas se1·ão realisadas 
quando e como o resolver a dircctoria, guardando-se 
porém sempre entre uma e outra ~hamada um inter
vallo nunca menor de tres mezes.\ 

Art. H. A transferencia das acções só póde verifi
car-se depois de realisados 25% do seu respectivo ca
pital, e sómente se operará por acto lançado no Hegis
tro da Companhia, com assignatura das partes contrac
tantes, ou de seus pt·ocuradores, munidos de poderes 
cspeciaes. . 

Art. 12. Os accionistas só respondem pelo valw de 
suas acções (Codigo Commercial art. 298), as quaes 
poderão ser doadas, vendidas, cedi.das, hypothecadas, 
legadas ou por qualquer outra fórma transferidas nos 
termos do artigo antecedente. 

Art. t3.' (Modificado). 
§ :L o Por fallencia ou quebra. 
§ 2. o Quando se verifique .a perda de dons terços do 

capital social. 
§ 3. o Quando fôr provada a impossibilidade de ser 

preenchido, ou por insufficiencia J].o capital, ou po1· 
qualquer outra causa, o intento e fim social. 

§ 4. o No caso de ultrapassar o circulo de suas 
operações traçado por estes estatutos, ou de serem 
dirigidas de um modo contrario ás condições e regras 
por elles estabelecidas, ou pela Lei n. o t083 de 2~ :!c 
Agosto de t860. . 

Art. 14. A dissolução da Companhia, nestes casos, 
só poderá ser resolvida em assembléa geral, quando pre
sentes accionistas que reJ!resentem dous terços do ca
pita! social, prescrevendo a mesma as~embléa o modo e 
fórma por que em tal caso se deva fazer a liquidação, e 
observando-se as disposições do art. 338 do Codigo do 
Commercio, e do art. 58 n. o õ do Reuulamento n. o 738 de 
2i> de Novembro de t8õ0, ou judicialmente nos casos do 
artigo antecedente, a requerimento de qualquer dos 
accionistas, e finalm,ellte por lhe ser cassada a autori
sação no caso de violação destes estatutos, c da citada 
lei n. o t083. 

l'.llltl u. 
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TITULO li. 

DA ASSEJ\IBLlEA GF.RAJ.. 

Art. HL A assembléa geral compor-se-ha d.e todos 
os accionistas, que nos termos destes estatutos, consti
tuem a companhia, observando-se o seguinte: 

~ L o Um ':o to por cada dez acções. 
§ ~.o (Modificado). 
§ 3. • Os acc íon is tas q uc possui rem menos do dez 

acções terão ingresso na assemblêa geral, e poderão 
discutir e propOr qualquer indi~ação; não poderão po
d~m votar. 

Art. :l6. A assembléa geral se reputará regular
mente constituida, logo que estiverem presentes ascio
nistas em numero que representem tluas mil acções, 
salvo quando tiver- iic deliberar sobt·e a matcria dos 
arts. 3, U e ~7, ~ :l. •, para o que deveráõ estar reuni
dos accionistas que representem ao menos dous terços 
tio c:i pital soe ial. 

Art. :l7. A assembléa geral reunir-se-ha ordinaria
mente na 3. • dominga de Março de cada anno, c ser
llJe-ha por essa occasião presente o relatorio da dirc
ctoria, balanços, c quaesquer outros esclarecimentos 
concernentes á gestão da Companhia. 

Art. :l8. Será convocada ~xtraordinariamente: 
~ :l. o Sempre que o solicite a directoria e requeira o 

gerente. 
~ 2. o Quando accionistas possuidores de mil acções o 

requeirão, declarando o motivo da convocação, a qual 
não lhes poderá ser negada. 

Art. :l9. Aos accionistas, em sessão da asscmbléa ge
ral, é permittido o exame amplo e detalhado de todos os 
negocios da Companhia, exceptuando-se porém os casos 
de reunião extrilordinaria, em que será permittida 
unicamente a discussão e exame do facto ou factos, que 
tiverem motivado a sua convocação. . 

Art. 20. Quando a asscmbléa geral seRão puder reu
nir por falta de numero, nos termos do art. t6, o Pre
sidente fará nova convocação com o intervallo nunca 
menor de vinte e cinco dias, e serão válidas quaesquer 
deliberações tomadas, !lcja qual fõr o numero de accio
nistas que se reunir. Nos casos porém dos arts. :l.o, 
H c 27, ~i. 0 , serão pn'cisa::; segunda, terceira c quarta 
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convocação, com espaço de vinte dias para a primeira, 
quarenta para a segunda, e sessenta para a terceira, 
sendo então válidas as deliberações tomadas, seja qual 
fOr o numero dos accionistas presentes. 

Art. 2L Serão admittidos a votar : 
§ I. • Os tutores por seus pupillos. . 
~ 2. o Os maridos por suas mulheres. 
§ 3. 0 l) pai pelo filho menor. 
~ 4. • O curador pelo intenlicto ou curatelado. 
Art. 22. Os accionistas que forelll por acto translati

cio, nos termos do art. H, só serã~ admittidos a votat· 
tres mezes depois de feita a transferencia das respectivas 
acçõe~ no registro da Companhia. 

Art. 23. Compete á assembléa geral: 
§ t,o Alterar ou reformar os estatutos da Companhia, 

submt:ttendo-os assim modificados ã approvação do Go-
verno. . . 

§ 2.0 Eleger seu Presidente e Secretarios, bem como 
os membros da directoria. 

§ 3. o Eleger uma commissão de tres membros, que 
tenha a seu cargo a revisão de todos os balanços e balan
cetes apresenta dos á dil·ectoria e por esta á assembléa 
geral, com relação-á economia da Companhia-o. • 1..
Esta commissão instituirá sobre elles minucioso exame, 
c dará á assembléa geral, em sua primeira reunião, conta 
motivada de tudo, moralisando ao mesmo tempo a re
ceita e despeza da Companhia. 

~ 4. • Approvar ou desapprovar 9 dividemlo do pri
meiro semestre do anno economico feito pela directo
ria. Tambem approvará ou desapprovará o parecer da 
commissão do exame de contas. 

~ ti. o Autorisar a compra de vapores e mais ma·
terial fluctuante, construcção de armazens c ponte, 
como dispõe o contracto geral e bem assim a compra 
de pr.cdios ou terrenos necessarios para uso e scrvico 
da Companhia. · 

TtTUW lU. 

DA AD~IINISTRAÇÃ~ DA COMPANHIA. 

A1·t. 24. A administração da Companhia é confia1la a 
um gerente na Cidade de Manáos. 

Arl.. 2!). Ao gerente 1la Companhia compeli': 
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§ :l. o Apresentar annualmen te até :l5 de Fevereiro 
de cada anno ao Presidente da directoria um relatorio 
circumstanciado e demonstrativo de todos os negocios 
terminados, ou pendentes, relativos ao anno findo, e 
bem assim tudo tluanto possa interessar aos :tsso-
ciados. . 

§ 2. o Apresentar igualmente ao Presidente da direc
toria um balanço semestral da receita e despeza da 
Companhia até :l5 de Fevereiro e Agosto de cada anno, 
e bem assim um balancete mensal contendo a receita c 
despeza de cada mez. 

§ 3. u Franquear á directoria, ou a qualquer de seus 
membros ou preposto a cscripturação e balanços da 
Companhia, sempre que o solicite. 

~ ~.o (~lodificado). 
~ ts. • Propôr á directoria a compra tle vapores cons

trucção de otlicinas c annazens, acquisição de prcdios e 
tcncnos, c bem assim com sua autorisação prover a 
Companhia do material preciso ao serviço da navegação 
c suas dependcncias. 

§ 6. • Executar c fazer executar os estatutos da 
Companhia, c mais regulamentos peculiares, e indicar 
qualquer reforma ou alteração que lhe pareça con
veniente. 

§ 7. o (Modificado) 
~ 8. o Confeccionar, de accordo com o Governo, as ta

bellas de fretes c passagens, nos termos prescriptos no 
contracto. 

§ 9. o (Modificado). 
§ :lO . .Organizar os regulamentos peculiares ao ser

v~ço da _Companhia, submeltendo-os á approvação da 
threctona. 

§ H. Exigir fiança ou caução dos empregados que 
tiverem sob sua guarda dinheiro ou valores da Compa
nhia, e bem assim solicitar da directoria o seu concur
so para o bom desempenho de suas attribuições, quando 
o julgue preciso aos inte1·esses da Companhia. 

b., blRECTOl\IA, 

Art. 26. Haverá uma Directoria nomeada pela as
sembléa geral, e composta de um Presidentç e dous Se
cretarios. 

Art. 27. A' directoria compete: 
~ t o (Modificado). 
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§ 2. o Examinar por um de seus membros ou prepos
to a gerencia da Companhia e suaa dependenc1as, es
cripturação, caixa, é tudo quanto possa interéssar aos 
associados. -

§ 3. o Examinar se os con tractos celebrados com o Go
verno são fielmente executados, bem como os estatutos, 
deliberações da assembléa geral, e regulamentos pecu
liares. 

§ ~-o (Modificado). 
§ õ. o (Modificado). . 
~ 6. o Organizar com os balanços e balancetes do ge

rente, de que trata o art. 28, ~ 2. 0 , outro com •JUe se 
ache babihtada a marcar e realizar os dividendos que 
devem ser distribuídos pelos accionistas nos mezes de 
Setembro e :Março de cada anno. 

~ 7." Representar a Companhia, tratar com o Governo 
em seu nome, demandar c ser demandada, transigir ou 
deixar de transigir, conforme julgar mais conveniente 
aos seus interesses. No Amazonas esta faculdade é por 
excepção conferida tatnbcm ao gerente. ( ~ \l." do 
art. 25. ) 

§ 8. o Esclarecer o get·ente todas as vezes que fOr con
s ullada, sendo suas decisões obriga torias para o mesmo. 

Art. 28. Ao membro da directoria ou preposto que, 
nos termos do § 2. o do art. 27, tiver de fiscalisar os in te
r esses da Companhia, será arbitrada utna gratificação 
razoavel pela mesma dircctoria. 

DO I'RESIDEJSTE E SECRET.\RlOS. 

Arl. 29. Ao Presidente tia asscmhléa compele: 
§ L" (Modilicado). 
~ 2." Abrir a sessão, encenai-a, conceder a palavra, 

dar dircc•;ão aos trabalhos, mantct· a ordem, c assig-nat· 
com o Secretario o expediente que fôr expedido em 
nome da assembléa geral. 

§ 3. o Ler o rela tol'io da gestão da Companhia, c com
municar as deliberações da assembléa geral á direclor ia 
para que as cumpra e faça cumprir. 

~ ~-" A nenhum accionista o Presidente pm•miltirá 
faltar mais de tres vezes sobre o mesmo assumpto, á 
excepção do gerente ou membros da directoria, que 
poderão sempre respoQ(\er ás arguiçõcs que lhes forem 
fPi tas. · 
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Art. 30. Ao l. o Sect·etario compete: 
~ 1. o Verifiéar a legitimidade dos accionistas e fazct· 

a chamada dos mesmo3. 
§ 2. o Lavrar as a c tas da assembléa geral, assignal-as 

com o Presidente, substituindo-o na sua falta ou impe
dimento. 

Art. 31. Ao 2. o Secretario compete: 
~ :l. o Apurar c verificar a votação. 
~ 2. • Substituir o f.• Secretario. 
Art. 32. O .accionista immedia to em votos na eleição 

de Secretario substituil'á o segundo no seu. impedi
mento ou falta, e assim suecessivamente. 

TlTt1L(I IY. 

DOS DlVIDENDOii E FUNDOS DE RESt:ltv A. 

Art. 33. Dos lucros líquidos de operações etieetiva
mcnte concluídos no respectivo semestre, se deduziráõ 
em cada semestre, primeiramente 3 "lo para .fundo de 
reserva, que é destinado a fazer face ás perdas do capi
tal ou a substituil-o, c 5 "/. para deterioração do ma
terial ; o restante serà dividido pelos accionistas, 
guardada a disposição do 2." membro do § :1.7 do art. ü. o 

do decreto n. 27:l:l de 19 de Dezembro de 1860. 
Art. ar.. Quando o fundo de reserva a ttingir a 50 % 

do capital social, será então o excedente dividido pelos 
accionistas: e na tlissolur_;ão tla Companhia, o fundo de 
reserva que então existir, será accumulado ao capital e 
dividido figualmente pelo:-; associados, em rela•;ão ás 
act;ões que possuírem. 

TITULO V. 

Art. 35. O gerento procurará sempre que lhe fôr 
possível ultimar as contestações que se suscitarem, por 
meios conciliatorios ou fpor arbitro!', recorrendo só
mente em extremo aos.lrihuuacs. 
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Art. 36. A directoria, por meio de annuncios nos 
jotnaes diarios, convidará os accionistas a fazerem suas 
entradas: estes annuncios serão repetidos em todas as 
capitaes das províncias em que houverem accionistas, 
c guardaráõ para os pagamentos o prazo nunca menor 
de 30 dias. 

Att. 37. Quando nas votações da assembléa geral hou
ver empate, decidirá o Presidente, que além do seu 
voto como accionista, terá voto de qualidade. 

Att. 38. Só poderá ser nomeado para membro da 
commissão de contas, directoria .ou gerente, quem 
tiver, no primeiro caso, de 20 acções, e nos dous ulti
mas, de 30 acções para cima. 

Art. 39. (Supprimido). 
Art. 1:0. Todos os vapores da companhia serão segu

ros em estabelecimentos que mais garantias olfereção, 
a menos que não prefira a assembléa geral, que a Com
panhia o faça de conta dos accionistas, e só poderá re
solvei-o por dous terços do capital social. 

Art • .U. Os accionistas ausentes, salva a cxccpção do 
§ :l2 do art. 2. • da Lei n.• :1.083 de 22 de Agosto de :lS60, 
se farão representar nas reuniões da assembléa geral 
por procuração, que deve ser em tal caso presente ao 
Secretario. 

Art. U. As acções que exigem estes estatutos como 
condição de aptidão para os cargos de membro da direc
toria ou gerente, são reputados como caução e sujeitas 
ao bom desempenho daquellas commissões. Não podem 
portanto ser alienadas senão depois de tomadas c ap
provadas definitivamente as contas dos a c tos de cada 
um desses agentes. 

Art. 43. A' Companhia fica marcado o prazo de cinco 
annos, a contar da approvação destes estatutos para 
concluir a distribuição de suas acções, bem como a ini
ciar as suas operações até o mez de Julho do anno se
guinte de :1869. · 

}>ará, 4 tle Dezembro de :1.868.-Elias José Nunes da. 
Silva, Presidente.-José de Castro Freitas, servindo de 
1. • Secretario.-Pedro Antonio Machado, 2." Secretario. 
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DECRETO N. -'375 - DO l. o DE JUNHO DE 1869. 

Dá nova tabella de dietas, para uso dos Hóspitaes e Enf~rl!lari~s 
1\lilit:lres. 

Hei por bem Determinar que, ·d'ora em diante, se 
observe nos hospitacs e enfermarias militares, a ta
llella de dietas, que com este baixa, assignada pelo 
Barão de Muritiba, Conselheiro de Estado, Senador do 
Imperio, ~linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Guerra, que assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de 
Junho de mil oitocentos sessenta e nove, quadragcsimo 
oitavo da Indcpendencia c do Imperio. 

Com a rubl'ica de Sua l\hgcstade o Im pcrador. 

Barão lle Mrtritiba. 



EXJ::t:UTI\0, 

D~CHETO N. i:nn- n" u JIE JUNHO DE ll;tiU. 

Aug111euta o capital da COIII(I:lUhia du gaz do l';mí. 

Atlendendo ao que me requereu a compatiltia de 
p;az do Pará, devidame nle representada, e de run
i'ormitlatlc com o I' a rcce r tia Sce~:ão dos Negodos do 
lmpcrio do Conselho de Eslado, exarado em Cun~ulla 
de 2!1 do mez passado, Hei por hem conre!ler-lht~ il 

necessaria autorisação para augmentar com "iulc ,. 
dnco mil libras esterlinas o capital com que princi
piou a funccionar no Imperio, na fôrma do ll1•rrl'lo 
11." 3ti:IO de 27 de l\larço dn 18(i(i . 

.Joaquim Antão Fernandes Lcâu, do Meu Conselho, 
l\linistro c Seerclario dn Estado dos Ncgodos 1la Agri
cultura, Commercio c Obras Publicas, assim o lenha 
cnlenditlo e fa1~a executar. Palacio do Rio de Janeiro. 
em onze de JÜuho dn mil oitocentos sessenta e II0\'1.; 
IJUadragesimo oila\'o da lndl'peud,mt:ia ~~do lmperio. 

Com a ruhrira de Su:1 l\la!.!1~SL1tle o lmpnr;1dor. 

Jotl'f'tÍIII Jultio Ft'l'lllllllln Lr·tiu. 

IJEt:HETO N. '~:Ji/-111·: ll H!·: JU:'>UI) IJE 186!1 . 

. \uLol'i>a a iucorpOI'a~ã' da Comp;mhia Connnrrrial de ~·:~uros nwriti
mos, t•stabclccida na Capiti11 da Pro\ in tia da Bahia, e appr'J' 11 

>I'IIS I'Sl •[Hlos. 

AtlOiltlt•Julo ao fJUC 1\Ic rcquet·eu a Companhia Com
mcrcial de seguro;; marilimos, eslalwlccitla na Capital 
da ProYincia da Bahia, c devidamente representada, ,. 
Temi o ou r ido o parecer tia Seeção dos Ncgocios tio Im Jll~
rio tio Conselho de Estado, exarado em consulta de :11 tio 
mez passado, Hei por hem eonccdcr- lhe a ncccssaria a u
torisarão para t'unedonar c approvat· os respceti ros ~~:>
talulos eom as modilil'<lÇões, queeum esl.elJaixão, fcilas 
d c areordo 1'0111 ai' ~""-i go'Jll'. ias cons I a 11 I I'S da rl'l'nr id~ l'l•ll-

1'.\IITE ll, :n 
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sulta c assiguallas por Joaquim Antão Fernandes Leão, 
do Meu Conselho, l\linistro c Scerctal'io de Estado dos 
Nef)'ocios da Agricultura, Conunercio c Obras Publicas, 
qu~ assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em onze de Junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quatlragcsimn oi ta v o da lndepentlcncia 
e do Impcrio. 

Com a ruLrica de fina l\lagcstalle o Impcra1lor. 

Joaquim . .:lntlio Fcnunules Lf>ria. 

MotliRcações feitas nos t.'stututos da Cmnt•anhia Com• 
nu~reial de seguros nutritimos, a 1100 !iC r~fci'C o IJc• 
<rrcto 11. 0 ·131"1' dcst:~ cl;~_ta. 

1." Art. !). " Os aerionislas inslallatlores,uu outro,; 
quaesquct· que tle futuro o vcnhãu a ser, poderão na 
fúrma t.la Lei vender ou traspassar as suas ac1:ões, (H'eee
dendo porém approvação da ti irceluria quanto ao lluYo 
accionista. N.[o será v;'l\illa quaiiJUCr alienação, fúra 
desta condição, c conlinuarú a ser rcspunsavel o acdo
uista cedente, emquanto não satisfizer esta obrigação. 
~."Art. i!1 ~ unico. U lermo, estando assignallo pelo 

rcucntc e pelo sueGe~sor, ([!'~onera aqucllc c obriga este 
novo accionista. 

:L a Art. 2 L ~ unir o. A di redol'ia c mais funcdonarios 
da eomvanhia serão aunualmcule eleitos, sentiu prolti
l•itlo Yolar t•ur procurador lte~:;a elei1;ã1J. 

L" Art. 2:J.1Jos Ires direclures uut serú caixa,~~ cun1t1 
l;tl n•sl'nnsavel pelo.~ capilaes 1la l'!mtpatthia a seu (:ar
g,,. 0:-; fundos e r1~11d i uwnlo~ da ro111[1anh ia ~erão1UL
pregados em apolin·s 1lo l;o\erHo. 
~." Art. 2U. Todos os auuus se darú balalll_;o e do pro

dueto liquido tlas operações lindas, incluindo o quu re
sultar das ag-encias, sc1·ão deduzidos 10% para fundo 1le 
reserva, e8 ''/.para serem divitlitlos igualmente pelos 
tres tlircdores, como eompeusaç,ão de seu traballto. 

ti. a Art. :J'L l'ótle reunir-se extraonlinariamenle a 
convite da dirccloria para ncg-ocios cxtt·aordinarios ou 
velo respectivo presidente, quando um quarto dos ac
cionistas lh'o requererem com causa motivada; e ordi
nariamente no mcz de Julho do ca1la anno em dia indi
ratlo pela rcspedi v a di I'Cc1:ãu para prestação de contas c 
Hul"a l'!ch.:<'io (ar!. ':!1 ~ H!lÍI'Ol. 
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i. • Art. 33. A assemblé:t geral, legalmenle consti
tuida, é a competente para alterar e reformar estes es
lat!ltos com votação de dous terços dos accionistas que 
cst1 verem preseu tes,e •JUC estes representem pelo menos 
metatle do capital da companhia. Ficará, poróm, depen
dente da pt·évia approvação do governo imperial a exe
cução de qua I quer a I te ração e reforma, quo fôr votada. 

Palacio do Rio de Janeiro, emllLleJutlho de t8U!J.
,fuaquim Aoltlu Ft•nwlules Leao. 

Estatutos da Culllllnahia Commercial de seguros 
marítimo. 

C.\PITLLO I. 

D.\ t..:O:UI'A:"IIIA E SEU:> FI:'\S, 

Art. 1. o A sociedade installarla na cidade da Bahia, 
Impel"io do Brasil, aos 30 dias do mez de :Mat·ço de i8B9, 
denomina-se-Companhia Commercial-e tem pot· fim 
fazer por sua conta toda a especie de seguros ma ri! i mos, 
fúra e dentro do lmpcrio, nas comliçõPs pt·evi-;t:ls uo;:; 
estatutos. 

Art. ~-" O funtlo ou rapilal tia Companhia Commer
t:ial é de oitocentos rontos de róis, moeda correult', 
tli vitlido em acç•ics de um conto de réis, cada uma. 

Art. ~l." Scril de prompto cll"cetuatla uma entrada de 
;; "/.,que serú ronst)I'Vatla intat:la: (\ •tnatHio alg-um si
ui,;lro ou empenhos da romp;lllhia o n\igircm, a tlirec
~:Io faritlogo outra chamada igual, ou lanlo quanto haste 
para fazer face ;w desfalque havido (ar!, H). 

Art. ·L" H a v e ri• um fundo de t·escrv<~ par a occoner 
tamuem c em primeiro lugat·, ao previsto no at·t. :3.", 1\ 

se compot·á de 10 °/0 tirados annualmcntc dos rendi
mentos da companlda. 

Art. l'L o As apoliccs, recibos, acções, contractos e 
mais obrigações sodaes serão assig-natlos pelos direclo
res, com rcsponsallilitlatle solitlaria, em hal'lnonb com 
as auturir.açfies da asscmbléa g-eral, ou o eslipulatlo no,; 
l'SLatut.us; e o fat·;io pelo seguinte motlo: 

!'ela C•Jillpaullia CntUilltlr•·ial .-F. F. F. 
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Art. (i." Qualquer documento firmado por dons dire
dores, tem a mesma validade, como se o fosse pelos tres .. 

Art. 7. • A companhia não tomar:\ risco algum sobre 
um só navio, á vela ou á npor, que excCLla lle ü •;. do 
seu rapital. 

Art. 8." Scr:"t tln trinl;~ annos a duração tlesta com-
pauhia. . 

Art. 9. o (1\lodiliratlo. l 
Arl. Hl. Quantlo tenha tle ltaver alguma lJUestão en

tre a companhia e algum seguratlo, ou mesmo fJUestüefi 
de natureza diversa, serãotlt~citlitlas pelos Trihnnaes rio 
lmperio: atJIICllas, porl~m, qnn por :u·.cordo das partes, 
Jtudcrcm ser ronliatlas it ar!Jilros commt~reiaes, sm·ão 
tles te modo resolvi dar. 

Art. ll. A companhia sct·á rcpresentatla em lotlos os 
seus negocios, extemos e internos, por uma tlirectoria 
•JHC em tudo zdar:'t o,; ,;f'lt~ tlireitos, eomo ~:au~a provria. 

CAPITULO li. 

Art. l:!. E' reconltet:itlo aceionista tle,;la companhiu 
quem possuir uma ou mais act;ões, mas só terão votos 
Pm assemhléa geral os t(Uc possuírem cinl'o ou mais, 
tres mezes antes da reunião (art. ;n .) 

Art. 1:1. Em eoHfonnitlatlt~ rom o art. :1." siio obri
gados os a~.:cionistas arluacs, ou seus pr·oeuradorc~>, a 
vel'ificarem a entrada de cinco por cento do valor das 
ac1·:1~s que suiJSITev,~rão, logo IJUC o Governo autorize a 
fm:mação da eompanltia. Aquelles que o não fizerem 
no prazo llc quinze dias tlepois de avisados pola tlirce
ção, serão excluidos, mas responsaveis pelos prejuízos 
que dessa escusa possão resultar á companhia. 

Art. 14. Os accionistas são do mesmo mollo olJriga
dos a fazer entrar na eaixa da companhia a quota 
q uc lhes fôr reclamada pela direcção, para fazer faee 
a algum desfalque, ou conservar o funtlo, c os que o não 
lizerem no lleeurso de :10 dias, por si ou por seus 
procuradores, serão excluídos c pertlcráõ a beneficio 
da companhia, não sú as entradas que houver realizado, 
como os lucros 'I u c I h e pudessem v ir a loca r· , c 
sempre responl'avei:-; 111}lo prnjuizo a que derem lugar., 
··tmfonne o art. 1:1. 
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Art. lii. Uma vrz ratl:1 aJinO dnl'antP. o mcz dn Ja
ur.iro, rPunir-sP--ha a mesa, dirrc:c,ão ccommis~ão fisc:1l, 
para examinat·Pm a lista dos acci~tnisLas c ajuizarem a 
solidarirdadr de r.ada um, para qnc, no easo dr al
gum hanw priorado tlc~ circumstandas, exigir-lhr nw
lhor garantia. 

Art. Hi. D:mdo-se o caso tlc c"clusão de alg·um accio
nista, pelas razões tkst~riplas Ju•sle;; e.~lalulos, a tli-
rccloria far;í venda das acc:Õt)S no tlccurso de :10 
dias, por intcnuedio de cori·ctor publico, c cptallilo 
faltem os titulos, cmittirú novos com a mesma nullli'
racão elos inutilisados. 

AJ'l. 17. Cessa o inlel'csse cle f!llalrpwt· arcionista 
nos easos tlc morte, fallcnria, ou falta ús ohrig:~r:üps 
que lhe são acpti impostas. 

No caso de mo1·tr pa~saráõ as acções a ser }li'OJlrie
datlc dos herdeiros, caso estes •·csidão no Impcrio, c 
rlt'1m fiança itlonca; c em caso de fallencia serão postas 
c•m hasta publica por conta da massa; 

Art. 11:!. Para que os herdeiros trmhão o direito 
que lhes concede o art.. 11, devem aprcsentar-sr~ ;'t 
clirccção no tlccurso de :10 dias, c prestar a fiança exi
giria pelo mesmo artigo. O refericlo prazo é o max:imo, 
para em lodos os casos se dispôr tias acções vagas por 
morte, fallcncia, ou qualquer exclusão, assim como, 
rcssa nesse mesmo prazo a rcsponsabilillatlc !los mPsrno~ 
mortos, fallitlos ou ex c luillos. 

Art. Hl. Os accionistas da companhia commcreial, 
são só responsavcis para com clla, até o valor rcpre
sen lati v o rias acções que possuírem: neste sentido 
lta v crú um I i vro do tnr mos, que serú ass ign:Hlo não sú 
)JC}o::; acrionislas inslalladorcs, COIIlO pelos f)UC O viert•Jll 
a ser. 

Paragrapho unico. ( l\loditlcado.) 
Art. 20. Nenhum aceionista poclcr<í possuir mai~ rl1• 

'10 acções tl<'sla companhia. 

CAPITllLO 111. 

Art. 21. A atlminislração r, g-cJ•tmcia dc~sla rompa· 
nltia sm·á fri t:t por l.t·e~ tlircelot·es o!Pitns na asi>nlltbli'•a 
~rpr:ll onliuaria 1l'cntre os :.rrioni~la~ 1~JH' possuil'l'lll 
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a trcs mezcs dez ou ma i:; ac1;ões, c sct·ão responsa
veis in solidnm (art. 6. 0

). 

Parag-rapho uni•~o. ( Mütlificado.) .. 
Art. 22. Sendo •JUC em algum tempo os prejutzos da 

eompanhia dwguem ;'t ':W 0
/, do capital representativo 

a direcção reunirá a mesa c a commissão fiscal para 
providenciar a I"I)Spcilo, podcn•lo logo suspender os se
guros e convocar l'lll se~uida a assemhll'•a geral para 
resolver o qtw parecet· mai~ rotn-,.ni••n!P. 

Art. 23. (Modilkndo. i 
Art. 21,. A direr•:ão iw•l•·t·ú nomear ag-ent•~;;, dentro 

ou fl\ra do lmp<'rio segundo o.o. inll'rcsscs o reclamarem. 
e lhes conre•kr;'t pt·••eiso,; podet·ns 11ar:J. Plll tudo prorP
derem como d•dcga1los dl'sla companhia. 

Art. 2r:i.Os ngenlcs, de ![lW trata o art. 2í pen·c
heráu uma commis:-;lo l'~lipnlada pela dit·erção, qtw 
scrú tirada dos ne.~-odo,; c seguros que liquidarem, 
salvo deliberação da a~~cmblüa em senti•lo tliYerso, em 
cujo caso se ouvirá a commissão liseal. 

Art. 2ü. Osdirectorcs c:;tipularúüo premio e condi
ções do seguro 1la maneit·a que lhes parecer mais con
veniente, tendo em atlc111,;ão o porto !lo destino, capa
cidade uo commallllan te, estatlo llO wn-io, 1'.-;tação do 

·tempo e outras 111ai~ cin:umslancias. 
Art. 27. Do mesmo modo, a direcção é autorisada a 

pagar aos segurados Ludas ;ts perdas e damnos, a lt'l o 
valor seguro, scgnmlo ··onslar da apolicc, ten1lo em 
vista a boa fé do,.; me~ mos ,;ngurados, c pro mo\ cntlo por 
c>Le modo, o futuro ncdito da companhia. 

Art. 28. Os premios 1los seguros serão pagos á di
nheiro a vista, quando não t>'íTI'llcrcm de ;jQ1~000. 
Quando o premio do seguro l'õr superior a riO,')OOO, a 
directoria lJodcrú aceitar uma letra ú sua ordem, a 
prazo nunca maior 1k seis mczns, cxigitHio garantia s1~ 
julgar prerisa. 

Art. 29. (1\lodificado.) 
Art. 30. Na reunião ordinaria da asscmbléa geral 

(no mez de Julho) a dirccção apresentará o r·elatorio 
com as melhores e mais el:11·as informações em relacão 
ú marcha da companhia, c com elle o parecer da coin
mi!isão Hscal, c o baLw•;o •tuc ;:crá fechado em 30 de 
Junho de cada anno. 

Art. 31. Dando-se impossihiliuade, ou ausencia de 
algum direclor pot' mais 1lc 30 dias, serit chamado a 
tomar possn o pt·imniro suppleutc, e na falta I!Pste o 
2." ou:3. 0

• No caso de demissão forçada ou voluntaria, 
o snppl~nle póde ~c!' logo chamado a tomat· posse, 
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Paragrapho unico. Esgotando-se os tres supplentes 
nomeados poderão servir, em ordem de votação os im
metliatos a estes (at·t. 39.) 

Art. 32. E' da competencia da direcção admittir 
e exonerar os cmp1'%'llLlos, marcar-lhes salarios, ct,c., 
tendo em vista a intclligencia e capacidade dos mesn{os, 
e de L udo tla r á ron Las ú assembléa gera I na sua pri rue i r a 
l't-tmião. 

CAPI'ITLO lY. 

Art. :_l:l. A :~~scmlJlt'·a gr·ral da Companhia Commerrial 
compGe-sc dos accionistas de uma ou mais acçi'les, e :'t· 
•tf'clarará consli tuid::t com a presença de trinta accion i~
l::t::; que representem, pelo menos um quarto do ftmtlo 
subscripto. As suas decisões serão tomadas por ma i o ria 
dos membros presentes, c não havendo numei·o sulll
l'ientc no primeiro tlia, será de novo convocada, e fnnc
cionar:i. então com qualquer numero. De toda fónna, 
precederúii annnneio~ nos jornaPs, I rcs 11 ias a n lt'~ da 
J'I'Uil ião. 

Art. :l'L (l\lotlific:ldo.) 
Art. :m. Na assPmltli·a g-eral não siio :ulmissiwis JH'o· 

t'ur:H,:õcs, nem 11111 acdonista potler:'1 votar pot· nutro. 
Podem, por{mt, os pror:uratlorcs, que ahnnan~m accio
nistas ausentPs, faz11r numero e como taPs tomarPm 
partn nas delibera~,;õt•s tla mesma asst'lnhll~a, nwno~ n:1s 
\'ol:tciies dn P.SCí'Ulinio secrl'lo. 

Ar·t. :m. Por ocea:-:ião da reunião ortlinari:l do mt•z dt~ 
Jnllto de 1871, 1111as que annualmente se seg-uirem, a 
as~Pmhlt'·a gc1·al elegerá, por escrutínio secreto, e maio
ria relativa de votos. (Art.21, ~L 0 ) 

~ L o A mesa, que tem de dirigir os trabalhos da 
mesma assembléa nas seguiu tes reuniões, c se compi'le 
Jc um presidente e tlons secretarias classificados em 
p1·i meiro c segundo. 

§ 2. o Atlirecção, que se comporá de tt·es membro~ 
d'nn trc aquelles que possuil'em tO ou mais acções. 

~ :L • Tt·cs supplcntcs da llit·errão nas mesmas co11~ 
dicües. 

~ ~.· Acommissãofiscalque sccomporá dPII'Psar
r.ión is tas, possuidorc;; de c in co ou mais acçõcs. 
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~ ii." Nenhum ar<'ioni-:t::~ pwlt>r:í nxPrr.t>t' dou~ c::~rgo~ 
ao mP.~mo tempo, nem os direr-Lor4'~ e agrntrs de outras 
rompanhias madlimas, podPrão !'!f>!' rlr.ito~ para ahrum 
do.~ cal'!ro~ ar i ma. 

Art. :17. Nas Plr.i(i'iPs por r.:o;ci'Íllinio sprrr.lo, lerão 
um voto os accionisla:> (JUC Livet·cm cinco ou mais ac
ções, terão dous votos os que tiverem de 10 a 19, c tres 
,-o tos os que possuírem :!0 ou mais aeçõcs. (Art. ?!0. :~ 

Art. :18. (l\lodilic:Hlo,) 
Art. :m. O Presidente da mesa será su1Jstilui4lo nos 

seus impedimentos pelo Vice-Presidente, e este pdos 
SPtTelarios, 110tlnntlo prct'Hehrr-sc o lug-ar destes t'OTll 
os Íllllltediatos em votos. ti.-; tlin•dol't'S SPrão snhstilui
tlos ptdos tres supplnut•~s nleito:;, •~ na falta dnslcs, 
pdos IJIIC se .<;cguin~m t)lll votos. A eonunissão list~al, 
quando impcdilla em pal'le ou no l.o<lo, ser:·, pr!'tlllrhitla 
t'011l os imnw!lialo.~ Plll vola1::io (Art. :lli.) 

CAl'ITtTLO V. 

0\ Ul)IIIIS~\0 FJ--:C\1.. 

Arl. '~O. Haverú uma commi:>são fiscal, composta tlt> 
Ires accionistas (art 3li) que~~~ encarregará de examinar 
as conta:-~ n mais ne.!{ocios tia companhia, c lhe cumpre 
apresentar o sPu parrePr :'1 a!'scmhlóa gPt'al, inronnan
do-a tio cstatlo c mardta da rompanhia. 

Art. !JJ. A commissão <lc contas tlai'á parecer, alóm 
disso, sobre as reformas autorizadas no art. :38, on a 
rtJ:>pcilo de outros negocios não ~~specilicados nos esta
tutos, c sobre os t[Uacs seja urgcnlP resolver. 

Bahia, 30 tlc l\larço de 18UU.- Domin!Jos Soare.~ Pe-
1"eim.- Lino Por{irio rl(t Sil/)(t.-111mwl.ll.Joaqnim Bodri
gllf>. -- AMonio de Freitas P(trrmfwg Junior. 

-···-
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DECRETO ~. 'i1i8- or. H or:: Je:-;uo m:' IRH!l. 

D:>rr.g:t o ~rl. 3â 1!0 llerrf'ln 11." ii'H df' H IIP Ahrii tle 1Bô8. 

Hei por hem, Usando da Attr ihuição que Me confct'c' 
o art. 102, ~ 12 11:1 Constituição, dc1·ogar o art. 35 do 
Decreto n. 415'1 tlc 13 tlc Abril de 18ü8, c Determiuar 
que fiquemlimitallos a dous os olliciaes de(gabinete do 
?llinistcl'io do Impcrio, podendo um dellcs ser nomeado 
•frrftH·a uo l]liatli'i1 ·rtà Secretaria, com tant(l porém que a 
gTal.ifieação •lf· amho~ não nxrrtla ú fJliantia :mnnal dt• 
fJ.: R!iO,~OOO. 

l'anlino .Josú Soares de Souza, do l\leu Conselho, 1\[i
nislro n Secretario de Esta1lo dos Negodos do lmJmrio, 
assim o lenha entendido c faca executar. Palacio do 
Hio tlc Jancit·o, em quatorze dc.Jnnho de mil oitor.cnlo:; 
st~ssnnta c noH', f(ltadt·agcsimo oilavo da [ndepcndnncia 
I' do lmprrio. 

. ···- ---

IIECBF.TO N. '(f/!1- rn: !li nE .JP<\H<l oE Hlllfl. 

Ctllli'Ctli~ :10~ vapOl'<'S, lh'JIIO(ll'il'liade de Alfreclo llnolh& Cornp.", 
l'lllJII'ei-(:Hins ua linha de: nare:,ra~·ün entt·e Lh'l't'(lllol c as pro
\iudas elo Cear;·,, .Haranh;io e l'arú, a'f r:utlageus cld Jl:ll(lll'le~. 

' ' 

U:>amlo da aulorisação que 1\le confere o Decreto 
n." 803 tlc 20 ue Setembro de i85í, Hei por hem Conceder 
aos vapores, tle proprietladc de Alfredo Bootlt & Comp., 
em]Jrcgados na linha de nave~ação entre Li vcrpoole as 
proviueias do Ccarú, 1\laraultão e Parft, os mesmos favo
res c isenções outorgados aos da eom]Jauhia Li n•J·pool, 
Brasil antl Rivct· Platc Stcam Navigation, sal\-os os di
l'l'ilos n,;Lahelecidos em henelicio tias rasas dt~ t·arid:ull' 
,. os dn anroragl'lll, soh a~ clausulas qnP hai\.:'1rão ro11111 
lll'f't'dOll. :lf{()() dt• !I d1~ Fc•Yf•rt•irn ele• IHiii. 

I'.II!TE 11. 
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~ 
· Joattuim Antão Fernamle:; Leão, do Meu Conselho, 
~linistro c Secretario de Estado dos Negocios ua Agri
t;ultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha 
Pnlentliuo c faca executar. Palacio uo Rio de Janeiro, 
ern dezascis de 's unho de mil oi toccn tos sessenta c nove, 
quarlrag-esimo oitaYo tia Indnpcndenria c do Imperio. 

-·-
nEGRETO N. 11:180-nE lfj llE Jli:'<IIO llE l&i\l. 

Concctlc á companhia da dt~sohslruct:ão da foz do rio S. Gon
t;alo, na rrÕvincÍa de S. Pt•dro, a ÍJccc~sàri:t autorisariio para 
fimrcionar c approva St~ns Pslalnlos. 

Atlrnrll•ndo ao qnc l\It~ rt•qnrrrn a companhia tla rlt>:<;
o!J~lrttcr-fío tla foz do rio S. l:ont~alo, t~.~talwleeida na l'i
thtlc tlt; Pelotas, tla Provineia -,\e S. Pt•dr·o, c tlcvida
mcntc t·rprcsentarla, I' de conronuitladc com a minha 
ímmcdiata rr~olw;:ão dt• fi tl<~ i\lan.:o tio cotTcnte anno, 
tomada sohl't' o parecer ua scct_:.ão tios N cgociO"- tio lmpc
rio tio Con,.elhn de E'latln. t>xaratlo em eonsnlta tle um 
tio mr•r. anterior, Ht>i JHH' lu~m Concttlm·-lhe a nect•ss:tria 
autorisa~ão Jlara futwt:ionar e aJ!provar os re~pcdiro,; 
t•statutos com as motlilicat;ões qun c:om rste !Jaixão, as
signadas por Joaquim Anlão Ft~t·nandes Leão, do l\leu 
Conselho, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios 
da AgTicull.nra, Commet·cio e Olnas Publicas, IJllC ássi m 
o tenha entendido c faça cxecu tu. 

Palacio do Rio de Janeiro, em dezaseis de Junho de 
mil oitocentos sessenta c nove, ,quadragesimo oilavo 
tla lnliependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcslatlc o lmpcrallor . 

.loaq11i111 Anltlo Ft'l"lllll!ffes l,f'iio, 



EXF.Cl'TlVO. 

Motllflea~ões • feitas nos Estatutos da Co111panbla cl:1 
desob'itrucç:\o da foz do rio S. Gonçalo, na Provincl:t 
de S. Pedro, a que 'iC refere o Oer.reftt n.o 4:JSct dest.n 
data. · 

I. 

Art. 6. o A tt·ansferencia das acções será permitlida 
só depois de realizado o qu:.trlo do capitat segundo prt>~
cTeve o a1·t. 17 do l)pcrPIO n. 2ill de W dl' Jkzemf,ro 
de' 181)0. 

O novo po,;;;uiclor sú podt•r:c Yotar depois ele a\ c:rh:uh 
a t1·ansfrrencia nos livros da rompanhia, ftO dia~ antc·~ 
da J'I'Uilião cla asscmhlc\t ~.·c·ral. E'\rt•ptua-s'' a t ransfc·
n•ncia por het'all(:t. 

11. 

Art. 8." A asscmuléa geral compõe-se de todos o:; 
accionistas presentes, representadas as corporac;.ões e 
sociedades por seus atlministrallores, gerentes ouso
cios : os menores por seu~ tutores : os a uscn tes do 
município, enfermos e senhoras aceionistas }>or seu;; 
procuradores, salvo o caso da eleição da tlirl'cto•·ia. 

Totlos têm o direito de tliseutir. 

111. 

Ar!. :Hi, ~ !J. o Nomcat· annualmcnle d'enll'tBeus Illl'lil
llros o Presiden le, o Secretario c o Tltcsonrciro. 

O 1. o tlil'Ígirá as discussões; o 2. o lerá o expeclien tr. 
e rcrligir:"t as actas; o 3. o terú a seu cargo a eaixa tia 
companhia, fazendo recolher. os tlinhci1·os :co Jhni'O 
tlt>sig-uatlo no conlraelo clc 21irk 1\[:tio riP IHiiH., c• rc·:tli
zando as tlespczas por meio dr~ cheqnc's. 

rv. 

Art. 20. A rompanhia terá sua sétle na eitlat!.J de 
Pel?las e:.~lu~ar:"t po!' cinco annos, segundo prescnn·cm 
a lei provrncwl11. 6~9 de 9 de Dezembro de 1867 e o ci
tado conlracto de 26dcl\laiodc 1868. 

Y. 

Art. 21. A dissolução da companhia ll'l':'t lng:cr·: 
l. o Realisado o fim da sua im•litui~ão. 
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2." Reronheci1la a impns~ihiliila1le do fim ~ocial. 
3. o No ca,;o de falta 1lo capital, fallcncia ou qualquer 

outro motivo justillca\·cl, comp•·chcn1litlas as hypot.hc
SI'.·~ dos art~. !l;i c ,;r<:>;uintrs 1lo cilatlo Drcrrto n. 271 I. 

YI. 

Art. 22. Hcwh·ida a liiJUidação da companhia, sed 
distribuído pelos accionistas o fundo lii[Uiilo, f(UP 
lhes pert.encl'l', em divi1l1'1ldos l'PSPI'Clivo.~ ao ralar dr 
cada acção. 

\'li. 

Art. 23. Do;; lucro~ liqni1los das opcra(:õt~s conclui
das 110 n~speclim snml'sln~ se ;kduzir:'tõ 8 o lo, ,;lml[o 
7 "lo para o dividendo tio:; aecionislas ~~ l "In para a 
tm·mação tio fundo de reserva. 

A distribuicão do dividendo será feita semestr:ll
mcnte e vedadá, quando o capital estivPr desfalcado em 
r i •·tu de de perdas. 

O fundo de reset·va ó destinado a fazer face ás pct·da,; 
do capital ou a suhstitnil-o. No caso tlc liquillar-sl' a 
comprmhia, sl'r:'t 1li.~lrihnido pelos a1·eioni~tas. 

Ylll. 

A rl. 2L Os trabalhos da companhia comcçaráõ, lo,!!;o 
que n~alise a primcita entrada do valor das açt:;ües Llis
trihnidas. Dous mpzes tlcpois de realisada esta 1mtnda, 
dt•vrr:'t Pslar 1listribuillo o !'l>.~lo tias aeçiies. 

1\. 

As clausulas do contracto tlc 2(i de 1\laio do ,181i8 ~iin 
consideradas obrigações 1t1 com pau h ia c a \' iobçiio tll'l
las importarà inobscl'Vaneia 1\os esta lutos. 

Palacio do Rio de Janeiro, mn lli tle .lnnho 1lc 1811!1.
Joaquim Anftio Fcnw1ull's L1•rio. 
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Estatutos dn Compnnhin da dcsobslrucç;lo dtl l'oz do 
l'io São Gonenlo. 

IJa COIII[Jan/11'11. 

Ar L. 1." A c·)mpanilia !la dcsoiJslrueção da foz do rio 
S. Gonçalo compõe-se de to!los os possuidores de ar,;iie~, 
tmitlida!l na fórma destes estatutos. 

Art. ~. 0 O fim da companhia é aprofundar a bana 
deste rio, por· maneira a dar aecesso a cmbarca,~ões de 
barra fúra :tll~ o calatlo de Hi palmos, levando a cfft'ito 
este serviço, nas condições tio eontracto eclc!Jrado t'lll 

20 de l\laio tle corrente anno, entre o g-overno tia pro
v inda, c os Drs. Antonio José Gonçalrcs Chaves c l\lanod 
Vieira Braga c Domingos Rodrigues Hibas, por si e como 
rcprcscntanlcs tlc accionistas, signatarios da acla an
ncxa ao dito con trac to. 

Art. :v O capital tla companhia será de quinhento~ 
contos de réis, moctla corrente, divididos em cinco mil 
ae1~õcs de cem mil réis ca!l::t uma. Nenhum acciouista ,·~ 
rcsponSa\'el por mais do valor tias aCÇÕ!~S IJUC JtOUVIT 
tomado. 

Art. !i." As chaiiHHlas serão feitas ú propon_:ão das nc
ces~idatles tia companhia; n:io ·,erão maiores 1le vinte 
por ccn to, c em menor in Lervallo que dous mezes. A 
primeira chamada não será menor de cinco por cento. 

1\ rl. r;. o Pcnlcráõ o direi LO de acciou istas os 'lu e não 
occoncrcm ú pl'imcira chamada, c pcrderúõ as entradas 
realizadas a beneficio de companhia os que não !'a tis
fizerem as chamadas subscqucn tes. Desta falta sú podem 
ser relevados os menores her!lciros 1lo~ a1·cio11 is tas ~~ 
suas vi uvas, que mostrarem eausa justilicada; com tudo 
serão obrigados ao juro !le sele por cento pela demora. 

Art. l.i. o (l\lodilic:ulo). 
,\ rt. 7." As acções serão numeratlas, e em caso tle per tia 

juslilicada, a t!it·cctoria as substituirá por outras tle 
igua I numero. 

Dtt assl'mbléa geml dos accioni.~ta.ç. 

Art. B. 0 (l\lotlilicado). 
Art. !J." Os \'O los serão tomados na razão do capital~ 

1:onlando-se a cada <H:donísla um \olo por ~~úda' cinco 
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aeçõcs que possuir. Nenhum accionista porém terá mais 
úe v in te votos, t]ualqucr tfUC seja o numero de suas ac
ções. Não tem direito a votar os possuidores de menos 
de cinco acçües. Só podem sct· votados para membros úa 
dit·cetoria os subscriplores tle dez e mais acções. 

1\rl. 10. A assemhléa gt•ral se julgarú constituída 
quando reunidos acdonistas qun t't'(ll'Psentem uma 
tptinla parte Llu rapital suiJ:':'I'iplo. 

Art. 11. Quando wio se reuuit·c•m aceionistas, que t·c
prcseutem o capital exigido no at·tigo antecedente, se 
procederá a nora convoeat~ão, derlaramlo-se que as deci
sões serão tomadas pelos lllt~mhros, que comparecerem 
uo ti ia e Ir ora ma rcatla, r o 111 a 111 t•cetlencia de ri nt:o ti ias 
('dO trlt~llUS . 

. \rt. 12. A assemhlóa !!era I se reunirú onlinariamcnte 
de ~c i.< em s!'is me7.es ;. 1'\traot'(liHariamenlc por t(ual
!fllt'r. motivo de inll'resst· d:1 ,·umpaul1ia, convocada pelo 
fJI'I'stdeute da assnmhlüa .!.:•'ral, fWia tlirL•etoria, ou por 
um nuuwro de an:ionisla~, tpw rt·presentemum tjuinto 
du e:tpilal subst:t·ipto. As couYoca,;õcs serão reilas pelos 
jurnacs eom an tccctlcnda dt) cinco dias pelo menos. 

Art 13. Ctlmpctc ;i asst•ntbll~a g-eral : 
§L" Eleger annualmeuln seu Presilleule, vit.:e-Presi

t.lente e dous Seeretarios, os einco memi.Jros da directo
ria, c seus supplcntes, a t.:ommissão Lle exame de contas, 
composta de tres membros. Podem ser reeleitos os 
mesmos indivíduos para qualtJUCI' destes encargos. 

~ 2." Vigiar sobre os iuteresses da companhia c lici 
observaucia de seus contractos, c tomat· truaestJuer de
liher;u:ues ou metlitlas uteis ú rumpauhia, mesmo as não 
fll"ü\·i~tas nestes Pslalulo~. 

~ :J.o Tomar l'Olllas ú tliredoria, precetlentlo exame 
c relalorio da commissiiu de contas. Esta commiss;Io 
terú o direito de examinar lolla a Pscripluração da 
rumpauhia e petlir aos dir,•rlol'l'" os e,;l'larerimeutus 
precisos. 

~ l,o Aulorisar a dil't)dol'Ía a celclmll· os contractos 
que julgar utcis ~~ tjlle importem ohrir:rat:ão maior que 
dez contos tlc r(·i~. 

Da dir,•doria. 

Art. H. A tlirert;Jo e adminislrat;ão tla companhia 
fit:a confiada a uma tlin·etoria tle t:iuco memhros. 

Arl. tri A' direrl.oria rompt•ln: 
~ I." CtJIIVOt:ar ortliuaria ,. n\tl'aortlinariallli'Hie a 

:~-;~,. 111 1t !t.,a f! C r a I . 
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~ 2." A p1·esentar á assembléa geral todos O!; seis mezcs 
o balanço da receita e despeza, acompanhando um rela
torio do estado do serviço da companhia, c indicando 
as medidas que julgar convenientes. 

~ 3." Nomear um gerente, tJUC póde se1· ou não accio
nisla; e bem assim nomear seu sulJstituto; suspentlcl-o 
ou demittil-o, t(llallllo julgar con~·cniente; contractar 
:-;eu ordenado. 

~ 'J .• o lnspcccionat· a direcção c boa execução dos tra
balhos c contract.os da companhi:1; vclat· os interesses 
c economia tios gastos tia companhia : para o tfUC lira 
autorisatla a repr·cscnlal-a perante o Go\·emo geral e 
JII'OVincial, e t(Ualquet· pessoa, bem como ante os trilm
nacs do paiz, c estrangeiros ex:erceudo Lodos o~ acto~ de 
>:ua gestão com pl1mos e cspecians poderes. 

~ 5." .\utorisa1· as eltamatlas de capital ao.~ arriouis
las, marcadas com dez dias de anlecr•dencía ao lllCIIO'i: 
e a~,;im o pagaml'nto de dividendos. s li." Autorisar o recebimento do illlporte dos direi
to~ contractaJos com o Go\·t~rno Provinda!, JJa fúrllla 
do respectivo contraeto. 

~ 7,° Fazer rontrado;; utds á companhia, preee
dewlo autorisar;ão da assembléa geral nos tJUe importa
rem obrig-ação maior de dez contos de rüis. 

~ 8." Executar c fazer cxceutar pot· intcrmctlio tio 
gnente as disposições destes estatutos, suas resoltH;''í"s 
f' da assembléa get·al. 
~H." (.Modificado). 
~ 10. A ulorisar a remessa de fundo,; de~ tiuatlu~ a 

tlf•spezas fúra da pnncinf'ia . 
• \rt. HL Haverá se:,;s;io urdiuaria da uireduria de 

uwz Clll mez, c C\taordi'uaría quando clla ou o gerente 
julgarem conveuieult•. ,\s suas decisües serão tomad;ts 
por lJiaioria ~~~~voto.~, lnlllatlos por indivíduos . 

. \ri. 17. Suas tlr•risfir•,; llt:otTCSJIUIHieJll:ia ~cr;io f'\flt'
dida:- em JJOlllll da diredoria, e assignadJs pelo l'rrsi
dcute e Secretario. :\s acções snrão, as:;iguadas pores
tes c pelo Thesoure11·o, 

t\rt. 18. A direcloria uão percelJcrá rcuduwuto 
;j l~lllll. 

/Jo !Jacu te. 

Art. 1:1. Ao g-ereulceompete: inspeel'iouar ostra
(t;tllws, ro11 !radar O!Wl';Jl'ios, t'Olllprar ma kriaes, faz.,T 
!!:lc;ameul'h f' ren•hilllf!lllos d,• ,·.oal;t da ,·ouJp:tnltLt. L1-
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zcr a cscripluração da mesma em livros com as forma
lidades· lcgaes, manter a rorrcspondencia, avcrbat· as 
transfcrencias de acções; c em fim dar exceução a todo o 
servilio da companhia c ãs delihet·;>ções da tlit·ecloria, 
soh a llirccliâo c conselho desta. 

Antonio José Gonralves GltwJt's Juuior. -lJomillffOl! llo
tfri!JIIt's lliba.~. -11/auol'l ri rira 1/l'll!f!l. 

DECHE'l'O N. ~,:lHI-nr: i(i llE Jl:.'illll DE H·lli!J. 

Faz allcra~·cies no Dec:1 c:! o n. 'c:JO'I de 30 ele nezemhro tlc 18ti!i 
t)tte Ut\:a n rc:c.:eita " lha a clc·speza ela C:un:u·a ~luuicipal 
ela c·úrlc para o anuo c!c: l~!i;J. 

Allcnlleudo ao tfUt~ representou a lllma. Camara 
l\lunicipal sobre a neec,;siLladc tle serem rednzitlas al
gumas consignaçües tia verba- Dillcrentcs ohra~ -, 
(Iara elevar-se a tJtwnlia destinada ú de-Custas a :p1~: 
t•stá sujeito O cofre lllU!Iicipal-, 110 C'i.Crcicio de UmU, 
c a que as tlcspczas desta 'erba, sendo por sua uatureza 
variavcis;, não podem ser pred~amente lixadas: Hei por 
hem, na conformidade do art. ~:.1 tia Lei n. 108 de ~li 
de l\laio de 18'1:0, allmar, tleulro do nedilo tia ret:eita 
onliuaria, o orçamento tl<llllma. Camara l\lunicipalp<lra 
o referido exercício de 18tiU, pelo motlo seguinte: 

Decreto n. 1o308 de 30 de Dczcmht·o 'In 1868. 
Art. 2. o 

~ 8. o Dill'ercnles obras.-Fica t·cduzido a ~8li:900SOOO, 
scntlo da consign:H;ão de-Calçamento ortlinario-
3:000~000, c da de-1\lelhoramento de estratlas
'1::000~000. 

§ 10. Custas a que est:'t sujeito o cofre muuicipal.
Fka elevado a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:000~000. 

Paulino José Soan~s tle ~~ouza, tlo l\lcu Conselho, 1\li
nts Lro c Scerelario de Es lado dos Ncgocios do Impcrio, 
assim o lenha entenditlo e fac: a ex.ceular. Pa\aeio do 
lHo de Janeiro, em tlezaseis de junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, qnallt:1gesimo oi lavo da Indcpentlenda 
e tio Impcl'io. 

Com a ruhrka tln Sua Ma:l·l•,;l;~tle o lnqu~r:tdor. 

J•,wlillu Ju:;1! Suon·~ '''~ Su11 :,11. ---
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BECHETO N. '~:IR2- DE 2~ DE n;:-;uo DE l8G!). 

l.ouccíle ;'t Sociedatlc-Progrcsso Soroeahnno-:wtorisar;ão para 
fuut:ciouar ·e aJiprova seus Estatutos. 

Attcndcndo ao IJ!lt' lHe rcc[uercm a Societl<!Je Pt'ogrrs
so Sorocaha no, 1l1~V i<la men tf' repn•.;nnla<la e nsta hnl~~
cida na Cida<lr~ <!e Sorocaha, <la Provinda d<~ S. Paulo, e 
de conformi<ladt• eum a Minha immetliata resolucão de 
W do corrente mnz:, tomada sobre o parecer <la Scr:çãll 
dos Nt~goeios do lmperio do Conselho de Eqtatlo, exarado 
em eonsulta de :IJ do mcz: antc•rior, Hei por bem eone<'
d<·r-lhc autorisação para ftuw:iona r e approvar os re~
JWl'tivos estatutos com as modilieaçiies fJUC eom C»Le 
IJaixão, assigna<las por Joaquim Antão Fernandes Ldo, 
:lo Meu Conselho, l\Jinistro c St~erf'!tario de Estado do.; 
N ngoeios r.! a A~ricul tura, Commereio e Obras Puhl iea.", 
que assinl o ténha entendido c faça cxeeular. Palacio 
do ltio de Janeiro, em viu te Lres de Junho de m i I 
oitocentos sessenta c nove, quatlragesimo oitHo d:t 
lnJept•ntlcncia e do Irnperio. 

Com a rubriea de Sua l\lagestalle o lmpera<lor. 

Joaquim Ant(tO Fernandes Le!lo. 

Utulilif'açi'it•s fl'ilas nos "sfafutn" tl:t Snl'ieol:tole- t•ro-
1-:'•'••sso SoJ'oiC":th:uto-:t f(llll se ··cfct·o~ o n:~f'l'lltO n." .J:~s2 
dt~shl •lata. 

I. 

Art. 2." Sen capital ser:t de 200:000,50:>0, tlist.rihuido 
t~m 200 acçíit's dt\ 1:000.)000. Dentro de um annn, wn
ladu 1lesta lia ta, tlt~ver:t e~lar 1'1\:tliz:atlu ('mesmo capital. 

li. 

Art.. ü." A <furação da soei1~1latle ser:'t de qutnz:e annos, 
contados tlo dia em t[lte a fabrica r:omeçH a trabalhar; 
JHHiendo ser proro~·ado esse praz:o pnla asscrnblb g-eral 
dos aceioni"tas, euja deliberação só po<lerá ser exceu
lada 1lrpuis tle a pprovada pdo noveruo fmpt•rial. 

III. 

Art. l'f.. Fil':t ,;uppriruiolo o.~ 12. 
,, UtTF 11~ 
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IV. 
Art. lü. Fica supprimillo o § 1." 

v. 
Art. 2:1. Se no dia designaclo pnla direeloria ou pelo 

conselho dt~ fisca lis:HJío par a a rt~UJJ ião da assemhlóa ge
ral, uã0 í'C reunir nsla nas condições delt~rminatlas no 
artigo anterior, havcd n<liamento para outro dia, e 
nesse dia a reunião se Vt)t'ilicat·ú eom os sor:ios tfue com
pnrecercm, sendo suas tlccisões obriga torias. 

Tanto em um como em outro r.aso o dia c !tora tla r cu
nião serão annunciatlos pdos jornaes ou communicados 
por carta aos accionistas. 

O presidente c secretario da :asscmbléa geral são an
nu~lmentc eleitos pelos arcionistas na reunião ordina
ria a que se refere o ~ li." do art. H. 

YI. 

Art. 26. A assemhlt'·a geral se reunirá ordinaria
mente na fórma do art. H, ~ lü dos estatutos, c extraor
dinariamente todas as vezes que fôr convocada pela di
rectoria ou pelo conselho de fiscalisação, ·ou quanào fór 
isso requerido por aecionistas que representem um 
quarto do capi ta I social rcalizatlo. 

VII. 
Art. 27. 
§§ 3. o e ~.o Suf)primão-sc. 
§ 6. • Autorisar a dircctoria a contrahir emprestimo, 

que não poderá exceder de um terço do capital, nem ter 
outro destino que não seja o custeio da empreza. 

~ 7.• Autorisat· c determinar o augmenlo do capit.al, 
que não podct·:i ser n•aliz:tdo sem a approvação do Go
verno Imperial. 

§ H. Resolver a modillcação llos esta tu tos, ficando 
a execução de qualquer a ltcr~H:ão dependeu te da appro
vação tlo Governo lmperin I. 

YIH. 

Art. ML O capital sol'ial.portldiberação tomada em 
sessão dos nceioni~I:Js c mr~rlianlror~oHsen~odogovrrno 
imJwrial, JHHicl':'l sr~r allg·nwnladu ai{: o duplo, sr~ r·un\ ier 
ao augmenlo do eslahelr:r;imenlo. 

Palacio elo Hio Llt) Janci ro, t'm 2:~ rlC' Junho tln tHB9.
Joaquim Antüo Fernandes r I' do. 
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Estatutos tia Sociedntle -l••·ogresso Soroc.abilno.-

CAPllTLO I. 

D.\ SOI":U:Il.\llE, sn:s FI:"S, onr.\:'\IS.H~\0 E C.\I'IT.\1., 

Art. L • Fica Cl't':ttbnma ~o<~irtlatle anonvma nt•sla ri
tiatle tln SorocalJa, p•·ovineia dt~ S. Paulo, (~om a tlt•no
minação de-Prog-resso So•·oc:lhano-tpiC tc1·á por lim 
estabelecer uma fabrica de liar alg-odão e tecer, de con
formidade com o:> presentes estalttlos, cuja s(·dn n 
tlircceão estará na mesma cidade. 

Arí. 2.• (Modilicatlo.) 
Art. 3. o Os socios serão todos possuidores de acçiies, 

na fórma do artigo antcccdrnte. Cada acção é intlivisi
vcl em relação á soricdade, c deve ser I'Cfll'esrn l:ula por 
uma unica pessoa, quacstfUCr <jUC sejão os contractos dn 
tfue haja sido objccto. 

Art.~. o As acções podem ser datlas, vcntlitlas, hypo
thecadas, lcgat.las c transfcl'itlas, com tau to que és tas 
transacçõcs se fação no cseripto1·io rio cstabrleeiJHI•nlo 
JlOI' actas lanç:ulas nos registros d:t sociedade, com a~
signatura do proprietario, ou de scn procurador com po
deres espcciacs, sal v o o~ easos de exeeuç:1o judie ia I, r de 
serem legados que se verificar:'• por documento a utht•n
tieo da verba testamentaria, ou da autoridade compP
tenle. 

Art. ã. o Esta sociedade te1·:í existencia de direito, 
na data em que estiwrem subseriptas 110 ac«:_'iit's do st•u 
capital. 

Art. G. o (1\Iodilirarlo.) 

CAPJTrLO H. 

OA A ll'II:'iiSTP. IÇ:\0 D \ SllCIEil \ OP.. 

Art. 7." Os uegoeios da sociedadt~ st~rão rr~~ido~ por 
uma dirct:toria composta de Ires membros, tirados d'l'u
ln•. os acciouisla.~. dos tptaC's um St'r:í o pre,dtlt•ult•. 
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Art. 8." Os lrcs cl irrctores serão eleitos pela assem
lJlt'~a g-Pral Llcaccionisla~, por maioria ab~olula de votos 
em n~!lulas de lres nomes, dedara ndo-se 'I lia I dcllcs ó o 
Jli'CsidPJI LP. 

Art. H. • Na falta ou impPililllPlliO 1ll' qualquPr 
tios direc.lores ser:·, rilalllado para snh~lituil-o, o 
imnte•lialn em votos: l'llt falia do pl'l•sid,•nl••, SI'!':·, 
1•siP suhstilui•lo pl'!o din••·lor 111ais \IJ!ado. 

Arl. 10. A dl'ido dos ;lir•·rlorrs st• l'al':i annual
meHLI', ~~ as func1)ii'S da priiJwira dirl'clori:l dl!ra
rúu alt'~ o dia do all!IÍ\'I'rsario, 1'111 IJIW a l'ahrira 
l'.olllf't~:•r a funrrionar, lmnando ''nlão po%t' a JWYa 
dirl'rloria, que den·r:í !1'1' .;ido •·ll'ila lrinla •lias 
anil' . .;, 

Art. ll. Na dl'i•.:iio o SI'ITI'lario, prol'l'dl~ndo :'1 
t:halllarla (ll'la lisl:l dos arrionislas, l'l't'l')wr:i. d1· 1·atla 
um dclll'.' a n•dul:t ronl1'11do 1111 'l'l''O o llllllli'I'O 

de YOlOS ('OI'J'L'S)llllldl'llll'S :'1s :ll'l.:i'ii'S I!IIC )IIJSSII i 1'1'111, 
e fazendo logo a d1~\ ida ronkt'l'IICÍa, a la111:ar:'t na 
ur11a. 

:\ri.. 1'::!. Nenhum arrionisla l1'r:'1 dirl'ilo d1• ,·ntar 
lia asseml.Jiéa gera I por ac1;üf's • )I! C n;io furão dP\ ida
mente reg-islratlas 11os livros da ,;ucil•ti:Hie, pelo meHos 
rlous mezes antes da reunião. 

Art.i:J. Adirecloria tleritll' lutlnsosJH',!!Oeios tlaso
eie•lade, c para esse lim lhe são eonfcritlus plt'JtOS potle
I'I'S, c até pot.lercs em rausa propria. 

Art. JA. A' tlireet.oria compete: 
~ 1. • Fawr aeqnisição das 111acltinas n mais arc•·s

~orioo>, l[tte furem precisos para os l':'>lahdr·rimr·ntos da 
!'abrira. 

~ 2." Contraclar os np1:rario;; I(UC foJ·t~tll pre~:isos 
para o servif:o tia fabrica c suas dl'pewJcurias, rumo 
julgar t:UIIYellÍCilll'. 

~ :L" 1\larear-llws os sala rios. 
~ ft-." Velar sobre o comporlalllf'lllu I' dl!:'l'lll[ll'llho de 

lotlos os empregados, tliri.~·indo-1111',; i.odas as ordt•ns 
que julgar r;onvenicules a hem do SI'I'VÍ1;o, tleridit· as 
t.lnvit.las lfUC possào otfnrcenr-sn, ~~ l'l'lllo\'l~r os oh,;laeu
los que apparccet·em 110 awlamento dos lrab:tlhus ''ro
Homicos da fabrica, c suas rkpcntlcneias. 

§ :1." Despedir os empn·gado~, f]nallllo ontcnder 1le 
justiça, tanto os da fabl"ir;a, como os :lo esaiptorio c 
tleposi lo. 

~ 6." Convocar a assemblóa geral rle accionistas an
nualmenté trinta tlias aute,; •lo mareado para a eleição: 
1Jll'"~'~ntar-lhe o rclalol'il! ,. h:tl:ttll:u do atwo anterior 
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fc·rliado nn ultimo 1lia do anno da su:~ g-Psl;io, e convo
cai-a extraonlinarianwnto Lotla:; as rezes que julgar 
111~1:essario aos intcn'~"es tia soeiedatle, ou á requisit;ão 
de at·rioni~tas, fjlte reprcscnlt'lll um terço das acçõcs 
l'lll i tl i~ las. 

§ 7. • Fa;o:nr esniplurat· os li\'l'os rla socÍt'rladc com 
toda :.1 re.!.!·utaridadt~ e rouforme o~ usos commerciaes. 

\\ H. o E~lalwlet:tT n•gulallli'Htos para reger os nrn
prcgados da sor:icdade nos seus di!Ierentes sPrvit;o.-;. 

~ !1." Fa;o:cr ar.tuisição de todos os hcus moveis ou 
Íllllllo\eis ,. de twlo tJI!anlo flir preciso, assig-nando 
os I'I'SIH'elivos ronlractos, porlcnrlo igualmPnte alhear 
aqudles IH'IIS qne s1: tornarem tlesncressarios; as~ip;nar 
os lilulos e eaut1~las das art:ões e emittil-as nos ra~o~ 
prn\'islos nestns estatutos. 

~ W. Arreradar o,; fundos da soeied;ulc e t'srnlhPr o 
dt•posito 111ais eoHVI'HÍI'Hlc para os mesmos. 

~ 11. Alllllliii'Íar a chamada das at~ÇÕt~s, respeitando 
as condil:õ1~s determinadas nestes e.-;t;llutos. 

~ J2. (Sitpprimitlo.) 
~ I:l. Fa;o:cr a distrihnit;ãn dos tlivitlt•rulos dl' ;wis l'lll 

sl'is lllt'7.l'S, I[Uando e3la pudt•r 11'1' lugar. 
~ H. lkcitlir lorlas as t(IIPSlües, r re,Q;ular torlos os 

neg·oeios 1la sociedade, sal v o os t[Ue são da eumpdcHda 
pl'ivativa da assemhléa geral. 

Art. l~i. A d ircdoria reun ir-se-ha ordinaria mcHlc 
uma vc;-: por semana c extraorrliH;triamenle todas as 
vezes rpiC julgar ncces~ario aos inten·sscs da liOt'iedade, 
eo11stando suas resolut;fíes das ar:f.a,; das respectivas 
sessões, sendo o set:retarlo um dos dircdorcs, lft!P u 
preside n lt: designar. 

Art. lti. Ao presidente compele: 
~ 1." (Supprimido.) 
~ 2. o E\ccntar as dclihcraçiies c resohu;õcs da di

l'l'rloria, 1: as.'ÜgHar ltHlos os coHlraclos t:Plt~hratlos rollt 
e lia. 

Art. 17. As funer;õcs ria dirertoria serão gratuitas; 
entretanto no lim de cada anuo de trabalho, couforn11~ 
os lncros que d1~r a fahrira, a as~cmhlóa g-eral dos at:t~io
nislas pmlcrú ariJitrar uma gratificação a carl:t um 
de seus membeos, tendo em attcnção o traiJalho c inlc
ressc que dcscn v oi verem~ 
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CAPITULO IH. 

Art. 18. Os accionistas da socicuatle serão represcrt· 
t.ados para o exame dos negocios della por um 1:onsellw 
dn liscalis~u;ão composto 1le trcs membros eleitos d'cntre 
si to1los os annos na assemblüa geral onlinaria, l}twndll) 
tiver lugar a eleição da tlirectoria. 

Art. 19. Ao conselho de liscalis;u:ão compete: 
~L" E'\alllinar l'srrupnlos:tuwnll' o estado da r;wri

p 1 u r;uJio ~~ O}ll'r;u;<I<'S <la soe i1·d ad e. 
~ 2." E:Guninar igttalm<•nlt' qual lt>nha si1lo o com

portamento 1los l'm prega<los 1la sor i1•d;ull~. 
~ :J." Fisralisar se. o~ prl'~entc•s estatutos ~~ regula

mento intento da fabrica I' sn:t-; tli~pentli'Jirias l1~m sido 
n:stridamcn lc observados. 

~ \. 0 Examinar o balanço geraltla sociedade, que a 
llireclorla deve aprescn Lar ~~ asscmiJlóa geral dos ac
cionistas no fimlle cada anno tle sua C'\isleneia. * 5. o Convocar a assemllil'a dos a1~eionistas quamla 
julgar neeesgario aos in teres se~ tia sodetlath•. 

Art. 20. Para o Jim uctiWIIlinaLio no artigo antece
dente a fabrica c suas tlcp1~t11lencias serão fran,1ucarlas 
ao conselho de fiscalisação., ~~a 1lirectoria lhe dará lodos 
os esclarccimcn i os fJ tw lhe forem cxig idos. 

Art. 21. Conclui1lo o cxamt~, o conselho de ti~calisa
ção fará um relatorio, ntJtJita\ cmittirà sua opinião so
lrre n csta1lo da socicdadt• e sua administração, podendo 
fH'opót· qualt!UI'r me1litla .pte julgar util. 

Este rclatorio e o da tlir·t~l'loria serão impn~ssos eom 
o halant;o e 1\istrihuido~; jll'los acriunistas. 

CAPITUTO IY. 

11\ ASSEMllLt::.\ GEfi.\L. 

Art. 22. A assemhlea é a reunião de todos os accio
nistas, ou, pelo menos, de tantos qu.e reprcscntcill 
douil terços do capital social rcalizatlo 

Art. 23. (Modilicado.) 
Art. 2~. l'odo o aceionisla terú um voto em cada uma 

acção até completar dez, que é o maximo que poderá 
represl}nlar por si, ou como procurador de outro. 
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. \rl. 2~. O acdonisla qUI~ resitlir ftira tlnsta cidade, 

on que achar-se fc'wa desta I>rovineia, poderá votar por 
procuração passada a outro accionista que o represente 
{_salvo o caso de eleição para dircctorcs c conselho de 
til'calisação ), não podendo nenhum procuradO>r repre
sentar mais de um accionista. 

Art. 2G. (MoJilicado.) 
Art. 27. A· asscmhléa geral compele : 
§ l. o Ouvir os relalorios da dircetoria c conselho tle 

fisralisa<:ão, ú vista do balanço de cada anno, c appro
val-os depois tlc postos em tliscn~=-ão. 

~ 'Z." Eleger os membros tb. direc lo ria c tio conselho 
dt~ fi~calisarão. 

~ :1." (~ui~primido.) 
~ L" (Slljlpi"ÍIIIido.) 
.~ r;." O arc.ionista que Lin~t· a palarra u5o poderá 

faltar mai~ de duas vezes sobre o mesmo olijeclo, rx
c.eptua!lllo os tlircdorcs ou accioni~las para se tlefen
tlert'IIl no r a." o de ~t'rcm :~ceusados. 

~ fi." (1\lndifirado.) 
§ 7. o ( l\lod ifiratlo.) 
§~.o Elrgcr JII'esidcnle e tlircdor qun sti!Jslituãc• 

:~os qur, til'<'l'rm fatlc.~itlo ou se Liwr demittitlo. 
~ !J. o Man:at· gralilir.ar::to ao~ llll'lllhros tia dircdoria 

quando julgar conveuien"te. 
~ 10. Hcsolver sobre a Ycntla ou écssão da fabrica, 

tl issolução da socie!lat!c ou incorporação de lia a outra 
socictladc. 
~H. (Modificado.) 
Art. 28. As deeisücs em asscmbléa geral serão to

madas pela maioria rlc Yolos represenl.a<los: porém as 
dedsücs sobre os~~ ü.", 7. 0

, 8.", U.", tO c H tio artigo 
antcccrlentc, só poderão sct· tomadas em assemhl<'·a ge
ral, C\pressanwntc coBvocada para !ai fim, c por dou; 
tcrt;os pelo menos tle Yotos representados. 

CAPITULO V. 

DO ESClUPTOI\fO E DEl'OSITO. 

Art. 2U. A sociedade terá um cscriplorio c deposito 
nesta cidade, e tanto um como outro terão os empre
gados que forem pt·ceisos a juizo d:t dircctoria, c a C\

pcnsas da sodcdadc, bem roi!to os livros lfUC clla julgar 
que são uccessarios. 
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CAPITrl.o \'1. 

IIOS 1111\F.ITO~ F. llE\EIIFS OOS .\r.t:IO!'iiSTAS. 

Arl. 30. A~ acçücs são rcalizaveis em prcstaçõns nos 
prazos que forem mareados pela di ror: to ria. 

Art. :H. As chamadas serão feitas sc.!.nllltlo as neers
sidades da sociedade, c na razão do valor cst.imat.ivo 
das dcspczas que tiverem de ser fritas com os trabalhos 
<11 fa hriea, c srrãu annunriadas com o prazo tlP :10 tlias 
jll'lo JIWJIOs. 

Art. :1'::!. A falta de pontualitlade na n:aliz:u;ão das 
quotas ehamatlas 110 prazo t•stalwlecitlo pela dircctori.l, 
serú punida com a 1~xclusão do ;1ceionist.a impoutual, 
tJtW pcnlerú em lwnelieio da sül:it•dade as entradas an
teriormente vrl·iticadas, sah·o os rasos justiticados ú 
satisfação da dircetoria, t]tte potlerá mandar rereher 
JlOsteriormente as entradas impontnaes, exigindo neste 
raso juro pela mora nunca menos dn 8 °/,., durante o pc
r iodo que orronc a illlJHllllualitlatlc; ticallllo eulcndilln 
que a rlircrtoria tem o tlireitn til' i!Pclarnr em rummisso 
as acr;üe>: sol1re que otTUITt' a itnpontualitl:illt•, tlcrendu 
JllliJiiear que fieão nullas e Sl'lll \'alur, t•ll'edna!lllo a 
emissão de outras que as snJ,~tituãn. 

Art.. :u. As acçüe~ scriio ao portador, podl'rú porí•m 
a UÍrCelOrÍa declarar 110 \t~I'SO O lllllllt' do flU"~UÍdOI' IJIW 
assim o exija. 

Art. :\L A tr:msl't•n•nria 1!1' :~r1.:11ns não prHlt•r:"l ter 
lugar por llli'ÍIJ al,!.!'illll, ~t'll;i" dl'poi~ .In ITalizadas 1luas 
prc~tat;ik,; ou rll:llll:llla~. 

Art. :l:i. No 1':-wriplorio da dirt•rtoria haYI'r;·, 11111 rn
gisll·o llOIIIÍHal dt: todo~ os po~suidort•s d1' art;iít•s. ,\s 
transl'crt•Jlt~ias serão a\ nh:1das por adas l:u~t;adas em 
Jirro rompetenle. 

Art. :Hi. As tlespczas dn to.m r outras com a lransl't·
rcneia de ratla ac<)io não pmlcrJo exn•der ;"t quantia 
cl e J t:.llOO . 

Ar!. :17. No caso de pertla ou extra do de uma ou 
mais aeeües da soeiedadn a tlin·etoria substituirá os ti
tulos pcÍ-didos por outrÓs, que serão cutn•gncs a qurm 
ele direito pertencer, depois de feitos os precisos annun
cios, c tomauas todas as nl!rcssarias cautelas, tle modo 
a i nu til isar t:om pie lamente o:; ti t ulos penlitl.os. 
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CAPI1TLO Vll. 

DOS niYIIIENDOS. 

Art. :l8. Ilq~nis tlr pag-os lorlos os rmcar.~os c dt~·'IH!
zas gnraes tla sociedade, tlo lut:t·n, se houver, que aprt•
sentar o halaneo sPmestt·al snrão deduzidos: 

~ 1." 1 "/. sÔhre o importe tias maehinas c utensílios 
tla falll'ira e tlnpt•ndnnl'ias a titulo tle tlcpreei:u:ão. 

~ 2. • 1.~ •;,. sohrn os importe;,; dos etlilirios tia fahrira 
a titulo tln tkprt~r.iat;ão ~~ r.ollrt~t·tos. 

~ ::." l "/,. sohn• o capital social a titulo tlt~ rt•snn :1, 
que não potlm·;í cxcntlrt· a !1:000,>. 

Art. :m. l•'t'itas as tletlut·tfíe~ de qtu• trata o arti!,!·o 
antt·cetlente, o saldo liquido tJllll tirar ser<'• tlivitlitlo eutre 
todos os accionistas na proporção do valor nominal tias 
acçües tJUfl possuírem, g-ual'llada a disposit:ão tia ll'i u. 
108:~ de :.l2 dn Agosto de 1:-lliO. 

Art. .íO. O fundo tle rcst•rva (o dl'slinatlo a apl't'SCII
tar no fim do prazo tia dur:u::to tia societl:ltle o capital 
comq ue se cons ti lu e, e a ar ud i r :ü• nt•rt~s,.;itlatfe . .; I' x I raor
dinarias pnn·enieutes tlc fun;a maior. E,;tas quantias 
poderão ser empregadas em upolirc~ da divida publica, 
at:çiics da sorit~llatlc, ou pelo motlo t{tlü mais ronrenil'nlc 
julgar a soeietlatlt•. 

CAPIT[LO Ylll. 

IH IHSSill.l'~:.\11 E l.li)lllll \t.::\o 11.\ SllCIEIJ.\ li E. 

Art. H. A ~oeiedadcsl'l':'t tlissoiYitla: 
~ 1. o Expirado o prazo marcatlo para a sua tlurat;ão, 

se a asscmhléa geral Llc an:iuni,;las não resolver o run
trario. 

~ 2." Pela venda ou cessão tia fabriea a outra StJ

ciedatlc, ou pela sua ineorporar,;ão eom otltra. 
~ 3. o Pnla perda tle tlous terço.~ de seu capital. 
~ ~.o .Mostrando-se tJUe a soeicdalle não púde l'n~en

rhcr o seu llm. 
~ ri." Por todos (•Ulros meios em direito e~laiJe

lt~ritlos. 

1'.\1\TE 11. 'tO 
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Al'l.. 4~. Jlis~ol v ida a sudntlatle entrará c !la em li
IJniuaç~o. 

Art. 4:L A 1lircetoria rni1larú em cll'ectuar a liqui
dação no prazo mais hrr,vp possi rei, ou por si, ou tlc
Jrgantlo a uma ro111111issão de tlous nccioni~las. 

Art. !ü. A dirt·doria, ou t~ommissão liquiti:Hlora pro
ceder:'t ua fúrma das disposit~iies da legislat·ão eum-
mcn:ial. · ' • 

Arl. 40. Feita a liquid:.tt.:ão c a proposta de partilha 
srrão aprcsen 1 atlas aassem bl!•a g1•ral, ron rocn1la ex traor
tlinariamcute par:~ cssp fim. 

Art. 40. A asscmblí•:l gl'ralr,~:>olvcrú por dous terços 
dos votos n•pri'S<'JJtados sn dPI'PIIl ser approvada~ a li
quid:t~;:io I' proposta d1· partilha. 

Ar L. 47. ApJII'III'ada a liquill:lf;:iu ~~ Jll·upu~la de parti
lha Hem um :ll'eioJtista poder:'! mais reclamar, salro o 
recurso de direito que 11:in dept'ude de vontade tias 
partes. 

C.\I'ITULO IX. 

liJSI'IISII_;IiES GEfiH~S. 

Arl. 18. (1\lotlitkatlo). 
Art. ~!J. N:io se po1lerú fawr disl.rihni(;:to de dividen

dos, enHJUaul.o o eapital soda I desfalcado, em virtude de 
perdas, não fl'\r intPg-ralnH•Ill.f! rt•slahcl•••·idn. 

Arl. GO. 0 . .; ardonisl:ts s:io n•sponsarf•is pelo valor 
das acções que ll11~S rornm distrihui1las. 

Art. iil. Não podcrú entrar em r.xercicio ;li]Unllc ae
rionista IJUC, lendo sido t~l,•ilo p:11·a memhrn da diredu
ria, niio t'aw~iouat· no f'SITÍjltorio da sot:i•·d:ule rom o 
HlllllCro d1! qua lro a.:1:iks. 

Art.. ii'2. Não podei'{! ser dircrtor :Jquclle accionisla 
que exercer emprego dn confiança na sociedade, ou te
nha qnó1· directa qw~r indiredamente interesse em al
gum contraeto com clla. QHalquer destas occurrencias 
importa a perda do lngru· de director. 

Art. G:J. Não pod''rão exercer conjunclamcntc os 
rargos de presidente c direclores, aceionistas que fo
rem sôgTo c genro, cunhados durante o cunhadio, c pa
nmtcs por consanguinidartc a ti: o segundo gráo inclu
sive, e ~ocios Jc llrmas st•ciaes. 
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ArL ti~. E~Lr~~ Pslatulo.; depois tln transr.ripto.-; no 
livro c~I'ecial da sucieLI:ulo, e assi:.mados pelos arcionis
tas que o approvarcm, serão :-ubmellitlos a <IJl(lrova~ão 
do govemo i!"Cral, c re,!.dslr:Hlns no trihnnal do eommer
rio wmo tletcJ·mina o arl. 2\.Hi tio codigo romm,•reia\. 

Soroca ha, 1 i tle Novembro 1\e 18ti8.-T,ui: .Matfl,•ns 
Jltayla.~lt!f.-Josl Fraucisco Con·,:n.-Jlnlouio Candi1lo dt! 
Callll!l'go.-Mattos l\ l'rest1·.~.-Fnwcisro Gouçalrc.~ r/,• Olt
VI!int Jllltclwdo .- Mmwcl LoJir.~ de Olin•ira .- Jiol'l'll/111.~ 
lVemlrrico.-1/oiJI'rto JJia.~ /Jal'lisln -Jo.w! )IJIII[Itim dt: 
Awlrade.-J11lio LOJH':; de Ulicl'inr.-l'rc.stcs & Maf'li11s. 

J)EGl\ETO N. 1,:!83- llE ~;} DE .TC~IIO DE 18(i!). 

Conecde a Silvcstcr S. Uatliu c .\lherlu 11. llagcr a nece:;saria 
pcrmissãu para que lhe~ sejào transfcritlus pelos conn!ssio
uarios Carlos Ali.Jcrto Mor:iill~ c H. Ca)·mari os prh·ilcgios 
e farores que lhes furão outo1·~:ulos por necreln N. ~082 de 
22 de Janeiro de 181i8, c n,o 432:! de 1!1 de Janeiro clo c~orrente 
:muu para cst:1hckcimcnto de trilhos ele feiTO entre esta 
Citl:ule c suhurhius. 

Atlr:nden!lo ao que Me rt'[ll'c'scntiu·ão Silvesler S. 
llallin c Alberto ll. llager: llc~i por hem p,~rmitlir que 
lhes sejão transferidos por Carlos Alberto Morsin)!, de 
conformidaclc com a eondieão 2li." do Decreto n. !10o2 
1\e 22 de Janeiro cle 1868, a· a utorisação coneed i1la par a 
estahcdcccr uma linha ti!' clilig-endas por •ri lhos ciP kt'l'o 
entre esta cidade c os baino~ tle S. CllristoYão, C:1jú, 
lHo Comprido e Sacco do Alferes; e por B. Caymari, de 
eonformit.ladc com a condição 22." do Decreto n. 413:3 
de 28 de l\larço de !868, os priYilegios c favores que 
lhe farão outorgados por Decreto n. 4322 de 1\J de 
Janeiro do COITcnte anno, para restaurar a emprcza de 
carris de ferro entre e~ta mesma cidade c o bairro do 
Andarahy, até a raiz da serra da Tijuca; podendo os 
men1·.ionados Silvcsler S. Battin c Alhcrto 11. Ha~u:r 
reunir essas duas cmprezas em uma scí c:ompanhia, soh 
as condições, que com c~tc haixão, assiguadas por Jua-
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qnim Anl:lo FIJI'Handns Leão, do Mmt Conselho, 1\linis
tro e Seert~lario de Estado dos Nr.godos tb AgTicnltura, 
Commercio c Ohras Puh liras, que assim o Lenha enl.en
dido e faça oxeeutar. 

Palaeio do Rio tiP J:uwirn, em vinte lres de Junho 
tk mil oilor.t•ntns :>essw la e novt~, t(llatlragPsimo oila v o 
da Indqu~wlt~ncia '~do Jnqwrio. 

Com :1 rul.Jrira de Sua 1\la~eslatle o Imperador. 

Jaaq11 im A u[llo Fernandes Lrtlo. 

(;owulic;i•es a que se rt•fer•~ o Det•rt•Co desta tl:ata, eontw
d•""'" (a Sih'estew• S. Dattiu e Alhtwlo 11. llagcr auto• 
•·isu<;:\o l"ll'a cst:abf'lee.,r••m um st•rviço ele transportes 
)101' uu•io de ••:u•ris ,Jto l'et·r·o '''" e:ll'ros puxados por 
auhu:ws. t"nh'«l est:a Cid:ule e os bairros de S. Cht•is
tov:to, Caj•i. llio {:olllJtriolo, S:aco do i\.ltcrcs, e Anda
J•aby :ati' ;a raiz da Se•·•·:t da 'l'ijuc:a. 

i.' O assentamento ria linha de carris de feno para S. 
Christovão e mais localid:tdt~s ar:ima indicadas ter:í por 
uniro ponto de partida o lar~·o de S. Francisco de Paula 
em frenln á rua dos Andradas, d'ontle começará como 
tronco principal, seguindo por esta mesma rua, pela do 
Senhor dos Passos, ram po da Aecla mação, ruas do Sabão 
da Cidade Nova, do Mangue, de 1\Iiguel de Frias, de S. 
Chrislo\·ão, campo de S. Christov;lo, ruas llellas tle S. 
João e Luiz Durão, praia do: S. Cllristovão, ruas tio Pau 
FI'JTO, do 1\Iarulty r da Feira até a de S. Chrislo\·ão, por 
ondP rcgre:;;~ar;"t, podt•.ndo, st• fôr con\'cninntt:, ter linha 
dupla nas ditas ruas de S. Christov<lo, .Miguel de Frias, 
do Mangnc, c Sahão da Cidade Nova, c no campo da Accla
maç;lo até o rTtizameuto da rua do Senhor tlos Passos, 
seg-uindo tlarpri t~m linlt:t sin~·ela rom tlin·('(:<io ás runs 
da Con.-;tilniç;iu do) 1\t•:rt•nle t' La111patloza ató o ponto 
Jtriuripal do parlid:t no lar·~·o de:{. Fran1·i~eo tle !'aula. 

2." O rantal ou linha para o bairro de Andara h_\. não 
pas~arú da rai;r. da St\rra da Tijura, ,. SI' dcslarará, em 
Jdfurcaç;io do tronr·o prin,·ipal na rua do l\languo; da Ci
dade Nova, snguiudo twlo mesmo lr;u;o, r1un pereorrião 
as locomoliv<\~ da c"\ tine ta companhia de earris de ferro 
da Tijur:t, c por ellc rt•.gtT~~ar:"t, e da mesma fúrma, aló 
dc\ novo t'.lll.l"flllt"ar-sc~ n:t liltlta priJtripal, diri~iudo-se 
,:oJilo e~la ao ponto ::cr:tl "" parlit.la lto largo de S. Frau
,:i.<o:o tlc l'aula. 
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:1.' O ramal para o !JaitTO tlo 1Uo Comprido SC'r:'1 de
rivallo do dito twuco principal no campo lia Acclama
ção,junto:í rua tloS:dJãoda Cillalle Nova, c seguirá pela 
fat~c oeste do mesmo campo a entrar na rua do .\real, 
com tlirerção :'ls ruas tio Conde d'Eu e Catumty a L!~ n 
i\quedueto; e regressar;·, pt~lo mesmo Lr;u;o. podt~ndo 
,,.,. linha dupla se convier, em frente ao eemitcriu ''" 
Caltllllhy, e na nta do Contll~ d'Eu proxinw ;'1 rua d11 
An·al, vindo l'l'llllir-~c ao~,.,, puuto de p;~rlida da linil:1 
pri neipa In o ea 111 po ,Ja Art·la mat.:ão. 

'L" O ramal para o lniiTO do Saco doAII'eres~~~ ~~~~~
t:ll:ará do cncruzanwnlt> da rua dos Atlllradas rom :1 d<l 
St•nhor dos Pa:::~o~, e sn tliri'!;ir;í pela rua do S:1kio, 
larg·o tle S. Domiug·os, rua~ da lnqwralriz, Saude, Li-· 
\Tamcnto, Ga:nbtla, Uni:To, ~aco do Alt'cre,; a termi:tar 
no largo do GamlJ:í, reprc:-:san1lo pl'lo me:-; mo trüt;o, •·ottt 
linha dupla onilu cou,·ier :ttó a rua da llllpl'ratriz. 1: 
·lahi em Yia sin.!.!'ela pela rua tlcste nome, e pelas Lia 
Conceir:ão e Lampadoza atú o ponlo geral de pat·titla. 

t:i." (}:-; COJlt:I'SSiOUarios o!Jri.~·ão-se a n•tirar OS trilhos, 
que atravcssarrm o t;ampo tia An;lant:H:ão, para as~t·u
tal-os no lado Este de:::dc a rna do ~~·nhor dos Pa~sos 
até a rua em fn•ntt~ ;, St~erPt:u·ia da Gut•rra, se.rruilldn 
por esta e l:ulo oeste do dito c~tmpo att'~ a rua do 
s~bão da Cidade ~0\'.t, ·~logo illll~ COilll'ljal'l~lll as ohn,; 
para o cmi.Jelkzamcnto do llll'StHO campo da Acclam;u_:<To. 

U. a Na constnu·t;;io Lia liuha }Jrinl'ipal e ~eus ramat•s 
serã11 o!J:,en'atlas as st''-i'llillles eomlit;ões teclmicas: 

~ l." O syslt~ma tle carris de ft~l'l'o seri1 o me.~uto ac
tualnwnle u,;adu ua estrada dt: ferro tia c id;ule :10 J;trd i llt 
Botanit:o. 

~ 2." ,\ tlistaucia entre um c outro trill10 serit llt~ 
quatro pós c seis pollegadas; nos pouto,.; em tlllC hou
ver tlesvio, ou I in !ta dupla, o espaço entre as duas 
I inhas não cxecdcrú de treg pú,; c seis polll':,radas. 

~ 3. o A linha seri1 singela, e os trilhos, St'lli)H'P 'flW 
fílr possível, serão a:;sentaLios no centro Lias rua~, mas 
ue modo que não lli'Pjutliqtwm o tr;utsi to; n:.ts ruas, 
porém, estreitas passaráõ tln um dos lados sem pr~juim 
do tunsito, quúr de vehieulos, ljuér tlc pa;;sagciro:S, fi
cando a largura dos passeios sempre livre a circttl;u;:'iu 
das pessoas a pé. 

~ 4." A supcrlicic ,;upcrior dos trilhos tlaverá ficar 
no mesmo nivnllla calçada, de modo a uão dillicultar a 
livrn eireulat:;:To dos Hhirulos ~~ animaes, qu!:r !ungi tu-· 
din:tlmnntn, •tnl~r transvt~rsalmente. 

~ ;). " Os transpurll.'~ ~crJ.o !'e i lu . .; 1'111 r;u-rus li' l'l'" •: 
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commndos, moridos por anim:ws, com uma laq~ura 
nurH.:a superior· a sris p~-.~ r, seis pullcgatlas, podendo ac
commoliar até 30 passageiros. A construcção tios carros 
será feita de modo que possão andar para diante e para 
traz, mwlando-sn apf'Has os aHirnacs, para evitar que 
voltem sobre os trilhos. 

7. a 0~ l'OWe::sionarios tlarão COIIlPCO ás oiJras da iinJta 
principal dt•ntro do prazo impr·or·o~;tnl tle seis mezes 
da Jata do contrario, ~" dt•\t•r·;'tii lkar concluídas em 
d ~·zoilo meze,; . 

. ~ 1." Os mesmos tonccssionarios r·po;fahrlecrráü o 
seJ·,·it;o do ramal do AwJaralty nu prazo de dPr. ml'zes, 
a contar tla da ta rio pn•se11te dt~r:rcto. 

~ ':!." Os onl.ros ramacs ou o;r•r·ii'l nmstrnidoo; simul
l:lll!':tiiWille, o11 dt~poi~ 1h' rorwluida a linha prindpal, 
ll<io e-xcedendo toda1i:1 dt• tn~s anuos o prazo para a sua 
eondnsão. 

H. • Se tleutro rio prazo da rondiç;io anterior não tiver 
I'Olllt'Çatlo a funccionar a liuha, ou ~e depois de comrçar 
ftlr intcnompido o st!rrit;o por· mais de SI'ÍS mczc~, o 
fiovnrno llllperial declarará catluca a presente conecs
s;1o, salro o ea~o ti~~ fort;a maior devidanwnte provada. 

\).• A pena de caducidade será imposla pdo Governo 
Imperial administralilarllt'lllc c ~ern tlepr•Jideneia de 
1rn is formaliJade de 11"'~ a cullllllllllil':tt,:iio aos row:es
sionario,.;, dujwis do IJ!W ficará livre para couccder a 
r•mprcza a quem julg:tr comclliCIILe, não podendo os 
interessados rcclalllar indt•mnisat:iio alguma por tfual
qtu•r titulo que seja. 

10. a As ohras serão e\:er:utadas [t r:usta dos conces
sionario.'l ou de uma eompanhia, t!UC poderão incor·porar 
dl'nt.ro ou fúra do paiz, sPntlo neste raso sujeitos seus 
esta tu los :·, approv:u;;1o do IJovcmo. 

11. ·• .\ntcs de terem começo as obras serão presentes 
:'t app1·ovação tio Governo: 1." o plano das linhas curn a:; 
dirncções indicadas, e~t;u;ôes de partida, chegada, c in
tenned iarias ; 2." projct~ I o de prolongarncn to c alarga
mento das rnas; :1.• desenhos com as dimensões dos 
carros;~." o plano que mostre os commodos propor
cionados ao publico nas esta(üc.~ t[IIC forem prcrisas. 

12." Os conecssionario . .; pag-aráõ á lllma. Camara 
lUnnieipal pelo:; terrenos tJ!W or:cup1rr.m tH:l·teneentcs 
ú c.~ta oanendarnento (jlll! a llli'Sllla Carnara arbitrar, n 
farão acquisição dos qudon~m precisos para o cslaiJcle
eimcnto das estações, ahertura c alargamento de ruas, 
desapropt·iando os predios precisos, na fMma da lei, e 
rom fJI'Ihin r·ort.~Plllirrll'lllo dtJ (~rl\'1'1'110 Imperial, IJIW 
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para este fim lhes concedcr:"t os direitos c privilcgios 
que a mesma lei lhe confere. 

13.• De espaço em espaço, c nos lugares opportuna
men te designados os CQnccssionarios farão nas linhas os 
desvios necessarios, para evitar-se o encontro das tli
ligcncias e facilitar-se a entrada c sahida uas mesmas 
nas cstacõcs. 

14."0s concess~ionario~ obrígão-se a ter um t'crlo 
numero de cantondros ou ~uarda ~,os q uaes se emprc
garitõ na limpt)za dos carri~. e st'rào posl:uio,; l'lll ponlo5 
determinados e nos eruzamentos das ruas, a Hm de 
avisarem as pessoas que transitarem a pt\ ,, eavallo e de 
carro,da approximat:ão dos ln~u~ tleiuotloiJUC ~1'1'\ilem 
sinistros e u<'sastres. 

I;j,' Os COIICPssionarios orgauku·:'tõ annualllll'lltl~ 
uma tarifa qne sl'r~• approvada pdo I:0\1)1'110, marcandu 
a lotnção tios ean·os, bem como o prt~'.o tias passagcn;.;, 
segundo as uill'l•renles elasses, não pnlli'IHlo w.:r!'der o 
pre~o maximo tlc tn•zentos ri·is pela maior tlislanria a 
JlereoiTer na linha 1le S. Glirislovão. 

Hi." O Go\'rrno, ouvindo os concessionarios, fará 
{)S regulamentos necessarios, Llel.l~rminanuu a;.; hura;.; 
da partida dos carros, podendo implir nos rasos 
de lransgres~ão ou falta de rcgnlaritlatle no ;;;eniço 
multas até ;;omoo, sah·o caso de forra maior deri1la-
mente provadi. · 

17 .' A em preza dará transporte gra tu i lo nos sPus 
canos aos agentes tio coneio ~~da policia, c a quaPs
FfUCJ' empregados puhlicos, indo a scni,;o cum o pas~1l 
de seus respectivos chefes. 

18." Os couce.qsionarios não poderão depois dn :~sscn
tadas as linhns levantar os calçamentos ou fawr m~lles 
qualquer alteração sem prévia licença da lllma. Camara 
1\lunicipal, salvo caso de força maior, em que procederá 
aos concertos indispensaveis á regularidade do trafego, 
participando immcdiatamcnte á mesma Camara. 

19.' .Os concessionarios não podc1·ão alterar por 
qualquc1· fórma os nirclamentos das ruas sem auto· 
risação prévia precisa da mesma Illma. Cama r a, :t 
qual só porl1~rá ser concedida quando ucssJ ;t Itc
raçno não n'sult:tr prejuízo ao publico e ás propric
d~dcs parlieularcs; e quando lcnhão liecnr.~a para 
aliPrar o niYnlamenlo das ruas, conerúõ as tll';;lwzas, 
que essas mudanças accnrretarcm, JIOl' conta llu~ Jlii>JIIIL~ 
concessionarios. 

20. • Igualmente scr:'t rcsponsavel a cmpreza para rom 
a m<'sma Illma. C·ulJara pl'las III'~Jli'Za;; dt• rons,·rva1:ã11 
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qliP SP liWI'I'Ill no 1";1 11;:11111'111.11 1111 1"11:1 no I'Sfl:JI;O I'Olll
!'l"l'il!!lldido pelos 1.rill1os, t' lllais 0'",2:i (I:JI'a l'ada lado 
exterior, seJHio esta~ d1·~pczas indc•mnisadas mensal
llll'll lc pelos llll'Siltos prc<:os ex izillos de nutras cmpr1~Z:JS. 

~I." Tamhnm Sl'f":'t J"I'~JlOHsavd pi!las dt•spt•zas fJUI! 
liwra lllllla. Ca111ara Munit:ip:il com n n•.-;taiH•It•rillll'lllo 
do t'all;alncnlo das ruas 110 ~~·u primiliro t•slado. SI' por 
qualqunr r.irri!II!Siauci:l dt•iur a t'lllfll"t!Za d1! nxislir. 

22." Toda as n•z:•s 1(111' a llln1a. Can1ara Municipal 
l'l'sulrcr a roustrw·c:To ou l"l'ronsl rwT:Io dos rakalllt'll
los das ruas, que ··rorl!lll pt•rroJTid:Ís pPios l':tÍTos 1la 
l'lllfJI'I~za, nenhum I'IIIIJar:ll;o '1'1":·1 opposlo pelos t:Oili'I'S
sionarios, o., t[U:tl's u:lo Lt·r:lo o dirt•i lo tl1! rt•rlamarl'lll 
qualqllt'l' iutlcllllli.-:a1;:1o pt•lo fado dt• ll'r dt! r.nss:1r rum 
o lraft•g·o, 1!111 razão das lllt'SIIlas ron.,lrun;tks. roiTI'Hdo
lhe port'lll a olirip-at . .Jo de rollor:1r os lrilllll.' á propor
(':To ifliP os ralt;anll'llllh pro~~~·~·dirl'lll. 

2:1." Os roHrl'.'·'ionarin.,, 1.'1111"1111\"IIITI'Ili'Ía 1"0111 onli'O~ 
em ohras IIIIIIIÍI"Í(Iai'S. n no~ 111.·~·ar1•s t'lll que t•siÍ\t'I'Pitl 
asst'ltladas a~ suas liulia~, ~t'r;io prderida;; l'lll ignaldadt~ 
111! rirnunslaurias. 

2L" O t:ovenw podt•r:·l nomear pt•.-:wa lwhililada que 
liscalise a exenu:;lo do st•rvi1;o dnsta t'lllJII"I'Za, I' f;u;a 
lllanlt'r a sua t·l'!.wlaritladn 1'l1oa ordt~lll. 

() pag-aHH'IIlO 'tio H' li C Íllll'fllll di·~tt• lisra [ sr•r;'l ft' i [O por 
COJJia da Ulllj)l'I~Za, n lla Ílll(IOI"Iaiii'Í:t lixada Jll'fO nori!I"IJO, 
du acronlo com os t'lllprt·zarios. 

2:i." 0.,; r:oaressionarios I'Ulllinnar;íli no .!.mí'.O da~ ron
ccssiks I[LW ttsnff"llio a n\liw·la eiii!'I'I'Za c:n n•l:1(io :'t 

a.~ua 1lnrirada tios I'IICallaltll'lllos p111ilicos. 
2H:' Fica pcrmittida aos rnne1'ssionarios a imporla

~_::To linc de direitos dP alfatllll'g"a. d0s lrillio,;, rara li os, 
rarros I' quat'SI[HCr Olllros oltjel"los I'Ollt"I'I"IIeilii'S ao ser
vit;.o da t~IIIJI!"I!;:a. 

':!.-." Todas as disposit;tii'S d1~sl;1s clausulas rdaliqs 
aos Wllt:cssiouarios st~rao iutl'iranwnle appliravcis ;'t 

sod1~dadc ou t;ompanhia 1[111~ pot· l'lln,; ftlr orp-anisada, 
on a IJLWlll lransfnrircm os dit"l'ilo.-: IJIW lll!':i 1:ompelf'lll 
l'lll virtude desb conn•ss;lu. 

2H." Antes do tim dn 2:; a11110~, ront;ulos da ti ala dcsl.tl 
decreto, o Governo 11:To potler;"t ronn•der outra linha 
f1~rrea 11as mesmas 1lirert;õt>s da de tpiC se traia. 

2!)." St~riio opporlunallltlll 11~ sul11111!l Lidas ;'r appro
v:H;ão do Poder Lc.!!·islatiro as cuudirji!t~s da lJI'I'SPIItl~ 
couressão, na parte tfiW della di']JeHderi~IIJ. 

Palacio do Hio de Ja111'iro, 2:: rlll Ju111Jo 1le 18fi!I.
Jorrr111im ,111/tio f.'l'l'l/1/llrlr•g l.r•lio. 
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JJECHETO N. ~38l- OE :w DE JUi\'110 DE fSUU. 

ncuJw o Termo de S . • José d'El-Hey ao de S .. João d'EI-Hey 
e o de e:íclht\ aó tli~ Sahar;'•, torflis na Provinda de l\liua> 
I ;I'J':Il~S. 

Hei por bem Decretar o iieguinle: 
Art. L" O Termo ue S . .José u'El-Hcy Hea rl1tUlido 

ao de S . .João d'El-Hev, na Provinda de l\linas Ge
raes, sol! a jurisrlicção.de nm sú .Juiz l\lunicipal e tk 
Orph;los. 

Ar L. ':!." O Tenno de l:aelhé. fica reunido ao de Sa!Jarit, 
!la mesnta Província, lambem soh a juristlirção dt• um 
sú .luit. l\runicipal t! de Orpllãos. 

Art. :1." Fieão rt•rogadas as di:>posir;.õe~ em r.onl.r:1rio . 
.Josü l\Iartiniano de Alencar, do l\Ieu Conselho, 1\Ji

oisl ro ,. St•r:L"clario dt! Esta1lo dos Negoeios da .Juslit·a. 
assim n lnulta nnf,~ndido ~~ fat·.a exe,'·ufar. Pala~io ·~,,; 
llio de .Jaueíro, em trinta do :Junho tle mil oitocento:
st~ssen la o nove, rpradragPsimo oi la r o da Imlcpendcur i;1 
n do Imperio. 

Com a rubric~ de Sua l\lagcst;ule o hnperador. 

JJEGHETO N. -í38;j -- nE 30 ur.: .w~uo t>E 18U\I. 

Concctl!~ :mtoris:1ção il companhia nortc-americmm 1\iu •lc .la1u•ir" 
Strect Hnilwuy Com[Jany pam rnncdunar no lmJtcrio. 

A f tendendo ao que l\le requereu a Companhia Rio de 
.Janeiro Slreet Hailway Company, cslalwlrcida na Cidadn 
de New-York e devidamente representada, c Tentlo 
o1tvido o parecer tia Secção dos Negocios do Impcrio tlo 
Conselho de Estado, exarado em Consulla de 22 do cor
rente mez: Hei por lJCm Concedcr-ll.lc autorisação para 
l'uneeionar na capital do Imperio, a fim de r1uc na fúnna 
dos Dcerclos m. 10H:2 de 2;! lle .Jauciro ,, ~ t3:1 de 2~ llt· 

1'.\HT!l n. H 
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1\Iarço do anno passado e !i:J22 de Hl de Janeit•o c &as:J de 
2:J de Junho do conen te anno, possa ineumbir-se da mns
trucção da via férrea entre a mesma capital c os bair
ros de S. Christovão, Caj 11, Saeeo do A lfercs c lHo Com
prido, e da restauraçiio da estrada de ferro de Andarahy 
a tú a rai;r. da serra !la Tíjw:a, ficando sujeita a mendo
JJalla companhia:"!~ fpj~ do Brasil nos aclos IJlW prali
rar dentro do pai;r.. 

Joaquim Antão Ferna1Hies Leão, rio J\Icu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da AgTi
rult.ura, Comnwrrio e flhras Pu h! iras, a.ssim o tenha 
1:nlnurlido c f:u:a I'XC1:11tar. l'al:ll'io do Hio de Janeiro 
1:111 trinta 1le .lti'ulto dl' mil uiluennl.u,; sessl'uta n nove, 
quadragesimo oila\o da ludf'JII'!Idcuria c do lmperiu. 

Com a ruhrira d1: S11a Mage~lacln o ltllJH:rador. 

Jntt,fiiÍIII .lollio Ft'l'llltndes Leria. 

IIEC:HETO N. '·~JH!l- lll; 30 111~ JU:'\110 UE lt\liU. 

Coueede permissão a Eduardo l'ellew \\·ilson para lavrar 
carvão 1le pedra, Lurf:l 1: ont.•·os miner.1es uas 111aq.wu~ !lo 
i·io 1\larahú, ua l'roviul'ia da Bahia. 

AltCilllellllo ao quo l\1,• re!ptrreu Etluardo Pellew Wil
i'OII e de conformidadl\ com a Miuha imuwdia la Hesoln
';3o de 7 Llo cotTeHll' 1111'7., tomada ~oltre o pal'(:cer da 
::;L'e1;iio dos Negodos 1lo l111JWI'io do Conselho d1~ Esl a do, 
1'\:arado em Consulta d1• J::d,• Ahrilultin10, ll1:i por Iw11t 
CoHectler-llw permiss,io por trinta antws para Javrat· 
c:arvão de pedra, turla e outros mi11eraes uas margnns 
do rio 1\larahú, na Prol inria da Bahia, so!J as clausulas 
quo com este ltai'-.ãO, assig·n;ulas por .JoaiJIIÍlll Anl:io 
Fernandes Leão. do Meu Cousdl1o, Miuistro c Secretario 
de Estado dos Negorios da Ag-riwltnra, Commerdo e 
Obras Publicas, crue a~sim o t.euha cnlcmlido e fa1;a cxc
eulat·. Palacio tio Hiu de Jaueit·o, em trinta de Junho 
de mil oitocentos sessenta e nove, I(Uadragcsimo oitavo 
da Iwlepemleneia e do lmperio. 

Com a ruhrica d1\ Sua 1\lagcstade o Imperador . 

./ntllfltil/1 .l1tlrio Ft'l'/lalldc:< Lt•tin. 
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Clausulas tt •toe se t•efet•e o Deea•eto n. 4386 
desta fla(a. 

L" Os tt·abalhos da lavra poderão ser feitos pelo con
ecssional'io ou por uma sociedade organisada dentro ou 
füra do Imperio. 

2." Dentro do prazo de dous annos, contados desta 
da ta, o concessionario deverá apresentar ao Govcmo as 
plantas topogTaphica e geologica do ter'fcno, onde pre
tender minerar, com os perfis que demonstrem tanto 
'fuanto fôr po~sivcl a superposição das camadas, fazentlo 
acompanhar estes trabalhos do amostras das rliver~as 
especies das camadas de terra. 

Na mesma occasião declarará se o tcncno é devolu to 
ou de propriedade particular, os nomes dos propricta
rios, as edificações que nellc existirem c o uso ou em
preg-o a que é destinado. 

3! Descripto assim o tcl'l'itorio, serão concedidas ao 
ronecssionario, dentro do maximo de ~0, tantas datas de 
1H,i50 braç1s t(Uadradas quan~as forem as parccllas de 
vinte contos de réis, que reunir c empregar real e ellc
eti vamcn te nos trabalhos da mineração. 

~." Todo o terTitorio mineral que competir ao conees
sionar·io, segundo a proporção e~tablllecitla no artig·o 
antecedente, será medido c dcman:ado dentro do pram 
.He um anuo contado da data :la respectiva concessão. 

Estes trabalhos. serão feitos á expensas do concessio
nario que lira além disso obrigado a satisfazer todas as 
despezas da vcl"ifiq~·ão por parte llo Govemo. 

G. a Se o tcneno for devoluto o Gover·no obriga-sP a 
fazer Yenda dellc ao roneessionario JH'Ios pret;os rpw 
poslnriornwnte fort•m ajustados, seg-u11do as l1ases esla
heleddas 11a Lei n. tiOl de :l8 de Setclll!Jro de 18~0, não 
podendo nunca exigir mais de rinco réis por· hrat;a f)Ua
drada. 

Se für possuído por particulares, o concessionario pro
ru r a r·;i, pelos me i os ao seu a lea nct~. adt(lt i ril-o, r·ctpte
rendo ao Governo sua desapropriação na hypothcse dos 
JII'O(II'ietarios recusarem dispór delle amigavelmente. 

Fiea entendido que correráõ por conta do concessio
mH·io torlas as dcspezas r1ue forem feitas para esta des:l
propri;u;ão. 

ti. a A medição ~~demarcação das da tas, ainda tlepuis 
de veritil:ada pelo t;ovemo, não dará direito ao couer·s
siunario para l;nrar 110 lr•]'l't'IIO IIH:IIhlo c tlematTadu .. 
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emquanto não provar perante o Ministcrio dos Ncgoci?s 
tia Agricultura, Commercio c Obras Publicas ou ú prcst
dencia tia Provint~ia da ll:thia qnc se acha ncllas empre-
gado o capital rorrcsporulnnto. . 

1: Fintlo o prazo tle der. annos contados tlcsta data, 
o r.oneessionario pt·r.lerá o tlircito ús rlataf; tlc que se 
não achar rlo poss1) por não ler empregatlo o c:qtilal ror
rcsponrhmle á sua acrpdsi~iio tlcliniliva. 

8." Na f1írHta tio Jb·rclo n. ::~31i de 21 de Man~o de i81ií 
!'..'io eonsidPr:ulo ell'eetiYamente empregados c i)orlanto, 
rom dirl'il.o ;, propun:ão t•staht~l!o:·ida Jta r.l:tusltla !l.": 

L" O custo do,; trah:tl!lo;.: dt) lllt'tl it.:ão e dnman::tt.;<ln 
das datas, levantamento de plantas, dPspt•zas de explo
rar:ão noutros trahalhos prcliminarc~. 

~!." O ens Lo tios tt'JTellos devolntos, do~; tH'l' tcnct•utn:-; 
a particnlare.·; o IH•tn :t~··illl a~ tl('SJ11'Z:ts rum a tlnsapro
priação deste~. 

;;,• A imporlaacia dos instrnmento~ o marhinas im
J'or!.:ulos para os traJ,alhlls da llJÍIHH':H;ão. 

'L" As tlespezasetrectuada~ com o lr:tllSJH'rtr~ de t'll'-;'1'
ltlleiro.', ~~mt'rng·ado~ u Ira In lhadorcs da mina. 

Fica ente nditlo q 1w cs ta;.: despezas rompreht!lltll~lll 
~úmente as •llli1 proYt'lll tio tran"porte do taes indi\i
tluos tios lugarc,; <le o: na l't!sitlnncia ai.(· a mi11a, n ttt111t:a 
as diarias, regul:n·e.-; ou roustalllt•s, da min:1 !J:ll'a qual
q ucr poYoado ou 'ice- n~rsa. 

;)." As tlcspezas das obras, foi las em Yisla tios t.raha
lhm~ da min:t. lt•ndcnt,·s a l'acilitaJ· n trausporle do sou~ 
protll!r.tos, inelusiYt~ t'';tr:H!as dP l'1~tTo ou dt• rotla.·~·em 
vara isto neeessaria~, e lwlll assim a~ casas Lle morauia, 
arm:1zens, otlirina~ t) ftlllr"~ t•stahclt'rimeHlos imlispcu
sa \'eis :'1 emJH'l'Za. 

li." O cnst.n rk aniut:ll';o:, barros, ratTOÇ:lS n qtuwsqtwr 
outros Yelticulos t'lllpr<·g·:Hlos nos trah:dhos da mina n 
transporte de seus }trotludos. 

7.• O custo dos trab~lhos que forem exeeulados em 
rnla~ão a lavra ou qna<~"'l Lwr tlcspozaf; rei tas bona fide 
para realis:ll' dclinitivame11Le estrt mi11eração, ficando 
entellllitlo que o custo tl:ls pl:mt.ações feitas pelo t:onecs
sionario não serú lt~Yatlo em eonta 1\0 rapit.al. 

n: As provas das hypotlteses tio artigo antecctlentc, 
serão atlmittilla~ lwlwfirlt•: •~ q11alquPr artilicio qne fôr 
empregado em onlt•m a i Iludir o Uovcrnoou sens man
datarios dar(• tlircilu útptelle, nmqualqucr tempo t{UC 
a fraude venha a ser tlesrolterta, a rcseindit· os eontrae
lo,; desta eonet':'sâo, ,;em IJI!f' o ~·un•·"~siona!·io pnssa rc
d;nn:n· imletuni:''l•::••l a!.·: uma. 
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to. • O conccs:>ionario Jica responsavel pelos llesas
t.t·es que occoiTercm nos trahalhos lleminm·ação, se fo
rem provenientes de culpa 011 inobscrvancia das caute
las c t·egra~ que crtrnpre gnanlat· na c'\ccução de ta<':; 
traiJalltos. 

O conct'ssiouario é obrigado a )ll'over :í sub;;islenria 
dos indivíduos qtw forem victimas dos referidos de
sastres c que fiearem impossibilitados, 011 de suas famí
lias, Cfuamlo :HJtWiles morrão: incorrendo além dis~o 
em uma multa dn 100;')000 a 2:0[)0,)000, impo,l:t allnri
nislrativamenlc [Wlo noverno. 

LI." O l:ortces,iowtrio {: ohri.~·ado a snjeilar-~tds in'
trueçõ!:s e re.!.ntlattti'Hios tfll!.l forem PX(II'dido,; para a 
policia das minas. 

l2." 0 eoncessionario deVI:l'Ú t'fHilellcl' SfJIUI',;Iralmen
te ao Govcmo, por internJe!lio 1la presidtmcia da pro
vinda, 11111 rl'lalorio drcumstanriado tios trabalhos ('Jil 
1:x.ecução ou jú womptos. e dos resnllatlos obtido:; 
da mineração. Além dns te r ela to riu lka obrigado a pres
tar· quacsrJUCr esrlat·r·cime:rlo;;: tJlll' llw l'ort'lll 1'\i~ido~ 
JH'la wesma prt'sideneia. 

A inobservancia desta clausula, lie111. com'1 de qnal
rpter outra do fll'esPn t.e contral'lo, serú punida com a 
multa de 10.20 on :m:ooo.sono, a ar!Jit.rio do GO\t'l'lto, 
se ú trans~res . .;ão nào estircr applicada JH~na l'sperial. 

1:: ."O Govemo mawlar;'1, sempre qnc julgar conYe
nicnte, e'\aminar os trahalltu;; da lliÍ!ll~l'ação ~~ insper.
eiouat· o modo por I[IW são en111 pritlas as c.lausnla., di'~ I<' 
e ou trac to. 

O concessiouariu é oi.Jrigado.a pr1~slar ao t'llgi'JtlrPiro 
que fôt· HOlllL'ado para esta t:ommissão Lodos os esdarc
I'ÍnHmtns de rpw earecPr para o seu Lle,;empenlro: e hrm 
assim a fraltrptear-lhc• o Í!Jgre,;so 1'111 Lo1la,; as ollil'in;1.; I' 
lu~al'l'' tf,• trabalho. 

I L" O r:oJtce:;,;ionario n~nwl ter;i ao 1:ov1'l'llo arno,;
lra;; dos tnincraes de' ca1la ramada lle~eolwrla ou que 
fôr descobri ntlo, c das di versas rJ ua litlatlc:; cfLW pos~ão 
ser achadas na mesma camatla: e tamhem IJll:tl'''lrtl'l' 
fosseis que t•nroulrar em suas expluraçue,;. 

H.i.'' O eonr:t.•,.;sionario pagarú ao (;o vemo 2 ",o do pro
duelo liqnitlo da mina I' a 1:1\a fix.a annual de einco n;i,; 
por Jn·aça tJUatlratla. 

Jli." Todo rrt:u:hinisrrw, n!cnsis 1~ qtta1:squer· outro,; 
al'ldaclos Otllll:tl!'l'ia prima que forem Jrec:es~ario . .; p;1ra 
a Jana da mi11a serão importado,; liHt~s 1k diJ:t>ito~ 
dentro do prazo Llc ciueoaHJtUi> conlado,; do dia f'lll ')Íln 
comt·r~~l'f'lll os l'l'~fll'l'li\os lr:lhalhn .. :. · 
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i 7." Dentro do trni lo rio mcd ido c dnmarcado será 
pcrmi ttido ao conccs~ionario extra h ir qualquer metal, 
ainda precioso, que cncontt·ar, independente de nova 
eonces~ão, com tanto que declare ao Governo a tle~
cohet·ta que fizet· c se sujei te a estas condiçõc~ no 
que _pudm·em ~cr applicavcis à nova mineração I(Ue tle~
cobnr e ás condições que estão c~tabelccida~ ou com 
•tue se costuma concrdcr taes au torisaç5e~. 

A cxtracção tle diamantr~ lica excluída tlesta dispo
sição, c sú potler;í ~e r penni ttida por concessão cspee i:ll 
na fúrma da legislação que a regula. 

18." Sem permissão tlo Govemo n:io potler:'l o concr~
sionat·io em sua vida tlivitlir a mina, n por sua morlt~ 
seus herdeiros são oiH·igatlos a nccular t·igorosant~•nlt• 
rsta elausula, soh pena de pnnla da eonccssão. 

Hl." Tornar -sc-ha nu lia a concessão e o eonce~siona
rio pcnler:i em favor do Estado todo P qualttncr direito 
resultante da mesma concessão, se por espaço tle seis 
mczes os trabalhos de miner:tção forem suspenso~. 
salvo se esta suspcn~ão pt·ovier tle fot·ça maior eonw~
nientemcnte provada. Ainda nesta hypothesc a sns
pensão dos tra1Jall10s não rxeetlerú o prazo de tempo qtw 
fôr absolutamente neecssario a jmzo do Gorerno para a 
remoção das eausas ttuc a tivcnnn tlctcrminatlo. 

20." Convindo ao Govemo chamai' a si a emprcza no 
lim dos 30 annos eomprará ao coneessionat·io os instru
mentos, utensis, cdilicação, constl'Ucçõe3, embarcações, 
terras e animaes, pelo preço que lhes derem dous enge
nheiros nomeado,; a aprazinwnto tio mesmo Governo. 

21." Quaesqucr contestações que .-;e suseitarcm entre 
o concrsgionario de uma pat·to c o Governo de outra 
úcerca desta coneessão, serão definitivamente llnei
tlitlas sohr·e •~owmlta tia ser~ão dos NPgoeios tio lmpt>
rio do Conselho tle Estatlo. 

22. • Todas estas clausulas são extensivas á socie
dade ou companhia que o concessionario organisar ou 
a quem quer que clle transfira os direitos que lhe com
petem em virtude tlesta couecss:io. 

2:1." Ficão dependeu te.-; tia ui ter i o r approvação do 
Poder Legislativo as clausulas 5.", 2." parte, c Hi." 

Palacio do Rio de Janeiro, em :lO tle Junho tle 18G9.
Jonquirn Auftlo Fenuu1dt'S Lt'llo. 
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DECRETO N. 't:187 - nr. w nr. JuLno nE tsml. 

Approva as bases pat·a o cotltt·acto com a sociedade :\lontt·avel, 
Silvei1·o & Comp., l(lte tem pot• fim l.l·ansret·h- ao c;overno 
os dh·eitns (H'I'I.rnemll.l's á soei.!l\:ule soh1·e ns·rolonns 1la' f'O· 

lunia 'sanla :\lal'ia 1la SoiPda,k. 

lkmdo da aulorisação concedida pela Hesolnção 
n." 1:103 de 22 de Junho de 18liti para entrar em 
ajustes com a sociedade l\lontravel, Silveir·o & Cump., 
licanrlo o Governo Imperial obrigado pelas di v idas 
dos colonos, c sGbrogado nos direitos que solm~ el
l•~s tem a mesma socicdado: Hei por hem approvar· 
as IJasPs para o r•~spcctivo contrado, que c:om 1~sl.l' 
J,aixão, assignadas por Joaquim Antão l<'crnandt~s 
Leão, do lUeu Conselho, l\Iinistro c Secretario tlc Es
tado dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio c tlbt·as 
Publicas, que assim o tenha entendido c faça c-.:P
rutar·. Palacio do lHo de Janeiro, em dez de Jnlho dn 
mil oitoem1tos sessenta e nove, qu:ulragesimn nilanJ 
da lntlnpcntlencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador . 

.Joaquim Anftlo Fernmult•s /,1'17o. 

IJasPs para. o celebração do eontracto eom a so .. il'tla•lc• 
Jlontr:avel, Sih·ell'o & Comp., :1 que se refert~ o U••· 
et•No 11. 0 ·13S1' dest:a cl:tl:t. 

L" O GovPI'llO Imperial pagarú ú socirdarl•~ 1\[on
IJ·avrl, Silvciro ~\- Comp. a <livitla dos colonos na ÍJII
JIOI'I.aneia de :HJIJ:289b1:3o réis, conforme a liquitla(io 
fpif.a pela Thcsourat·ia dP .Fazenda da Província tlt• 
S. Prdt·o do Sul em H dr Agosto de :l8li7. 

2." Nessa quantia lieão eomprchemlitlas toda~ ~~ 
obrigações contrahidas pelos colonos para com a lllf's
ma sodedado, provenientes: :l. 0

, da importancia das 
quantias que forão fomccidas na Europa para SL'II 

transporte aU! a colonia de S:mta :Maria da Solcdadl'; 
2. n da impot·tanc:ia dos snhsidios ![llll para sua sii!J
sistencia llws forão fornecitlos pela sociedade 1\lon
travcl, Silreii'O & Comp., nos primeiros tempos snr~
!'essiros :'1 sua chpg·ada an Brasil; :J, ", tio prer:n da'l 
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IIJIT:JS que eomvrárão ú soeieliade; {f_ 
0

, Jiualmente, 
dos juros d:~s sobreditas qnantias na ronformirladl' 
dos respectivos ron lrac los. 

:.1." A qua n Lia supra mnuc ion:ula será paga ~ú
mr.ntc depois tle 11,1\1'1' o Poder Lr•gi.-dalivo rot:~do o.-; 
tu ndos twressarios. 

~ .. " llieão mantidos os conlraelos do vendas tlr~ ter
ras feitas pela soeictladc 1\foul.ravcl, SiiVI'Íro t\ Comp. 
aos colonos <~slahclcddos na cnlonia dr. Santa l\Iari:t 
da Solotlatle, rn-t'rl.cwln para o domínio do Estado 
o tenitnrio que a mp;;ma ~oril'dalio I'Oillprou r• IJIW 
~~, acl1ar l'lll :::ot·, por n:io I1:1Yt'l' ~itln por Pila lran.:
r,•rido a lt'l't:l'irns. 

:i.·' Lw!:o qut' ~~· n•al!z:1r ••,;la 11·au~ar(io, t' lt.'il· 
p:l.":a a mencion:~da som ma, fkar:'tt"'í os colonos li H'l'" 
I' dt'sPmliaraç:Hlos dt• rJualqw•r rc•sponsahilidatle para 
ro111 a socird:uk, a qn:ll tra.-;pa~;;:tr:'t :10 (;oH•rn•• t.o
dns o . .; sntiS tlirPi los. 

Palacio do Hio tlt) .Janeiro. em 10 tlr) .Til lho dt• IRH\1.-
.ToiiiJI!im Anlt/O Fel'llf!llllr•.; l.r't/o. 

DECHETO N. fJJR~ - 111: l~i llE .I!'LIIo llE ·lflli!l. 

Concede, por espaço til' <lous anuos, iscnr~w dos tlireito.-: tlc 
t~OIISlllllll {ts merr::ulori:1~ ljllt' lon~111 iruporladas 11:1 l'ro\'lncia 
de ~la lo (;!'osso, I' o:..; \1(' l'\pnr!:H·:cD a~,~~ ~:;•:H~I'il.~ til· prt:dtlí'l.':-to 

uaeionat. 

Usando da al.lribltir;:·w I'Oili'··rirla pd11 ar i.:;." da Lr·i 
n. IJ~2 de i!) de Setembro de lHUii, !lei par IJ:~m Coucr~
dcr, por cspar;o de dou:> anuo.-;, completa iscu~ão dos 
direitos Lic consumo ás mcrratlorias rJtie forem impor
tadas na pt·ovincia de !lato l:ro.,so n o·; riP 1hporlar;ão 
:tos geucros Llc In·otlucção u:u:iona I. 

O Visconde t.le llahorahy, Consdhciro de Estado, Se
nador do Imperio, Prcsirle111 e do Conselho de l\linis
tros, 1\linistro c Sl•t:rdario dl' Estado dos Nngocius da 
Fazenda r' Prt~~idr111r do Tribunal tlt• Tlwsouro Na-
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dona!, assim o teuha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em quinze llc Julho de mil oitocentos 
~~·ssenta c nove, quarh·ag-{'~imo oilaYo da lndepend{'ncia 
,. !lo Imprrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o lmpet·ador. 

Visconde de Itaborah!J. 

IIECP.ETO X. fJ38!J- llE fij nE n:wo IIE 1.8G9 . 

. \pprova a rl'l'ot·ma feita nos Eslaltttos da Caixa llyputltcca!'i:t 
ria Cict:ulc da llahia, na parte relali\·a an nnmet·o c graliti
r::H::·tn dos n•srw<~lim~ llirer to r.•,;. 

:\Li,mtlrndo ao IJlte Mn I'l'(ll't~~cnlon a llin'e!nria d.t 
Cai'<a 11~ pollwcat·ia da Ci1ladr da Haltia, n Tendo mn·i1lu 
a Se1T:io dn FazPntla tlo Consrlho 1lc Eslado: Ilei pot· 
JH•m appro\·ar n n•forma feita n.):; t·c=-pecLivos r~slalutos 
pela asscmiJiéa gl'ral dos arcioni~tas, na parl.11 l'i)lati\a 
au numero n gTatifi,·acão do;; 1lircctor1~,.; da nwsrna 
Caix:1 ; firanllo, pnrlaH io, rnluzido a Ires o numero 
destes, e ('[e\·ada a 2:001h000 annualllli'Hic a remuiw
ra(:ão 1!e ,.;ens :;L·ni1:os em Ye7. da porcentagem dt• 
íOO.<;OOO, que alü agora perrcui:io. 

O Yio~t:ondP dil Halwralty, Cowwlhciro de Estado, Sc-
11:1dor do IIIIIJI~rio, Presidenln do Conselho de Ministros, 
.\1111istro e Sccrdario de Estado dos Negocias da Fa
ZI'!tda I) Prc.-;idenln do Tribunal do Thesouro Nacional, 
:1c;•:im o tl)!lfta enle!lllido e f:11:a executar. Palacio do 
llio dn Janeiro, em quiuzn de ·Julho de mil oitoccnlo,; 
-'I'SSI'Hla c U0\1\ 'lua1lragesimo oilaro da Indcpcndenria 
I' do Imperio. 

Con1 a rubrica d1~ Sua 3Iagcstadi~ o lmpi'l'atlnr. 

ri~ronde dt• Itaborali!J. 

-·- 12 
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DECRETO N. '~:mn- nE t:; rH: .rur.11n nE tRH9. 

Antorí~!l :1 inCOflJOração na r.:~pilal do ~laranhão i tlc nm:t 
sodcdatlc auonvm:t hanc:tria, soh o lilulo tle "Banco Cnm
flli'I'Cial. '' 

AI tendendo ao que l\le represcntúrão o Dr. Hrr'ldylo 
de Aleneaslro l'ercira da nrac:a, .João Hotlrignes tln Oli
veira Santos c Joaquim Hamos Villar, c tenuo ouviuo a 
Secção de Fazenda do Conselho tle Estado: Hei por hem 
COIICt\dcr-lhes autorisar:ão para inrorporarcm na eapi tal 
do J\laranhão uma soc:it~tlade ononyma bancaria soh o 
titulo dP -ll:tnro ComJIIPrrial-, o qnal SP rc~ular;'t 
pdo~ Pslalulos I) IH' t'OIIl t:slt: haixão: lieando, porí~lll, 
t:ntcndido qnc os supplieantcs pt•rdcráõ o direito :t 
pres~ntc coHcnssão, se o dito lhnro não comer;ar· as snas 
OJHll'a(.Õtlf' no prazo de um :lnno eontado desta data. 

O Vi~cowle de ILaiHlrahy, CoHselheiro de Estado, St•
nador do I mpcrio, PrPsitlen te do Conselho tle l\linis
tros, Ministro e S1:cretario de Estado dos Nng-orios da 
Fazcntla c Presidente do Tl'ibunallio Thcsouro N~H:ional; 
a,;sim o tenlta cntrmlido c faca •~xceular. Palaf'io du 
lHo dtl Janeiro, nm quinze de julho ôc mil oilocPHios 
spssenla e novf', r{narlragt>simo oitavo da lllllepentlcut~b 
e do Im per i o. 

Com a rubrica dP Sua Mag-csla1le o ImrwratlnJ·. 

Fiscowle 1/1' TtrrlJOI'IIh!f. 

Estatutos tlo Dani'u t:nmnwtTial 1fo ~hranh:io. 

TITPUI I. 

Da (•oustitnic;ão elo HanC'o. 

Art. L" Fil'3 l'fP~tln nn l':lpital da Prnvinria do Maranhiío 
uma sneiedatle annnyma ;;oh a dt•Illofllinn~•iw t],, lbnt'lt C~tru
m.-rdal, a qnal lt•fll por li•n f:I7.Pf oprr:II.'Õt•s prupri:t.~ do~ 
IJ,'llll'fiS ue f'IIIJII'I';:(Ílll\1~, dPJIII.'Íifls t' i!f'SI'flll(ll,, 
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Art. 2.• O fundo capital do h:mco ~~rá de 2.GOO:OOO~OOO, 
divididos em 20.000 ~eções de !30$000 cada uma. 

Destas acções n.OOO serão distribuídas antes do banco en· 
trar em opPrações, e as 8.000 rest:;ntes serão emlttidas pP-Ia 
dirm~toria, quan•lo o julg:~r conveniente :ws interesses do 
banco; mas dentro do prazo de :10 annos. 

Art. 3.• O hanco poderá entrar em operações lo~ro qur, es
tiverem suhscriptas as n.GOO acções, e realizados 5 •;. do seu 
v:dor. 

Art '~.· A duração do banco será de 20 anoüs, contados da 
data da sua installaçiio IP!!al. Findo este prazo poderá elle ser 
prorogado por determinação da assembléa geral dos arcinni~· 
tus, e a pprovação do governo gera I. 

Art. r;.• As acçõHs substTiptas ser:io rt>aliz::Hlas em pr!lsl;> 
çiH~~. do seguiutemodo: A 1.• tlll :!5 •;.,, a 2.• dt~ Hi •;. e as 
uulras de tO 0 / 0 cada urna, dn valor U0111in1d da~ ref•·ridas 
:••~çõ~s. devendo a t.• etr .. ,~tuar-se dentro do prazo lle :lO dias 
d"vois da insta Ilação da direct•Jria, e as outras em !Jiazos por 
ella üesiguados por aunuucios, feitos com anticipaç;io de :10 
dias pelo menos. 

Art. 6.• O ~ubscriptor qtHl não pagar a t.• pre~tação na 
l~poea marca,Ja,tendo-lhe sido <HJUella pe!litla pela din•t·tori:t, 
perde o direito de accionisti!; e o aeeiouista •JU•~ n:io pa[.[ar 
•Jualquer das outras v•·estaçõ"s no dtwi1lo prazo, sujeita-~'' a 
que as suas aeç)es sejiio vr.utlid:•s pela direetoria rm hasta rm· 
hlica, prt!Cedeudo annuncios, e th~ando o liquido das mesmas 
li disposição de quem de direito fôr. 

SECIJÃO 11. 

Da ti'OIIf!{l'l"ellf:ia das acrõe~. 

Art. 7." A transfPrenr.ia tl:ls acções s(• potlcr:i ter lugH por 
ltlrmo lan~~ado em livro JII"OIJrio tio haneo, e com 3 assignatu
ra do venlledor· e do comprador, ou dos ~Pus procur:tdnres 
especiaPs, exeepto nos casos de exeeução j ud ieial, ou dt~ hr
rança e legado, em que os t11rmos devem ser subs•~rivtos p~>lo 
eompetAnte empregado, á vista dos titulos que prtívem es,t•s 
meios de acquisiçào. 

Art. 8.• Nenhuma transferencia se poderá fazer sPm qtw 
r·strja realizado pelo meuos, um quarto do valor dag nc•:i'"lo•s. 

Art. 9.• Os titulos das acções qur., em virtudr, de transfP
rencias ficarem inutilisados, Sllr:io restituídos ao haneo na 
oeeasiiio tia tr:~nsfereneia, H no IIIPSIIIO g-uard:11los, dando-stl 
ao transft~reote e traosft,r·ido novos títulos do mun••ro tl•l 
rH~ÇtH•s com ({U!l cada um tk:•r (nrt. fi\1). 
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Dos dividendos. 

Art. 10. Os dividendos do hanco eonsistiráii nos seus lu
cros líquidos, provenientes das operações eiTectivamente rca
lizada3 dentro do resl)ectivo semestre, e depois de deduzido 
10 •;., que serão divididos em partl's iguaes, sendo uma p~r<t 
o fundo de res~rva, c outra p:11·:1 :1 directoria (art. t:l, §~ 1." 
e IH). 

Art. U. 0; tlivitloutlo> >l'r:io p:1gns nos uwzcs de Janeiro tl 
Julho de cada anuo. 

Art. f2. Dado o easo t..le que o capital soci11l venha, por 
qualquer circumstancia, a solirer algum desfalque, não ha
ver& dividendo emquanto o ntes 110 niio ft.r· integralmente 
restabr,leciUo. 

Do {undo dt! reserra. 

Art. 1:.1. Ao fundo de rcsel"\·a são destinadr.s: 
:t.• 5 •;., deduzidos dos htcros líquidos do st>rnestrc, até 

preencher o lirnilc mareado no :trt. tTJ,: 
2.• O premio que por ventura obtiverem as aeçõt•s tine 

forem emittidas d•·pois tle constituído o banco (:trt ~!. 0): 
3.• Totlo e qualiJUer lucro ~~xtraordinario, ao qual a di

rectoria jnlg~r eouveni"11r.,~ daf· tal applie~t;iio f~ 1:! tlo 
Ht. G::l). 

Art. I!J,. O fmHlo d~ reserva ti exclusivamente ,Je~tina<lo 
a faZPI" face :ís [Jerdas do c:• pita! social, ou a suhstttuil-u; tl 
logo que :tttinj:t a 20 "/o do dito Cal)ital, eessar<i a :wnuuula· 
çiio semcstr<d tlc <Jlll' tr;~ta o :1rtigo antm:Ptldlle, § 1.•. Na dis· 
soluçàiJ do banco ~erú u rundo de reserva reunido :w mesmo 
capital, e com este distrihuit!o pelus uecionistas. 

SF.c1;.io Y. 

Da dissol!l[tlo do banco. 

Art. 15. O haneo scr:í <liswlvitlo nos seguint.~s casos: 
~ i. 0 Expirando o prazo de sua dura~~ão, sem que ~eja fl· 

novado ou vrorogado, ou o da renovação ou prorogaçiio. 
~ 2.• Por fallen<·ia ou quebra. 
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~ 3. • Pnr deliberação da assembléa geral dos accionistas, 
antes do findo o prazo da sua dur:.ção; t.• provada a lmpos
sibilidadtJ de ser preenchido o intuito e fim social, por insuf
liciencia de capital, ou, ernfim, oor qualquflr outra c~usa, 
observando-se sempre as disposições da IP,::Jslação em r'"lação 
a tert~r.iros; 2.0 logo que tiver ;;oiTrido prt'juizos que ab~orvão o 
seu fuULio du reserv:1, e mais a G.• parte do ca)lital eiTectivo. 

Art. lG. Qnando, pnr algunu da~ causas indicadas no ar
tigo :Httec>Jt!.,nte, tiver de tli<solver-;;e o banco, ~er<i elrita 
pP:a 11ssernbléa ,::ernl dos acdonist~s uma commissão de Ires 
mcrnhros, a qual será incnmhida da Jitruidnç:io, !;'ltardadnsas 
hases man~adas pela mesma asSfJmhlé:l ~eral, e ficando ~alvos 
os direito~ de terceiro, em r;,mro.Jrmi•IHdc com a legislação 
eummercial. 

TITt!LO li. 

lhas OJte&•ac;itcs. 

sEcr;,\" r. 

Tia natnrc::a tlas opcrorucs. 

Art. ti. O banco poderá: 
~ t.• Descontar Jetril~ da terra e de cambio: quaesquer 

nntros títulos eommerciars a JlfilZO fixo, c pagavnis :i ordem, 
e hilhetes da alrantlnga (art. 21). 

~ 2.• J<:mprestardiuheiro por meiodu letrassohrr. penhores: 
L" de ouro, prata, diamantes, e apolices da divida publica, 
geral e provincial, e ontros títulos do govr,rno; ~-··de outros 
títulos particulares, pagaveis á ordem, tJ tJUe representem 
lt~gitimas transacções cnmmerciat•s, ou tle hilhetes da alran
dega; 3. •, de ae1}ões de outros bancos e companhias ~oneei
tuados, cujos papeis tenhão cotação real; 4. •, de generos de 
producção naciona I ou estrangeir11, não suscept1veis de de te· 
rioração, depositados em arm<1zens alfandegados ou depositos 
pnblicos (art .. 22). 

§ 3. o Fazr,r operações de camhios e movimentos de fundos, 
pruprios ou alheios, de umas vara outras províncias, ou para 
foíra do lmperio, no que, porém, não poderá empregar mais 
de tO •;. d•J capital elfectivo (art. 2:!). 

§ 4.• Abrir creditos por mtdo df! contas correntrs :ís pus
soas conceituatlas, que derem garantia sullicieule sobre os 
penhores de que Lr:tta o § 2. •, ou sobre !ianças mercantis 
(art. 2:3). 
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§ ã,o Encarregar-se, por commissão, da compra e venda 
de metaes flrecio~os, de apolices da divida JIUblica, e de 
quaesquer outros títulos de valor; assim como da cobranca 
de dividenrlos, letras ou quaesquer outros títulos a pr:.zos 
lixos (art. 26}. 

~ 6.• Receber por com missão, em g-uarda e deposito, ouro, 
I•rata, diamantes, joias e t.itulos de valor (art. ::.!H). 

~ 7 ." Rceeher ern deposito, para conta enrrcnte simfJ(Ps, 
as somm~s que rllrem entreg-ues por particulares, ou estahc
led nu~n tos publ icos. 

~ 8.• Tomar diniJPiro a premio por mrio dn letras aceitas 
pelo thesoun•iro e ruhri~adas pdos dirPetores de semana, c a 
pr:~zo nunea inferrnr a tiO dias (:.rt. 2ii). 

~ !l." l:omprar e VBIItkr ~~~~ eonta Jlf'UJ)ria nu:tar,s r•rr-t~insos, 
aintht nlr•.eetuautlo p.tra l'Sse ti111 opl'l"a~i'u~s tln eamhio. n:iu ex.
t:tld•milo eomtudo o valor nwreadu no ~ :.1, • (art. 25). 

~ 10. Comprar e venrlt~r apoliet1S da divida publica, g-eral 
~~ fll"ovirll:ral, eom o limite tio para~raplw auteewlentn 
(art. ~ii). 

,\rt. IH. São Vl'tladas ao haru:o nutras tJ!Vli'StJitef operarues, 
além das JHTillittidas no ~!"ligo antecedente. · 

SllCtJ:\0 11. 

Do modo d~ levar a efliJito as OJICI'llfÕes. 

Art. f9. As lirrn:~s dos direetores do banco, ou de seus ~o
r:ius, não podem ser tomadas como garantia para o mesmo 
hanco, e ~ó porlem sr~r admillitlas t:omo rerorço a our.r~ts fir
mas t)Uo dtl per si stí~ apresentom já a rwenssaria garantia ; 
I nas é em tu tio easo pro li ihrt.lu o tlt•s~:ontu de l"tras, que eon
tenhãu tae' firmas, qt:ando est<Js furem de dire•:tl•res de se
mana, ou du seus soeios. 

Art. 20. E' P.Xpressamento pruhihido ao banco at:eitar as 
suas proprias aqões om penhor ou garantia de qualquer na-
tureza. .. 

Art.. 2J. As letras c títulos de que trata o art. 17, ~L", 
dcvcraõ: 

1.• Ser g-arantidas por rlnas ou mai~ lirmas de recnnhe
eido eredito, Stlndo uma dcllas, pelo menos, de pessoa resi
lhmlB nesta eidade. 

2. • !<;stolf desemharaçadas de qualquer litígio. 
:J." ContPr a declarat;:lo de- rmg-aveis nesta e idade. 
!1 • Fixar o prazo do vencimento, que não excederá de 

quatro mt·ze~, podendo, todavia, ser eltlvatlo a seis mezes 
eum n 311g"lllento dt~ I "/., ~nhrn a taxa do dt•seonto. A e~te 
nltimo prazo, porúm, ~.; JI'Jdmá o haut:o tleseuutar até a de
•·.ima pane t1o jCU ~~apitai rcalizatlo. 
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Art. ~U. O empr11~tlmo sohre OAnhores por rol'\io dA lrtras, 
flp, que trata o§ 2.• do art. t7. verifir.~t'·SP·ha, acPitando o' 
impetrantes l11tras r.om os pr~zos estallPIPcidos no :Jrtigo ante
cedomte, e mediante as ~egnintes condifÕ~s: 

t.• Provar que siio os h~itimo~ oossnidorPs dos hrns oll'•1· 
ff1eidos, e (jllil estps e,;tão livrPs rlfl qnafWJner encar~os que 
pos,;iio impPrlir a sua venda Pm leilão mercantil, assi~natHln, 
dnuois de os tlepositar, o rcsprr.tivo term!J, em fJUfl se dPdan•, 
al!'•.m dPst.a <~ircumstancia, a clausula de que os dt1positantcs se 
snjeitaráõ aos usos do baneo. 

2.a S•>ndo os penhores 11m ouro, prata on diamant.Ps, nprt1· 
sent.ar:íõ os irnpAtr~n!I1S rlo PmJ)rPstimo, antPS do depMitn, a 
avnlia~~ão dp contrastes npprovatlos pPla dirPctoria 

Sohre o ouro e a prat~ serão os emprPstimos fPitos até o 
montante do SI'U vnlnr rPal com o ~hatimPnto d11 20 °/", 
o sohre diamantns até rnAtad•1 sómAntn rio seu valor rral. 

:1.• Srmdo os prnhorPsem apnlices da divirJa nuhlica. g-eral 
ou provincial, tituJr,g do govHno e de p~rtkularPs, hilhrtns 
de alfanrle~a ou acções dP outros hmcos e enmpanhias, snrih 
tnrlos rriwiamente tr~nsferillos ao banco. Sflbre Ps apnlicf's 
s~<rão feitos os emnrest.imos nté o montantA do seu nrceo na 
praça. rom o abatimento nrlo menos, de 20 °/o. esobr11 Í.orlos 
os outros titn los mencionados nesta 3 ." condição, até tres 
tJUartos do sen valor no mercado. 

!~.· Sr.ndo os penhores em l!'f1nrros depositai! os em armazf'm 
alranrlegad0s ou d11posito~ puhlieos, virá a ilrclar:H,:ão rlo valor 
dado por corretores, SP. os houvPr, e a apolicr. do seg-uro, Ant.r.•
~ando á parte,tambrm uma orilrm para qne os a rim inistr1dorrs 
dosarmazPns ponhiío e consPrvPm rssPs grnerus da h i em di ante 
:i disposição do haneo. e drwendo a rnPsma orilem contPr a 
assignatur~ dos ref~>ridos lldrninistradnrrs como responsavcis 
pnlos genrros depo,itarlos. ·SohrP. Pstes penhor1•s o~ emr.rp:;. 
ti111os serão fr>itos a lt\ .tous trrços rlo valor dado pelos corr;•torl'~, 
t11nrlo-sr em vista a natureza dos !!<meros. 

f).• Nãn sen<lo pag-a no vencirnPnto qualquer letra, prnve. 
ninnte dn emprPstimo snhr11 penhores. serão P.l'te.~ vrndidos 
em lriliin mr.rcautil, com a~~isLP.ncia tl11 um direetor tlo haneo, 
n nmeedcndo nnnuncios r11m anticip,l{'ão de oito dias allix:~tlo,; 
no h~nco e pnhl ic~tlos tldos jornaes. 

Ü." Até ao momento da arrematarão, porlerá o dono dos 
wnhores rPsg-atHI os, pagando tudo o f)UA dllVPr, e mai~ as 
tlespPzas !'Pitas; aliás, VPrilic~da a Vf'nda e liqilidada a conta 
das d~spezas, juros e commissào de nm nnr cento, o saldo rtnrl 
porventura houver, lieará :í flisposiçiío dl' qurm pnr
t•~ner-r, o crnquanto e:dstir Ilil banco não vrneorá juro algum. 

Art. 23. Os creditos em contas rorrPntes sohre penhores 
n 11ancas, prrrnittidos no§ 4.. 0 do art. t7. ~crão abertos por 
meio de t••rmos, as~i:.rnados pulos acredita rios, e nos casos dn 
lian•,·.a, tamht\lll pPins tia•lnrf's, IH'ee••rl,•nrln nns dA p~hot o 
deposito olf'siP ~·•h as eonrlir;õt~s 1.•. :!.", :1.• e '•·"Aifl.arL !~~.· 
O tnr~u dedarar;í o maximo da quantia a 11111\,flo~er':Í.,chh:,rar 
u eredtto, que nunt~a ~erCt menor uc 1:000$000, .. -e\ no "a''' 
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d~ fiança, que os li adores se olJrigão soliLlariamentccomo prin
Clpaes devedores. 

§ L" Os emprestimog sRriio realizados por meio de cheques 
nunca menores do iOOnooo, cortados do talõns ministrados 
pelo banco, onde ficará parte dellcs com a assignatura do 
aerndita!lo na tar.ia. 

§ 2." O banco é olJri!!'arlo a recHIJcr em pagamento as quan· 
ti:1s que para este lim lhe fnrnrn remettidas até o total da di· 
vida, com tanto qnn nãu srj;Jo menores de :IOOlJOOO. 

§ J. o As cunt~s correntes BPI'~O l'ncha!las no !im de cada se· 
mr~str•~. n transpor!:t!los os !'alflcs rara cont:t nnva. 

~ fr.o Qnantlo COil\'ÍI·r :.os int.•·rt'>'H'S do banco, p011Pr;í este 
suspnnrler o" •~mprl'stimos, •· nxi1~ir o reernltols., do ôp!Jih 
nxi"leute, )JI'(•eerl!•ndo' a\'iso pn~·Ji<•, •·um nnticinnç~o de (j() 
dias, o se os àev~edorl's n:io so.lbltzerem, procederá o mesmo, 
nos caso:' do penhor, dt~ cunfiJrnlidadn t:om as coruli•:L•·~:< G." n 
G." do artigo antec•••kntL', :•s qnat~s ~Pri"oo t•\;orallus ll'' L•'l'lito; 
e nus casos ti<' lianra, :·t cobraru:a jndieial. 

Art. ~'l. A taxa tlo tkseon!o d-~ ll'lr:ts tl:t LPrra n dl' t~aliJ!tio 
(art. 17, ~L"); ojnro •!:1~ CtJIIt;;.> t:'~rn~nl!•s IYar:onti•l:;:; (~ \.. ") 
e o do dinheiro lfll~' o l1:1nt~fl t'lmar :o 1·fr'lliÍ" (~ g.") srr:·,., !i
:xndo$ pela directori:o, c pablit::Jth~ !Jilamlo t'.·ta o,iulg:tr e: :1· 
ven ientc. 

O preço do rle~•·ollto 1k ldllll~tP;; d:1 :Jifan:!:~ga n ,],, nntros 
títulos commerciaes ú on!I'PJ (~L"); a t:txa d•)s jor:•s d;ts 
letras so!Jre penhores (§ 2 "), ,. o pntzo maximo tlo dinheiro 
que o lwneo n•eeber a JII'I'PJio 1~; fi."), ~criio ohje~.:tos de erm
vent.;ão; tua;:: LJ~ ta X~!.') nunca p;.'J·!~~t :-~~~ .. ií'l' !J)t'Jl!lfl'~' qu'· :~:: l':.;ti
)'tll::tl.o::; p:ll'<l o d1;SI'O!!I" d:t: i:ll'ii:'. 

Art. :!:i. As operaf,'ü·~~ !lt: t}Ut: tr<:t:iu u:; ~:).",~V, ~1." ulU, du 
art. 17, dependem de resc•luç:io lb diret~liJI'ia c•Hnplcta. o 
lleUIJIIIIJil l'C!'0(!11.Jíu J•ldl' ~f;)' l"!IJ:>d;; 5P.III l!lWli'O VOtOS COII· 
rurm~~-

Art. ::W .• \ tlllll!IIÍ:;>i!o ti I!Jl!: tJ:•I;o l' :; ;i." du art. 17 :;erci 
lixada pelo hancJ, s,::;•JrHlu us cstylus eormncrciaes, devendo 
os títulos n pr:~zos lixos snr 11:q:~aveis nesta cidade, e, não seu· 
do satisfeitos no v.::ncimcnto, serão protestado:;, se isso r,·,r nc
ce>sario, e entregues a seu~ donos. 

Art. 27. Em nenhu111 l'aso o hauro se encarrPgarú de •JUcs
tões j udiciaes alheias. 

Art. 28. Os objectos cntrPgues no banco em gu~rda e depo
sito (11rt. i7, § 6.•) serão acompanhados de uma relação, e fe
chados em volumes lacrados, com o sello ou assignatura da 
parte, á cuja disposição llcnrá. O IJanco dar-lhe·ha a n•·cces· 
saria cautela, a qual, restituída corn recibo, o isenta de toda 
a responsabilidade. 

O banco receberá por esses deposito~ a com missão de i/2 "/.,, 
repetida todos os annos, sobre o valor dado pl'la parte, de 
:teeonlo com o mc~mo hant~o. 
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TITULO 111. 

Dos acdonistas. 

Art. :W. Serão considcrauos accionistas do banco toda a 
pessoa, corporação, ou entidade, que possuírem acç'l,cs do 
mesmo, quér como primeiros possuidores, qur'r como ~~cs
sio:l:.rios. 

Art. JO. Os aecionistas sú respondem Jlelo n(,,r das suas 
nq·ões, as quaes podem ser doad3s, vendidas, t'• I i<liis, hypo
ttleeadas, legadas, ou, por qualquer flirma, transferidas, em 
conformidade destes estatutos: mas o seu capital não pod•!r:i 
ser retirado antes da extincção do banco. 

Art. 31. Os accionistas de 10 ou mais acções podem votar 
para os cargos de eleição do banco, uma vez que as suas ac
{~lip~ t"nh:io sido l!evirlnrnnnte reg-istradas no nwsma haneo 6 
IJll''~".-· :" ! .•. ., .. · •:, :1, ·,.,, •la fnllili~n da ns::em!Jiéa geral dos 
~··(·; .. .,li ·:, · =·>~:' di.<!l ·--!1:(: 1' ;l;,Jo e~)mprHh(~ndt.~ as acções hn· 
Yi•' ··;i'' l' !1. r ·IH.~ I, l<";:t<~o, ou I:XfJeaçiio jn !ieial. 

J•,,r;,gr:q Jto unko. Os accionistas qn•• não tem direito de 
vot::r, pouerão todavia assistir ás di::wussões, e discutir. 

Art. 32. Todo o acr,ion ista, qualquer que seja o numero 
das suas acções, póde ser votado para os cargos de que trata 
o artigo antecedente; os directores, porém, não poderão entra r 
em exercício sem que tcnhão satisfeito as disposições do 
art. t)5. 

Art. aa. Havendo accionistas com firmas SOCÍ'les, SlÍ um 
dos soeios poderá votar, e ser votado. 

Art. 3~. E' permittido aos accionistas : 
L • Verificar o balanço á vista do~ livros que, depois de 

concluída a revisão das contas pela commissão fiscal, lhes 
serão patentes por tres dias uteis, sendo-lhes, comtu.Jo, prohi
bido o exame do cadastro do banco, das contas de deposito, 
e do registro de letras, que só serão franqueados a com
mi,são liscal. 

2. o Convocar a assembléa geral , conforme o disposto no 
art. 38 e seus paragraphos. 

TITULO IV. 

na asscmblca gcrnl dos acnionistas. 

Art. 3~ A assembléa geral dos accionistas é a reunião destes, 
e legalmente constituída • representa a umvcrsalidadc de 
tÓdos os direitos sociaes. 

l'A.Rlll 11. i3 
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Art. 36. A convocação da assembléa geral terá lugar na 
fórma dos :trtigos seguintes : 

Art. 37. A assemblé:l geral reunir-se-ha ordinarhmente 
por •:onvite do seu JJresidente, ou tle quem suas vezes tizer, 
nos dias :n de Janeiro, e 3l de Julho de cada anuo, e se 
forem impedidos, nos primeiros dias livres •tuc se lhe sf'gui
rem, a fim de julgar as contas semcstrae~, e proceder, na 
primeira destas reuniõe~, :.ís eleiçõ~s de seu presidente e 
secretaries, dos directores e respectivos supplentes, c dos 
membros da commissão fiscal. 

Art. 38. A assombléa geral rPunir-se-ha extraordinaria
mente quando ao seu 11rcsidente o requ~Jrert>m : a direeto
ria, commissão liscal, ou um nurn~ro tle acciunista~ quH rP
presentem, pelo menos, duas mil 11c•;ões, precedendo os 
competentes annuncios convoeatorios com o prazo tle oito 
dias, e se o presidente o não lizer dentro rle~te prazo, s•·rá 
responsavel por quaLJUet' datnll•J, ou prcjuiw rcsultauttl 
desta omissão. 

§ t. • Os annuncios, dcveráõ declarar o motivo tia convo· 
c~çào, e serão publicados em jornaes tres vezes consecu
ttvas. 

§ ~.o Nas reuniões extraordinarias não ter:.í lugar discus
são alguma alheia ao objecto da convocação. 

Art. 39. A assembléa se julgará constituída, est~ndo nella 
representado um terço, pelo menos, do capital elTcctivo do 
banco, correspondente aos accionistas •tue tem voto. Se niio 
se reunir numero dt~ accionistas fJllfl represente aquPlle terço, 
far-se-ha nova convocação com declaração do motivo dclla, 
e nesta segunda reuni;io, os votos presentes. qualquer que 
srja o seu numero, constituem assembléa gt~ral. 

Art. t,O. A assembléa geral, eonstitutda na fórma do arti~o 
antecedente, poderá deliberar sohre tudo o que ftir da sua 
competencia, mP-no:; sobm rerorma de estatutos, e no caso de 
que trata o§ 6. 0 do art. t,s, sú o w•derá Cazer se ns aceionb
tas presentes representarem a rnaiuri<~ absoluta do caJlital 
e1T11cttvo. 

Paragrapho unico. A assernbléa poderá trab:~lhar em dias 
consecutivos, quando no nwrca,fo para a reunião não se pu
derem ultimar os respectivos trabalhos. 

Art. t,t. Todas as votações na assembléa ger:tl serão conta
das na 1•roporçào de urn voto Jjnr cada dez ac•:ões; mas ne
nhum accionista poderá ter ma i o~ de cinco votos, qualquer 
c1ue sPja o numero de acf.iÕe~ !JUe represente por si e por outros 
(art. "':!). 

Art. 4~. Não é admis~ivel na assemhlüa geral votação al
guma em virtUdtl de proeuraçào; serão 11orúm, admittidos a 
votar : 

t.• Os tutores por sc;ts pupillos, e os curadores por seus 
curados. 

2." Os maridos por suas mulheres. 
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3.0 Os prepostos de corporações, sociedades ou companhias, 
exhíbindo documentos «IUO pró vem a sua competencía. 

Art. ~3. As Hrnias socíaes serão representadas por um dos 
socios na reunião da assembléa gorai. 

Art. oi~. A mesa da assembléa geral sorá composta de um 
presi,Jentc, um f .• e um ':!.• secreta rios, 1\lt\itos por e~crutinio 
st·creto: o pre~idPn<e será substituído pelo t.• S··cretario, este 
pelo 2.•, e e~t11 pelo accíonísta immerliato em votos. 

Art. 45. Nas vnt3ÇÕes por escrutínio ~ecreto proc"der-se·ha 
á chamada pela li~ta dos acciouista~. dos quaes s;, receb~rá a 
cedula couten•lo no verso o numrJ,·n de votos eorrespondentes 
:ís ae(,'ões possuirias, a qual dHpoi~ 1le eouraida pela mesa, será 
la n«;a•! a na u.rna. 

Art. Mi. As cednlas serão quatro: uma para a mesa da 
ass1~mbléa geral com a designação de votos p.1ra presidente, 
soJndu (.•secretario o mais votado; outra para os directores, 
outra para us supplentes destes e outra para a com missão liscal; 
cada uma destas cedulas será lançada em urna separada. 

Art. 47. Nas reuniões ordinarias, constituida a assemblé,1 e 
organbada a mBsa, serão lidqs o relatorio da dírectoria e o 
[JIIrl'cer da cornmi~sàu lisc:1l e diJpois diJ deliberação da assem
blé.l sobre as conta>, seguir-se-ha a eleição de tJUI! tratão os 
artigos antecfdenks. 

Art. ~8. Compele á a~sembléa geral dos accionista.; : 
§ t.• Alterar (lU reformar os presente.s estatutos, com apr,ro

vaç:io rio govBrno iiiiJierial, se111 a IJUal nenhuma alteração 
p111ftorá sP.r ft'ita. 

§ ~-· Appruvar ou modificar o rogimento interno. organi
~:tdo pt>ld dirPetoria. 

~ a.• Julgar as contas serne~traes. 
~ !j,,• ElegP.r o seu vre~idente e secreta rios; os membros tia 

directoria e respP.ctiVus supplentcs, a commbsãu fisr:al e qual
quer outra commiss<io t•special,que~e julgue necessaria. 

§ 5." Udibllrllr sobre a di,soluçào du bdnco e sua proro
g:,~·ào. 

~ 6.• Deliberar sobre a responsabilidade dos membros da 
d .rectoria . 

.o\ rt. 49. Compete ao presidente: 
Gnnvncar a assembléa geral para as reuniões ordinarias 

e ettraordinaria~; as~ignar a Cf)rfBSJIOndencia; abrir e encer
rar as sessõl's; conct•der a palavra e manter a ordem nas dis
cussõe~. oào consentindo acrs aceiomstas. ainch para explica
çiie~, o uso da pal~vra mais de iluas vezes sobre o mesmo 
nssnmpto, ~nlvo ao; nl!Jcuhros •la directoria e da eommissão 
tiscal IJara rnspon11tlrBrn á~ argui·~ões e interpellaçües, IJUO 
lhl's forem fl'itao. 

Art. 50. CompPttl aos 5ecretarios: 
Lêr o expe1lieutt>; redigir as :celas; fazer a correspondencia 

c apurar o.; votos nas eleu;ues, com tlous accionistas indieados 
pelo presideutt', u; quaes farão as v~z~s dd eH·.rutadurê~, 
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'IITULO V. 

SECÇ,\0 1. 

Art. õf. O banco será dirigido por uma directoria de seis 
membros d'entre os quaes serão por ella eleitos o presidente, 
um vice-presidente, e o secretario, devendo ser este substitui
do pelos outros dircctores, segundo a ordem da votação. 

Art. 5~. Os director<'s serão eleitos annualmrntc pela as
sembléa geral dos accionistas na t.• sessão do a uno, pores
crutínio secreto, e maioria absoluta tle voto5. s~ no l.0 escru
tínio não se der esta maioria, pt·oceder-se-ha ao 2. 0 entre os 
mais votados. em numero duplo dos que tiverem de ser 
eleitos, e havendo empate, a sorte decidirá. No segundo es
crutínio será bastante a maioria relativa para decidir. 

Art. 53. O director mais antigo, e, no caso do igu~l anti
guidade, aquelle que a sorte indicar (conforme o disposto 
nos§§ H e t:J do art. 2. 0 da lei n. 1083 de ~'!de Agosto de 
i860) não poderá durante um anuo ser reeleito. Os mais 
tdirectores podei-o-hão ser. 

Tambem não podem ser eleitos directores: t,o os accionis
as que forem directores, tiscaes, ou empregado~ de outras 

Sociedades ou companhias anonymas, que fação operações 
bancarias; ~. 0, os que forem prohibidos de negoci~r. 

Art. 5~. Não poderão servir conjunctamente ll!l dircetoria 
os ascendentes e descendentes, irmão, sogro, genro, cunhados 
durante o cunhadio, e os socios da mesma firma. Em qualquer 
destes casos o menos votado será excluído, e tendo igual 
numero de votos, o que a sorte indicar. 

Art. 55. Nenhum accionista poderá entrar em exercício 
do cargo de director, sem que tenha deposnado no banco 50 
acções de que seja possuidor, as quaes serão inalienaveis em
quanto não forem julgadas as contas do ultimo semestre em 
que o referido director tiver servido. 

Art. 56. Além da directoria, haverá 6 supplentes, eleitos 
na m.-sm&. occasião, e do mesmo modo que os directores, os 
quaes substiLUiráõ a estes nas suas faltas, ou impedimentos 
de mais de 30 dias, segundo a ordem da votação, e no caso 
de empate, a sorte decidirá. 

Paragrapho unico. Não pflderá ser eleito supplente o di
rector mais antigo, na mesma oecasião em que, na fúrma do 
art. 53, tiver deixado o lugar. 

Art. 57. A directoria reunir-se·ha ordinariamente uma 
vez: ror ~emana, o extraordinariamente quando o presidente, 
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ou os directqres de semana, por intermedio deste, o exigirem, 
e julgar-se-ha constitulda para deliberar estando presentes, 
pelo menos, quatro dos seus membros, salvo nos casos de que 
trata o art. 25. 

No caso de empate será o negocio adiado para a sessão 
seguinte, e se o inda nesta o houver, o presidente terá o voto 
de qualidade-: 

O membro vencido poderá fazer declarar o seu voto na 
neta. 

Art. 58. Todas as resoluções da directorla serão lançadas 
em livro proprio de actas, as quaes serão assignadas pelos 
membros presentes: 

Art. 59. Os membros da directoria serão indivhlualmonte 
responsaveis pelas perdas e damnos que causarem ao estabe
lecimento por fraude, dúlo, malícia e negligencia culpavel. 

Art. 60. A direcloria ica autorisada: I." para demandar 
e ser demandada, e exercer livre e geral administrarão c 
plenos podereg, nos fJUaes devem, sem reserva alguma, con
siderar-se comprehendidos e outorgados todos, mesmo os po
deres em causa propria. 

2. 0 Para passar procurações, as quaes serão escriptas pelo 
secretario, e assignada3 pela me~ma directoria. 

Art. 6l. Como compensação do seu trabalho e responsabi· 
!idade, terá a directoria uma commissão de 5 °/0 tlo:; lucros 
liquidos do banco, que serão divididns igualmente veios seis 
directores (art. f O). 1 

Art. ü~. Compete ú directoria: 
§ I. • Promover por todos os modos a prosperidade do banco, 

dirigir e fiscalisar todas as suas operações e outros ramos do 
serviço, e fazer executar os seus estatutos e regimento inter· 
no, bem como as deliberações da assembléa geral dos accio
nistas. 

§ ~.o Organisar o regimento interno, em que se marcaráõ 
os deveres de cada empregado, e submettel-o á approvaeão 
da assembléa geral dos accionistas, executando-o desde logo 
provtsori:tmente. -

~ 3. o Requerer aos poderes do Estado quaesquer medidas 
que julgar convenientes para credito e segurança do estaLe· 
lecimento, providenciando de modo que as acções ou fundos 
existentes no banco, pertencentes a estrangeiros, sejão, 
nH'smo em caso de guerra, inviolavcis, como os das nacionaes. 

~ !1. o Requerer a approvação das alterações que se tiver 
dc-~azer nos presentes estatutos, na _fórma do art. ft8, § 1.0 , 

regtstrando-as opportunamente no trtbunal do commercio. 
~ 5. o Fixar semanalmente as quantias qne podem ser 

empregadas em deseontos e emprcsl!mos sob garantia de pe· 
nhores. 

~ ti. 0 Dr1terminar a taxa dos descontos das letra~, tanto da 
terra como de cambio, e a dos tilulos, assim como o~ juro> e 
o prazo maximo do dinheiro que fôr recebido a premio pelo 
banco, na fõrma do art. f7, § 8.• 



ACtOS tJO I'Ol:lF.fi 

§ 7. o Organisar o ca.lastro das li r mas quo poderão ~er ad· 
mittidas a desconto, ~~ o quuntum de sua re~ponsabilidade. 

Nenhuma firma ter;i no IJ:tneo eredito maior de 50:000~. 
~ h."-""''~"" " n•11n··r•, ,, '!" ·liiiHrle !los emw·~·-~·t•!<·~' tl• 

j.;J;,~·.!J: qn:;;I~,:!-P;:, ,l~:~lli;;;! .. r;.,~ ~· >U~JWlldfd·o~, bt~lll :~:~~i;(t í}·~. 
··ll. 1 ·.J'I! ihr~S t•~ 11r'·~i·n H~r·· ., t-: fi:tJH_'~:S ciOS f)tlt' :lS d!•V;~[q !•.','.~· 
t.:r, snlmwttnndo t:1lo a ulwnor approvaç;io rl:.t u~se;1d.oiéJ 
geral U(IS aceion;~t:J;;. 

§ \J." Aprt>$Pntnr ~ n'~c·mh!éa g'Pral•los aceionistas, em su~s 
reuniões ordinari:ts, um reht11riu do nsl.atlo do baneo, aeom· 
pnnhatlO dl) lialan~O dto ~ll:i~ OpPI'i'l:ues, f,•ehado 110 ultimo di;~ 
dos mezP~ tiP .lunhn o ll•~7.nllhrn de cada anno, o IJUJI sera 
pulilit:atln no jornal tln maior eircnlat,:itO. 

§ tO. Hrquercr a rrnnillo nx1.rnorrlinnria da asscrnbltía g-eral 
dos accionistas, n:t ft'1rnw do art. :1s, e ~~onvocai' a commissão 
fiscal, na fúrma do art. li7. 

§ 11. Autorisar as operações de lfUe tratào os§§ 3.", 8.•, \J.• 
e 10 do art. 17, na fúrma do art. 25. 

§ 1~. Apf.Jiicar p:ll·a o fun:lo du reserva qu3lqut•r lucro ex· 
traordinario, a que julgai' eonvcniente dar esse destino (art. 
t:J, § 4,.•). 

§ 13. Determinar os prazos das presta ües que os aeeio· 
nistas têm de realizar pelas aeções tumad~s. 

§ H,, Determinar a emiss:io das acçües, conforme o art. 2.•. 
~ 15. Determinar a t·Xclus:io nos negot~ios dn banco das 

pessoas que eom t'lle deix:ll·eru de euuq·rir os seus tratos 
{art. 74,). 

§ 16. Hemel_!er ao presidt•nte da provincia o IJa lancete men· 
sal das operaçues do banco no mez antecedente, e fazel·o pu· 
blicar pelos jornaes dentro do prazo de oito dia~. 

Art. 63. Compete e incumbe ao pre~itlente: 
t.• Dirigir os trdbalhos da directoria, e ser o orgão della. 
\!.° Convocar a dire~hll'ia extraordinariamentP, quanrJo o 

julgar conveniente, ou t(uantlu lhe for ret1uerido pela cum
missiio intf:'fua. 

3." Hedig1r o relaturio semestral. 
~.· Iuspeceionar as operHt;õt)S e outros ramos do serviço 

do banco, fazendo executar os estatutos, regimento interno, 
c as decisõtls da direcloria. 

5.0 Admoestar, ou suspentler eorreccionalmente os empre· 
gados até 30 dias, eom perda de venci meu tos. 

6. 0 Assignar as ontens e a corre~pondencia. 
7.• Assignar, com t1S membros da commissão interna, os 

titulos da:< acçües. 
8.0 Suspender a exPcução de quaesquer actos da com missão 

interna, quando os julgar contra rios aos e~tatutos, uu aos 
Interesses do haneo, e sulJmettd·os ao conhecimento da di· 
rectoria. 

9.• Comparecer diariamente no banco. 
Art. Gí. Compete ao secretario: 
t.o Lavrar e ler as respeetivas actas. 
1!.• Pas5ar as procuraçõrs. 



EXECUTIVO, 

Art. 65. O s~rviço do hanco será feito semanalment~ por 
uma eommissão interna, composta de dous dlrectores, pas
sando-o no ultimo dia ~~os quo os devem substituir, com os 
esclarcdmentos fJU•J for conveniente transmittir-lhes, es
criptos em livro proprio. 

Par;1grapho unieo. A esta commi~são, como delegada im
mcrliata ria tlircr:toria, prrtPrll~crá o governo economico e 
artministrativo geral do l1anco, de conformidade com as dis
po;;içõPs dos !:'Statntos; do regimentn interno, e das dPiibe
rn{'Õ•'S da directori~. ~endo, porém, necessario, para validadtl 
de seu~ actos, o accnrdo de ambos os directore!l: e quando 
flste ~H não dê, sarú o obj,.,ctn do dP.saccordo decidido pPin 
presidente, com ou sem ruoditieaçiio. 

Compete mais a esta cornmissão: 
L" Convocar extraordinariamente a directoria, na f,·,rma 

dn art. 57. 
2.• Assignar, rorn o pro•siJrntP, o~ títulos das acçõe~. 

~ECÇÃO fi, 

Da commissilo ~.çral. 

Art. 6G. Haver:í uma commissão fiscal permanente, rnm
pc.sta de tres accioni~tao, elo>itos por escrutínio secreto na 
mrsma occ:1sião em !JUil o forrm os directores. 

E' extensiva aos membros da commissiío figcal a di~ posição 
prohibitiva da ultima parte do art. 53. 

Art. (i7. Conclnidos os h~lan~os c r,ontns sPmestraes, n di
rectoria eonvocará a comuliss:io !bcal para o /im declarado no 
~ 2.• do anigo seguinte· 

Art. 68. Compete á commissiío fiscal: 
~ 1. o lnspeccionar, sempre que o julgar conveniente, todns 

as operações do banco, examirwndo para esse fim o rstnd·l d:~s 
eaixas, da escripturaç~o. registros, livrog c quaesquer outros 
ttocumentns, <JUC 11111 ~enlo frawtueados. 

§ 2. • V11rificar o balanço e contas semestraes, depois do que, 
será franqueado por tres dias uteis aos aceionistas o e~arne 
da escripturação e b1lanços; mas sórnente na conformidade 
du tlispo~to nu art. :i~ 

§ :.1. o Apresentar :í assemhléa geral dos accionistas, nas scs
SÕds onlinaria.,, o seu parecer por escripto st,JJre o modo por lJUe 
tiverem desempenhado as suas funcções; sobre o balanço e 
contas do semestre, e se forão pela administração fielmente 
exeeutadus os PStatutos e regulamentos internos. 

Este parecer será registrado no livro das actas da assemblt\a 
geral, e impresso com o relatorio da directoria. 



Acro~ no ro01m 

TITITI.O VI. 

Disposir1Trs gaae~:. 

Art. 69. Aos possuidores de acçües se dará um titulo assi
gnado pelo presidente da directoria, e membros da com missão 
interna, extrahido de livro de talão, o qual representará o 
numero de acções que cada um possuir (art. 9. •). 

Art. 70. Haverá uma c~sa forte para guarda dos cofres e 
mais objectos de valor, e os cofres terão tres chaves : uma em 
poder de cada um do~ directores de semana, e outra dt• the
soureiro, e sú sorão abertos e fl'ehat.lus em prt>seuça t.lestos tres 
funceiouarios. 

Art. 7i. A dlrectoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possão suscitar no meneio 
dos negocios do banco. 

Art. 72. 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. 73. O banco poderá comprar e possuir edificio proprio 
para seu estabelecimento, e emquanto isso não fíJr possível, 
ou conveniente, arrendará, para tal fim, algum que tenha a . 
capacidade necessaria, e seja adaptado em suas accommoda
ções ás necessidades do estabelecimento. 

Art. 7!J,. Toda a pessoa que faltar á boa fé, ou não cumprir 
pontualmente os seus tratos com o banco, será exeluido de 
negociar com elle rJirecra ou i11directamente. Esta ..xclusão 
será declarada em :•ct;• d:1 •lln·rturi", mencionando-se a causa 
uella. 

Art. 75. As operações do Lanco são objecto de segredo p::~ra 
os seus empregados_; aquelle que o nwelar ser~ a•'moe::l::~do 
ou suspenso pelo presidente (art. H:J, ~ ti "),<'~e r' a rPve!::t:iio 
resultar damno será o enlp:H111 •··;rnhJ r•·h liin•el• .. ;i:·, c 
sujeito a indcmnisal- . I·>'" 1 ki~ : '' ,·. t'\lr·"-:''·" :.ns 
dirertores. 

TITllLO \'11. 

Art. 76. Fica nomeada para imr P!r:: r do governo imperial 
a incorporação do banco, e appmva\i"·' destes estatutos uma 
com missão composta dos subseri ptores Dr. Heraclito ue Alen
castro Pereira da Graça, .João Rodrigues de Oliveira Santos e 
Joaquim Ramos Villar. 



r.XECUTIYO. 

Art. 77. Obtida a approvação dos estatutos e cumpridas as 
disposições dos arts. 1.3 e seguintes do decreto n. 27H de i9 
ue Dezembro de i860, a commissão eonvocará os accionistlls 
para proceder-se á insta Ilação do banco e á eleição da directo· 
ria, e dos mais funccionarios eleyiveis, de que tratão os pre· 
sentes estatutos, os quaes entraraü Jogo em exercício. 

Art. 78. O primeiro dividendo, se o houver, será distri
buído, pelo menos, 6 mezes depois do começo das operações. 

Art. 79. A primeira directoria, seus supplentes, mesa da 
assembléa geral-c commissão fiscal duraráõ até a primeira 
eleição de 1870. 

Art. 80. Em quanto não forem emittidos os títulos de que 
trata o art. 69, dar-se-ha aos accionistas um' cautela provl
soria, que represente as suas acções, em cuja transfercncia 
sPguir-se-ha o dispo~to no art. 7 .'' 

1\laranhão, H de Agosto de !868.-Heraclito Alencastro Pe
reira da Graçu.-João Rodrigues de Oliveira Santos.-Joaquim 
Ramos Villm·. 

DECRETO N. 4391-DE Hj DE JULHO DE {869. 

Autorisa a incorporação na Província (do Rio Grande do Sul ' 
de uma sociedade anonyma bancaria, sob a denominação 
de -Banco Confiança- e approva com altet·ação os respr.c
th·os Estatutos. 

Attendendo ao que l\Ie representárão Candido Alves 
Pereira c .José Felippini, e Tendo ouvido a Secção de Fa
zenda (lo Conselho de Estado: Hei por bem conceder
llws autorisa<.;ão para in.:orporarem na Província do lHo 
Grande do Sul uma sociedade anonyma bancaria, sob a 
denominação de-Banco Confiança-, o qual se regulara 
pnlos estatutos que com esl.c h:tixão, feira a seguinte 
ai teraeão : 

O ~ "3. • do art. 23 seja substituído pelo seguinte: 
" ~ 3." Os prepostos de qualquer firma commercial, 

ou corporação, com tanto que qualquer dos represen
tados tenha as qualidades exigidas para ser incluído na 
lista dos votantes, e que os ditos prepostos sejão mem
bros da firma social, ou fação parte da administração 
das coqwrações. 

I'A.Itl'F. li. 



.\C'fOS IHl PODEI\ 

O Visconde de Hahor·ahy, Cunsnlhciro de Estado, Se
nador do lmpcrio, Presidente do c~msclho de Ministros, 
l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da Fa
z,wtla 11 PnJsidentr) do Tribunal tio Tlw~ouro Nacion<JI, 
as:>im o tenlta en!t'lttlitlu e fa1::1 e'(er.ntar. Palacio do 
ltio de hnciro, Clll1J!IÍH7.;~ de· Julho de mil oitocentos 
StJSSPHL<J c nove, quatlrag·!'simo oi la VIl tl<l lndepcmleucia 
c tlo Impcrio. 

Com a ru!Jrira dt• Sua ~la~~eslatlc o Impcr·atlor. 

Visconde tle llaborah!J. 

Estatutos do Htmcn Confiança. 

c \I'ITt'l.ll I. 

TJo IJtllll'o Con{lanrrt. 

Art. L" O Bmeo Confianç<J lerá a sédc de sua dir·ec
ção nesta cidade do lliu Geantle; stll":'t de rlepo:-;itos, tles
contos c cmprcslimos. P tlurari• pelo tempo ún 20 a anos, 
contados do dia em que entrar em operações; antes de 
expirar o pl'azo de sua duração, sú podel'á ser dissolvido 
no caso li e ~olfrer prej nizos 'lU C a!Jsorrão o fundo de I' C~ 
serva c um tct·ço pelo uwnos tio ~~apitai r·ealisado. 

A!'t. 2. o Smt fundo rapital será de 1.500:0tlO,?OOO, 
tli viditlo em 7. !iOO act;õc~ de 2U01~000 cada uma, a~ quae:.; 
podem sei' possuídas por nacionacs ou estrang-eil'Os. O 
fundo capital poderá ser augment.ado pot· delibenção 
da assembléa ger:.1l 1los a1:donistas, precedendo autori
risação tlu governo. 

Art. 3. 0 O banco poderá entrar em operaçüe~ logo 
que estejão subsedptas ~j.OOO acçõcs, c rcalisaúos 20% 
do seu valot;. 

Art. 4. o As entradas das acçües serão realisadas em 
prestações, as duas primeiras de 20 "lo do seu valor no
minal com intervallo não menot· de 30 dias, e as res
tantes, quando sejão nccessarias, de lO 0 /o no mesmo 
pl'azo; precedendo smnpre annuncios com ant.icipação 
de :i0 dias pelo llli'IIO,;. 



EXECUTIVO. 

At·t. ã.n Os accionistas são responsaveis pelo valor 
das acções que lhe forem tlistrihuidas, e os que não d
fectuarcm seus pagamentos com a de v ida pontua lidatic, 
•w~ pn;,.y.; mareado=- pela dírL'l'lot ia do hauco, perdt•r;'tü 
eltt IJ:·nelil'io do hauro as ~~Jttrada" que anteriorlllt'Hte 
JJouverem realísado, ~alvo o caso de for(a maior, ju~t i
tieado perante a liirl~cloria, com recurso suspt•nsiYo 
para a assemhl(•a gt•ra I, podendo a d irPetoria dispor das 
arções que eah irtin em l'onuni~so. 

Art. li. o A transfcrcncia das at'6íl's sPrú feita 1l1~ coll
fonnidadn com as dispo,içõr>s do" :1rt. 2.", .~ '2~ da li·i 
u. 10í:n de '22 de Agosl o dn 1Bti0, c por auto law.;ado nu 
re.L(istro tio banco, na prescnt.;a dos lransf,•t·eHles e lran~
feJ:illus, ou seus JH·ucuratlores, munidos dt~ potll'n's ''"
JH'r.iaes. 

Art. 7 .• Dos lucros liqnitlos do banco, provenicntl'~ 
1lc opera(õcs clfccti vamen te conclui1las no rcspec li r o 
semestre, se ticduziráõ 12 "/. sendo (i para fundo de 1'<'
serva, c (i para retribuição tios tlircctores do Lanco, fa
Zimdo-sc tio restante dividendo aos accionistas. 

Arl. 8." O fundo dcrescna t~ exclusivamente desli
na<io a fazer face ús perdas do r:apilal social, e qu:wdo s1~ 
elevar a ;Jü •;. deste, cessará a aecumulação semeslral, 
podendo sua importaneia no lodo ou em parte, SI'I' cm
}ll'cgada em titulos da divida puiJiica interna tio Imperio. 

Art. U. • Não se fará distribuição alguma de diYi
dendos, emquanto o capital social, desfalcado em vir
tude de perdas, não for integralmente restabelecido. 

CAPiTULO H. 

Das oprrações do bmu:o. 

Art. lO. O banco:~ poderá: 
~ 1. • Descontar letras de cambio, da terra, c outros 

Li tu los commerciaes á ot·tiem c com p1·azo tieterminado, 
não excedendo de <i mczes, paga ve.is ncs La eidatie do H i o 
Grande, garantidos por duas assignaturas ao menos de 
pessoas notoriamente abonadas, residentes nesta nwsma 
cidade, c bem assim esct·iptos da alfandcga c dt~ IJancos 
ou casas bancarias conceituadas, cslahelecidas uesla 
praça. 

Com cxcepção de rcgi·n, poderá umn só das mencio
nadas assignaturas ser de pessoa ou firma residente nes-



ta cidade, mas a importancia dos títulos assim desconta
dos não poderã exceder a metade do capital realisado do 
banco. 

§ 2. o Encarregar-se por commissão da compra e ven
da de metaes preciosos, de titulos de valor, e da cobrança 
de dividendos, letras e de outros titulos a prazos fixos. 

§ 3. 0 Receber em conta corrente as sommas que lhe 
forem entregues por particulares, estabelecimentos pu
blicos, e sociedades anonymas, c pagar as quantias de 
que estes dispuzerem, até a importancia tio que houver 
recebido. 

§ ''-o Tomar dinheiro a premio por meio de contas 
correntes, ou pas.~ando letJ·as, não podendo o prazo em 
nenhum dos dous casos ser mcnot· de :.lo dias. 

§ 5. o Comprar c vender por conta propria mctacs 
preciosos. 

~ 6. o Fazer cmprestimos sobre penhor de ouro, prata 
c diamantes, de apolices da província, de acções de com
panhias acreditadas que tenhão cotação real, e na pro
porção da importancia realisada, de títulos particulares 
que representem legitimas transacçõcs commerciaes e 
de cffettos ou mercadorias não sujeitas á corrupção, 
degositadas na alfandcga ou al'mazcns alfandegados. 

§ 7. o !lediante con tractos escriptos, abrir contas 
correntes de movimento de fundos e emprestimos a 
lJancos, casas bancarias, ou particulares sobre deposito 
de dinheiro c de títulos e valores descontaveis pelo 
])anco, ou que estejão no caso de serem por elle admi Ui
dos como caução de cmprcstimos, e bem assim sob idonca 
liança mercantil. 

A importancia total dos emprestimos de todas as 
especies não poderá exceder á quarta parte do capital 
realisado do banco. 

O banco não ptíde _emprestar sobre penhor 1\c suas 
acções. 

~ 8. o Fazer movimento de fundos de uma para 
outras praças do Imperio e estrangeiras, por meio de 
operação de cambio. 

~ 9. o Receber em deposito voluntario titulos de 
credito, dinheiro, pedras preciosas, moedas, joias, ouro 
e prata, do que receberá um premio em proporção do 
valor dos objectos depositados. 

Art. H. A directoria do banco publicará, quando 
entender conveniente, a taxa de seus descontos, a <los 
emprestimos e a dos juros <lo dinheiro que recebet· a 
premio e outras condições reguladoras das opcrat;ues que 
o banco pütle fazer. 



EXECUTIVO. 34.9 

Art. 12. Não se contaráõ para desconto de quaesquer 
ti tu los no banco, nem nas que se admittem como penhor 
deemprestimos, ou garantias de quaesquer outras ope· 
rações, as firmas dos directores de semana ou de seus 
socios ostensivos. Nem serão admittidas as firmas de 
itvlividuos que tiverem feito concordatas, obtido mora
torias ou fallido .iudicialmcnte, antes de sua completa c 
legal rchahilitação. Nem será jamais admittida em 
qualq ucr transacção, seja de que natureza fõr, a firma 
daqucllc que uma vez tiver praticado reconhecidamente 
algum a c to de má f{} com o banco. 

Art. 13. Aos emprcst.imos de que trata o ~ 6." do 
art. 10, o banco receberá além do penhor, lgtras a 
prazo que não exceda a quatro mezes, as quaes poderão 
ser assignadas unicamente pelo mutuario; e as que 
se fizerem por meio de contas correntes, serão liqui
dadas no fim de cada semestre do anno bancai, podendo 
qualquer saldo devido ser exigido, porém com aviso 
prévw de Hi dias pelo menos. 

Art. H. Se o penhor consistir em apolices da 
província, ou acções de companhias, o mutuario deverá 
transferil-as préviamente ao banco; se em papeis de 
credito, negociaveis no commercio, ou em ouro, prata, 
e outras mercadorias, o banco exigirá consentimento 
por cscripto do devedor, autorisando o mesmo banco 
para negociar ou alheia r o penhor, se a divida não fôr 
paga no vencimento. 

Art. Hi. As mercadorias que tiverem de servir 
de penhor aos emprestimo:> do banco, serão prévia
meu te avaliadas por um ou mais corretores, na 
falta destes por peritos intelligentcs, designados pela 
dircctoria. 

Art. 16. Se a directoria resolver que a venda do 
penhor se faça em leilão mercantil, será este pre
cedido de annuncios publicos por tres dias conse
cutivos; mas o dono do penhor tera o direito de rcs
gatal·o até começar o leilão, pagando o que deverJ c as 
dcspczas que ti ver occasionado. 

Realisada a venda e liquidada a divida com todas 
a!; despczas e juros, será o saldo~ se o houver, entregue 
a quem do dir·eito pertencer, c emqnanto existir o 
banco não vencerá juro algum. 

Art. 17. No valor real de cada objecto que fôr <J.dmil
tido como penhor, se fará um abatimento razoavel que 
garanta o banco de prejuízos provenientes da baixa 
1!esse v a lo r no mercado. 
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Ál't. 18. O cadastro das firmas que podem ser admit~ 
tidas no banco será revisto 1lc seis em seis 111ezcs, fa
zendo-se as alterações convenientes, não só quanto á in
clusão de firmas e exclusão, como tambem a respe~to do 
qtwntwn de sua respow;a hilidade. 

C.\ \'ITUJ.O III, 

Arl. i9. A assemhléa geral tlo banco se compol'á dos 
l;Clls 80 maiores aecionista:;, como taes inscriptos nos 
registros L!o banco, qu:1tro mezcs, pelo menos, antes do 
dia lixado para sua reunião ordinaria c extrordinaria. 

Na primeira rrunião, poróm, da as~embléa get·al, de
pois lle approva1los estes estatutos, terão votos os 80 
maiores accionislas que se r~charcm inscriptos, segundo 
o numero de suas accões. 

Art. 20. A dircctÕria do banco organisará com a ne
cessa!"ia antccedencia, antes da convocação da assembléa 
geral, a lista dos 80 accionistas que residirem nesta ci
dade, na de Pelota", e v i lia do S. José do Not·to, para sct· 
publicada eonjunetamentc com o annuncio de convo
ca~ão; e além desta terá o (H'osidente do banco em st>u 
11oder outt·a snpph~menl:u·, a IJUe rec:orrerá para sup
l'rimcnto das faltas ou uão eomparecinwnto dos pri
meiros rcla~iouallos, at•~ obter a presença do numero 
legal tle a.:etonistas com que póde a assembléa func
cioltai'. A lista supplmnenl.ar será unicamente eom,losta 
dos 80 maiores af'l'Íunistas re~itlentes nesta eitlat e do 
H i o Grande. 

Art. 21. Coneonellllo dous ou llliiis accionista~ para 
a admissão na lista, ser[l preferido o que tiver priori
dade na ordem da inscripção nos registros do baneo, c 
dando-se igual antiguidade, a sorte decidirá a prcfe
rencia. 

Art. 22. A assembléa geral poderá deliberar ie~a l
mente ael1ando-se reunidos l~l accionistas. Quando, 
porém, a convoe<tção tiver por objecto a t·eforma dos 
estatulos, a assemblüa geral só poderá deliberar achan
do- se reunidos dous tercos ao menos !In seus memhros. 

Se não reunir-se o 1iumero de H aceionistas uma 
hura depois da que tiver sido marcada para a reunião 
da a~sem bléa gera 1., s•Tãn conv itlados tantos aecionistas 
!1;1 li:.:1a :-;uppknp~n!ar 'lll'Ullo-; haslem para formu rasa. 
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Art. 23. Serão atlmittif.los a votat· na assembléa 
geral: 

~ f. o Os maridos por suas mulhcre~. 
~ 2. o 0..; tutorc.~, curadorc::; por seus pupillos ou in

tcnlie to~. 
~ :L" Os prçpostos tlc qualtJUCI' firma ou corporação, 

com tanto que qnalqucr dos representados tenh:~ as 
qualidades exigidas para serem incluídos na lista tio:-; 
Yolan tes. 

Art. 2'i. Os votos da asscmhlt~a geral serão eontatloc, 
da maneira seguinte: 

Catla 20 act;ões dão direito a um voto, mas nenhum 
aecionista terá mais de quatro votos, tfualrpwr tfliC seja 
o ntmwro de acçõc!; que possua. 

Se fizer parte da assemhléa geral algum accionisla 
que tenha menos de 20 acções, terá comtutlo um voto. 

Art. 2!"-i. A asscmlllüa geral rcunir-sc-ha torlos os 
arwos no mcz de Julho, ou o mais tarr.lar até W de 
Agosto, para lhe ser apresentado o relatorio annual da 
direetoria do IJanco, acompanhado do balanço !!era I, 
eonta de lucros c perdas, c parecer da commissão fiseal. 

Art. 26. A asscmiMa geral se reunirá cxtraonli
nariamcntc: 

~ i." Quando fór pcrlida sua convocação por um nu
mero de aedonistas cujal' acçõcs import•)lll, pelo meno~, 
um quinto do capital do banco. 

~ 2." Quando a directoria a julgar nccessaria. 
Nestas reuniões não poderá a assem!Jiéa tratar senão 

rio objccto para que fôr convoeada. 
A convocação ordinaria ou cxtraordinaria se fará !lOI' 

annuncio publicado nos jomacs trcs vezes consecutivas 
c oi to tlias antes do lixado para a rcun ião . 
. Art. 27. A asst~mbléa geral scr·il prcsirlirb pPio pr·c

Silicn te do banco, c scrviráõ de secreta dos dous accio
nistas que forem para i,;so convidados pelo presidente, 
os quaes serão incumbidos de verilicar o numero de 
accionistas presentes, contar os votos, fazer a apurar:ão 
das votações, ler o expediente c redigir as actas. 

Art. 28. Compete á assembléa g-eral : 
~ L" Alterar ou refonnar os estatutos do banco, com 

approvação do governo. 
§ 2." Approvar, rejeitar· ou modificar o regulamento 

interno, organisado pela directoria. 
~ :J." Nomear os membros ria dircdoria e tia comHtis· 

são fiscal. 
~ !L" Deliberar ~uh a responsahilitladc dos membros 

da di redu ria. 



§ 5.0 Resolver sobre qualquer ohjecto para que fór 
convocada pela directoria dentro dos limites de sua com
petencia. 

§ 6. • Conhecer do recurso interposto na fórma do 
art. 5. • 

C.\l'l'flTLO IV. 

Ba admi11.istraçifo do banco. 

Arl. 29. A atlminisf.raç:lo do hanco será composta de 
cinco directores, d'entre os quaes serão por ellcs eleitos 
u presidente e o vice-presidcn te do llauco. 

Na falta on impedimento do presidente e viçe-presi
dente, fará suas vezes o direetor que fOr para isso desi
gnado pelos restantes. 

Art. 30. Os directores serão eleitos pela assembléa 
geral por escrutínio secreto, e a maioria ausoluta de 
votos, d'entre os accionistas do banco, residentes nesta 
cidade do Rio Grande, possuidores de fiO ou mais acções 
registradas 3 mezes pelo menos antes tia eleição; e 
quando não haja maioria absoluta no f.o escrutínio, 
proceder-se-ha a 2. 0 , ent1·e os candidatos mais votados 
em numero sempre duplo dos que tiverem de ser eleitos. 
Em caso de empate decidirá a sorte. 

No 2." escrutínio será bastante a maioria relativa de 
votos para designar os eleitos. 

O modo pratico da entrega das eedulas será determi
nado no regulamento interno. 

Na L • eleição sómente, a que se proceder em virtude 
destes esta tu tos, poderão set· votados os accionistas que 
possuírem o numero de acções acima determinado. 

Art. 31. Os directores serão substituídos annual
mente na 5 • parte, e não poderão ser reeleitos §§ U e 
13 do art. 2.• da lei de 22 de Agosto de 1860. 

Art. 32. Cada director conservará em deposito no 
banco 00 acções, das quacs não poderá dispor emquanto 
não forem julgadas as contas do ultimo semestre, em que 
Li ver exercido o dito cargo. 

Art. 33. Não poderão exerecr conjunctamente os 
cargos de directores, accionistas r1ue forem sogro c 
genro, ou cunhados duranlc o cunhadio, c os parentes 
por consanguinidade a tú o 2. o gráo por direi to canonico, 
e os socios de lirmas sociaes. E não poderão ser eleitos os 
crerlorcs pignora tidos, ~e não possui rem acções pro-
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prias, nem qs impedidos de commerciar, seg·undo as 
disposições do rodigo commercial. 

Serão declarados nullos os votos que recahirem.nos 
menos votados das lJCôsoas impedh.la::., c proceder·-se-ha 
em aclo succcssivo á no\·a eleição para completar o nu
mero dos que tiverem de ser eleitos. 

Quando houver igualdade de votos a sorte decidirá. 
Arl. 3i. A Hcnhum do.~ membros da diroctoria ó 

permillido deixar de exercer por mai;; de 4 mezes as 
funct:õe;; de seu car;w, licando no caso contrario cntrn· 
dido que resigna o lugar. 

Art. :3:1. Para preencher os lugares de directores 
f:diPcido~, ou imtwdidos por mai·: dr 30 dias, ou quP 
rcsign<Jn~Jll o cargo, e~wollterú a direclt'' i;t ontros tanto~ 
accionisl;t:; que estiverem na:· condi._:'·".· dt' rlegiiJili
rlade para o cargo de director. O excrcil'io tios e,;colhi
dos uão durará todavia além du primeira reunião orcli
nar·ia ou extr·aor inaria da assembléa geral. á cxcepção 
dos que substituírem os impedidos pormaisde30dias. 
cujo exercício ce~s::rá logo que os f;ub,.tit.nidos se apl·e
sentarem, com t~nto que seja (!entro dos~~ mrzes de qnr 
trata o artigo antec('(lente. 

Art. 313. Compete á directoria : 
§ f.o Eleger d'entrc sen~ mttubro~ n pre:;irfrntc ,. 

rice-presidente do banco. · 
~ ~.o Nomear um seerc t:.11 w p~ r a redigir e ler as r e:,; .. 

pedi\as act<Js, nati quae: ~er:io ,.,,,J~ig11acb~ 1Mf:1· ;te. 
dtci6õ•~,; que tomar. 

': :1. 0 l)efrrlllinal' ;1 taxa li•1S dCSl'OlllO,;. a dOS €111· 
prestimos, e" rlc diuheiro que receber a juro por letra~~ 
ou contas correu tes, observando as regras estabelecirla ~ 
nestes estatutos. 

~ ~.o Relacionar as firmas que poderão ser admi t
tid<Js á descontos, fixando o maximo tia quantia qut• 
poderá ser descontada sob a garantia de cada Jlrma. 

~ rj. o Estabelecer as condições e regras com quc· 
den;m ser recehidos, conscrndos, ou retirados os dcpo
si tos onerosos. 

~ 6. 0 Dil'igirnfiscalisar todas asoperaçõesdohaneo. 
~ 7." Nomear c dcmittir todos os empregados. 
~ 8." Propô r ú assombléa geral as alterat;ões ou mo

dilicuçiJes que julgar ncc0ssarias nos estatutos, e tudo 
mais que entender conveniente aos interesses do banc11, 
Plll objectos da sua eompel.eneia. 

~ !L" Ot"g"<tnisar o regulanwnlu in lemo, de aceoqlo .. 
roJU os est.a Lu tos, ~:xeeu tal-o provi~oriamep.J.e-c··~!lh 
'lu:ntl" n;lo lt_ir ;q•]'J"\'\''d" J•t:Lt :t~~em!JI(·a2:'~~l.. 

l".\llTK 11. 



~ to. Approvat· o relatorio das operações e estado 
do banco e o balanço que devem ser apresentados an
nua\mentc á assmnbléa geral. 

Art. 37. A direcloria terá duas sessões por mez, P.elu 
meu os, c será valido quanto deliberar, quando reso\vtdo 
pot· tres votos concordes. 

Art. 38. Haverá no banco uma commissão fiscal per
manente, composta de trcs arcionislas, eleitos, lambem 
segundo o disposto no art. 30, d"cntrc os que residiret~l 
nesta cidade do Rio Grande, c possuírem 30 ou mats 
acções, as quacs st-rão suhstiluidas annualmentc pela 
h'Tça parte. 

Art. 39. Dando se \aga em algum dos lugares de lis
cacs, os restantes lhe nomcaráõ substituto tJUC tenha a 
tlevida qualificação: pori)lll o l[ne fôt· nomeado terá s?
mente exercício até a l." r cu nião ordinaria da assemhlea 
geral, que preencherá dclinitivamcntc o dito lugar. 

Art. r.,o. Todos os annos de 2 a 8 de Julho, serão 
entregues á eommissão fiscal cópias cxactas do balanço; 
c quaesquer contas que tenhão de ser apresentadas a 
assembléa gera~' para tJUC a com missão as examine: '? 
em seu relator10 dê sobre tudo parecer, que conclmra 
propondo á assembléa geral a approvação ou não das 
ron tas annuacs. 

O parecer fiscal será entregue ao presidente do ban
co até o dia 21 do mesmo mcz de Julho, a tim de que 
possa ser impresso e annexo ao relatorio da directoria. 

Art. 41. Para o exame do artigo antecmlente serão 
franqueados á commissão todos os livros de cscriptu
~·ação geral do banm, c os respectivo~ empregados da. r~o 
a commissão todos os e!'clarccimentos CJHe ella ex13H· 
c dellc!'l depnndcrem. 

Se a commissão eulcndt~r ueressario ouvir a tlireelu· 
ria do banco a respeito de qualquer objecto sujeito a seu 
oxame, solicitará desta a opportuna conferencia na 
tJual serão dadas todas as explicações e esclarceimcnlos 
rJue parecerem precisos. 

A commissão tiscal poderá ser ouvida c consultada 
pela directoria sempre que julgue conveniente, princi
palmente em emergencias extraordinarias. 

Art. 4.2. Haverá etrectivamente no banco, em serviço, 
uma commissão composta de dous directorcs, á qual, 
eomo delegada immediata da dircctoria, pertencerá o 
~overno economico e administrativo geral do banco, de 
l'onformidade com as disposições dos esta lutos, do regu
!;unento in temo, e fln outras quaesquer dcliherar;ries d<t 
dircctoria; sendo, pori·m. neressario. para a ''alidade 
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de seus aelus, o accordt~ de ambos os dir·ector·es, e •Juaudo 
c:; te se não dê, será submettido o objeeto do desaccordo 
a lllll terceiro direetor, que o d~eidirá unindo-se a uma 
das opiniões com ou sem modificação. 

Os dii·ectores allcrnaráõ neste serviç.o, conforme a 
ordem em que tiverem sido eleitos, de modo que ne
nhum direclor-sirva na dita commissão mais de W dias 
consecutivos. , 

Art. 43. A direetoria fica autol'isaua para requerer 
ao:,; poderes publkos tio 'fo};tado quaesr1uer· medidas que 
julgar ronveniente para credito, scguran•;a e prosperi
dade do cstabeledmenlo, c particularmente que as 
acções ou fuwJos existen tcs no banco pertcneentes a 
estrangeiros, sejão mesmo no caso de guerra, inviola
vcis como os tios naciouaes. 

Art. !j,'L A directoria tica autorisada para demandar 
~~ ser demandada, e para exercer liVI'c c geral admiuis
tra•:ão c plenos poderes, nos tJuacs devem, sem reser-va 
alguma, considerar·- se comprchendiuos e outor~ado~ 
luuos, mesmo os poder·es em causa propria. 

Art. ~;). Todos os membros da directoria do hauro 
~ão responsaveis pelos abusos fJUC pra tiea t·em no C X!' r
ri rio de suas funcc~ões. 

Ar· L. i(i. Compele ao presidente do banco: 
l. • Aprcsen ta r á assemhlt~a geral dos a~;donistas, em 

~nas reuniões oruinarias, e em nome tia tlirecloria, o 
r ela to rio annual tias operações c e~ tauo do banco. 

'!.o J•resit!ir a direcloria e asscmhléa g-eral dos accio
u i s las, ser orgãu tlellc5, ex a m i uar e i 11spece i o na r as ope
ra•;úcs. e outros ramos de serviço do b:meo, e fazer c.xc
cutar lielmenle estes e.-;tatulos, c regulamento interno. 
1'. a~ decisões fia llin)eloria c da assemhléa geral. 

:1. o Suspender os empregados do banco. 
1,. • ,Dirigir e inspeccionat· a t">cripluraçâo geral llll 

hanco, e todo o expediente. 
:;. • Prupôr á directoria t.odas as medidas c1ue julgar 

vanta,josas aos interesses do banco. 
6. • Convocar extr·aordinariamcnte a directoria •Juan

tlo julgar conveniente. 
7." Assignar os balancetes que se publicarem dentro 

do prazo lixado no regulamento do govemo, e lofla a 
correspondencia do banco. 

8. • Rcpresen tat· o haneo n:1s I';Uas relações com te reei· 
ros ou em juizo, sendo-lhe faeullado para isso eon~li
tuir mandat.ario. 

E' •lcver do prrsidenl•~ rumparcccr no IJamu pelo· 
menus uma ~rz por ~emana. 
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A1·L. !J,7. O banco potlcrá ~~ompra1' t• possuir cdilicio 
proprio para seu esta heleei1.nen to. . 

Art. ~8. Os bens moveis, semoventes ou de raiz, 
que o banco houver tle seus devedores por meios 
conciliatorios on jutlieiaes, serão ,·cnditlos no menor 
prazo possível. 

A1·t. f~!l. A liquitlat;iio do hant:o, antes ou depois tle 
lindo o prazo tlt~ stw Pxistr.neia, sP far:'t, tlc conformi
dade com o que rcsolnr a assemhléa geral sob proposta 
tia llirectoria do baneo. 

Art. 50. O banco fica sujeito as disposições da lei 
n. l083de 22 de Agosto de 1860, e ás do decreto n. 
2711de 19de Dezembro do mesmo anno, na parte que 
lhe forem applicaveis, em hora não estejão especificadas 
•~ mencionadas nestes esta tu tos. 

A1·t. 51. Osaccionistas, não cornprehenditlos na lista 
geral de que falia o art. 20, podt~rão assistir ;íqlelihe
rações ela assem bit' a gei'a I . 

. \rl. :;2. Fica mareado o praw de tres me:t.e~, a contar 
rlo dia em que forem approv:ulos e. com11eten temente 
registrados t~.o;te.<; p;;lalnlns p:11·a a oleit;ão tla t.• tlirer.
tm·ia tio baw:o. 

AI l. ti3. A tJ ireeloria do banco, tJen ll'O do wazo de 
dous anno~, far:'t pas,;ar· a,; arç.ões do banco que existi
rem, por não terem sido tomadas até o acto da incorpo
ração <lo banco, ou por não terem os accionistas rc!l.li
zarlo a L" entrada, art. ~." 

At·l. õ4. Ainda que o banco entre em opel'ações antes 
do 1." de Julho do anno futuro, o seu primeiro divi
dendo, se houver lucros liquidos para isso, será distri
buído em Janeiro de 1870. 

Art. õ5. Emquanto não forem emittidos os títulos 
permanentes das acções, se dará aos accionistus caule
las provisori:r.<; que as representem, comprehendendo, 
porém, cada uma todas :•~ aeções distribuídas a cada 
accionista. 

Art. 56. Os accionistas inscriptos nestes estatutos 
por si ou seu~ le:ji timn~ proruradorr,;, dão pleno~ pode-
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a·es aos accionistas Dr. Candido Alves Pereira e José 
Filippini, para requererem em nome delles ao governo 
imperial a incorporação do banco, approvação dos esta
tutos, e para todo.; os demais actos necessarios até a 
convocação da asscmblúa geral que tem de proceder á 
eleição da L" dit·eclol'ia, com cujo aclo CI'~!<ITO os po1lcres 
dos referitlos :u~donislas. 

HioGrantlf'; 1'111 2i d1~ Novembro ue l8ti8. 

iSeguem-:-;e a.~ assig·naturas). 

BECRETO N. ,.,:192 -- nr. Hi nE JULHO DE I Rfitl. 

f.k1·a á catuegoria tle IlalalhftO a :J.• Secçf10 jle Ilatalhiw da 
r,~,er\'a da Guarda :'iaeional da Provinda tio Ct~ar:t. 

A tlemlendo ao que Me representou o Pr·esidcn te da 
Província do Ceuá: Hei por hem Decretu o seguinte: 

Artig·o unico. Fica elevada á categoria de hatalhão, 
com seis companhias e a designação de 5. ", a r;." scr
ção da reserva da guarda nacional organisada no mu
nicípio do Sobral, da Província tio Ceará. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, .Mi
nistro e Secretado de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça exeeutar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em quinze de Julho de mil oitocentos 
sessep ta e nove, qn:ulragesimo oi I avo 1la Irulcpendenl'ia 
e do Imperio. 

Com a rnhrica fie Sua l\lag-estadc n Imperador . 

. /o.~e 1llartiniano de Alrnml'. 
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DECUETO N. ~:m:l- oF. t9 oF. Jllt.no nE t869. 

Approva deftuith·ameute a planta e planos da linha ferrea, que putiudo 
da ddade dr. Val.-nça tt·m de I'Uirourar·se un r~.~radn de fl'rro de 
H. J'('drn 11. 

Attendcndo ao flue l\lc representou a Directoria da 
~ompanhia Uni;io Valt!ndana, Hei por hem Appr·ov~r· 
tlelinitivamente a planta o os planos para a consti·nce;ao 
da linha ferrea, que partindo da cidade ele Valcnça se 
tem de cn tr·oncar na estrada de ferro ele D. Pedro 11, c a 
que se r·efcrem os Der retos n. :Jt;U dn 27 de Ahril t1t> 
I Hlili e '"2ft li ele Hl ele! SeiPIIII1ro elo anuo passado . 

.Joaquim Antão Fcrnaneles Leão, elo ~leu Conselho, M i
nislro e Secretario de1 E,;tado •los Nngocios da i\!:('riwl
tura, Commcreio e Obras Puhliras, assim o tenha enten
dido e faça Px.eeutar. Palacio tio R i o de Janr iro, em 
elezanove tle Julho de mil oiloerntos sessenta e novt>, 
quadra~t!simo oila\O d~ lndi'Jll'lltlc~ncia ,, do Imprrio. 

Com a rubrira •le Su:t ~lagestad•• o lmptwador. 

Jooq11i111 Aultlo l<'t•nuwdt•s Vtio. 

DECRETO N. !l;J!}í- IIE 19 IIE JULHO [IF. ·1869. 

Alt~rR o :1rt. lil do llent'IIJ n." 7H !Ir ~;, ole Nn\Pmhrn dt• 18~0. 

Hei por bem, ~obre consulta tloTrihunal do Commercio 
da C<irte, dt~cretar o seguinte: 

Art. i. • O registro •los ront.ractos e distratos tle so
ciedades cornmerciae~, regulado JWio art. til do Decreto 
n. 738 de 2rs de Novembro de umu, srr·á feito tle confor
midade com o art. H do Decrrto n, 2iH de 19 de De
zembro de !860. 

Art. 2. o Devem as partes apresenta r tlous exemplams 
do respectivo instrunwnto, um dos quaes Jlws será res
tituido com a nota determinada na segunda parte do 
art. H do rt>ft~rido Dncrf'lnn. 'Zill, f' o outro serít ar·rlti
\ :1olo ll:.t SPCI"I'Ial'i:t do Trihuu:ll l"lllll ig·u:tl nota. 
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Art. 3. • De cada registro se cobrará a quantia de 
5~, além da de t,SOOO do officio do Desembargador 
Fiscal, nos casos em que é elle ouvido. 

Art. 4. u Ficão revogadas todas as disposições em con
trario. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezanove de Julho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indcpenrlen1'ia. 
e do Irnperio. 

Com a ruhril'a dP Sua 1\[aa,·,,~tadr o lmpt•r·arlor . 

.lo8tf M111'finitiiiO dl.' .1/enrar. 

---
DF.CRF.TO N. !~39:>- DF. l!l DE JllLHO DF. 1869. 

Cre;1 um batalhao de inlimtaria IIP- guardas narionars na 1illa dà 
Bnra llo Rio de Contas, da prol'inriu da Bahia. 

Allendendo ao que 1\le •·cpr·escntou o Prr.sidentP da 
província da Bahia, Hei por bem Deerelar o seguintP: 

Art. t.• Ficão desligados do batalhão tle infantaria 
n. 83, da Província da Bahia, os gnardas qualilicatlos 
na villa do Rio de Contas da mesma Província, e com 
cites brganisado um outro batalhão com seis compa
nhias, e a designação de IH, o qual ficará subordinado 
ao commando supel'ior dos municípios de Camamú e 
annexos, e terá a sua parada no lugar que lhe fôr mar
cado J)elo Presidente da Província, na fórma da lei. 

Art. 2. • Fica reduzido de oito a quatro companhias, 
obatalhão de infantaria n. 83da Província daBahia; 
revogado nesta parte o Decreto n. H2t de tG rle Agosto 
de 18M. 

José Martiniano de Alencar, do 1\leu Conselho, l\linis
tro ~~ SerrPiario tlt• E<;!ado tlns NPgncio;; tia Jn~tiça, 
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assim o tnnl1a entondido n fa•::1 executar. Palacio do llio 
de Janeiro, em dczauove de Jnlho de mil oitocentos 
spssenta e nove, qnarlra~psimo nitaYo rla Indppr,ndenr.ia 
P dn fmperio. 

./o_, .. : ,1/orfÍIIÍII/111 dt' Alt'lll'ltf'. 

---· .. ·--

DECBt:Tn N. ,,:lHti -- 11: 1!1 n1· .iHIHt ,,,. IHfi!l. 

I ~:til!~!l'1 n.; ('onnnaudo'\ ~nperiorPs ::a (!U;Jrffa n:H'ion~Jl fln~ runuicipios 
dP .·\lft•tta.<, '-. l'~nlo dt· ~lnri:tht' ,. ll:t.inhft. da prn1inria rir Mina~ 
41Prar.(:. 

AI Lt•ndt•JHln ao qllt! Me rl'pt·esl'n lnn o Presidrn lt• tla 
proYincia tlt• Minas l~t·r:tt'<. llt•i por 111'111 llr•rrr•lar o 'í'
,! 'I i 111 I': 

Ar L. l." Fit:ão I'\ I inclt,.; os ronmwmlos superiore:-: 
de g·uanlas naeio11ae:-: organi,:ttlo'; nos Hllnticipins til' 
A.lfenas, S. Paulo tlr i\lnrialu'· e ltajnlü, da ProYineia 
de i\lina~ Geraes, e tlt•rogad(l' o:> llt•crPios ns. :tMiO dr ~R 
di! Mwil de J8(J;i. :ltiOfi .J,. i dr• tl'\'t'l'l'irn dr lHiili r• 
HHg de 1:3 tle Nm;•mbro tle It~:)"í. 

Art. 2." O,:; corpo,; orr~alli~:~Lios JlO llislrir:lo de Alfe
nas lir:ão snhortlina1ln~ :10 roilllll:llldo superior d,) lllll
niripio de Cairias: os de S. Paulo dr• Mnriaht"· :1t1 dt• rh:'1. 
,. ns de Itajul,;'' ao da Campanha . 

.Jo:-:é l\farliniano tln t\lcrtrar, dn .i\bu Conselho, ~li
ni~lro f' Set:rt•lario dt• E~ladn do,: Nt"''"·ios da .luslic:~. 
a:;:;im o tenha cnlemlido P faca w<ccnl;:r. Palacio 'Jo 
Hio de .laneiro, emdrzaiiO\t: tle" Julho dt 111il oitocentos 
sessenta e llOI'I'. qnadr:l·•••o:i!lln n!l.11·o d.1 ln•IPpeHdPrH·ia 
t' dn lmpl'l'iO. 
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DEt~RETO N. '~:3!17- f) )o; Hl DE JULHO HE t86!l. 

Subordina ao rommando superior de Angicos e lllacáo, da proviu
ria !lo Rio Granrlr. do Norte, o batalhão dt' infantaria n. t '• da 
guarda nacional tia tnrsma pro,·inri.1. 

A ltendentlo ao que 1\le rt~pt·nsen lou o Pr·esitlentt• da 
província tio Hin Grnndt~ tln Norlt', H1~i por ],em llel'l't'
far o seguinl.!~: 

Artigo unico. Fica deslig-ado do commando supcriot· 
t[a guarda n;u~ional dos municitJios do Assú c annexos, ~~ 
suhortlinado no dn Ang-it:o:; e 1\laeúo, tia província tiO n i o 
(;randt~ do Norte, o hatalhão tlc infnntaria 11. i~·, org·a
nisatlo no districto de Santa Anna dn 1\Iat.los, da mesma 
provinda; revog-ado nrsla parte o llenelo n. !lH:i dt' 2·1 
dP Abril dn iR;J2 . 

.Josí· l\lartiniano de Alrncar, do Meu Con~nlho, l\liui~
tt·o c Secretario de Estado dos Negor~ios ria Justiça, 
assim o tcnl!a entendido e far:a nxccutnr. P:tlacio do 
Rio de .Janeiro, mn dezanovc dé .Julho de mil oitocentos 
sessenta c nove, qn:utrag·rsimo oitavo da lntlcpt•ntlcncia 
I' do Imperio. 

Com a rnbl'iea de Sua l\Iage:o:;tadt•. o Imperador . 

.In.~,: Jhrtininno til' Aletwn·. 

DECilEl'O N. 'f.~{!lH- OE ::!d IH: H! LHO H I: I ~fi!). 

llrl'lnrn o llrrt·Pto n.o li371l rlc H tlt~ .Junho dr~ 1Hfi\l. 

Tendo sido augmontado com 2ii.OOO libras esterlinas, 
uos lermos tio Decreto n.• !f039 de H de DezemiJro de 
18J7, o capital com que a companhia do gaz do Par·it 
principiou a funecionar na confonnithuJe do Decreto 
n." :Jt):JO de ':!.7 dt• Mc~r·1,;o do armo anterior. Hei por ht!ltl 
d:•clarar t[W~ (H' lo DPcn•to n." r~:l7ü dt~ H do mez pas!<ado 
foi autorisada a rl'fnrida cOffif}anhia a eleYat· a ~r;o.ooo 
lihr:1s ~~"terlinas o rcsneefivo fundo social: dt~vrndo 
fazt•r-sn I'S(a declal'at::'io'na r•:trla fiii(H'I'i:li pa~~;lda 1'111 

rirlnde do nltitno Ht'f'l'l'fo. 

I'.\ llTF 11, 
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Joaquim Antão Fernandes Leão, 1lo l\lcu Conselho, 1\li
nistro c Secretario de Estado dos N c~ocios da Agricul
tun, Commercio e Obras Publi::as, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte oito de Julho de mil oitocentos sessenta e nove, 
qnadrage~imo oitavo 1la JndepenMnria e do Imprrio. 

Com a rubrica dP Sua Magrstad1~ o Imperador . 

.Joaq11im Antdo FernandP.~ LP1io. 

H EC I\ ETO N. 'I :I!}!)- li E 28 nE JULHO DE 181.1!J . 

. \Jl(li'OI·a a' altera~ürs feitas nos arts. 4a, hi, -18 r. á2 do~ ~;tatutn~ 
o.l:J Companhia llrasi!Pira •Ir P~fJUPirs a vapor. 

Atlendendo ao que JUe requereu a Companhia Bra~i
leit·a de Paquetes a vapor, devidamente representada, 
e 1le conformidade com a !\linha immediata resolucão 
lle 21. do rot'l'ente mez, tomada sobre o parecer 'tia 
Secção dos Ncgocios tio I m per i o uo Conselho de Estado, 
nx.arado em consulta tle t.i do referido mez, Hei pot· 
bem appro\'ar as alterações que com este haixão, 
feitas pela asscmbll•a geral 1lo~ t·cspectivos accionistas 
nos arts. tl3, !~t;, '•8 e :;2 1los estatutos a que se refere 
o Decreto n. ~1.78 de 6 de Maio do anno passado. 

Joaqttim Antão Fernandes Leão, do .!\leu Conselho, 
~lini~tro e Secretario de Estado dosNegocios da Agri
cultura, Commcrdo c Obras Publicas, ac:sim o tenha 
entendido e faça executat·. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte oito de Julho de mil oitocentos sessenta e 
nove, quadragesimo oitavo da Independenci:t e do Im
llerio. 

Com a t·uhrica 1lr Sua l\lag-r~tade o Imperador. 

Jort!JIIilll :lultio Fe1'11111111i•.~ /,etlo, 



EXF:f.UTI\"0, 

A.rtlgo'i !llubstltutlvns aos correspondentes artigos dos 
es&atutcts da Companhia Bra!illelra de t•aquetes a vapor, 
apprctvados em assembléa rreral dos a~elonlstas em 3t 
de lllalo de t88D. 

Art. t~:J. Compete ao ser.r~tar·io substituir intrrina
m~nte o presidente e nx~rccr todas as suas funcçües 
nos casos de ausencia ou impedimento lt'mporario tio 
rderido presidente. 

Arl. ~6. Dos lucros líquidos, verificados nos balan
ços semestraes de operações concluídas e liquidada~ 
dentro do respectivo semestre, :-;cr;io detluzitlas as st•
gnintes quotas, a saber: 

L" 7 •;. para retribuição da direcloria, mas em ca~o 
alg-um C!'>ta por·ccntagem dr.verá cahir abaixo de ~'dJOth 
ou clr,var-se acima de ~0:0001~ annualmcnte. 

2. • para fundo de r·rscna 2 1/2 "' .. do capital I't'ali
<:atlo da companhia. 

:J." JO a t:i "/., para drlt~riorr~çãn do matt't'ial flur
tnante. 

L" fi •;,. para dr,tcrioração das ofiicinas n gerwr·oc.; 
annaZPnatlo.~ no lhtpii'IH',,. hem assim tios !H'OJ.H'ios tb 
t•ompanltia. 

()o l'f\Stante Sfl fat•it então O dÍ\'identlo tlt~ qLW trata tJ 

artigo antecPdcnlc, que, ponim, não ptlllcrá exPtJpr· :.t 

lt "lo aoannn, emquanto o fundo tlt~ re~erra não altin
~~·ir :1 t~O "/.,do capital social. 

Art. t1~L A formarão tio funtlo de rc~erra rpss:Jr:í loP.o 
tptc clle altinja a ~o··;. do funtlo social. · 

Art. 52. Os dinheir·os c valores rla companhia spr·ão 
depositados em conta corrente em um ou mais h:mcos 
acreditados desta praça, ou empregados em bilhetes ou 
outros titulos do thrsouro nacional. 

Rio tle lfanniro, i2 de Junho de J.Rfi!l.-Joaquim l't•
rt•im dt• i'arirt, prcsidPnte da dirertoria. 



ACTOS 00 PODER 

llECRETO N. fJ,~OO- IJE ft, DE AGOSTO HE f8G9. 

Appro\·a os novos Estatutos do Banco da Bahia com a 
alteração ahaixo mencionada. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria do 
Banco da Bahia, e Tendo Ouvido a Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado: Hei por lJcm Approvar os noYos 
Estatutos do mesmo Banco, que com este baixão, sub
stituindo-se o~ ti. o t.lo art. fJ,8 pelo seguinte: 

,, ~ 6. o Determinar as formulas c valores dos lJilhctes 
ao port.ador, t~ regular a emissão dos mesmos, tendo em 
v isla o t:slado rio nwrr.atlo motwlario, o disposto no~ r.,." 
do a r l. Hl destes esta tu tos, n os limites a que h ou ver an
nualmente o Governo reduzido a referiria emissão. ,, 

O Visconde de ltaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Pn•sillcn te rio Conselho de Ministros, 
l\linistro e Secretario de Estndo dos Negocias da Fazenda 
P Presidente do Trihunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em quatro de Agosto de mil oitocentos ses
senta c nove, tfnarh·ag-p~imo oitavo ria Indt>penrlrncia 
e do lmperio. 

Com a rubrica dP Sna 1\lagestadc o hnpcradot·. 

l'i.~t;OIIfll' de Ttnborahu. 

f~slatulos reformados do Banco da Bahia, approlados 
em sessão da assembléa geral dos acdomstas do 
mesmo, em 8 de 81nrt-o de t868. 

TITULO I. 

fl.\ CREAÇÃO, DENO~IIN.H;:\o lJO R.\ :>I CO, SF.ll C.\PIT.U, ETC. 

Art. 1. o Fica c renda na ca piLa l da Pro v in c ia da Bahia 
uma sociedade anon yma de credito mercantil e agrícola 
mm a denominação de--Banco da Bahia. 

Art. 2. o ,\ duração do Banco ser .i de 30 annes con tar.lo~ 
d··~dP t:l dP Maio de IHiiH. 1bta dt• sua insta Ilação lr._g·al. 
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. \rt. a." O capital social será de oito mil contos, tli
villidus em quarenta mil acções de duzentos mil réis 
cada uma. Achando-se distribuída a t.• serie de acções, 
a distribuição ela segunda, realisar-se-ha á medida das 
necessidades do Banco, não sendo, porém, a emissão 
maior de dez mil accõcs cada anuo. 

~ Unico. O capitál social poderá ser cleYado a doze 
mil contos de réis pela assembléa geral dos accionistas, 
formando este augmen to uma :3." scric de acçõcs ig-uacs 
ás primeiras, c regularisandu-~r a sua emissão pelo tJUt~ 
se dispõe quanto á 2.• scric. 

Art. 4." Os possuidores tias acçõe~ da 1." scric terão 
o direito de adquirir as da 2." scl'Íc ao par; c pelas rln 
uma c de outra serão tlistribuidas proporcionalmente 
as que constituirem a 3.a scrie, no caso de augmcuto do 
capital social. 

Art. 5. • As transferencias das acções se farão por 
meio de notas lançadas no registro do Banco, assignadas 
pelos possuidores ou por seus p1·ocuradores espcciaes. 

Art. 6." As entradas do fundo tias acçõcs sc•·ão de 
lO "lo t.len tt·o de prazos nunca menores de :30 dias, mar
eados pelo conselho de dirccção e annunciatlos pt'lo~ 
.iornacs. 

Art. 7." O acciónista que deixar de fazer a entrada 
uo prazo annunciado, será multado em beneficio do Banco 
em iO "/. da impol'tancia retart.lada, e decorrido outro 
prazo i~ual pet·derá o direito ás quantias colll'!Ue tiYer 
wnwnitlo, as quacs reverteráõ em l.Jenelicio do fundo 
de reserva ; e as respectivas acções sendo vendidas em 
leilão mercantil, qualquer premio que obtiverem lerá 
a mesma applicação. Exccptuão-se todavia, os casos em 
que occorrerem circumstancias extraordinarias devi
tlamente justilicadas perante o conselho de dirccrão. 

TITULO H. 

o_;,s OI'EIL\ÇÕES 00 RANCtt • 

. \ri. ~." As operações tio llanco ,;ão: 
~ 1." Descontar : 
:l." Lett·as de cambio c da terra, c outros títulos a 

ordem, que no commercio se costuma descontar, estando 
assi~Ila<los ao lllC!tos por duns pe:-~oas ac!~cditalhis,_ Ças 
•Juae:- uma tlt·\ cra ~cmpre 'er re~ttl•.)lll,ell(\~tn,í·atttÍal. 



,\CTOS HO I'IJIIEU 

2. o Loiras e outros Lilulos do f;overno Geral ou l1ro
v inda I com prazo fixo. 

~ ~. • Fazer emprcstimos sobre penhores de diamantes 
fl mdaes preeiosos, apolkes da divida publica e outro~ 
li tu los do Governo Geral ou Provincial, acr~ões de com
panhias conceituadas, tilulos particulat·cs c mercado
rias não s~jeitas á deterioração e depositadas na alfan
dcga. trapiChes ou annazens alfandegados. 

~ 3. • Receber em conta corrente simples ou a juro 
redproco as sommas que lhe forem entregues por par
tieulares ou estabelecimentos publicos e pagar as IJUan
tías de que dispozcrem até a impot·tancia que houver 
recebido. 

~ 1. o AIJrir creditos por meio tle r~ontas corrente~ a 
pessoas conceituadas, lfiW derem garantia surtir: ien te 
,·om penhores, cauções ou lia 111:a s. 

~ !J. o Encarregar-se por conta de terceiro c mediante 
t·ommissão, da compra e venda de nwtaes preciosos, de 
fundos publieos e rle v;dores industriacs, c lwm assim 
da ,;obraJII;a rle dividendos e rio quacsquet· litulos com 
prazo. 

~ n.• Fazer movimento de fundo;; pt·oprios ou alheios 
rle ulllas para outras Provindas ou para fúra do Irnperio, 
e r:olllJ)I'ar de conta propria mctacs prceiusos, mesmo 
dfeduando para este fim oper·ar:ões dl~ 1:ambio em que 
uilo empregara alem de 10 "(.,do seu capital elfectivo. 

~ 7. • Incumbir-se, recebendo com missão, da guarda 
de toda a cspede de títulos c de valores em ouro, prata, 
hrilltantcs c joias. 

~ H. • Tomar dinheiro a premio, como e rtnatHio lhe 
1'011\' Íl'l'. 

Ar I. !1." LiiJUirlar as lrau~:w1:õe;; d1•, 1~mprest.iwo~ 
,-;oJne lt~ pollwr:as dn bens de raiz. se~utulo as euuvett·· 
1;ões es li puladas, sendo proltibido d'ora avante fazer 
11ovas transacçúcs de igual11aturcza, salvo para o lim de 
obter m:tiot· scguranr,:a para :Js divitlas em 1111e ''cnltãu 
a falhar oult'as garantias. 

Art. 10. O Ua11co terá a far:uldade de cmiltir bilhetes 
ao pot·tador· c ú vista de conformidade com a lei bau
t:aria tio 2~ de Agosto de 1860, soh as seguintes condi
r·ões: 
· ~ 1. • Estes bilhetes serão rcalisaveis em moeda me
lalliea ou notas do Thcsouru c garantidos deste mode: 
iill ·; .. por igual somllta em apoliees da divida publica 
rio juro de 6 "f., ou na de 4 e ;; "!. pelo valor cotTespon
•lcntr, e em acr~ões 1las eslr:Hias lfUC telllt;io ~arantia rJ,. 
juros pelu (;uveruo lmp·~rial lotlo~ este~ litulos pelo seu 
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valor nominal; e aO% por igual somma em tilulos de 
carteira de que trata o art. 8. • ~ l. o destes estatutos. 

~ 2.0 Para a rcalisação dos seus bilhútcs em metaes ou 
notas do Thcsouro, o Banco consen-ará em caixa som ma 
nunca inferior a 50"/. desta segunda parte da emissão. 

~ 3. o As apoliccs c acções que sei·virem de garantia 
á emissão serão de propriedade do B~nco e ficaráõ dc
Jlosi tadas em seus cofres. 

~ 4. • Os bilhetes 11ue o Banco cmittir, não poderão 
se r de v a lo r menor de 2!i 1~L.OO. 

Art. H. São vedadas dO Banco outr·as 'luaes,Jucr 
opcrações,eexprcssamentclhe é prohibidoaceitar sua~ 
Jll'oprias aeções em garantia. 

TITULO 111. 

ll.\S Ol'lm.\ÇÕES HYI'OTIIEC.\111.\:', 

Art. 12. O pl'OJH'ietario que tivtw fie llypotlwe:Jr hcu:" 
úc raiz ao Banco na confonnitlade do art. 9.•, satisfarú 
as seguintes condiçiies: 

§ :1. • Apresentar por escriplo, uma relação summaria 
dos immoveis c seus rendimentos com avaliação espe
cial de cada um artigo, c todas as informttçfies lendcniJ'>' 
a justificar os valores dados. 

~ 2. • Exhibir os títulos de domínio c posse ou um 
<~elo de notoriedade, que os substitua com certill;io ne
gativa do registr·o de hypothecas. 

~ :1." Dar por escript.o uma declaração assiguatla con
•:nrueutP ao "''11 r•stado civil. ~~ apresrmlar pnw11ra•:~" 
da muiiJer, se fôr· casado. 

~ 'L" Mostrar-se desembanu:atlo ,com a fazenda pro
" i ncial, si se trata r de pretl i os sujeitos á decima. 

~ r;. o Provar a contento do conselho de direc1,:ão IIIIP 
sobre os bens otrcrccitlos á hypotlteea não existem pri
\'ilegios, hypothecas legaes e litígios. 

Art. 13. O pr·oprietario fica tamhcm obrigado a se
gurar a parte edificada da propriedade contra os riscos 
dn inccndio 

O seguro deYe ~;c r eonserndo enHJnan tu flut·a 1 u 
cmprcstinw. 

A cscr·iplura do empreslimo devP eoutcr o ll'aspas~,. 
da inrlcmnis:HJão, e em caso tlc sinistro, !>cr;i t~sla rcc•·· 
hida diredamcnte pelo B:uwo. 
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O Bauw poder à exigir que o seguro seja feito em seu 
nome, pagantlo clle os rcspecti vos premios que serão 
incluídos na quota dos juros. 

Quando por f a I la de eom pa n il ias dr. seg-uros não se 
possa satisfazer esta condit;ão, p:lg·ará o mutu:n·iu mais 
um meio a um por cento annualmcntc, ncrcscrnta.Io 
á qu(lta dos juros: com e~te ajusto e p:1'.!amenlo_, a pro
priedade será eonsidcrada se~ura pelo Banco. 

Arl. H. A importancia dos immovris e dos spus rr
~ursos ser· á a prceiada pPio conscl h o tle d irceção. eoatl
.JUYado lJUando fôr preciso, por :1g-m1tt~s rspccbcs de sua 
escolha, que irão aus lug-are;;; HWifiear a e"adidão da~ 
avaliações c dc:lerminar o nlor n~ali~avel dos bens olfl'
rcciuo:>. A:> despt'Za.' ··om lac,; diligencias sNãn por 
conta do mutuc~rio 

Art. HL O Banco não 1 t•cehcr;·, como ya]or hypothc
eario: 

1. o Os ÍlllliiOYeis indivi8u~. S(~ a llypothcca não rM 
cstaiJelccida na tolalidnde desses immoveis com con
senlimcnto de todos o~ 1:o-proprielario~ . 
. 2. o Os immovcis cujo usufrui: to c domínio não cstejão 

ligados, a menos que os interessados consin tão qnc a 
hypothcea eomprehcnda um e outro. 

:to Em geral os immo\ e i~ que não olferecem certeza 
de prompta venda . 

. Art. HL As hypothceas da;,; fabricas c dos eslabck· 
ctmcnto~ rura cs, comprehenderáõ ueressaria meu te o~ 
csct·avos c mais scmovcutcs applicados à sua exploração 
e tra_balho. O Banco e o mutuario regularáõ as cautelas 
pr~ctsas para tomar cll'ediva esta garantia, sem pre
.IUJzo rios direitos de :ldlllinistratjão nos bens hypothe
r::tlus perLenrentcs ao muluario. 

Art. 17. Os pagamentos dos cmprcstimos já feito~, 
serão por mnio de aHnnitl:uln~ em prazo não snpPrior 
a Jtj, annos. 

Art. 18. A annuirlatle ó a somma que o proprietar_io 
tlcvedor paga cada anuo para extinguir a divida 0111 
principal, juros !l dcspt>zas tle administrar,ão. 

E lia comprelwnde: 
L" O juro estipulado que ser:"! o corrente. 
2. o Uma eommis;;zão IJIW ser;í no maximo de dous 

por cento ao anno em lii)Jlcfkio tio Jhnco pcla'i des
pcz;~s de arlministrat·ão. 

:J.o Uma somma tlcslin:ula ;-, amortisacão da divida. 
:\rt. l\1. A aiiHUidatk f't)rú a mesma" em todos os 

:tlllll~'- e ~·:dntlada tk tll:tll•·ir:t •!lll' prmluza a e\ltitwt;ãt• 
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da divi1la no fim do tempo ~~onvcncionado. Serú paga 
nm dna~ partes iguaes c por semestres adiantados. 

Art. 20. Não ohstantc estas disposições, o devedor 
tem o direito de rlescmpenhar-se com anticipação em 
lodo ou em parte, mas sem tledueção dos juros c com
!11 issão do semestre eomec.allo. 

Arl. 21. Na falta de pagamento nos prazos marcado~, 
o .i nro ria qnan tia ret;l!'llada será c.obratlo eom o augmen f o 
de 2:i 0r,. 

Art. :-!2. Toda a divida lambem pudct·ú ser exig-ida 
110 ea~o tle ter haridn tlissimulac;ão de hypothccas legal'~ 
qn0 gTa\'()lll o:> hens hypothceados, ou quantlo por tle
J.,Tior:H~fíPs sohrr~vinrlas 110s mesmos bens nll1~s rlcixcm 
tln garailtir a divida. Nnsla ultima hypothcsc o dcvr1lor 
poderá ser admittido a apresentar um supplemcnt.o de 
ltypotheca ou a rdcm:ar a nxisltmlc rom outras garan
tias. 

Art. ::!:1. Na c~criplurn tln h~·pothnca se cstipulad 
qtte o deYI'tlor snjni la-se ús crmdiçüe~ prcscriptas 11esl•~~' 
cstal.ulos, com a f'aenltladc ao Banco 1lc \·emler a respec
tiva propriedade em h~sla puhliea e sem processo ju
dicial em quai•Juer tias llypothescs dos dons artigos 
anteriores, salvo os casos em que as leis do paiz o 
não permitirem. 

TITULO IV. 

IJAS CONDH,:ÕES ()E OUTR.\S OPEII.\ÇÕES. 

Ar!. 2L Serão súmente a1)111illidos a ,Jcsconlo o~ 
Lilulos que tiverem prazo fixo de vencimentos, tiP
ventlo as letra~ e clles eont.er a deelaração de que ~cr;io 
pagavcis na eitlatle da Balda •1nanrlo sejão passados ou 
arnilos Júra della. 

Ar L. 2ti. Não serão t!escon latias as letras c outros 
ti tu los aceitos, passados c cntloçallus por qualquer 
Directot· ou por firma social da qual elle faça parte. 
Não se comprehcndem nesta prohibição os empreslimos 
sobre eaução de apoliccs da divida publir:a e aeções d•· 
companhias que tenhão cotação na praça, nem os des
contos dos litulos a prazos curtos pnssados ou aceitos 
pelas Tlwsourarias Geral c Provincial, pela Caix.a ftliil\ 
do Banco do Brasil, pelo proprio Bamu e QUlt;oc; e:;
tai.Jeleeimcn Los banca rios da prar:a. 

PARTE li, 
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Al't. 26. Os descontos c cmprcstimos tle que trata 
o § 1. • do art. 8. • não serão feitos por prazos ma i ores 
de seis mezes, sendo marcado mensalmente pelo con
selho de tlirecção a quantia que poderá ser awlicatla 
a transaeçõcs de mais de quatro mczc11. 

Art. 27. Os mesmos cmprcstimos serão sempt·c rea
Iisados por meio de letras c os creditos de que trata 
o § ~. • do rcfr-rido art. 8." por meio dr, termos as
signados pelos acre1li lados. 

Art. 28. O termo de credito dcvPr.í ex)wcssar o m::.
ximo da qnanlia a IJUC poderá montar a divi1la dn 
a1:rcditado, o tempo de dur:H;ão, dn modo fJite cada 
J1arcclla não deixe de ser reembolsada dentro· de um 
prazo que não será superior a seis mezes, os juros 
eonvcncionados que llllllf'a serão menores do que os des
eontos c lotlas as mais r:olHliçiies; act:rescrndo, quando 
a garantia consisl ir mn pen hot·cs ou cauções uma des
cripção dos objectos entregues ao Banco com os seus 
valores, e quando consistir em fiança, a 1leclaração de 
que o fiador ou fiadores ohrigão-se eomo principacs 
devedores c solitla!'iamente: neste easo o lermo será 
tambern por ellcs assignado. 

Art. 27. Ao mnlnario se dar:í uma eópia, se a pedir, 
assignatla por um dos ti i redores, do termo de seu cre
dito, ou dos assentos nos !ivros do Hanco do rccelJi
mento de seus penhores ou eaur:õe:-:. no caso do em
prestimo sobre estas garantias. 

Art. :m. Os penhores e mais oh.1ectos 1le garaulia~ 
snr:.io recebidos: 

I. • As apoliees 1la divida publica com mPnos lO a 
~O "/o tle seu pre~o na praça: as :tt·t;ões das companhias 
com o alwl ÍNWJII.n dt~ 10 a ::o"/, "'~ snu v a In r r~:a I: ~~ o,; 
litulos !lo (;overn~• l:eral ou Provinrial, ~~ os partieu
lares com at(ucllc t(IW lhes arbitrar o eonselho rlc tli
recção, porém nunca superior a rptalro quintos de seu 
valor nominal. 

2. • Os diamantes lapitlados, ouro, prata, terão o aba
timento, aquelles de l/3 c estes de Hi "/. dos seus va
lores verilicados á vista tle certidão <los contrastes ar
provados pelo conselho de ti irecção; os d iarnantcs bru
tos o da metade, c as merrarlorias o de um qnin to á 
metade, conforme o estado tio mercado, dos preço:" 
dados por corretores. 

Não serão admittidos como eaucão as aceõcs das com
panhias qnc não tiverrm rt~alisad;, pelo lll;~nos a quarla 
parle dos1~11 capital, saho :ts de ''''l':td:t" o·o111 a .!.!·aral!li:o 
du jnro pelo fjo\'l\l"llo I tn]••·1·i:ol. 
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At·t. 31. As apoliccs, acçõcs c titnlos caucionados 
ficaráõ no Banco, dando o mutuario no acto da transac
ção se a direcção julgar ucccssario, procurat:.ão ao 
Banco para fazer a transfercnda. 

No caso em que o debito não pago seja menor de 
fiUC o valor da garantia, a tliffercnça ficará no Banco 
:i ordem de 'lucm pertencer. 

Art. 32. Se a divida vencida sobre pcnhot·cs c mer
radorias, as quacs estarão á ordem tio H:mco desde o 
acto tio emprestimo, não l'tir recmholsada, proeetler
se-ha :í venda desses ohjectus em leilão metYanlil an
IIHHdado por oi to dias eonseeuli vos por edi lat·~ na 
casa do Banco c nos JornaPs. 

])o prer:.o t.la vcnt.la elle se reembolsará da diYida 
com os juros até o dia do leilão, c deduzidas as despn
zas c mais a commissãu de um JIOr conto em favor do 
Banco, o restante, se o hou,·cr, tirará em rofre á ord1~111 
do mHtual'io. 

O mutuario scrú admittillo até o dia c hora do leilão 
a remir os penhores ou mercadorias eom os juros e tks
pczas. 

Art. 3:1. A divida sobre tTeditos se eonsidet·;~.r:í lorh• 
veueida desde que alguma d<~s suas par~.:ellas tenha dei
xado de ser reemiJol~ada dentro du prazo estaheler.itlo 
no art. 28. 

Neste caso prot:etler-se-lta iuunctliatamente á littui
tlação da respeetiva conta, que será apt·esenlatla ao 
devedor c ao seu tiatlot· ou fiadores se os tiver, a lim 
de que paguem ao Banco o saldo verilieatlo. 

Se este não for reembolsado com os juros da mura 
a l.é 8 dias, o saldo set·á eolJratlo por meio rias tlis
tlo~it;,t"trs do arl.. :1';!, quando o f'l'l'dilo livcr sido da1lo 
:-ohre pnllhure,; e eaw:ues; ou 110 raso tln lialll;.:~ Jllll' 

meio judicial contra os rcspunsaveis, de •tnem o Baneo 
Lera o direito de haver os juros dedarados no art. 21. 

Art. :n. O Banco tem o direito rle suspender novos 
avauços quaudo julgar eouvnniente aos seus interesses; 
mas liquida ri~ os 'IUC th er l'ei to uo fim dos prazos 
cstabeleeidos. 

Lir!ltirlada a euuta, se eonsidcrará a divida veneitla c 
proectler-se-ha eumo se dispüe no artigo anteeedente. 

Art. :m. No regulamento iutemo será determinado 
o mO! lo pra l.ieo •l~s operar;ües dos ~~ :J. •, 5. o e 7." do 
arl. 8.• eslalwlceendo-se o numero das entradas c o 
fias 1ctíradas de fundos d,; IJUe trata o primeiro, c 
o quanLUill tias •~ommi!;~,·w:.; pt~los ~PrVít:m; de~í::nado' 
uos duus ulliuws. 
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TITULO V. 

11 \ .\IHII !li 1ST IL\I;Ãn 110 1\.\ '\CO. 

Art. :lti. O Banco st~r:'t administrado por um ··nn:o:t~lho 
dr dirc•:ão, romposlo tlt~ ri11eo mPmhros, dei IM rntre o~ 
;u~eionist.as pela asscmhlt·~a gt>ral por l!scrutiuio secreto 
n maioria aiJsolu!a rlc votos. 

Sn no primniro escrutínio não houver t•sta maioria, 
os mais votados ''"' ~!." ''111 11111111'1'11 dupl11 dos que 
tivorem de sn1· eleitos. 

No caso de cmpat.n d1•ridir:·, a sortn. 
Art. 37. Um dos cinrn mPmilrof; do r:on~cllto de di

rccção serú o prcsidrnk do Banr:o, o u:n outro vice
prnsillenln rpw tmn d•• snh;-;tiluir aqlJI~IIn no easo de 
impedimento ou falta maior de oilo ,[ias. 

Art. ::H. Não podnrão faznr parte 1lo consclllo de di
rccção os parcn tcs a lé 2." grúo; sogro c gnnro, cunhados, 
nem mais de um sor~io dn qnalqner Jirllla social. 

Arl. iHI. Para sn constituir o eo!lsellto ele direc<:ão, 
procctlcr-so-ha do modo sc.~·ninte: em nma sú cedula 
se intlicarú o nome do r[lW ft)r escolllitlo presidente, 
em seguida o do que tiHr de i'Cl' viec-prcsirJcnlc, c 
por ultimo os dos Ires dircclons para completarem 
o numero de cinco. O papel para as listas da eleição 
será fornecido pela mesa com as tlt~claraçõcs conve
nientes a evitar confus:lo n perda tln tempo. 

Art. fiO. O presitlcul•~ é ob!'ig-atlo a comparecer dia· 
riamcntc e a eonscrvar-sP no Banco durante as hons 
do expediente e sCIIIJII''~ st~r;'t lllll dos davicularios da 
casa for te c eofrcs . 

Art. H. O presidente c cada tlirnctor deverá dopo
si t.ar no Banco W ae~~ões de sua propriedade atltJni
ridas antes ou llt~pois da nlci•:ão, mas que serão ina
Iienaveis durante o seu c\en· i cio c a ló seis mczes depois 
r1ue este cessar. 

Art. 42. Na falta do presidente oceuparú o seu lngat· 
o vice-presidente, c ua falta deste o tliroelor mais vo
tado, quando tiver h a v ido só uma eleição. l)uaJHlo porém 
o conselho já se tenha renovado cahcní ao mais antigo. 

Na falta de algum diret·l o r, passados :O dias, ehamar
se-ha o supplcntc mais votado HO L" cserutiuio na 
eleição rcspcetiva, e assim se continuarú até esgotar; 
se ainda fôr ncccssario pa~sar-se aos escrutínios im
mcdiatos. 
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Esgotados ainda o:; CSCI'U:inios ue cada eleição, pas
sar-se-Ita a conviLlar os mais votados da cleícão mais 
antiga de I(Ue hmn c r n~presen tante no con~selho. 

Art. 43. A falta de um JJircetor }Jor menos de 30 dias 
será suppritla pelo 1lirector que o presidente designar 
dr. acconlo com o art. ~.!1. 

Art. 44. Fica entendiLlo que os snpplentes 11ão oe
cupão o lugar vago senão pelo tempo do ex.ercieio que 
faltava ao ú!Jeetivo. 

Art. liri. O conselho de direccão rcnoYar-se-ha na 
l'úrma da Lei de 22 de Agosto de ISGO por um quinto em 
carla auno. Nos primeiros lrcs annos a sorte tle'i.QII:trá 
aqrwlle dos quatro dirt•t:lot·cs que devr.r:'t sahir, 110 
4." ;Hmo ser;'t re11oYarlo o diredor que HOS IH'iuteiro;; 
l.res annos não l.in·r sido sorteado, lkando para o:;." 
anuo a J'ellO\'ar;ão tlo presülenle do conselho. Os tl~
rectores que sal! irem só poderão snr rcelei los depots 
LI e pa:'sallo um anuo. 

Art. ~!L Além da prohi!Jição estabelecida no ar L. ::s. 
não poderão os directores aecumular as fuRcções •ln 
gercn tes sob tJUa !quer tlcnom i na (:ão de outro~ e,; ta IH'll'
cimentos llancaiios. 

Arl. 47. O eonsellw de dit·cr(:ão reunir-se-Ita uma 
vez por semana. 

O presidente, além do seu voto como direclor, lcrú o 
de qualidade para dcsempa lar. 

Das sossõcs SI\ lavrarúõ adas cscriplas por um dos 
d irectorcs, que farit as fumçõcs do st•erctario. 

Art. 1!8. O conselho lk dirr~c1;ão tem plenos poderes 
para tratar dos ncgoeios do Banco, a <i nem representa 
para com terceiros, c bem assim perant.e a Adminis
tração publica e em juizo, para o que lhe licão con
cedidos lodos os poderes, comprehendcndo até o de 
JH'ocurador em causa propria. 

Além do que lhe é incumbido 1101' estes estatutos, 
compele-lhe especialmente: 

L" Fixar as despezas gcraes de administração, crear 
e supprimir empregos, marcar suas attribuições e veu
cimen tos, e organisar todos os serviços por meio de um 
regimcn lo in terno e medidas adequadas, de :~ccorrlo 
com eslr's estatutos. 

2." Nomear e tlemiltir os empregados c lflWCSt}UCr 
agcn tes do Banco como c quando convier. 

3." Hcsolvcr ;;obre qu:-tl!fUCr proposta para ai ter! ura 
tlp, crndi Los. 

Te" Hegular a applic;:ção dos fundos LlispolliH·is; e 
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portanto determinar as quantias fJUC poderão ser em~ 
pregadas em descontos c cmprestimos. 

G. o Fixar de H) em Hi dias a taxa dos descontos e 
dos em pres ti mos. 

H:• Determinar as fónnulas e yalurcs dos Lilhetes ao 
portador e regular a emissão tle amlJos á vista do capital 
ilo Banco, do ostatlo do mcr·cado monctario c das dispo
sições anteriores dnstcs estatutos. 

7 ." Deliberar sobre a ron venicncia de fazer compras 
tle metaes, movimentos de fundos por conta do Banco, 
opcraçues de cambio e tomada 1le dinh<'iro a premio. 
l\larcar:'1 o,: jnros de;~tPs I'IIIJII"('O:tiuws I' d3s l'llnlas cor
l"t~HII'-> a jur·o n•t·iproro. 

H." Organisar a lista tias lirm:n qun poderão SI'!' acritas 
t~. a ta beiJa das f(llan tias tJHP podcrão ser tr·ansigitlas 
com a garantia dc r·a1!a uma dellas. 

H." PromoVPr todas as arções judiciaes que forrm 
pt·ccisas aos din·itos do Banco, c ddPndel-o em juizo, 
para o que constituirú os advogados c procuradores que 
entender. 

:10. Hcsolvcr como julgar convcnientl' sol1rc quacs
qum· transacções que se JH·oponhão para Jiquida~.:io de 
dividas, ~~ tomar quacsquer medidas a fim 1lP que o 
Banco não soll"ra prejuízos. 

Qualqurr, poróm, para moratoria, concor1lata ou qui
tação, não podrrú sr•r tlt>t'itlida se não por totla a dirrcção 
unida. 

H. Organisar as contas " o relalorio que deve srr 
apresentado annnalrlll'lllf' ;, as~Pmht{~a g"l'l'al tios acrio
nistas. 

:12. l1rop1jt· :'1 a~~wmhll•a g-eral as aiii'I':JÇÕI's dl'stes 
estatutos fJUC julgar r~onveni1mt1~s. 

Art. 49. O conselho de di rl'cção ser;', rcpn~sen lado 
por tres dos seus membros, inclusive o presidente nos 
negocios ordinarios e previstos; a esta commissão in
cumbe executar as decisões do conselho, concluir e 
rcalisu os emprestimos de que trata o§ W do artigo 
antecedente; fazer as opcracões de descontos c cm
prestimos em conformidade· das regras cstahcleci1las 
pelo conselho, fet· soh sua insper~ção toda a escriptn
ração c serviço do 1~seriptorio n cofre, P susJIIJJHier os 
empt·cgados, havendo urg()Jlt:Ía 1les ta ffi()llida. 

Neste ser·viço altm·naráõ os l!ircctores 01~ modo que 
nenhum, com exccpção do presidente, sirva consrcnti
vamente fluas semanas. Sua rcsponsabilidatlr pelas 
omissões c abusos que commetlerem nos dias em que 
estiverem de serviço é toda individual. 
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. l\1·t. tiO. E~ta commissão rcunir-se-ha todos os dias 

no escriptorio do Banco durante as horas que pelo rou
st>lho dr. direcrão forem marcadas. 

Dons de seus· membros bastão para poder funccionar. 
Art. !i:l. Haverá uma commissão permanente rom

posla de trcs fist~aes cncarr~gados de inspeccionar todas 
a,; operações tio Banco, para o que deveráõ examinar 
mr.nsalmente o e:üarlo das caixas e da cscripturat:ão. 
Os Jiseaes poderão assisti1· :ís sessões do eonselho dt• 
dil·ec1;ão c aos tt·ahalhos tia ronunissão que o reprt'
st•nt:a. 

Os fiscacs srrão rlritos pela assembléa geral tl'en tl"t' 
os al·t:ionistas rpw possnircm vinte c cinco ou mais ar
ções da ft'lrma que se dispõe, quanto aos tlirerlore,.:, e 
serão substiluitlos eomo estrs. 

TITULO Yl. 

H.\ .\SSEmlLI~.\ (;J<:n.\L DOS .\CClO:'íiST.\S, 

Art. !i2. Havcrú totlos os annos, no segun~o domingo 
do mcz de l\Ja1·ço, uma reunião da asscmhléa geral dos 
accionistas do Banco. Além desta poderão h a vet· e'\
traonlinariamente outras a peditlo dos accionistas tpw 
possuão duas mil c quinhentas acções, ou quando fornm 
requeridas pela commissão fiscal ou por dcliherat:ão dn 
ronsclho de dircccão. 

Art. !l3. Para a"s reuniões ordiriarias serão convoc:~
dos todos os aceionistas, com direito llr- voto, por nU'io 
de annuncios inseridos nos jornac<> dez dias antes, ~~ 
repetidos até o da reunião. 

Art. M. Quando o conselho de direcção, que fica 
encarregado da convocação, não a fizer cm.tempo con
veniente, a esta falta proverá o presidente da assembléa, 
a quem recorreráõ os accionistas ou os fiscaes quando, 
pedindo uma reunião extraordinariJ, não forem atten
didos pelo consellw. 

Art. ~m. A asscmhléa geral do Banco representa a 
universalidade dos seus accionistas, porém farão só
mente parte ell'cctiva da mesma os accionislas de dez 
ou m:ds acções. Os possuitlot·es de maior numero d1~ 
dez, terão mai:' tantos votos IJUantas vezes vinte c cinco"· 
acções demais possuírem ou representarem, eom tartf<:h 
({l\C nUo e:tcedão de dez. 



:m; ACTO.;; no POOER 

Os accionistas de mt•nus de dt•z act·ue5 Lcriio o direi lo 
tle assistir ás reuniões tla assemiJ!t'~a· gr~ral. 

A acquisit:ão das acrJies para tjlW dhtt o direito de 
fazer parte da mesma a~snnt!dt'~a LiiJvcr;'t ser anterior 
Lt·es mezes, pelo mt•Jlos, ;'t reuniiio, salro o c;tso tlo ae
rionista as llan~r uh! ido por Li tnlo de r lote ou sue
cessões, no rJual tüo se allt•wled ao Lcmpo tla acquisição. 

Art. 5ü. Os accionislas ausentes ou legitimamente 
impetlidos poderão dar JH'llrill'<H;ão a outros accionislas 
para os reprcst~ntarem 1~m asscJJJbléa geral e votarem 
soiJre tollas as Jllctlid:t''· t'\<'Cjllo para a eleição rle di
rcctores. 

Nt~s La excepção não s1~ rompreherl(lem os legi ti mos 
represt!Hiantes ualu,:, runtu :-::tu 11 mat·ülo pela mulher, 
dttraute a união conjuQal, o pai pelo:; iilhos Htnttores, 
Q Lulor prlo pupillo. H mr!sario JH'I:J casa pia ou con
fraria, u dirl'rtor pf'l" l':'l:llwlt'ritttenlo que I'CJ'l'C
senla. 

1\rl. :i7. A as:;etnf,lt'·a [;l'l':tl S(~ !ta rer;'t por eonslituida 
eslamlo }Jl'esen lcs mais tk v i nle e cíneo d0 seus metnbros, 
represent.awlo a qtwrla p:nln do capital, pelo menos. 

Se não compar\:CI'I'I)tll nt•sle nunwro, licar:'t adiada a 
assemiJ!éa para O prilllt'i!'O dotUÍHgO dt~pois do passados 
1lez dias, o t]LW ser:'t annuw:i:tducunsernl iYameule pelos 
jornaes. 

Nesta segunlla reuniiio ,;e han:r[t por conslituida a 
assem!J!éa com IJUalt]Uer numero de acdonislas. 

Ar L. ri8. A me~ a da assem!Jléa SI' compod de um pre
sidente, de um vice-pn:sitli'Jtle e de dous secrl'larios, 
IJUB servidõ por tres anuo". Serão eleitos pela nwsma 
assnmhlt':a segundo a fúnna l'slabderitla para a nomea
ção dos dirPclorns: SI'Hdo, po;·~··nt., sullirit•nlt~ para a dos 
~~·crdarios a Jllaioria n:lali\a. 

U l'resillelllt:, 1]111~ ~··r:·l sul,,;tiluido lll'.lo vit:e-prn,;i
denle, Lerá alt'·m das fLIIII'<:•'t'S ~nrae.~ de l:u:s cargos 
o direito de fazer saliir du ret:inlo em que se cf'lt'
brarem as reuniões da a-. .;,~mhléa a qualquer ar·eionista 
qun perturbar astlelilwr:u:•l:•s, I' o dnsttspt~lldt!r a Sl'~s;lo 
que su tornar lumullu;l!·ia, Illarrando ouu·o dia t'lll qtH~ 
,·ou tinuc. 

Art. ti\). A' assnmhka compl'll': 
Deliberar sobre as proposit;tles qun llw são suJ,mcl

lidas e sobre lodo.~ u~ inlt:l'I'S~I'~ dn Banco ellt con
f'onnidatle colll estes ~·~t.atulu:::. 

Julg·ar as contas annu:u•s 'fUI' llt•' são apresentadas 
pelo eonsellto 1le dirrrc::lo, dnpoi,.; ti•~ examinatlas pl'la 
COill!IIÍSsão 1ÍSI':tl I'OillU adi;111k S<' <'Sla!JeleCCI'Ú. 
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Suspender de suas funcÇÕI'S qualltuer dircclor, dPs
lituil-o e mesmo a lodo o conselho se houver neces
sidade para salva1_:ão 1lo Ba11c.o. Homean1lo immediala
llltJJtle out1·o qun o suhslitna. 

A destitui~jão, porén1, dP qualquer 1lireclor ou de todo 
o conselho, só potl1•rú spr resolvida rom o uwsmo nu
uwro de accionist:1s exigido na nll.illla val'lt\ do art. !i2. 

Art. GO. A assem!Jiéa geral poderá estabelecer agen
eias nos lugares da circumscripção tenitorial do Banco, 
em que as necessidades do commercio e da la vonra o 
exigirem, as operações das mesmas agr•w:ias sB limi
larúõ pot· emquanto a tlcscoul•)s de ldras tia terra t\ 
títulos comprchemlidos na primeira parte do~ L" do 
art. 8.", na mnpn\slimos sobre penhores de diamantt·~, 
ouro c praia c sobre uwrratloria~ nas rirrum:-slallri;ts 
do ~ 2." do mesmo artigo. 

Os agentes serão nomeados e tlemiltitlos pelo 1'011-
selho Jc llirccção, que lhes dar:"t o mandato, em f!lll\ 
u;nanlar(t as disposições destes l':>tatutos .. 

Elles serão n~munerados pl'la l'tírma est<Jbelecida pelo 
mesmo eonsnlho eom apprO\ a(ãu tia assmniJléa g·era I, 
~~ •Jeveráõ, !Jat'a que possão entrar Clll C\Crcicio, IJL'C~t:tr 
lianca ou caucão a contento do ronsdho tlc dirccr;!o 

Ai·t. til. As reuniões onlinari~s da assnmblóa: st:rão 
PSJWcialmentc tlcstin~das a tratar da administniç.ão do 
Banco, da gestão do t·onst'lho de dirccção c comporla
llt()Bto tios tlircctores dmante o anuo lindo, c das nw
didas lcntlentr•s a melhorar os serviços na rcprilllir 
os a hnsos; nellas se poderão lambPm soln·r quaesquPI' 
propostas tle meHor imporl:u:t:ia t'r•itas pelo conselho,. 
Jll'la commissão Jiseal on por qualquer membro da 
ass1~mbléa. Toda a proposit;ão tla mesma importanria. 
:'t juizo da :tssmnltlt'~a, tirar;·, adi:-ttla, podt•nllo ser nJ,_ 
.il'l'l.o d1~ Hllla rnnui;1o extraonlinaria. 

Nas reuniõt•s exlraonliuarias uão ser;·l permil.tido dl'
lilwrar seuão sobre os ncg·ueios para t]UC a assemiJU·:1 
! i ver sido convoc;ula . 

. 1\s n·l'ormas tlc:-;lf•s t\;;lalul.os ~ú po1lerão ser dt•tTI'
I:ulas ~~m ~1111:~ rt'Hili;-to t\sp:•eial em IJIW l~lllarúíi part 1· 
lalllos accwmslas, sempre Clll numero mawr de lriiii:.J 
quantos s1•jão neeessarios para tpw cstPja l'é]ll'éS<'Illad 1~ 
mais tle 11111 terço do r-apitai. 

Art. ();!, A assPmhll\t tomarú suas resolucões ]'Pia 
maioria do,; nwmhros prese11tcs 1:ujos lolos. ~n 1·1111 _ 
l:tr:'tõ na raz;1o tlo capital IJUP tiYerem. 

t•.\H n: 11. 
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TITULO VII. 

DOS BALANÇOS, CONTAS ANNUAES, DI\'IDENDO E FUNDO 
DE RESERVA. 

Art. 63. O conselho de dit'ecção fará publicar no 
jornal de maior circulação, c remetterá ao presidente 
da província até o dia 8 de cada mez, um balancete 
que mostre as operações realizadas no mez anterior 
e o estado do activo e passivo do flanco, e trimestr·at
mcnte o de suas agencias c caixas filiaes. 

Art. 6~. Até o dia Hi de Fevereiro de cada anno o 
conselho de direcção entl·egará á commissão fiscal, com 
o relatorio dos seus trabalhos, as contas do anno social 
<JUC tiver findado, e que será o mesmo anno civil; 
as:.-im como lhe communicará pot· cscripto as medidas 
que houver de apresentar a assemiJiéa geral. 

Art. 6i). A com missão pass:1rá irnmedia Lamente a 
examinar o estado do Banco, caixa, escripturação c dos 
mais serviços, e verificará as contas entregues, para 
sobre tudo, ltem como a respeito das propostas e do 
comportamento dos dit·ectores, dat· o seu parecer na 
reunião de 1\lat·eo. 

Art. 66. O conselho de direccão de seis em seis 
mezes, procederá a um balanço p"ara saber-se quaes os 
lucros havidos durante o semestre lindo: e tendo sido 
este trabalho approvado pela commissão fiscal, a quem 
será apresentado, (leduzidos tO por cento dos mesmos 
lucros, o restante será r:epartido entre os accionistas 
em proporção de suas acçõcs. 

O dividendo será sómen te dos lucros obtidos por trans
ncções clfecti v a mente concluídas e liquidadas dentro do 
semestr·e a que pertencer o dividendo. 
• Art. 67. Daquclles 10 por cento, cinco pertenceráõ 
aos directores em remuneração do seu trabalho, e di vi
didos em tres partes: destas pei·tencerá uma ao presi
dente c as outras duas serão repartidas igualmente 
pelos outros dir·cctot·es: os outros cinco por cento set·ão 
para um fundo de reserva destinado a fazer face a di
vidas ahsolutamente incol.Jraveis e outros prejuízos que 
tiver o Banco. 

O fundo de reserva nunca excederá de W por cento 
do capital social: quando houver chegado a este maximo, 
seus proprios lucros, a quota de cinco por cento que 
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lhe ú applicarla, e qualquer outra verb:1 de sua receita 
entraráõ no dividendo partível pelos accionistas. O 
fundo de reserva poderá ser reforçado com uma quota 
quando a sssembléa geral julgar conveniente. 

TITULO VIII. 

D.4. LIQUIDAÇÃO DO BANCO E DISI'()SJÇÕF.S GERA.ES. 

At·t. 68. A sociedade scr:'t dissolvida no fim de :10 
annos, se a assemhléa gct·al não resolvet· p1·orogar a sua 
duração com appl'ovação do r.ovemo Imperial. 

Art. 69. Será tambem dissolvida nos casos de que 
tra la o art. 295 do Codigo Commercial. 

Art. 70. No caso de dissolução a assembléa geral 
determinará o modo da liquidação a seguir. 

Al't. 7L O conselho de direcção fará vender em 
hasta publica dentro do menor pi"azo possível os brns 
de raiz, semoventes e moveis, que o Banco houver de 
seus devedores. 

Art. 72. O mesmo conselho podcr:í uispúr, se julgar 
conveniente, das apolices da divida publica, que se 
forem tornando desnecessarias para garantia da emissão, 
á propot·ção que esta fM diminuindo na fúrma da Lei 
de 22 de Agosto de t860. 

Art. 73. No fim de cada mez ser:i. franqueada torta a 
cscripturaçiTo ao commissario ou commissarios que o 
(~overno nomear para a examinai·. 

Art. i~. Logo que estes estatutos reformados forem 
approvados pelo Governo Imperial, o conselho de rli
J"ecção convocará .a assembléa geral para dar-lhe noticia 
das altet·ações feitas: e approvadas estas tratar-se-ha 
de nova directoria na fúrma que dispõem os artigos. 

Art. 75. E" applicavel a este Banco a disposição l.lo 
art. tO do Decreto n. o 57ã de tO de Janeiro de t8~9. 

Antonio de Souza Vieira. 
Joaquim Prreim Machado. 
João Cezimb1·o. 
José I.opes Pereira Can•alllo. 
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DECRETO N. H01 - ug 4· DE AGOSTO OE iSG\1. 

Allel'a as condições do Decreto n.• 3182 de JG de Novembro 
ck JSG3, que :t(l!lrovou o conll·acto para n çonstrucção de 
uma ma sobre o mar·, em flroíongamcnlo da rua do Cor
tumc. 

Altendendo ao que requerêrão José Pereira Ta
Yares e Barão de Ivahy, Hei por bem altemr as con
dições approvadas pelo Decreto n." 3182 de 16 de 
Novembro de 1863, para o prolongamento de uma 
rua sobre o mar, entre a do Cortume, em S. Chris
tovão, e a praia do Sacco do Alferes, de conformi
dade com a planta que apresentárão, e com as 
elausulas que eom este baixão, assignadas por 
Joaquim Antão Fernandes Leão, do 1\Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Pala cio 
do Rio de Janeiro, em quatro de Agosto de mil 
oitocentos sessenta n nove, quadragesimo oitavo 
da Independencia e r lo Imperio. 

Com a ruiJrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Joaquim AnWo Fernandes Lciio. 

Clausulas a que se rercre o Decreto desta data. 

1.• Da rua c C<íes, que a empreza tem de construir, 
c~m virtude do Decrnto JL" :!182 de 11i dn Novemhr(J 
rle ~sn:~, se far·ú uma ponte ou pi'Oiongameuto JWt'a 
o mar, com trapiches e armazens, destinados ao 
carregamento e descarga dos navios , a que se 
refere a parte segunda da clausula 16. • do mesmo 
Decreto, que fica assim alteradu. 

2. • As taxas que a em preza é autorisada a coLrnr, 
em virtude da sobredita clausula, serão marcadns, 
pelo Governo Imperial, sobre proposta da mesma 
empreza, tomando por base as taxas que regulüo 
para as docas da Companhia de Londres. 

:1.• A empreza construir{t um trilho de ferro, que 
partirá da extrema da mencionada ponte, ou pro
longamento, c irá entroncar no ponto da estrada 
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de ferro de D. Pedro II (jUe fôr designado pelo 
Governo Imperial, nas vizinhanç:J.s do actual mata
douro. 

L• A empreza cederá o dito trilho, eom todas as 
suas dependencias, ao Estado, sem onus algum , 
quór para a referida estrada, quér para os cofres 
puhlicos. 

Palacio do 11io de Janeiro, em rl de Agosto de 
1869.- Jo:rquim Antão Fernandes Leão. 

--------
DECRETO N. ~\02 -DE ~ DE AGOSTO DE 186!}. 

llelt!nuiua que passem a ser julgados em se~unrla iu~taueia 
pelo Conselho Supremo 1\lililar de Justiça os processos «le 
Consellto de Gueí'r:i organisados na Província rlo·Uio Gran«<e 
«lo Sul. 

Hei por bem determinar que pas!'em a ser julg-ados 
em segunda instancia pelo Conselho Supremo l\lili Lar 
de Justiça os processos de Conselho de Guerra organi
sados na Província do R i o Grande tio Sul ; ficando 
dcrogado o art. 2. o do Decreto n. o 37!')0 de 12 de De
zembro de :1.866, na parte que confere o julgamento de 
taes processos á Junta Militar de Justiça, creada na
qunlla Pmvincia JWio Decreto n." :H,!)!} de 8 de Julho 
de U~tm, c que ora funcciona junto ao exercito em ope
rações no Paraguay. 

O B3rão de l\Iuritiba, t:onselhciro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro, em quatro de Agosto de mil 
oitocentos sessenta e nove, guadragesimo oitavo da 
da Indcpendencia c do Impeno. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Barão de .lUuritiba. 
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DECRETO N. U03- DE 16 DE AGOSTO I)E 1869. 

1\larca o districto do 3.0 corpo de cavalla1·ia da guarda uacio· 
ual da J>roviucia de S. J>aulo. · · · · 

Attcndendo ao que ]fe representou o Presidenteda 
Pt·~vincia de S. Paulo, Hei por bem Decretar o se
gumte: 

Artigo unico. O r;, o corpo de cavallaria da guarda 
na::ional da Província de S. Paulo será organisado nos 
municípios de Arêas, Barreiros wQueluz; ficando revo
gado nesta parte o Decreto n." U6!J, de 22 de Abl'il do . 
anno proximo passado, que designou para aquelle cm·po 
o districto do Bananal da mesma Província. 

José Mat"tiniano •le Alencar, uo !\leu Conselho, Mio is
tro e Secretario de Estado dos Negocias da hstiça, assim 
o tenha entenuido c faça executar. Palacio do lHo de 
Janeiro em dezascis de Agosto de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragesimo oitavo da lndcpcndcncia c 
do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José Martiniano de Alencar. 

DECRETO N. MtOí- f}J.: lU Dt<.: AGOS'I'O DE 1869. 

Eleva á categ01'ia de batalhãu a ;;.a secção do batalhão da •·e
serva da g!J:g_da uacj~ual da l'ruviucia. do Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que 1\le representoll o Presidente Lia 
Província do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Artigo unicO'. Fica clevaua á categoria de hatalhão 
com quatro companhias, c a designação de H. o do ser
viço da resm·va, a 5.a sect:ão ue batalhão, organisada 
no município do Magé, da l'rQvincia do Hio de Janeiro; 
revogado nesta parte o Dccrclo u.• 919 de 27 de Fevc
rcil•o de 1852. 
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José Martiniano de Alencar, do .Meu Conselho, Mi· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do 
1\io de Janeiro, em dezaseis de Agosto de mil oito· 
centos sessenta G nove, quadngesimo oitavo da Inde
pendcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magcstade o Imperador. 

José Mt•rtiniano de Alencar. 

DECRETO. N. 4~oo- nE 2~ nE AGosTo nE tSG!J. 

Extingue o Comrnando Superior da ~!•arda Nac!~_nal do )lu
nicipio de l'a~sos da l'rovincia de l'llinas Gcracs. 

Attcndendo ao que Ille representou o Presidente da 
Pl'ovincia de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art. 1.° Fica extincto o Commando Superior lia 
Guarda Nacional do município de l'assos da Província de 
1\linas Geraes, passando Oi corpos alli ot·ganisados para~· 
u r.'nnmando Supcriot· de Jacuhy da mesma l'rovincia. 

dt·t. 2. o Fica revogado o Decreto n. 3737 de 21 de 
~ovembro de 1866. 

José Illartiniano de Alencar, do Meu Conselho, 1\li
nistt·o c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faf~a executar. Palacio do 
llio de Janeiro, em vinte qÚatro de Agosto de mil 
oitocentos -sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Impct·ador. 
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DECRETO N. uoo -DE t. o DE SETEMBRO DE 1869. 

Concede á c.<?.!!IJ!anhia iggl_~za -The Alliance ~!.Hil!h :m.l! 1\Q.
!]j{I} Life ai!!L~Fire As~~I:~Ilc.e,- a neêessaria autorisação 
para estender sn:is.õperaçõcs ao Imperio. 

AtLendendo ao que Me requereu a companhia ingleza 
- The Alliance British and Foreign Life and l?ire As
surance-devidamenLe representada, c de conformidade 
com a Minha Immediata Resolução de 25 de Agosto do 
corrente anno, tomada sobre o parecer da Secção dos Ne
gocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 26 do mer. anterior, Hei por hem conceder
lhe a necessaria autorisação para estender suas opera
ções á cidade do Rio dr Jnnniro, ~oh as seguintes con
flições: 

1. • A companhia não potlerá elfectuar no Imperio · 
operações sobre o seguro de vidas. 

2. a Em qualquer dos estabelecimentos bancarios exis
tentes na praça do Rio de Janeiro depositará a compa
nhia a quantia de 10:000#000 como fundo de garantia. 

3. • Os a c tos da companhia praticados no Imperio_, se
rão regidos pelas leis hrasileiras. 

4. a A companhia responderá pelos actos dos seus 
agentes no Imperio e pelo cumprimento de todas as 
obrigações que elles contrahirem. 

ü. a Será trazida ao conhecimento do Govemo Impe
rial qualquer alteração que sotrrorem os estatuto-;, por 
que se rege a companhia. 

6. • A companhia não poderá estender suas operaç~"ícs 
a outras praças do Imperio, sem especial autorisação ·Jo 
Governo Imperial. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselh6, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Pnblicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. J>alaeio do Rio de Janeiro, 
em o primeiro de Setembro de mil oitocentos sessenta 
e nove, quadragcsimo oitavo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagesLadc o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 

----
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DECRETO N. ~~07-DE 1. o DE SETEMBRO DE 1869. 

Concede á companhia Q!li,!\o Ceare,nse a nocessaria autorisa
ç:io ji"ij.ã·1·imccionar, e appl'ova seus estatutos. 

Attendcndo ao que }le requereu a companhia União 
Cearense, devidamente representada c de conformidadt~ 
eom a Minha lmmediaota Hesolução de 25 de Agosto do 
corrente anno, tomada sobre o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 6 do mez anterior, Hei por bem conceder
lhe a noccssaria autorisação para funccionar e approvar 
o;.; respecliYos estatutos, com a!' seguintes modificações: 

L • Fica autorisada desde já a companhia para elevat· 
~eu capital a 71i:00fl;~ü00, !.mardadas as formalidades 
prescriptas no art..!~.··. 

2.• Acre3cmttt~-se no art. ;;,":- :1 primeira entrada 
do capital será feita dentro lÍt~ um :mno, c ou ta do da da ta 
deste Drcrcto. 

:3.• Acrr~ct~nte-sr no art. ·1:;: ~;-·:v. ···p~ua-sP o n~o d~ 
eleição th rlirectoria. 

~. • AcresrPote-se no art. W: -a assr~mbléa geral do:; 
acr.ioni•;tai; snrá prc•sidida em snas reuniõt~s por um prP-
sid~mtc namcado espcdalmentc para esll~ lim durante 
o ann(). 
' Pel:t mflsm~. fú1·ma será feil:t a r.>·:.olha do secretnio. 

O prc;;irle!llt~ exercerá af. fuw~ç·J'~" do~ t•, t.• hypo
thr•se; ~ 2.", ~ri." r~ 9. , 2.' hypothe<;e, tio art. 3L 

O sncrntario as do .~ L •, ~ 2. ", f! hy pothese, § 3. • ~~ 
~ 7.• do art. ~3. · 

;;,• Acrcsr.en'r-·~r no a1·t. I8: - podendo então a as
:<t~mhlt\:1 ~r.ral dr.litwrar rom um quarto tios votrp; tia. 
··o:npanhia. 

Joaquim Antiil) F ema tHle" Le:lo, •.lo 'leu Conselho, 
Ministro e Secretario de E~ fatio do~ Ne!locios da Aari
cultura, Commcrdo r. Ohras Puhliea'l, a:;sim o tenha "en
tentlit.ll) e faça executai· .Pal:lcio du Hio '.lr. Janeiro, em 
o primeiro t!t~ Sr.tHmiJro tlt~ mil oitocentos se~~enta ~ 
nov~, quadragesirno oitavo da lntlependencia e tio lm· 
perw. 

Com a rubrira llc Sua !\Iagestadc o Imperador. 

Joaquim Anfllo Fenwnd,•ç Leilo. 

P,\lrrE u. 
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. DECRETO N. !il,08-D8 l DE SETEMBRO DE 1869. 

Faz alterar;ões ao Decreto n.o !i30S tlc 30 llc Dezembro ~c 
1868 que or1;a a receita c lixa a de~peza rla Camara .Muni
cipal da C<irtc p:ira o annn de H!69, além tias que jâ forào 
feitas pelo Decreto n.0 4:JHJ <!e Jli 1lc Junho de 1869. 

Atlenrlemlo ao que reprcsPnlon a lllma. Camara Mu
nicipal sobre a nece.~:"idadc de ser reduzida alguma das 
consignaçi'fes da verba- DiiTcrenlc~ obras- para ele
var-se a quantia destinada ir de- Impressão das aei.:J.i:, 
halanços, or,;amcntos, ett~.-: llni por hnm, na confor
midaLledo art. ~:J da Lei n.'' WHtlc 20 dt~ 1\laiodc :1.8'~0, 
:~Iterar, dentro tio crt•tlilo da I'('Cf'Íla m·llinaria, o orça
mento da lllma. Camara Municipal para o referido 
W\crcieio de l&i!), pelo motlu seguinte : 

Decretos n." 4:10.'{ 1lc :10 dn J)r:~cmbro dclAf.S, art. 2. "~ 
c 11. o ft.:lSl :!c lfi de .Junho do 186!), 

~ 8. 0-0ifft~rt'nlrsnbra~.-Fit'a l'Ptlnzidoa 282:900~0\lO 
tit·ad:l da consi~nação de- Alct·ros e dcsaterro:>- a 
qttantia de 1.:000,)000. 

3 13.-_Imprcssão da;; arta~, ha!:lnços, orç:1mentos, 
etc. -Ftca elevado a 7:800;>000. 

Paulino Jost~ Soat·cs 1lc Souza, do l\lcn Conselho, l\li
nis_tro c Secretario de Es lado dos Negocio:> do Impcr i o, 
asstm o ten~ta entendido e faça executar. Palacio d() 
Rio de Janetro em o prirneii·o de Setembt·o de mil oito.
centos ses:;cnta e nove, q:n!r:lge:;imo oitayo da Indc
pendcncia c do lmpPI'io. 

Cqm a rubrica de Sua l\lagc~tatle o Imperador. 

Pattlino h~t! Soares de So11za. 

--···· -
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DECRETO N. '1'109-DE !} DE SF.TEMDRO DE i8G9. 

rroroga a presente sessão da AsscmiJléa Geral Legislativa.' 

Hei por bem prorogar até o dia 23 do corrente mez de 
Setembro a presente sessão da Asscmbléa Geral Lcgis- · 
!ativa. · 

Paulino José Soare·s de Souza, do l\Ieu Conselho, 1\fi
n i~tro c Secretario rle Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha cn tendido e faça executar. Pala cio do 
Hio de Janeiro em nove de Setembro de mil oitocentos 
sc'ssen ta n nove, quadragcsimo oi ta Yo ela Indepenelt•n
<"ia c elo Imperio. 

Com a ruht·ica lle Sua .l\lagestade o Imperador.' 

Panlino José Soares de Souza. 

DECRETO N. TJ,HO-DE !) DE SETEltr.RO DE l8U!l. 

Regula provisoriamente a mta lias porcentagens \!.Qs empre
gados da~ Alfaudcgas do l'ará, S:.tutos e~ Aracajú. 

Usando da autorisação confcritla no art. :JG, n." :l, ela 
Lei n.• 1507 de 2G de Setembro de U;!U7: Hei por bem 
que do L • de Outubro do corrente armo em diante a 
quota que se deve deduzir da renda das Alfandcgas do 
l'ará, Santos e Aracajú se regule provisoriamente pelas 
tabeJlas que com este baixão, assignadas pelo Visconde 
de ft:tborahy, Conselheiro de Estado, Senador do Impc-

. rio, Presidente do Conselho de 1\linistros, Ministro a 
Secretario de Est-ado dos Negocios da Fazenda e Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o 
tenha enlendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em nove de Satembro de mil oitocent(}S ses
senla e nove, quadragesimo oitavo da Indcpendencia 
e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

·visconde de /tabora!ty, --



ACTOS llO POnER 

Pará. 

'J'abella a que se re(erf" o 0f"l"rl'lo n. • -1-lt O dt"sla dllla. 

4·.--L----- ·- ---- ------- ___ _ 

Dli'RJ·:r.o~ 

~ 
o 
"' <r. .,_ 
~ 

-
f 

_ __ J 

i,U 0 /o DA flENO.\ llJ\'JDJl)OS El\1 
37\1 QV•,TAS 

. o 
'<::! o ..... l'orc:·ntagnn "1:::! "' "" "-' 

c ~ ..,......--....-~--

"!'-' >"' Quotas Total 
cS <3 

------- -
l :600,~ HOO~ ~'l 2 lnspcctor ............ 

Chefes de Secção .... 2 1 :300,) 500r5 20 '1 
4. 
o 
o 
8 
o 
2 

f. •• Escripturarios .. 3 8005 
2.""Ditos ........... " 700i\ 
3. •• Ditos .•..•...... lj. tí005 
4.•• Ditos •.... ..... 4 400~ 
Officiaes de Descarga . 8 :100$ 
Praticao les ......... 4 ...... 
'fhesoureiro ......... 1 1:0006 
Fiel .............•... i ...... 
Guarda-mó r ... ..... i 1:2001.\ 
1.. •• Conferentes ..... 4 8006 
~. •• Ditos ..•.....•. :J 700$ 
Stereometra ......... 1 8006 
Porteiro ............ i 800~ 
Continuo .. ........ l 2ti01? 
Correio ............. ! 260,~ 
Administrador das C:~-

patazias ........... l 800(> 
'Fieis de armazcus .•.. ü noo;> 

- --
50 

400h to 
3505 7 
2ti0~ ~· ·' 2001) :s 
HiO;) ~j 

4005 
tíOO~ 15 
800b 
600b 20 
400!5 1.8 
350,} 7 
4006 i8 
400~ 7 
1406 
1406 

400~ t8 
250,} ti 
-- ---

j 
2 
2 
1 
2" 

~~ 

2 
7 
o 
2 

21 
t 8 
7 

18 
30 

---
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Rio de Janeiro em 9 de Setembro de :1.869. 

Yíscondc de ltaborahy. 
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Santos. 

Tabella a que se rcf,pro o Decreto u.• 4-110 desta data. 

l 0 /oDA RENDA DIVIDIDOS EM I 55 QUOTAS 

I~ 
E!IPREGOS Q '-" Porcentagem "'::l '=' <.> 

~ ~ ~ -------Q <:; ..... 
"' ~ E Quotas Total "' .... c.. o C,:) 

--------- - ---- -----I nspecto1· ........... 1 1:200~ 600~ 24 2~ 
L •• Escdpturarids ... 2 700,1; 350$ :lO 20 
2.•• Ditos ............ 2 600,~ 300/) 7 14! 
3.•• Ditos ........... 2 üOO$ 2tiOS ~· to ,, 
1. •• Ditos ........... 2 400,~ 200,) 3 6 
Otliciaes de Descarga. 4 3005 H.iOS - :l 12 
Thesoui'eiro ...••.... -l 800~ 400$ Hi. J." ó) 

:1. • Conferente ....... i soos .4.00~ 18 18 
.•• Ditos ...•........ 2 600,~ 300p 7 H 

" 
2 
Porteiro e administra-

dor das capatazias .. i 500,) 3i>Oi> tO lO 
Correio .•...•....... i 260,) Ho,s 
l~ieis de armazern .... 2 ü()()~ 250;) 6 12 

- ---- --- --
21 um 

ltio de Janeiro em D de Setembro de 1869. 

Visconde de Jtabomh!J. 
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Aracajú. 

Tabelh• a que se refere o Dceret" n.o 41f0 desta data. 

5• /o DA ITEi'IDA DIVIDIDOS EM 12( QUOTAi 

·§ 
E~PREGO:~. 

o <.:.. Porcentagem "<::; ""' ""' 
'-> 

"' :;:; :2 ~-o 
·~ 1:: "" Quotas Total "' "" 

:..... 
::::.. o c_, 
- --- --- --- ---

lnspeclor ............ :l 800/> '•00,) 2~ 2~ 
1.. o Escripturario ..... 1 tj(}(J,, 2ü0h lO :lO 
2.•• Ditos ............ 2 ~00~ 200,5 7 H 
3.•• Ditos .........•.. 2 300S :l506 ~· :lO u 
Officiacs de Descarga .. 2 300!<: 100~ 3 6 
Thesoureiro ....•..... :l 600$ 300# 15 :lã 
1." Conferente ........ :l 600$ 300,5 18 :18 
2. o• Ditos ..•......•.. 2 ~00;) 200~ 7 H 
Porteiro e administra-

dor das capatazias .. l ~005 2;i0b . lO :lO 
Correio •••.•.••..•.. l 200,~ 100$ 

- ----- -- --
B 121 

Hio de Janeiro em !) de Setembro de 186!.1. 

Visconde de Itaboralty ., 

- ..... 
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DECRETO N. 4Ul- DE D DE SETE~lBRO DE i8G9. 

Concede l~T1YJles!.o a José 1\laria (los Reis para usar no lmjJC· 

r1o do instnunento denominado Azimutkal e inventado pot 
:Euunauiicrl.i:tis: -

Altendendo ao que me requereu Josú Mari.t dos Rei.~, 
e de conformidade C<1lll o var.:eer do Conselheiro Prorn
radoi' da Corôa, Soberania e l',azenda Nacional, Hei por 
bem conceder-lhe pri vilcgio por 'ZO annos, para U!'ar no 
lmperio do instrumento denominado Azimuthal, de qt:e 
lhe fez doação o inventor Emmanuel Liais. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do :Mt;>n Conselho, 1\li
nistro c Sccret:nio de Estado dos Negocios da Agricnl
tnra, Commcrcio c Oht·as PuiJiiea~, assim o tenha en ten
dido e faça executar. Palacio do lHo de JaJaciro, em 
nove de Setembro de mil oitocentos sessenta c nove, 
~1 nadragesimo oitavo da Indcpcndcncia e do Impcrio. 

CrJm a rubrica tlc Sua ~,J:.~gcslallC o Impr,rador. 

Ju.tquim .1tllllu F('/'ltawlcs Lcdo. 

--
IlECHETO N. Hl~-Dl~ 9 DE SETI::.,lnRO DE l~G9. 

llarmonisa as disposições que mareão o prazo dentro tio qual 
devem os agraciatlos com quacsr[uet· merecs honorificas so
ficiLar os respectivos titutos, com as~que estabelecem a ma
neira de se fazer efl'ecyva a cobrança dos emolumentos e 
direitos devidos por semelhantes mercês. 

Convindo harmonisar as disposições que marcão o 
Jlfazo deutro do qual devem os agraciados com quaes
\juer mercês houorilicas solicitar os respectivos títulos, 
com as que estabelecem a maneira de se fazer cffcctiva 
a"<obrança dos emolumentos c direitos devidos por sc
mc:lbalitcs mercês: Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. f." Os agraciados com quacsqucr eonrlccoraç.Cíes 
QU mercê:-; honorificas serão o!Jrigado:-, sol! pena de li-
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carem sem efTeilo os despacho~, a sulidtar o;; rcspr.r:
tivos titulos dcnti'O uo prazo de st•is mrzes, contado~ 
da data da notificação da reparliçáo de fazenda do 
lugar, encarregada da cobrança dos emolumentos c 
mais direitos devidos das mesmas mcn;t~s. 

Art. 2. • Ficão revogados os arts. H e 12 do Derreto 
n.• 2853 de 7 de Dezembro de 1861, e llt'Cl"clo n.• 3~2ti 
de 26 de Fevereiro de l8G'~, e mais d isposiçõcs em con
trario. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Neg-ocios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faca execu Lar. Palacio do 
Rio de Janeiro em nove de Setc"mhro <le mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da Indcpenden
cia e do lmperio. 

Com a ru!Jril':t 1le Sua Magr.-dadr· o lmpt>radur. 

l'autino .lu.,,· So!l/'l's t/e Sou.:a. 

DECRETO ;\. Vd:l--lll: l :; I>F ,;.:TU!UIIu UE lHfi!~. 

Concede pri\'ilegio a rrcil.1s l;uiwar~tes ,\ CnmJ•·, para u>a
rcm no Eiijledo tia machina 1.!1.: e:;.1~ava~fw iuwntada JliJI' 
Antonio H.oux. ·--- -

A ttendendo ao que ~te n•quen~rão Frei tas Guimarães 
l\ Comp., c de conformidarl1~ com o parecer· do C•mse
lheiro Procurador da C..orüa, :-'oberania e Fazenda Nacio
nal, Hei por bem concctler-lhes priYilegiu por cint·o 
n.nnes p~ra usarem no lmperio da machina de excava-
1;ão, de qur ll:c:; ;,,~.venda n !•1vr~ntor Antonio Roux . 

.Joaquim Antão Fl'l'n:-~~,,:.:.; Leão, elo l\leu Conselho, 
Ministro e Secretarie• d~~ E;tal!o dos Ncgocios da Agri
cultur:~, Commerein e Obras Publicas. assim o tenha 
entendido e faça exccntar. P:tL<::.o do Rio de Janeiro, em 
quinze de Sntembt·o de rail oitPcentos sessenta c nove, 
quadragesimo oitavo rla lndepewieucia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

__ ............ _ 
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DECl\ETO N. UU-DE 21 DE SETElltnRO DE 186\.J. 

l'roroga novamente a presente· sessão da Asscmbléa Geral 
Lc~;islativa. 

Hei por bem prorogar novamente a presente sessão 
da Assembléa Geral Legislativa até o tlia 30 do corrente 
lllCZ UC 8ctembro. 

Paulino José Soat·es de Souza, do 1\leu Conselho, 1\Ii
nistt·o e Sccretat·io de Estado dos NPgoeios úo lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executai". Palaciu llu 
Rio de Janeiro, em Yin te um de Setembro de uni 
oitocentos sessenta e nove, ttuatlragesimo oitavo Ja 
Independcncia c do Impcl'io. 

f.om a rubt·ica de Sua Magestade o Imperador. 

Pcmlino ./o.~é Smli'I'S tlc Sou.:tl. 

--·-
DECRETO ~- 'l!tTi- DE 2:i IJE SETUlt:llll llE IHii!t. 

ll:tz alterações ao necrcto n.• 4308 1\c 30 tlc llewm!Jro ti•· 
1868 que orça a receita e lixa a üe:;[lCZ:t 1b Camara l\lu
nicipal da Córtc para o anuo tlc 1869, além das que j:i. forão 
feitas pelos Decretos n.•• 4381 tlc 16 de Junho c 4i08 do 
1.• de Setembro de H!ll!J. 

· Att.cndentlo ao que repr·cscntou a lllma. C:nnara l\lu
nicipal, sobre a necessidade de serem reduzidas algu
mas elas cou::i6n;u;ties da vcrba-Dilicrentes obras-, 
para elevar-se a quantia destinada á de-Limpeza e 
irrigação da eidade-, Hei por bem, na conformidade 
do art. 23 da lei n. to8 de 26 de Maio de 18~0, 
:1lterar, dentro do credito da receita ordinaria, o orça
mento da Illma. Camat·a Municipal para o referido cxer
ci(}j,o de 1869, pelo modo seguinte : 

Decretos n. ~308 de 30 de Dcz'Cmbro dc.f868, art. 2.n; 
n. 4381 de 16 de Junho, e n. !J,iOS do i. o de Setembro 
de 1869. 

1',\R'fE U, 
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~ 8. • Dilitwcn te..; obra s.-Fica rctluziuo a 270:2:j21)893, 
sendo da consignação-Pontes e pontilhões-~: !H7$i07, 
e da de - Aberturas e alargamento de ruas -
:l (): 000,5000. 

§ !6. Limpeza e irrigação da cidadc.-Fica elevado a 
:l :t~: Ü'l7 b:l07. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte cinco de Setembro de mil oito· 
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia e do Impel'io. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

l'aulino José Soarrs de SOuza. 

JJECHETO N . .íllÜ-IJE 28IJE SETEliBIIO DI:: 18GV. 

l'roroga novamente a presente ~c,s:-w tia Assl.lmbléa Geral. 

Hei por bem prorogar novamente a prcsnnlc scs~ão 
da AsscmbWa Geral até o Llia U de Uutttbro prox.imo 
futuro. 

Paulino .José Soares tlt~ Sonza. tio l\leu Conselho, :Mi
ni:;tro c Seaetario de Est;ulo dos Nn~ocio:; do Imperio, 
assim o tenha entendido c faca executar. Palado do 
Rio de Janeiro, em vinte oito Je Setembro de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da ln
dependcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

l'aulino José Soares de Souza. 
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DECRETO N. 4H7- DE !'i DE OUTUBRO DE l8üU. 

Eleva á categoria de Batalhão, a 11rimein ~ecçflo de Ral:tlhão 
de infantaria do serviço aelivo da Gu:u·da Nadonal tia l'ro-
vinci:J. das Alagoas. ~-- · · · 

Attemlendo ao CJ'l.e Mo rcpresen tou o Presirlen te ria 
Província das Alagôas, Hei por bem Decretar o segui n LI': 

Artigo unico. Fica elevada á categoria de batalhão, 
com seis companhias, e a numeração de 28 do scrvir;o 
activo, a primeira scrção de batalhão de infantaria da 
Guanla Nacional da ·Província das Alag-ôas; revogado o 
Decreto n. 3780 de 10 1lc Janeiro de !867. 

José Martiniano de Alencar, do l\leu Conselho, 1\li
nistr·o e Secretario de Estado dos Negocias ria Jnstir;a, 
assim o tenha entendido e faea executar. Palacio do 
Uio de Janeiro, em cinco fie Ouiubro de mil oitocento:> 
sessenta c nove, quadragcsimo oitavo da Indcpcndeuria 
e do lmpario. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Jostf 1llctrl iniano dt! Alt'ncar. 

DECRETO N. Hl8- DE g DE OFMJBRO DE 1861}. 

Proroga novamente a presente sessão da Assembléa Geral 
Legislativa . 

. Hei por bem prorogar novamente a presente sessão 
da Assembléa Geral Legislativa até o dia 15 do cor
rente mez. 

I•aulino José ~oares de Souza, do l\leu Conselho, 1\li
nistro e Sceretario de Estado dos Negocios do 1mperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio· de Janeiro, em nove de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da Independenci a 
c do hnperio. 

Com ~ rulJJ·ica rlc Sua l\lagcstade o Imperador. 

f'onli1'0 .losrf ·"oar,·s de Sop --
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DECRETO N. 4.H9- DE 13 DE OUT[BRO DE 186~. 

Eleva a categoria da Legação do Brasil na Rcpublica do l'crú 
á de Enviado EttraoJ"·<lin:írio c lllinisu·o l'leuipotenciafrõ. 

Altendenílo ás conveniencias do serviço publico, 
Hei por bem modificar o Decreto n." 307!) de 21i de 
Abl'il de 186:1 Elevando a categoria da Minha Im
perial Legação na Republica do I' crú á de Eu via do 
Extraordinario c Ministro Plenipotcncial'io. 

O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretal'io de Estado dos Negocios 
tia Marinha e interino dos Negocios Estrangeiros, assim 
o tenha entendido e faça cxecutat·, cx.pedindo os des
pachos necessarios. Palaeio do Rio de Janeiro, em trcz~ 
de Outubro de mil oitocentos sessenta c nove, quadra
gcsimo oitavo da Imlcpcndeucia e do Imperio. 

Com a rubrica de Su:.t Ma~cstade o I mpcrador. 

/Jrmio f/1: Coll'!]Ípt>; 

DECRETO N .. H'2')-u.: t:J DE onunno Dt-; 186U. 

Appro' a os Estatu:os d 1 Socirdadc aiJOuyma- Conciliação
cstabdccida na li Jade do Hcdf1', i'ro\iucia de l'cruambuco. 

Attendendo ao que rcqucrêrão os membros d:! So
ciedade anonyma-Conciliação-estabelecida na eidade
do Recife, Província de Pernambuco, c Conformando-me 
com o parecer da Secção dos Ncgocios do Impcrio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 3 de Dé
zembro do anuo proximo passado, Hei por bem approvar 
seus estatutos, divididos em quatro capítulos e qua
renta c seis artigos, com as seguintes modificações: 

L • Que no § 7. o do art. 5. o declare-se que o destino, 
dos fundos sociaes será de conformidade com o fim so
cial; e supprimão-sc as palavras-=-ou sobre os casos 
omissos. 

2.• Que no art. 22 suppriina-se-credorcs., 



EXECUTIVO. 3!l7 

:'!." ·QJc no arl. 25 diga-se que o fundo de reserva é 
destinado pa!'a faze.r· face ás perdas de capital, ou para 
substituil-o. 

4. • Que no art. 26 substituão-se aspa lavras-sem in
fraeção destes Estatutos-por est'outras-de conformi
dade com estes Estatutos. 

õ. • Que no art. 30 sYpprimão-se as palavras-para ser 
submetlitla á escolha do Govemo em conformidade da 
Lei. 

Qualquer alte1·ação que se fizer nos mesmos estatutos 
só poderá ser posta em cxecuç:io depoi:> de obtida a 
approvação do Governo Imperial; do que se passará 
earta, {)UC servirá dc'titulo. 

Paulino Jose Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario tle Estado dos Negocios do lmperio, 
as~im o Lenha entendido n far.a executar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em treze de OÚtubro de mil oitocentos 
sessenta c ~ove, quadragcsimo oitavo da lndepcndencia 
c do lmpcno. 

Com á ruhl'ica de Sua Mag-csladc o Imperador. 

Paul i no Jo.çe Soarl's de So11 ::a. 

l'sl:tlnlns da S:ldr.:l!itlc Conriliarào. 

CAPITPLO I. 

liA AD:UINISTRAÇÃO, DURA~:Ão, SÉDE E ODJECTO D.~ SOCIEDAIIE, 

Art. L • E' creada, mediante approvação do Governo, 
uma sociedade anonyma sob o titulo-Conciliação-.,. 
administl'ada por mandatarios amovivcis no tempo c 
Jlcla fórma abaixo prescriptos. 

Art. 2. o A duraç.ão desta sociedade será pelo tempo 
de cincoenta annos. 

Art. 3. o A sédc da sociedade será sompre a cidade do 
Recife. 

Art. 4. 0 O objccto unico da sociedade é comprar no 
ecntro da cidade do Recife um terreno c edificar ncllc 
um prrdio com proporçi'irs para senir eommotlamente 
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:i~ rcunw:'s tia ;;of·indarle secreta ue hcnrficcnci:l, co
nhecida sou o ti tu lo uc-Concil iação-, pouentlo a lugat· 
a outras sodeuarles sc,;relas de benelicencia, se julgar 
conveniente. 

CAP!TCLO II. 

Art. :;. • As operaçíit'' tb socirdade ron~istcm: 
~ L" Em effectuar, lll'lo mn11or pr·t~~o po,;sivrl. a 

compra do terreno em rpw HC tem de levantar o eclilicio; 
~ 2.• Em contractar a construcção tio mesmo edificio, 

por meio ele concurrencia, com r1uem por menos preço 
e em menos tempo se obrigar a uar prompta a obra, c 
com mais perfeição, precedendo o levantamento ela 
planta c o orçamento das tlespezas; 

§ 3." Em preparar intomamcnte o edificio coJU a 
decoração, mobilia c utcnsilios propl'ios das socieuadcs 
a que se destina ; 

~ r~." Em conscrnr o etliflcio em perfeito estado de 
solidez, de segurança c asseio; * ti. • Em alugar o mesmo edilldo ás sociedades in
urcaclas no art. 4.•, pelo preço e eom as clausulas e 
condições que forem a bem tia sociedade ; 

§ 6." Em fiscalizar os actos ela aelministracão da so
ciedade, na conformidade elo que dispõe estes éstatutos; 

§ 7." Em resolver sobre o destino que se dará aos 
fundos sociaes, e decirlir todas as questões que se sus
citarem sobre a intelligencia deste3 estatutos, ou sobre 
'f!' casos omissos. 

Art. G. 0 Para qualquer das operações indicadas no 
artigo antecedente, c que não são delegadas na fórma 
destes estatutos, deverá a sociedade reunir-se em as
semblé3. geral elo modo e nos tempos abaixo prcscri ptos. 

CAPITULO IU. 

DO FUNDO SOCIAL, DO JIODO DE O REALIZ.~R E DISPÔ R DE LU.! o 

Art. 7." O capital social é fixado em 30:000!?000, di
vididos em 600 acções de ;m8000 cada uma . Poder á 
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todavia ser o dito capital elevado ao duplo, J10r meio 
ue emissões successi vas ue novas acções do mesmo v a lo r, 
em numero de 200 em cada emissão, se a assembléa geral 
tios accionistas assim o resolver, sob proposta da admi· 
nistração. 

Art. 8. • As emissões se farão por meio «lc subscrip
ção entre os socios da sociedade de IJUC trata o art. 1. 0 

Os socios instal\aclore:o que assig-não os prescntrs es
tatutos terão preferencia ás acções que se emittircm 
de novo. No caso que ellas não scjão suflicientr::; p:~ra 
03 pedidos, a divisão serú feita prorata. 

Art. 9. • As acçõcs serão sempre nominativas e in· 
transferíveis emquanto não estiver realizada a entrada 
de seu valor nominal. 

Art. -10. A'?. transft-rencias, no caso em que s::io 
possivt-is, nunca se farão por simples endosso, mas 
sim por .termo lavrado perante a administração da 
sociedade, e precedendo approva0ão desta, e o pag-a
mento do sello proporcional respectivo na estação fiscal 
competente. Não se admittent transferencias de acçlies 
a pessoas que não forem socios da sociedade de que 
trata o art. !f. • 

Art. f L E' livre a administração não consentir na 
transfct·encia proposta ; mas ncf'te caso tomará por 
conta da soe icdade as acçües que se pretenderem 
transferir, pagando do cofre social ao transferente 
as entradas que elle tiver realizado. 

Art. 12. A importancia das acções será realizada 
nas épocas c luga1·es determinados pela administração. 
O pedido das prestações será feito por annuncios nos 
jornaes mais lidos, com oito dias pelo menos de an
tecedencia, sendo a primeira chamada d-e 20 •;., e as 
:=;rguintes de to •;. por cada acção. De uma a outra 
prcstaç'io haverá nm intcrva llo ou r.spaço de trinta 
dia;; pelo menos. 

Art. l3. A prirnrira prestação, isto é, a de 20 ·;~ 
por cada acção, se fará logo que os presentes e;;ta
tutos estiverem approvados pelo Governo, c, cobrada 
ella, poderá a sociedade dar principio a suas ope
raçõc3. 

Art. H. Paga a primeira prestação da acção, re
ceiJerá o accionista um· certificado ou titulo provi
sorio, nominativo e com numeração de ordem, no qual 
serã.o notados todos os pagamentos feitos por conta 
da acção. 

Art. H). A falta de pa~amento de qualquer pres
tJção no termo as~hm:~do J:, direito á societladc a 
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rrccber do subscriptor sem dependencia de intimação 
judicial uma multa de 51000 por acção, a qual, se 
o subscriptor se recusar a pagar, se deduzirá de suas 
rml.radas feitas. Sr, porém, antes do haver pago a 
multa, o subscriptor deixar de realizar uma segunda 
pr·estacão, de modo que esteja em atrazo de duas 
pre!ltaÇües, prrderá em favor do<; cofres da soc!edade 
as entrada:> que tiver reali;~.ado salvo se o socio !;e 
achar em rstatlo de indigencia que o impossibilite de 
fazer o paga meu to. 

Art. 16. As medidas autorisadas pelo artigo ante
cedente não cmharação que a sod1~dade use lambem 
de outros meios ordinarius de dir·cito, se os julgar· 
conveniente . .;. 

Art. l7. Hralizada a ultima prestação das acçõcs, 
serão entregues aos acciouistas os t.itulos definitivos 
tias mesmas acc01~s Pxtrahidos rle um livro de talão e 
registro, numerado,; e as~ignados pelo presidente' 
secretario e tlwsourt•iro da administração, e sellados 
com o sello da sociedade. 

Art. t8. C:1da acção rcprc~en ta o direito á pro
priedade do activo social e á partilha dos lucros, se os 
houver, na parte proporeional ao numero das acções 
crnittidas. Esseg lucro~ serão verificados annualmente, 
e divididos dentro rle trinta dias depois da verifi
<'ação. 

Art. Hl. 0.> accionistas não respondem senão pelo 
valor nominal de suas acções, nem se lhes poderá 
I'Xigir mais sob qualquer pretexto. 

Art. S!O. A acção é in di vis i vel em cottpons e não 
pótlc pertencer a mais de um individuo. 

Art. 21. Pelo simples facto da subscripção ou da 
propriedade de acç:ío da sociedade, se entende que 
o accionista ou suh;';criptor aceita estes estatutos, 
com os direitos c oht·igaçõcs que delles derivão, e se 
obriga a cumpril-os lielmente. 

Art. 2~. Os herdeiros c ct·edores de um accionista 
não podem, sob qualquer pretexto, requerer embargo, 
arresto ou penhora em l1ens ou valores da sociedade, 
nem exigir a sua liquitlação ou partilha, nem inge
rir-se de fór·ma alguma em sua administração. 

Art. 23. Os herdeiros e credores de um accionista 
poderão, para o exercício de seus direitos, soccor
rer-sc aos invPntarios sociaes c ás deliberações <la 
asscmbléa geral ; c seis mezcs d1~pois do fallccimento 
do socio rcccbcráõ da administração o capital e lucros 
que tocarem ao sucio fall!•ei!lu ou dcn•dor a tet·cciro. 
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Arr. ~4. A s-ocietlade terá um fundo de reserva, o· 
qual será for·mado dos lucros que vier a ter, e, em
quanto este fundo não ex:csder a ã "1. do capital 
realizado, a sociedade não poderá fazer dividendos. 

Art. ':!5. O capital social é destinado ás operações 
wnstantes dos ~~ 1.0, 2.", 3." e 4." do art. 5." destes 
estatutos 11 aos gastos ordinarios da administração. 
O fundo de reset'Va é destinado a occorr·er a quaes
quer despezas extraordinarias e imprevistas. 

CAPITULO IV. 

IH DIRECÇÃO E .\ nMINlSTRAI;Ão IH 80t:IEDADE. 

Art. ~6. A direcçiio tl poder supcr·ior da sociedade 
residem na assembléa geral dos accionistas, á qual per
teuce a superintendencia c fiscalização suprema de 
todos os serviços c negocios t.la sociedade, e resolver 
c ot·denar tudo o que fór a bem do interesse da socie
'lade, sem infr·acção destes estatutos e das Leis do paiz. 

Art. 27. A gerencia e administraçãd immediata e 
pet·manente de todos os negocios será exercida por 
uma junta administrativa composta de um adminis
"trador, um secretario, um thesoureiro e quatro vo
gaes, eleitos annualmente pela assembléa geral, a qual 
elegerá tambem na mesma occasião, para dirigir os 
seus trabalhos, em cada anno, um presidente, dous 
vice-presidentes, dons secretarias e dous sub-secrr
tarios. 

Art. 28. Além disto haverá uma commissão fiscal 
de tres membros eleitos do mesmo modo e nas mesmas 
-épocas, a qual terá a seu cargo fiscalizar immediata
mente os actos, as contas e os balanços da junta ad
ministrativa, a fim de informar com um relatorio 
annual e com seu parecer á assembléa geral. 

Art. 29. Os vice-presidentes, que serão designados 
por L • e 2. '\ assim como os sub-secretarios só tem 
nxercicio na falta do presidente e dos secreta rios. 

Art. :m. A eleição do presidente ser:í feita em lista 
tríplice para RIW ~ubmettit.la á escolha do Governo, em 
eonfonnitladc da Lei. Eseolhido o presidente, O'> dons 
outros volados serão os vice-presidentes. 

Art. :n. A cleil;ão de administrador, secretario e 
thcsourciro serit feita em li R la~ singulares. A de sr-

l'.\RTR 11, !Sl 
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cretarios e sub-secretarios da assembléa geral, de VO• 
gaes da junta administrativa e de membros da com· 
missão fiscal será feita em listas parciaes, contendo 
tantos nomes quantos forem precisos para préencher 
cada uma destas especies de empregos. 

Art. 32. Os votos serão conta dos em relação ao nu• 
mero dos votantes que forem presentes á eleição, de 
so1·te que haverá tantos votos quantos accionistas alli 
se acharem. 

Art. 33. Só serão elegíveis para os ca1·gos da jJnla 
administrativa e da commissão fiscal os socios quo 
possuírem duas ou mais ac«jões da sociedade. _ 

Art. 3\. Em todos os casos de empate da votaçao, 
esta recahirá no socio empatado que fôr do numeto 
dos installadores da sociedade. Decidirá a sorte, se não 
h ou ver entre os empata dos um soei o installador. ou 
se todos ou alguns dos empatados forem installadore~. 

Art. 35. A assembléa geral dos accionistas reunir
se-ha pelo menos uma vez por anno ordinariamente 
para os fins indicados no art. 27 destes esta tu tos para, 
em vista do relatorio e parecer da commissão fiscal. 
approvar as contas e balanços da Junta administra
tiva, e extraordinariamente sempre que fôr necessario. 

Art. 36. A assembléa geral estará constituída desde 
que se achar reunida a terça parte dos accionistas 
e se acharem presentes o presidente, ou algum dós 
vice-presidentes, secretarios ou sub-secretarios. 

Art. 37. E' nulla a reunião da assembléa ge1·al, 
que não fór feita por ordem do presidente da socie
dade ou pelo vice-JJresidente que estiver no elfectivo 
exm·cicio da presidencia. E será nu lia outro sim, se 
a ella não preceder a convocação por tres annuncios, 
feitos nos jornaes mais lidos, em dias successivos, 
com designação do dia, hora e lugar da reunião. 

Art. 38. Não se1·á nulla todavia a reunião, se, não 
a tendo querido o presidente convocar nas épocas ot·
dinarias, ou extraordinariamente sendo-lhe requerida, 
fór feita a convocação pela junta administrativa, pela 
commissão fiscal, ou por quinze accionistas. 

Art. 39. As deliberações da junta administrativa, 
e da commissão fiscal, serão tomadas por maioria de 
votos. O administrador tem voto de desempate ou de 
q ua litlade. 

Art. ~0. A junta atlministraliva reunir-sc-ha uma 
ou mais vezes pn.r semana, em dias prefixos, c func
cionará achando-se presentes o administrador e me
tade pelo menos dos outros membros della. No im-
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pedimonto (lat·ticipado do administrador, fará suas 
vezes o secr·etario, c funccionará como secretario o 
vogal mais moço. 

Art. U. Na primeira reunião da assembléa gm·al par·a 
a primeit·a elei~<io exercerá as funcçõcs de presidente 
o maior acciontsta da sociedade, e, no caso de havct· 
dons .ou mais con~ ig~al numero de a~ções, presid~rá 
o mats velho em ttladc, c este nomeara os secr·etanc·S 
provisor i os. · 

Art. ·U. A posse ,do'> funccionario,; eleito-> terá 
lugal', scn,io po~sivel, na mesma reunião em que 
forem eleitos, e em tod•l ·caso no pt'azo tlc quinze 
dias depois da eleição. A posse, mio senti o dada em 
ado conlinno (la elci,;ão, será dada pela mesa d:t as
scmbléa gemi, iwlepcndcntc Lia convocação c reunião 
da mesma assembléa. 

Art. 4.3. Todos os cat·gos da sociedade são ~Ta
tuitos e oht·igatot'ios, salvo o caso de impossibili
dade de OS exercCI', . J}J'OVada C acei t:t pela aSSClll• 
bléa gct·al, ((UC proce et'á a nova eleição. 

Ar·t. U. A junta adulinistrativa poderá contractat· 
um guarda-li VI'OS para fazer· toda a esc r· i pturação a seu 
cargo, par.ant~·lhc o ordenado que se convencionar. 

Art. 45. A junta administrativa é a representante 
legitima da sociellatle em todas as snas relações ex
ternas:- contr·acta e destt·acta, chama c é chamada a 
Juizo, constitue procuradores judiciaesecxtra,judiciae~, 
recebe dinheit·os de pcssôas particuhrcs c das Esta
ções, Thesoural'ias c Depositas Puhlicos c dá as com
petentes quitações, ou manda receber c dar quitaçõrs 
por seus procuradores; obl'a cmlim, em nome da 
sociedade, como procurador com livre, geral c plena 
administração, ou constituído em causa tn·opria. 

Art. ~6. o~ membros da junta são SO!i(l.lriarnenle 
responsavcis pat·a com a sociclladc por todos os aclo~ 
de sua ger·encia ; mas está en.tendido que a solida
riedade não attingc senão a maioria da junta que 
votar em favor do aclo ou actos pr·ejudiciaes á so
ciedade, e não aquclles membros que ti verem votado 
contr·a: o que sempre se declarará no corpo das acta,; 
das sessões da junta. 

Pet·nambuco, 2:-i de Outubro de 1866.-Dr·. Pedro 
de Atlahyde Lof>o llfoscozo, Presidente da Directoria 
Pr·ov isot·ia. -V iec- prcsidmrte, Benwrrlo l't•rcim .-,-:~- -·-~. 
Ctlrmo Jnnior. - João lllarlius de Awlnull', 1. n • e~~'(~~ u~ GAMA~ 
tario.-João .~lllltot'l Pontwtl Jnnior, ~. u Se 'tli~ibY' '.1 
-Antonio Ferreim. da Silnt ,:1Jrtitt, Tltcsour ,' u..~) 
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DECRETO N. ~\21- DE 13 ot; ourunno oK 1869. 

Approva os Esta Lutos da Associaç.ilo Beneficente dos t'ompositures do 
~-·' ~--- #~ -·. - ... _ .._ ~ 

Jornal do Comml!t'cio, inst1tuida nesta Capital. 
.............. - ~-~··-~---~ 

Attendcndo ao que requereu a Commissão Directora 
da Associação Beneficente dos clilmpositores do Jornal do 
Gommercio, instituida nesta capital, e conformando-me 
com o parecer da Secção dos Negocios do Imperiô do 
Conselho de Estado, exarado em consulta de :JO de De
zembr·o do anno proximo passado, Hei por bem Approvar 
os seus estatutos divididos em quatro capítulos c trinta c 
dnco artigos, com a clausula de que as resoluções sobre 
os casos não previstos, de que trata o art. 17, devem 
ser de conformidade rom suas disposições. 

Quálquer alteração que se lizet· nos mesmos estatutos 
só poderá set· posta em execução depois de obtida a 
approvação do Governo Imperia I; do que se passará 
rarta, que servirá de titulo 

Paulino José Soat'tJS de Souza .. do Meu Conselho, Mi~ 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperin, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palaeio do 
Hio de Janeiro, em treze de Outubro de mil oitocentos 
sesseu ta c nove, LJUadragcsimo oila v o da Indepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua }lagestadc u Imperador. 

/'a.ulino José SoarP.~ de Souza. 

Estatutos dn Assot~iuçiill Ueneticeul.e dos t~ouapositor·rs 
do • Jornal do t:ouunercio. 

t: .\PITULO I. 

Dos fins da 11 sseciaçdo. 

· At·t. l." Haverá na Lypographia do Jontal do Com
mrrcio uma associação iustituitla pelos compositores 
desta folha, com o fim t.le assegurar-lhes uma diaria 
quando enfermos, fazer seu~' t'uneraes quando falleção, 
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dar pensões ás suas familias, realizar-lhes cmprcstimos, 
bem: como estabelecer-lhes pensões mensaes, no caso de 
torna1·em-se invalidos para o trabalho por molestia 
chronica ou desastre. 

Art. 2. o A associação será regida por uma commis
são de tre~ membros, que se denominará-Commissão 
de beneficencia-, e ))Or um conselho fiscal de cinco 
membros ~ um thesonreiro, que serão ~leitos annual-
ment.e. · 

1:..\PITUW 11. 

011.~ obri_qnçõ1N do.~ .~ncios. 

Art. 3. a Todos os compositores do ./m·M/ do Com
mercio farão parte da associação. 

Art. ~-" Ent1·aráõ com a joia tlc :10#()00, fflle Sf'J':í 
paga á razão de 3~ por semana, e contribuil·áõ com 
a quantia de t~OOO semanaes, que será cobrada pelo 
pagador das férias da typographia do .Tornai do Com
mercio. 

Art. 5. o Nenhum socio poàerá escusar-se do ca1·go 
pai' a que· fôl' ele i to, salvo o caso de reeleição, ou se a pre
S!-Jntar razão procedente na occasião da eleição. 

At·t. 6. o Todos os socios deveráõ comparecer ás ses
sões que forem convocadas, e votar nas ma terias sujei-. 
tas á discussão. 

Art. 7. o O soei o, quando enfet·mo, pat'ticipa rá o seu 
P:>tado á Commissão de beneflcencia, •·emettendo-lhl' 
altestado de seu medico assistente, a fimdeseJ·visitadn 
e immediatamente attlmdido. Quando a molestia fôr 
visível, a Commissão poderá dispensa•· o attestado. 
bastando o requerimento. 

CAPITULO 111. 

DaR ofwigaçõeR rln. tJ.IIIIociaçtio para com o.~ 11ocio.~. 

A1·L. 8.o A associação ministt·a•·á diariamente t~UOU 
aos seus socios enfermos, emquanto o seu fundo nãn 
houver attingido a quantia tle ã:OOO~OOO; quando esti-
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ver realizado esse fundo, a lliaria sm·á elevada a 2SOOO, 
e quando esse fundo clevar·-sc a 20:000$000, ficará a 
diaria estabelecida em 3~0UO, a qual será entl·cguc em 
pr·estações semanaes adiant:Hlas. A Jisposiç:Io adma po
derá todavia ser modilicada em sna pratica, quando a 
Commissão de bcneliccucia, por medida de prudencia a 
bem do funtlo social, assim o .tulgue intlispcnsaYel, pru
cellendo pot·ém reunião de assembléa geral extraordi
nal'ia para exposição das cau~as que motivárão tal reso
lução. 

Art. 9." No caso tlc fallccimcnto de qualquer socio, 
a commissão de beneficencia cuillará de seu cnteno, 
tlespcmlenllo a quantia de W01~000 para esse Hm, sa
hinllo tios cofr·cs sociat•s a tlcsploZa da missa, car-ro para 
a commissão e encommentla~ão; assistirá ao funcr·al c 
convidará a lodos os mais socios; o que lambem pr·a-
1 ieará pot· occasião da missa do se limo dia. 

Ar·t. tO. Se o socio fallecido th·er quem lhe f:u;a o 
enterro, 11ue não esta associação, a quantia de que tra la 
o artigo antecedeu te será e11tregue á família do fa 1-
lecillo pela commissão de bcneficencia em nome da 
Associação. 

Art. H. Por morte de qualquet· socio sul viuva per· 
ceberá uma pensão mensal, emquanto se consen'ar 
nesse estado c viver honestamente. No caso de deixar o 
fallecido sómente Hlhos menot·es, lambem estes te~·ão 
direito á pensão repartidamenh•, até a L tingirem a idallr. 
de :Hi annos sendo varões, ou al{J casarr.m sendo do sexo 
feminino; na falta destes terão igual direito a mãi ou 
irmãos menot·cs do fallecido que vivt•ssem sob sua pro
tecção. A disposição tlcste arligo seril satisfeita unica
mente na proporção tio rendiuwnto dos fundos que esta 
:tssociaçã" possuir; mas nunca poderá r.xcrtlm· cada prn
:-;;1o á quantia de H)6(JOO mcnsaes. 

~ unico. -Não se extingue a rcfer·ida pensão na 
pessoa da viuva do fallecido, caso esta morra algum 
tempo depois, deixando filhos menores ou, na falta 
•lestes, pcssôa que vivPsse debaixo do mesmo t,•cto n 
prote~ção do fallecido, rp ordem mat·catla no artigo 
acima. 

Art. 12. O socio que se tornar invalido para o tra
balho, por molestia chron ica ou desastre, terá direi to á 
pensão mensal de 201~000. 

Art. 13. Quando a enfermidade do socio prolongar
se por mais de um anno, a commissão de benelicencia 
fará examinar o enfermo por um medico de sua con
Jlança, a fltn desle<lecluar se o mal ~~de possível cura, 
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ou se deve ser considerado chronico, impossibilitando-o 
do trabalho, pua, segundo sua decisão, ter ou não lu
gar a disposição do artigo antecedente. 

Art. H.. No caso de fallecimento de pessoa da fa
mília do socio, a commissão de beneficencia empres
tará a este, do fundo social, até á quantia de IOObQOO, á 
vtsta de apresentação de requerimento e attestado do 
medico incumbido do tr·a tamento da pessoa fallecida. 

§ I. o Ao socio que houver contrahido o emprestimo 
do artigo antecedente, será descontada em todos as se
mant~s a quantia de 5~000 das suas férias, até final amor
tização da quantia emprestada. 

§ 2. 0 Quando aconteça que o socio a quem se lenha 
feito esse emprestimo deixe de trabalhar uma ou mais 
semanas, sem que isto tenha lugar por molestia reco
nhecida, ao apresentar-se ao tf·abalho sofft·erá o des
conto correspondente ils semanas em que houver dei
xado de entrar com as quotas de amortização . 
. ~ 3. o A disposição deste artigo poderá detxar de ter 

eiTeito para o socio que, por longas e successivas au
sencias do trabalho, não der garantia de indemniza
ção á caixa no tempo calculado pelas quotas semanac~. 

§ 4. o O facto de achar-se qualquer socio amortizan
do o emprestimo contrahido não prejudica a realização 
de novo emprestimo na reproducção das mesmas causas. 

§ r>. o · O socio, ao receber o emprestimo de que 
trata o presente ar·tigo, passará e firmará o recibo do 
teor seguinte: 

« Recebi do Sr. Thesoureiro da Associação Bene
« ficente dos compositores do Jornal do Commercio, 
« por determinação da Commissão de beneficencia, o 
c emprestimo da quantia de ... ~ ..• , a cujo pagamento 
« me obrigo a satisfazer mediante prestações sema
' naes, nunca menores de 5~000. Rio de Janeil·o ••• 
« de •••••• , •••• de 18 •.•.• • 

CAPITULO IV, 

Dispasições geraes. 

Al't. Ui. No dia I de Novembro de cada anno ha~ 
verá assembléa geral ordinaria, a fim de ser presente 
a mesma o relatorio do anno findo e proceder-se· __ , ~-: .... 
çãoda commissão de beneficencia, conselho fi \\~(1~ DA CAMA,? \ 
soureiro e aos mais trabalhos de que haj 1 ~ -r 

' o,.'\; 
I :--..._V ~ 
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Art. 16. A commissão de bencficencw e o lhesou
rciro formaráõ a directoria do modo seguinte: o mais 
votado de seus membros será o presidente, o immediato 
L o ~ecretario e o immediato a estes 2. o secretario. 

Art. 17. Todas as requisições ao thesoureiro serão 
firmadas pela com missão de beneficencia. Como dirce
tora da Associação Beneticente dos compositore~ do 
Jornal do Commercio, a ella está entregue a sua guarda 
e poderá resolver qualquer assumpto de accôrdo com o 
disposto nos presentes estatutos. Quando porém pre
cisar de resolver qualquer caso de interesses sociaes 
não previsto nestes estatutos, o poderá fazer ouvindo 
primeiro a opinião do conselho fiscal. 

Art. !8. Os socios qw~ deixarem de fazer parte do 
pessoal da composição do .Jornal do Commercio, poderão 
continuar a pertencer á associação se forem exactos nas 
eontribuições de que trata o arL '~."; mas só poderão 
ter direito ao emprestimo designado no art. 14, se ou
tro socio fazendo parte daquellc pessoal sujeitar-se por 
clle ás prestações do § L" deste artigo; e serão desliga
dos da associação, se deixarem de contrihuir com oito 
JH'estações semanaes consecutivas. 

Art. 19. Todos os actos da commissão de beneficen
cia em que o conselho fiscal fúr ouvido, assim como todas 
as requisições do conselho fiscal á commissão de hcnr.ti
etmcia, serão mencionados n·um r da to rio impresso ~~ 
apresentado annuillmente á assembléa geral, com a opi
nião de ambas as auto r idades a seu respeito. 

Art. 20. O conselho fiscal é méramente consullivo. 
sP.Ttdo seu presidente o mais votado de seus membros e o 
immediato em voto~ o secretario. Suas allrilmicõe~são 
asseguintes: · 

§ L" Tomar em consideração quaesquer queixas con
tra actos da commissão de beneficenda, c haver-se com 
fllla a tal respeito, aconselhando o melhor arhilrio 
que se possa tomar, ou appronndo o st•n procedimento 
segundo as razões dadas. 

~ 2. • Dar a sua opinião sobre qualquer consulta qut> 
lhe fôr commettida pela commissão de beneflcencia. 

§ 3. 0 Examinar os trabalhos que pela commissão de 
beneficencia ti verem de ser apr·esentados annualmente á 
assembléa geral, e dar sobre elles o seu parecer; compe
tindo á commissão de benelicencia fornecer-lhe as contas 
e documentos em ordem a organizar o dito parecer. 

~ 4." F;xigir da commissão de benelicencia quaesquer 
informações a respeito de actos praticados por ella, 
quando julgar necessuio á boa fiscalizaçãodelles. 
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Art. 2t. Ao thesoureiro sm·á confiada a guarda dr 
todos os fundos sociacs, quér em moeda corrente, quér 
em títulos, do que se tornará responsavel, e nenhuma 
quantia despenderá senão á requisição da commissão de 
beneficencia. 

Art. 22. Quando os socios deixarem de contt·ibuir. 
uma ou mais semana3 com as quotas respectivas, re
quererem quaesquer• soccorros, a commissão de be
neficencia deduzuá préviamente a quantia correl'
pondente ás quotas que estiverem devendo. 

Art. 23. Aos socios é permittido fica1·em remidos, 
se entrarem para a caixa da associação com a quan
tia de 200SOOO de uma só vez, ou se durante o pe
ríodo de dez annol' consecutivos não precil'arem do!' 
soccorros sociaes. 

Art. 24. A commissão de beneficencia affixará de· 
tres em tres mezes, em lugar visível da otlicina da 
eomposição do Jornal do Commercio, uma demonstração 
resumida da receita e despeza do fi'Ímestre findo. 

Art. 2ã. Semp1·e que qualquer circumstancia re
clamar a reunião da assembléa geral dos membros 
ti a associação, a commissão de beneficencia, de accM
do com o conselho tiscal, a convocará por aviso ar
fixado em lugar visível !la officina fia composição do 
Jol'nal do Commercio. 

Art. 26. Quando qualquer socio enfermo allegar 
necessidade de ausentar-se da Côrte a bem de seu 
restabelecimento, a commissão de beneficencia o farit 
t:xaminar por um medico de sua conllança, que de
eJ;u·e a necessidade ou não dessa retirada, podendo 
adiantar-lhe, no caso afiil'lnativo, a beneJicencia atí· 
dous mezes. 

Art. 27. Todos os fundos da associa cão serão con
vertidos em apolices geraes da di vida· publica, r e~ 
scrvanlo porém o thesoureiro em seu poder :tlú 
ú quantia de t:000$000 para as despezas de que Ira
tão os artigos destes estatutos 8. ", n. •, f.O, H, f2 
t' t4 e seus paragraphos. 

Art. 28. Nenhuma apolice pertencente á associa
ção poderá ser reduzida a especie corrente, sem quP 
~~ssa resolução seja approvada pela as~embléa g-era I 
extraordinal'ia préviamente convocada. -

Art. 29. Resolvida pela assembléa geral extraOI·
dinaria dos socios a venda de algumas ou todas a~ 
apolicgs, pertencentes a esta associação. a commissão 
de beneficcncia fal'á extrahir a competente acLa. e 
eom ella fica habilitada a faze1· a venda. das apolic.e~ 

P.\RTK 11 . IS2 
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que se deliberar vender, e assignará a transferen
cia nos livros respectivos na Caixa da amortizaÇão. 

Art. 30. As assembléas, ~uér ordinarias quér ex
traordinarias , serão presididas pelo presidente da 
commissão, e serviráõ de secreta rios os socios que já 
tiverem servido nas commissões transactas, devendo as 
actas ser lançadas em livro especial para esse fim, e 
a5signadas pelo presidente e pelos t. • c 2. • secreta rios. 

Al"t. 3L A assembléa geral ordinaria constituir-se
ha c.om um terço dos socios eiJ'cctivos da associação; 
as extr·aordinal'ias, que só terão lugar para a extincção 
da associação e para autorizar· o levantamento de fun
dos, venda de apolic.es, etc., constituir-se-hão com tres 
quartas partes do numero lotai dos socios. 

Art. 32. Haverá um livro de registro de todos os 
socios effectivos, consignando-se na casa das-ObSCl'Va
ções-o motivo por que algum soei o deixou de pertencer 
á associação, e a data em que se deu esse motivo. 

Art. 3:!. A extincção dest:'l associação só poderá ser 
resolvida pelo voto das tr·es quartas par·tes do numero 
total dos socios. 

Ar·t. 3\. Dado o caso da dissolução da Associação 
B~neflcente dos compositores do Jornal do Commercio, 
os seus fundos serão divididos igualmente entt·e seus 
associados. 

Art. 3ã. Os presentes estatutos, depois de approva
dos pelo Governo Imperial, só poderão ser reformados 
no fim de dous annos, submettendo-se porém á appro
vação do mesmo Governo, caso as circumstancias e a 
necessidade, reconhecida pela pr·atica, assim o exijão. 

Rio de Janeiro, 2·~ de Junho de 1868.-Je.~nino Rodri
!JU''S do Nascimento.-Sebastião José So~e;;a e Sitva.-Joào 
José Fernandes de Souza. 

••••*' 

DECRETO N. ~~2~ - DF. !8 DE outuBM DE 1809. 

Crt'a o officlo de Escrivão priva tifo do -!1!!~ d!l_s Fel~s d!J Fazenda, 
na Pro\·incio do Ceará. - -

Usando tia attribuição que Me confere o art. 102, 
~ t2 da Constituição do lmperio, e Attendendo ao que 
l\le representou o Meu 1\lini!:tro e Secretario de Estatlo 
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dos Negocios da Fazenda: Hei pm· bem, na conformidadíl 
do art. õ. • da lei n. 2i2 de 29 de Novembro de 18\J, 
Cr·ear, na Província do Cear:\, o officio de Escrivão pri
vativo do Juizo dos Feitos da Jlazenda; revogadas as 
disposições em contrario. 

José Martiniano de Alencar, do~leu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estadn rins Negocios da Justiça, assim 
o tenha entcndirlo é faça r'xecutar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em dezoito de Outubro de mil oitocentos ses
senta e nove, quadrage:;imo oitavo da Independenda 
e do lmperio. 

Com a rubrica :le Sua Magestatle o lmperadot·. 

Jo.~é Mnrtiniano de Alencnr. 

DECRETO N. 4~23- nr. 20 DF. ouTuono DF. ·18G!l. 

Aller:J a organiur.no do comm:~ndo superior da g~arda nacional dos 
nmuiripius 'do Lagarto e annex!ls da pro1 inda de Sergij1P.. 

Altendendo ao que Me representou o Pre:;idente ria 
rwovincia de Sergipe, Hei por bem DeCI'elar o segnin te: 

Art. 1. o Fica creado um batalhão de infantarin rlc 
guardas nacionaes da activa, com seis companhias, e " 
numeração de 2\, na ft·eguezia do Riachão, da provin
da de Sergipe, e oull·o na tia Lagôa Vermelha, com 
quatro companhias e a numeração de~. os quaes terão 
as suas paradas nos lugares que lhes forem marcados 
pelo Presidente da Província na fórma da lei. 

Art. 2. o Fica elevada á categor·ia de batalhão com 
seis companhias e a numeração de 2~, a t. • secção de 
batalhão de infantaria activa, e reduzido a quatro o 
numero das companhias do 20. o batalhão. 

Art. 3. o Fica dividido em dons o com mando :;npe-
rior do Lagarto e annexos, da mesma provinda, rom
JH·ehendendo o primeil·o, aquelle município e m; !lo-_-,..-----
Uiachão e Simão Dias, com os batalhões ns. 20 ~~;;~ GA"t 11 "'>:, 
e o segundo os de ltabaianinha, Campos e ~4~(f.tit..ll~ r 11,f/. • 

melha~ com os batalbOes ns. 21, 2'.! e ~6 .. ·· · '\.~ \\ "' 
.~~-- ,. 
~2'; #I ,: os 

~. "'\ }.\) 

~!:~~-~~;~~/ 
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Art. ~. • Ficão revogado:-> os decretos ns. 897 de 2 de 
Janeiro de 1852, e 368~ de 20 de Julho de 1866. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte tle Outubro de mil oitocentos 
sessentae nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José 1Vartiniano dt> Alnu·ar. 

---
DECRETO N. v~2~ - DF. 20 o E ouTuBno o F. t 869. 

Marr:J o sPgundo uniforme paril o es!JUadrolo de ca1·allaria u. I~ •la 
guarda n:~ciooal da Província de Pernambu•·o. ... . ...... 

Attendendo ao que Me representou o Presidente lia 
Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar o SI'-. 
g-uinte: 

Art. L • O esquadrão de cavallaria n. t2da guarda 
nacional da Provmcia de Pernambuco, usará em segun
do uniforme de sobre casacas de panno azul, avivadas dr 
escarlate, gola e canhões da mesma côr, bonets a Ca
vaignac de panno a~:ulcom frisos escarlates, e correame 
branco, tudo conforme o figurino junto. 

Art. 2." Fica revogado nesta parte o decreto n. 9:17 
tle 18 de Abril de 1852. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, 1\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte tleOutubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Martiniano dt> Almcnr. 

·-
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DECRgro N. u~eã- nE \!0 DE ouTuuao DE 1869. 

Ele.a á categoria de balalbilo, a 2.• secçlo de balalbilo de ioraotaria da 
· gt!!!,!!a oa~l da Proviocia do Pará. 

:\ltendcndo ao que Me representou o Presidente da 
Província do Pará, Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Artigo Unico. Fica elevada á categoria de batalhão 
com quatro companhias, c a numeração de 21 do 
serviço activo, a segunda sec~o de batalhão de infan
taria da guarda nacional da Província do Pará ; re
vogado o decreto n. 3i05 de 29 de Maio de 1865. 

José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiçll, 
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte de Oútubro de mil oil.ocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndependencia 
c do Imperio. 

Coni a rubt·ica de Sua Mageslade o Imperador. 

José Martiniano de Alencar. 

DECRETO N. ~~\!6 - OE 20 o~; ourusno DE 1869. 

~larca os uniformes para os batalhOes de infantaria us. ·u c 41 da 
guarda uacioual de S. Paulo • .. ,,~ .. ' .. ~ 

Attcndendo ao que Me representou o Presidente da 
Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. L o Os batalhões de infantaria os. ~ e U da 
guarda nacional da Província de S. Paulo, usaráõ em 
primeit·o uniforme de sobt·ecasacas de panno azul, avi
vadas de escarlate c bonets a Cavaignac com frisos da 
mesma côt'; e em segundo fat·damento de blusas de 
brim pardo, e os mesmos bonets. 

Art. 2. o Fica r·evogado o Decreto n. mn de 18 de 
Abril de 185'<!. -
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José Martiniano de Alcncat·, tio Meu Conselho, ~linis
tro e Secreta!'io de Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça cxecutat·. Palacio do 
Riu de Janeiro, em vinte de Outubro de mil oitocento~ 
sessenta c nove, quadt·agesimu oitavo da lndependencia 
o do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestatlc o lmperatlur. 

José .llarliiÚlliW de Alencar. 

DECRETO N. 1'í;~7 - UE ':!3 nE oUlTcno rm lSHIJ. 
[.• 

Crea cinco Iu;pres de C!.II'I'Ctu;·c,; ;;et·ac3 1•ara ·a pra..,a d.Q 
commcrcio da capital da (n·o,·iucia das Alagõ:lii. 

Hei pot· bem, na conformidade do art. 67 do cot.ligo 
eommcrcial, e sobre consulta do tt·ibunal do cummercio 
tlc Pcruambuco, Crear einco lugares de corretores· 
gcraes para a pr;~ça do cummcrcio da capital da pru
viucia das Alagótts. 

José 1\lartini:mu tlc Alencar, do l\leu Conselho, 1\fi
nist.ro c Secretario tle Estado dos Ncgucius da .Justiça, 
assim o tenha enlcntlitlo e faça executar. Palacio tio 
.H.io de Janeiro, em vinte tr·es de Outubro de mil oito
renlos sessenta c nove, qu<ttlragcsimo oitavo da lutle
pendeneia e do lmpcrio. 

Com a ruiJrica lle Sua .Ma15estadc o Imperador. 

José 11/ártinümo de Alencar. 
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DECRETO N. U28 - DE '!7 DE OUTUBRO DE !869. 

Concede ruore5 á Companhia P•uli•la do estrado de rerro de Jundiaby 
. a ea~õõ;; ~~ P~~~-i~cia de~. Pâuto: 

Em vil'tude do que dispõe o Decreto n. !656 de 4o de 
A~oslo do col'l'ente dnno: Hei por bem Conceder á 
Companhia Paulista, organizada para a construcção da 
estrada de ferro de Jundiahy até Campinas, na Pro· 
vincia ~e S. Paulo, os favores constantes das clausulas 
11110 com este baixão, assignadas por Joaquim Antão 
Fei'Dandcs Leão, do l\leu Conselho, l\linistro c Secretario 
tlc J<:statlo dos Ncgocios da Agricultura. Commcrcio c 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido c fa•:a 
executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em vinte sele de Outubro 
de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo 
da Inuependencia o do lmpcrio. 

C'Jm a rubrica de Sua &lagestade o Imperador. 

Joaquim AntrJo Fernanrle,ç Leão. 

Clausulas a que se refere o Decreto n. 4t28 de 1:1' de 
Ootu.,ro de t 889, 

i. • Dut·an te o tempo do pri vilcgio concedido á Com· 
panhia Paulista pelo contracto por ella celebrado com 
a Prcsidencia da Província de S. Paulo, para a cons
trucção da linha fenca entre Jundiahy c Campinas, o 
Uovemo não concederá emprezas de outros caminhos 
tlc ferro dentro da distancia de 5 leguas de 18 ao 
gráo, tanto de um como de outro lado, c na mesma 
rlirccção tlessa linha, salvo se houver accordo com a 
Companhia. 

2.• O Governo concederá á Companhia gratuitamente 
os terrenos devolutos e nacionaes, e bem assim os 
comprehcndidos nas sesmarias e posses, salvas as in
tlemnizaçõcs que forem de tlireito para os trabalhos 
tia constt·ueção t.la estrada tlc feno, estações, anna
zen:> e mais oiJras. 

Tambem o Govemo lhe concctlerá gra tu i lamcn lc o 
uso das madeiras c outros maleriaes existente;; no" 
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t~rrenos devolutos e nacionaes, e de que a Companhia 
ttver precisão para a construcçâo do caminho de ferro. 

Não terá, porém, a companhia o direito de vender ou 
dispô r de tacs madeiras ou ma teriaes sem o consenti
mento do governo. 

Os favores deste artigo são ex tens i vos aos canaes e 
caminhos transversacs, estradas ordinarias, etc., que 
possão ser consti"Uidas pela companhia. 

3. a l<'icão isentos de direi tos de Importação, dentro do 
prazo marcado pat·a a conclusão das obras, c nos dez 
annos que a clla immediatamentc se seguirem, os 
trilhos, machinas, malrriacs c instrumentos que ~c 
tlt~stinarem á mesma co11sl.nwção; e bem assim os ea l'l'os, 
locomotivas, wagões c suas pertent,:a~ neces~arios para 
os trabalhos da empreza. 

A mesma isenção é concedida ao carvão de pedra, 
coke ou outro combustível pelo espaço de 33 anno~. 
eontatlos da da ta da formnção da eompanhia. 

O gozo destes favores licn sujei to aos regulamenlo,; 
tiscaes, para o fim de evitar qualquer abuso. 

Organizar-se-Ita uma conta dos valon~~ assim obtido" 
do thesouro nacional que tenhão de ser restituídos prda 
eompanhia ao Governo nos casos especificados . 
. i! Os nacionaes empregados na construcçãu desta 

ltnha ferrea gozaráõ da isenção do recrutamento, bem 
como do serviço da guarda nacional; e os estrangeiro>' 
~articiparáõ de todas as vantagens que pot· lei são t' 
forem concedidas aos colonos u tcis e industriosos 

5." Só gozaráõ das sobreditas isenções os nacionaes 
empregados pela companhia, que estiverem incluído!' 
em uma lista en treguc todos os mezes ao Presiden Le 
da Província, assign:u.la pelo director, não podendo, 
passado o primeiro semestre, ser nclla contemplado 
o individuo que não tiver tres mezes de efTeclivn 
serviço. 

Convencida a companhia tle tJUalquer abuso soht·e 
este assumpto, em detrimento do sentço publico, pode
rá ser multada na quantia rle ~=000~000, e perderá 
mesmo este favor no caso df' reineidencia, se o govcmo 
julgar conveniente. 

6.' Se a companhia descobrir na linha de seu privi
legio minas de carvão, pedra ealrarca, fe1·ro, chumho, 
eobre, ou quaesquer on tras, nu•smo de met.acs preciosos, 
poderá exploral-11s, sem prejuizo dos direitos adquit·i
dos por outro~, devendo dar parte immediatamcnte ao 
~overno, para tJUC lhe srjào demarrad:•s as da tas, c e!': ti
puladas as condições do seu gozo. 
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Outrosim, se a companhia desejar obter alguma con
cessão ou compra de terras devolutas para remunerar os 
operarios que empregar, ou para alguma empreza agrí
cola, dirigtr-se-ha ao governo para obtel-as nos termos 
mais favoraveis permittidos pelas leis ou regulamentos 
do governo. 

Para o fim de explorar taes minas, ou cultivar taes 
terras, formará companhias separadas, a fim de que os 
interesses e contas da estrada de ferro sejão inteiramen
te distinctas de taes em prezas. 

Estas companhias pagaráõ ao Estado os mesmos direi
tos que pagão os particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Outubro de l8G9_ 
-Joaquim Antão Fernandes Leão. 

DECRETO N. ~~29- DE 27 DE OUTUBRO DE l8ü9 • 

.\pprova as alterações feitas em vario~ artigos dos estatutos da compa
nhia Quilo Valenciana. 

Attcndendo ao que me requereu a companhia União 
Valenciana, devidamente representada, e de conformi
,Jade com a minha immediata resolução de 23 do cot·
rente mez, tomada sobre o parecer da Secção dos Nego-· 
eios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em 
consulta de 14, do referido mez, Hei por bem approvar 
as alterações feitas pela assembléa geral dos accionistas 
da mesma companhia nos ar~s. MS, !~:7, ~9 e ü~ dos esta
tuto;;; a que se refere o Decreto n. 39~5 de H de Se
·tembro de !867. 

Joaquim Antão Fernanrles Leão, do 1\leu Conselho, 
·Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
eultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, em 
vinte sete de Outubro de mil oitocentos sessenta e nove, 
f}nadragesimo oitavo da Independencia e do lmperio. 

Com a 

.PA.ll.TR U. 
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Alterações a que se refere o Decreto n.o 4cl~9 de 2"lJ 
de Outubro de t 889. 

t.• Ao artigo ~5, depois do primeiro membro, acres
~ente-se: « A Província do Rio de Janeiro, p1rém, 
quando accionista, poderá nomear procurador, ainda 
mesmo não accionista, para os fins designados neste 
artigo. 

A ultima parte do artigo como se acha. 
2 a Ao artigo 47, acrescente-se: cExceptua-se a Pro

víncia do Rio de Janeiro, quando accionista, deven
ckl os seus votos ser contado<> do seguinte modo: um 
voto \)Or cada dez acçõcs até as cem primeiras, c dahi 
por dtante um voto por cada trinta acções até o maximo 
de quarenta votos. , 

3. • Ao artigo t,g, acrescente-se: « Exceptua-se a 
Província do Rio de Janeiro, quando accionista, qu•J po
derá ser representada por qualquer pessoa de sua livn' 
nomeação, aill(]a mesmo não accionista. 

4." Ao artigo õ~, acrescente-se: «Quando os divi
dendos excederem a 7 "/., poderá a companhia empre
gar uma parte do excesso, fixada pela directoria para 
formar um fundo de amortização destinado ao resgate 
dasacções da Província; e poderá tambem destinar ou
tra parte igualmente fixada pela directoria para pro
mover e auxiliar a abertura ou melhoramento de estra
das vicinaes que sejão convergentes para as estações da 
companhia. -Antonio Carlos Ferreira, presidente.
José de Almeida Ribeiro Jnnior, secretario. 

DECRETO N. H30-DE 30 DE OUTUBRO DE 1869. 

Manda observar as instruc~ões, pelas quaes se devem regular os !l!_a.!_ll~ 
de que trata o art. 112 do regulamento annexo ao Decreto n. 1331 A. 
de 17 de Fevereiro de 1854. 

Hei por bem que nos exames, de que 1 rala o art. H2 
do regulamento annexo ao Decreto n. 1331 Jl, de t 7 de 
Fevereiro de 18~i, se observem as instrucções que com 
()Ste baixão) assignadas por Paulino José Soares tle 
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Souza, do lleu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido 
e faça executa r. 

Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Outubro de 
mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Sou;;a. 

IRstruccões a (JUe se nfere o Decreto n. o ·HSO 
desta data. 

Art. f.o No dia 3 de Novembro de cada anno começará na 
Secretaria da Instrucção Primaria e Secundaria do município 
da Côrte, a inscripção dos alumnos das escolas publicas e dos 
collegios eprofessores particulares, que pretenderem fazer 
exame das lioguas portugueza, latina, franceza e ingleza, 
exigidas como preparatorios para a admissão nos cursos de 
estudos superiores do Imperio. A inscripçao será encerrada no 
dia 15 do mesmo mez. 

Na referida secretaria abrir-se-ha igual inscripção no dia tO 
de Janeiro de cada anno para os alumnos que tiverem de f.tzer 
exame de philosophia, mathematicas, historia e geographia, e 
rhetorica. Esta inscripção será encerrada no dia ::!2 do mesmo 
mez. 

Art. 2. 0 Devendo o examinando inscrever-se em tantas 
listas quantas forem as materias, d~:s quaes requerer exame, 
em cada requerimento, escripto por sua letra e com a assigna
lura por extenso, indicará a ma teria do exame a que se quer 
sujeitar. Logo abaixo da assignatura do examinando altestará 
() director do coll!lgio, ou professor, que houver diri~ido seus 
estudos, estar elle habilitado para o exame, e mais certilkará 
ser a letra e assignatura do punho do alumno, a quem dá a 
attestação. 

Art. 3. o Expirado o prazo de cada inscripção, o secretario 
da instrucção publica órganizará, sob as vistas do in8pector 
geral, nos cinco dias seguintes, tantas listas alphabeticas dos 
examinandos quantas as ma terias dos exames de prepardtO· 
rios, tendo cada lista sua numeração especial. 

Serão taes listas logo publicadas no lJiario Oflichl, :mnun
ciando·se na mesma occasião o lugar e o dia, em quo os exa
minandos de cada materia devem comparecer para se sub
metterem ao exame requerido. 
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Art. ~. 0 No dia ~5 de Novembro terão principio os exames 
de Jinguas, e no dia 1.0 de Fevereiro os de sciencias, proce
dendo·SA ã chamada dos examinandos pela ordem da numera
ção das respectivas listas. 

Evitar-se-ha quanto fôr possível que os inscriptos em diver
sas listas sejão no mesmo dia chamados a exame de mais de 
uma ma teria; e, quando assim aconteça, deve-se-lhes facultar 
descanso, pelo menos de um11 hora, entre uma e outra prova. 

Os que deixart>m passar sua vez, não acudindo á chamada. 
voderão, se justiliearem motivo attendivel do não compareci
mento, ser admittidos a exame depois de esgotada a lista dos 
ioscrilltos para os exames d?quella mawria. O inspector ge
ral da iu~trucção publica jul~rará da procedencia das razões, 
C•:om que se motiv~r o impedimento. 

Art. 5. 0 Os tralialhos dos exames ccmeçaráõ em cada dia 
utll ás 9 horas da manhu, e nunca terminaráõ antes das 3 da 
tarde. 

Art. 6. o As provas sPr1io fscriptas e oraes, e dadas por pon
tos tirados á sorte, srgundo o pr•·gTamma que organizar o 
conselho dir('ctor da instrucç~o publica, e St'rá mandado pu
blicar, antes de começarem os exames, pelo inspector geral, 
depois de approvação do govemo. 

Serão feito~ separadamente os exames dP. ht~toria e de geo
graphia, e bem assi111 os de arithmetica. algebra e geometria. 
precedendo porém sempre a quulquer dos dous ultimos o de 
arithmetica. 

Art. 7. o As provas oraes serão publicas; as escriptas a 
portas fechadas. 

Art. 8 o Estabelecer-se-hão quatro mesas de examrs em 
Novembro, uma para cada língua, e quatro em Fevereiro, 
uma para cada sciencia. Cada mesa será composta do presi
dente, de dous examinadorrs, com assistt>ncia de um com
miss&rio e~pPcial, ~endo este e o pre~idente nomearios pelo 
governo e os examinadorrs pelo Inspector geral da Instruc
ção Publica, e mais do pnfes>or da respectiva materia do Im
perial Collrgio de Pedro li. 

Quando a ma teria do eu me fôr daquellas, cujo ensino neste 
coltegio Pstiver distrrbuido por diversas cadeil as, o governo 
designará o profrssor que tiver de servir. 

No caso de falta ou impedimento temporario, designará o 
inspector geral da instrncçiio publica, com a~·provaçiio do 1':0-
verno, quem devrrá substituir o prrsidente e o prortssor do 
Collegio de Pedro 11. . 

Ar i. 9. o Os exames começaráõ pela prova escripta, á qnal 
serão admittidos os examinandos por turmas, cujo numero 
será regulado a arbítrio do Inspeetor ger8l, conf,•rme a ca
v.aci~ade das ~alas de exame e as exigencias de severa fisca· 
lisaçao. 

Art. 10. O ponto tirado para prova escripta pelo exami
nando, que fôr chamado em primeiro lugar, será o mesmo 
naquefla materia para os mais examinandos da sua turma. 
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;\rt. 11. A prov11 P-scripta de lingua portugueza consi~tirá 
em cumposição sobre tllemas formulados pela mesa deexamt>: a 
das nutras línguas na versão 11ara latim, fraocez e inglez de 
ll'echos de autores classicos portugueztls. A de sciencias na 
exposição e desenvolvimento do assumpto contido•no ponto. 

Art. ti. Chamado pelo presidente da rt~spectiva mesa. 
cada examinando rectlbFrá du comm bsario do governo duas 
folhas de papel rubricadas pelu Iu~IJeCtor ger~ I, em uma das 
quaes escreverá o enuuc•a·lo du I!Onlo, assiguando u nume 
por extenso, e na outra redigirá a prova sem a~s1gnnr. 

O trecho, que tiver d~ ser verlitl·• para quxlt1uer d11s s•>l•re
ditas linguas estrangeira~, será lran~eriplO de ouvido na 
folha de papel destinada á prova, Na folha do enunciado, em 
que tem de assignar, escreverá o examinando unicamente o 
nome do autor da obra, o livro, r..a pitulo ou pagin~. de que é 
lirado o trecho ou o thema sobre o r1ualtiver de versar a com· 
posição em liugua purtugueza. 

Art. 13. E' vedado aos ~xaminandos traz,,r comsigo cader
nos, papeis escriptos ou livros, e ter communicat,:ão entrt) ~i 
durante o trabalho da prova; devendo, se precisarem por 
qualquer motivo sabir da sala do examfl, obter licença do prc
,oidente da mesa, o qual, no caso de terem elles de voltar, o~ 
fará acompanhar e vigiar por pe~sua de sua confiança. 

Art. H. O trabalho da prova escript:t de cada ma teria será 
feito sob a vigilancia da mesa respectiva, incumbindo ato 
inspector ger;tl !isca lisa r todas as provas, para o que passará 
de uma a outras mfsas, conforme julgar cunvenieottl. 

Art. 15. Será de uma hora o tempo da vrova escripra nos 
exames de línguas, e de duas horas nos de sciencias. Decor· 
rido esse tem pu, n examinaod•l entr .. ga r á. n;io só a prova no 
estado em que se achar, como tnmbt'lll a folh tem que Pstiver 
escriptoo enunc•adu ao in<pect•Jr geral," q•1~1. CtlOft·riodo 
a letra e assignatura da folha du enundad,, cum as do re
querimento apresentado peh> examínao•lo para a ins.:riJJ
ção, marcará ambas as folhas recr.h11las com o mesmo nu
mero, que será diVt'r"'o 1to que corresponder ao nome do ~X a
minando na lista da cham~da. 

Art. 16. O inspector geral conservará em Sf'U porler H~ 
folhas du enunciat1o a~siguadas peltlsexaruinaodo•, 11 ;~prrsPn
lará ás mesas p~ra ju!gamentu uuicamente as em que se con
tiverem as prov<~s. 

Art. I 7. St~rá e11da prova successivameute examinada pelo~ 
membros da mesa, notando-lhe cada um os erros e tldellos, 
e formulando, sob sua assignatura e no mesmo papel da prova, 
as observações que çntender convenientes. No fim do traba
lho de cada dia rar-se-ha 11 revbão em commum, procedendo
se em seguida ao julgamento. 

Ar&. t8. O julgamento das provas tanto escriptas, como 
oraes, eiJeetuar-se ha em escrutínio secreto e por maioria d~ 
voto:~ dos membros da mesa no mesmo dia, em que tiverem 
sido dadas: o daquellas só será demorado até o dia seguinte 
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por motivo de força maior, do qual o inspet-tor geral dará logo 
parte ao .Ministerio do lmperio. 

Art. t9. Sli depois de julgada a prova escripta, resolvido 
que s11u aut.or está ou não no caso de ser admiUido á prova 
oral, feiU por eserittto a dt>clar:1ção no papel da prova, com 
indicação do respectivo numero de votos, veritlcará o inspec
tor geral, perante a ruHsa julg-adora, pela corr••sponrlencla do!! 
numeros, qunl o nome do exumiu:mdo a que ~e refere o jul
gamento proferido. 

Art. ~0. Os examinaoflos, que não ~atisfizerem na prova 
escripta, não serão adm ittidos á prova oral. 

Dos que forem julga rins habilitados se formará nova lista, 
CjUC sPrá publicada no JJim·itJ Ofliciol, e por ella SP f:~rá acha
mada para a prova oral. Urna cúp1a de~sa lista será alllxada na 
porta do edifit:io, em que se fizerem os exames. 

Art. ~I. No dia se!!'ninte ao em que ficarem conclnidas as 
prons escriptas de cada ma teria, feita nes,;e dia a publicaeão. 
de quH trata o artigo antecedeott>, proceder-se-lia á prova oral 
soh a vigilancia do com missa rio d•l governo e fiscalisação do 
inspector geral, assistindo este a<'s trabalhos ora de uma, ora 
de outra das mesas, eonfurme lhe fõr possivel e julgar con
veniente. 

Art. !!. Os pontos de prnva oral serão diversos dos de 
1Jruva es·~ripta, e Pspeciaes J!ara cada examinan•lo do mt>sroo 
db. Srn liuguas, consi~tir:io na leitrua, analyse logica, t.HY
molug-ica e gr~tmm:ttical de trech·•s dfl aut~,~res brasileiros o 
ll•>rttl!.(IIPZes de melhor nota; e na lt'itura, lraduc:çiiu e analyse 
lt>l[iea "~rammatical tle trt•clws escolhidos de autores classicos 
latino~. hlflcezes n in(.:lt•z .. ~. e nwdiçiiu de versos latinus. Em 
sdent:ias, ua PXpusiç:i., ·~ dest•nvolvit~~ento não ~ó tlu ubjecto 
espPeial do pontu, ~'"lno hmb('m ti•JS prineiJJiOs l{uraes da ma· 
t•~ria. s••ndo os t>Xamu;arulüs .• rgnitlos tanto pelns examina
dare~. c, o mo lWio presitlente •la IIH'Sit, p~•lo cummissa rio do 
:.!<i\·d·n,•. e pel0 proftJ,sor assist~nLe, •Jitando a quJI•fUtJrüestes 
iJ~ft:'Cer LOIIVelliente ÍUL~rvir OtJ CX.~Illtl. 

Art. 'l:J. A prova oral durar;í t:l•1z minutos no exame d~ 
Jinguas e q:tinze no tle ~ci•mcias, eab~n•lo motade dess.., 
tempo a ca•Ja examinat:lnr. Poderá, eomtudo, ser prorogado 
o prazo estabelecido, quando assim JUlgar conveniente o 
com missa rio do governo. 

Art. ~~- Cad:. examinando terá para rener.tir sobre o ponto 
qne lhe sahrr em sortH, o lt>mpo de dez minutos no exame de. 
línguas, e o dfl quinze no d,. sriencras. 

Pas•ados dez uu quinz" minuto~. conrorme se tratar de exa
me de língua< ou de sd~neia>, S•'I"'Í ch;lmado a r"sponder o pri
meiro exarn innnrlo, e nesta occa,;FIO tirará ponto aquelle que 
ti ver de snce,.der-1 h e. T<'nu ina•lo o ex a m•' rto primeiro, 
quando o segun•lo tivt•r l'nrlsi•lrrudo a ma teria ~obro que tem 
dt• rr~ponder, t>lllquanH e>Le d:í " pr .. v;l nral, terá o terceiro o 
prazo CJUO sHihH concede vara retlectir, e assim por diante • 

.Art. ~:.;. Na mesma assl'ntada terá lugar o julgam>mto, :i 
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vista das notas que sobre a orova de cada examinando tiverem 
tomado os membros da mesa. 

Neste acto deve a mesa ter presente a prova escripta do exa
minando. 

Art. !6. A reprovação na prova oral importa a perda da 
aceita~ão da outra prova. 

Art. !7. O examinando, que obtiver a seu favor todos os 
votos nas duas provas, será approvado plenamente. 

O que, além desta unanimidade de votos, sobresabir n<> 
exame mostrando notavel aperfeiçoamento no estudo da ma
teria, será approvado com distincção. 

Dos que tiverem maioria dtJ votos favora>eis, dir-se-ha 
que forào approvados. 

Art. !8. Lavrar-se-hão, cada dia, actas circumstanciadas 
dos trabalhos dos exames, tanto no que se refere á prova es
r.ripta, como á oral, as quaes serão archivadas na Secretaria 
da lnstrucção Publica. 

Art. !9. Sómente d-:Jpois de concluídos os exames de cada 
ma teria será publicado o result3do, referindo-se os nomes dos 
habilitados com a approvação que ti verão, e, qu:tnto aos re
provados, apenas o seu numero, com indicação, porém, em 
ambos os casos, dos nomes dos directores de collegio, ou dos 
professores, que pas~árão as attestações. 

Art. 30. O examinando, que, dentro da sala dos exames, no 
edificio em que se effectuarem, ou em suas immediações, tomar 
parte em assoadas, faltar ao respeito a quem quer que seja, 
ou por qualquer fórma comportar se menos dignamente. 
apreciado o facto pelo Jnspector geral da instrucçiio publica, 
será, por ordem deste, seu nome tnnsferido para o ultimo 
lug:~r das listas da inscripção, ou de lias riscado, conforme a 
graVIdade da falta. 

Art. 3l. As certidões de approvação só serllo passadas e 
entregues aos interessados depois da conclusão do!! exames. 
Aos que, depois de examinados e avprovados, procederem ir
regularmente pela fórma prevista no artigo antecedente, po
derá o Inspector geral demorar, pelo tempo quo julgar con
veniente até os exames do anno seguinte, a entrega da certi· 
dão de approvação. 

Art. 3~. As certidões dos exames serão singulares para 
cada preparatorio, e pagaráõ de emolumentos a quantia de 
51)000 (§ 59 da tabella annexa ao Decreto n. 6.356 de !!4 de 
Abril de i86!l). 

Art. 33. O alumoo approvado com distincção em algum 
preparatorio receberá gratuitamenttJ a certidão respoctiva. 

Art. 3\. O alumno approvado com distinçcão em todas as 
materias, não só receb~rá gratuitamente as certidões, mas 
tambern terá gratuit~mente a matricula do primeiro a e-JIIJ_...,-,....,.. ·•··• 
e'tabelecimeuto publico de instruc~;ão superior ·~{e~~;~ .. CA :~·'.1 !"J 

der ::ursa r. / :.{'~\ '' - >'T_! 

. <--""-

\
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Art. 35. Nos exames d11 línguas, que se hão de rfiectuar 
no corr .. ntf' 11nnn. niio se exigirá a versão de que trata o 
art. H destas instrucções, mas eXPCUtar·se-ha o disposto no 
art. U das de 10 de Outubro de !868. , 

O exame.de lingua purtul!neza ~ó é obrilratorio para a ma
tricula nos cursos de ensino superior de i87l em diante. 

Art. 36. E' ap(Jiicavrl a••s professores designados para ü!> 
exames, d('! que tratàn eshs instruc{:ões, o di~posto n11 parte :!.• 
do art. 83 du Decreto n. t3Hi de 28 de Abril de :ll:i5\. 

Palacio do Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 1869.-Paulino 
José Soares de Souza. 

DECRETO N. 4431 -DE 30 DE OUTUBRO DE 18ü9. 

Torna ext.ensivas, com algumas modificações , aos ~xames de 
preparatol'ios que se fazem nas l<'aculdades de Dil'eito de 
S. Paulo e do Recife, c de l\lcdiciua da Bahia, as Instrucçiics, 
que baixárão com o Decreto u.• H30 desta data. 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Art. 1. o Nos exames de preparatorios de que tra tão 

os arts. õl dos estatutos das Faculdades de Direito, e 80 
dos das Faculdades de Medicina, serão observadas as Ins
trucções que baixárão com o Decreto n. • U30 deR ta 
data, com as modificações e declarações seguintes : 

t.• Os Presidentes das Províncias de S. Paulo, Per
nambuco e Bahia exerceráõ, com relação aos exames de 
preparatorios das respectivas faculdades, as a ttribui
ções que, em virtude das referidas instrucções, com
petem ao Governo Imperial. 

2. • Os Direcl.ores das Faculdades terão a seu cargo 
as que são incumbhlas ao Inspector Geral da instrucção 
primaria e secundaria do Município da Côrte. 

3. • Os presidentes das mesas de exame serão no
meados d'entre os lentes da respectiva faculdade. 

4. • O lugar que as instrucções destinão nas mesas de 
exame aos professores do Imperial Collegio úe Pedro 11, 
serà occupado pelo professor da materia das aulas 
preparatorias annexas á faculdade, onde as houver, e 
em sua falta por algum dos lentes ou oppositores de
signado pelo d1rector. 
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ã. • Serão admitticlos a exame os alumnos das aulas 
preparatorias annexas ãs Faculdades de Direito, que 
se mostrarem habilitados por meio de attestados pas
sados pelos respectivos professores, e bem assim ou
tros quaesquer que apresentarem igual doeumento 
firmado por pt·ofessores publicos ou- particulares, e 
directores de escolas ou collegios legalmente aulori
sados. 

6. a A inscripção, de que tra la o art. L o tias insti'Uc
ções, effectuar-se-ha na secretaria das faculdades perante 
o respectivo Secretario, que fará publicar as listas de 
examinandos de cada materia na folha official da Pro
víncia. 

7. • Os pontos para as provas dos exames sct·ão o,; 
mesmos do progt·amma de que trata o art. 6. 0 tias 
instrueções, o qual será em tempo communicatlo ao 
directot· de cada uma das faculdades. 

Art. 2. 0 Nas habilitações requeridas para a matri
cula nas Faculdades de Direito e de :1\ledicina pelo 
art. 53 do Dect·eto n.• 1386, e art. 82 do Decreto n. • 1387, 
ambos de 28 de Abril de 185~, ficará comprchendida, de 
1871 em diante, a approvaç~o no.exame de língua por
tugueza. 

Art. 3. o As instrucções de que trata este decrato só 
"i>.;'iür-exécutadas nas Faculdades de Direi to e na de 
Medicina da Bahia, de Janeiro de 1870 em diante. 

Art. r,, • Ficão revogadas as disposições em con-
trario. · 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o ten'ha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeit·o, ení trinta de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independen
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sotua. 

PABTB 11-
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DECRETO N. 4\3~-DE 30 DE OUTUllRO DE 1869. 

Concede á Companhia Phenix Pernambucana a uecessaria au
t•JJ'isação parãfúíiccionar, c approva os respectivos estatutos. 

Attcndcndo ao que Me requereu a Companhia de Se
gur·os Phenix Pernambucana, estahclecida na capital 
da Província de Pernambuco, e devidamente represen
tada, e tendo ouvido o parecer da Secção dos Ncgocios 
do lmpcl'io do Conselho de Estado, exarado em consulta 
de 31 de Julho ultimo, Hei por bem Conceder-lhe a nc
ecssaria autorisação para fnnccionar, e approvar os 
respectivos estatutos com as modificações que com esw 
haixão, assignadas por Joaquim Antão Fernandes Leão, 
do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
I[UC assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Outubro de 
mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 

llodificaçi'tes feitas nos estat&~to" da Companhia Phenlllõ 
t•ernamb••caJJa, a que se refere o Deereto n, 0 443: 
desta data. 

L • Art. 8. • No fim de cada anno atlministrativo, 
que principiar·á no i. • tlc Julho c terminará a 30 de 
Junho, sedividiráõ pr·oporcionalmentc pelos accionista:; 
os lucros liquitlos realisados de operações concluitla~ 
nos respectivos semestres, mas esse dividendo não po
derá ser maior· de -12 "lo sobre o capital effcctivo, por
que as sobras que h ou ver· serão a ppl ieadas ao fundo de 
reserva, até que este se eleve a 300:0005000. Achan
do-se, porém, pr·eenchido este algarismo serão di vitlillos 
todos os lucros. 

Não se fará distribuição de dividendos Cllli}U1Hto o 
capital, uesfalcado em virtude de perdas, não fôr· inte
gralmente restabelecido. 

O fundo de reserva é destinado a fazer face ás perdas 
do capital ou a substituil-o. 

2 .• Art. 9. o Supprima-sc. 
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:J. • Mt. H. O juizo arbitral, instituído neste ar
tigo, fica dependeo te do acconlo especial fixado nog 
arts. 6. • c 7. o do Decreto n. o 390(} de 26 de Junho 
de 1867. 'L • Art. 1:>. Os accionistas siio obrigados a recolher 
;i caixa da companhia -.!0 "/. de suas acções dentro de 
oito dias depois de serem prevenidos por· avisos pu
hlicos, feitos pela dirccção 30 dias depois de registrados 
os estatutos no Tr·ibunal do Commercio. Oil que não 
r·ealizarem esta entrada serão excluídos da companhia. 

5. a Art. 18, § 2. o Supprima-se. 
6. • Art. 20. Os accionistas são unieamrmte respon

saveis pelo valor repr·esentativo das acções com que 
houverem entrado, segundo dispõe o art. 298 do Codigo 
Comrnercial, e art. 5. 0

, ~ 17 n." 3 do Dccr·eto n.• 2711 
de 19 de Dezembro de ·18130. 

7. a Art. 26, § 3. o Fica dependente da ulterior ap
provação da assembléa geral dos accionistas a fixação 
dos vencimentos dos empregados da companhia. 

8. • Art. 28. E' applicavel a este artigo a modificação 
!cita no art: H. 

~l. a A liquidação rb companhia será feita de accordo 
com as disposições do Codigo Commercial e do Decreto 
n. • 27H de 19 de Dezembro de 1860. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Outubro de 1869. 
-Joaq11im Antão Ft r.wndes úti.o. 

f:~ ta lutos da Phen ix Pernambucana , f,mnpanhia (le 
Seguros Barithnos e Terrestres. 

C.\ l'!Tt:I.O I. 

Da cJmpanhia. 

Art. L o A companhia .c:e denominará a Phenix Pet·
nambucana, tendo por emblema a ave que a 1\h thologia 
deu o nome de Phenix. · 

Art. 2. o Seus fins são tomar riscos marítimos e ter
restres, conforme o modo que fôr estipulado no seu 
regulamento interno, e nas respectivas apolices. 

Art. 3.• O capital da companhia será de u·.iOO:OOO:), 
divididos em acções de 1 :0001)000 cada uma, podendo 
por(·m, este capital ser· ele\·ado até 3.0o0:000EOOO. 
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Art. 4:. o A companhia durará por espaço de 15 annos, 
a contar do dia em que os presentes estatutos forem 
approvados pelo Govemo lmperia I. 

Terminado este prazo, poderá ser elle prorogatJo ~e 
os accionistas que representarem duas terças partes do 
capital, assim o resolverem, e com approvação do Go
verno Imperial. 

Art. ü.• A companhia será dissolvida quando tenha 
perdido a terça parte de seu capital, e mais qualquer 
fundo de reserva que possa haver. Tanto nesta hypo
these, como na do art. 4:. o, ficará resolvidJ a nccessaria 
liquidação da companhia. 

Art. 6.• O fundo eiTectivo da companhia, será de 
.20% sobre o valor representativo das acções emitti
das ; occorrendo porém prejuízos que lhe causem algum 
desfalque, será este preenchido pelos accionistas dentro 
do improrogavel prazo de oito dias. 

Art. 7. • Para que os accionistas fiquem menos sujei
tos a novas entradas de capital, haverá além do fundo 
permanente de que trata o artigo precedente, um outro 
.de reserva, formado com as sobras dos dividendos, na 
•:onformidade do que dispõe o art. 8. • 

Art. 8." No fim de cada anno administrativo, que 
principiará no 1. • de Julho e terminará em 30 de 
Junho, se dividiráõ proporcionalmente pelos accionis
tas, os lucros liquidos realizados; mas esse dividendo 
não poderá ser maior de 12% sobre o capital eiTectivo, 
porque as sobras que houverem, serão applicadas ao 
fundo de reserva, até que este se eleve a 300:000~000. 

Achando-se porém preenchido este algarismo, serão 
divididos todos os lucros. 

Art. 9. • Occorrendo perdas que absorvão todos o~ 
lucros da companhia, poderá sahir do fundo de reserva, 
.se o houver, o dividendo marcado no art. 8. •, com tanto 
que a somma a dividir não exceda a metade do mesmo 
fundo. 

Art. :10. A companhia não tomar~ risco maritimo 
excedente a 70:0008000 em cada navio de vela mercante. 
ou !00:.00008000 sendo de guerra ou vapor, e 100:000~ 
nos terrestres; ficando subentendido <JUC esses limites 
comprehendem nos riscos marítimos o navio, carga e 

· quaesquer outras responsabilidades ; c nos terrestres, o 
predio e valores nelle contidos. 

Quando o capital da companhia f<Jr maior de réis 
:1.500:0006000, poderá augmcntar proporcionalmente 
o valor dos riscos. 
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Att. H. As duvidas que se suscitarem tanto entre 
a companhia e os accionistas, como entre ella e tercei
ros, não podendo ser resolvida amigavelmente, sel-?-hão 
por arbitras nomeados pelas partes, segundo as d•spo
sicões do Codigo Commercial. Esta condição, em rela
ção aos segurados, será exarada nas respectivas apolices. 

CAPITULO 11. 

Dos accioniKtas. 

Art. 1':!. Poderá ser accionista desta companhia quem 
fór habili lado para con tractar, gozar de credito publico, 
c fôr notoriamente abonado. 

Nenhum accionista poderá ter menos de cinco acçõcs 
ou o seu multi pio; mas a ninguem será pcrmittido pos
suir mais de 40 acções. 

Art. :13. Todo accionista tem direito a votar e ser 
votado em todos os actos da companhia, tendo um voto 
por cinco acções, estando presente, e em sua ausencia 
do termo desta capital, póde ser representado por pro
eurador accionista, salvo no caso de eleição para direc
torcs e supplentes, em conformidade do a1·t. 2.• da Lei 
n. • :1083 de 22 de Agosto de :1860, e Decreto n. • 27H de 
19 de Dezembro do mesmo anno. 

Art. :14. Nenhum accionista poderá despedir-se da 
companhia durante o prazo dQ sua duração; mas poderá 
vender e transferir suas acçõcs com tanto que o cessio
nario esteja nascircumstancias do art. :12, e sejaappro
vado pelo presidente da assembléa geral dos accionistas, 
pela commissão fiscal o pela direcção, o tome sobre si a 
responsabilidade e obrigações do cedente, por termo que 
ambos assignaráõ com os funccionarios da companhia 
acima mencionados. 

Art. :15. Os accionistas são obrigados a recolher á 
caixa da companhia 20 "/. de suas acções, dentro de 
oi to dias, depois de serem prevenidos por avisos pu
blicas, feitos pela direcção. Os que não realisarem esta 
entrada serão excluídos. 

Art. 16. Tambem são obrigados os accionistas a en
trar no prazo do artigo precedente com as quotas que 
lhes forem pedidas pela direcção, para cumprimento 
do que dispõe o art. 6.", sob pena de serem excluídos 
da c~.mpanhia, pcr~endo, .a beneficio desta, as en}l:~~··· 
queJahouverem fetto c os mteresses que lhes po p~li.- n~ GA~' 1 ··., .. 

v~ 0.~\_\Jl' •t /1-1 ,, 
f',,~ \ 

.· ~y' ,.. I 

"',..i .c. LI r. . ooy 
\\ .. '.:--... ;t: .. ~:~Jf~). ~/ 
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tencer, ficando ainda responsaveis pelos prej uizos lJ ue 
se deram sobre riscos tomados até o dia de sua exclusão. 

Art. 17. O accionista que se ausentar ou residir fóra · 
do termo desta cidade por mais de seis mezes nomeará 
um procurador aqui residente, á satisfação da direcção, 
o qual será igualmente fiador e sujeito para com a com
panhia a todas as obrigações inherentes ao acclonista. 

Art. 18. Cessará o interesse de qualquer accionisla 
nos casos seguintes : 

4. o Por morte natural. 
2. o Por perdas de direitos civis. 
:L o Por fallencia declarada ou não. 
fL o Por falta de cumprimento do que dispõe estes c~

tatutos. 
Art. 19. As acções dos accionistas comprchcndidos 

no artigo precedente serão vendidas, para o que fará a 
direcção publicar annuncios pelo e~paço de oito dias no 
jornal de mais circulação desta cidade, convidando os 
pretendentes a apresentarem suas propostas em carta 
fechada, por intermedio de corretores geraes, as quaes, 
findo o di to prazo, serão abertas em presença do presi
dente da assembléa geral dos accionistas, da commissão 
fiscal e da direcção. sendo entregues as acções a quem 
maior preço o!Ierccer c tenha a idoneidade do art. i2. 
O producto dessas acções, depois de deduzidas todas as 
tlespezas, ficará depositado na caixa da companhia para 
garantia dos riscos pendentes até a data da transfe
rencia ; mas logo que esses cessarem, se entregará o 
li:Juido a quem de d ircito pertencer. 

Art. 20. Os accionistas são unicamente responsaveis 
pelo valor representativo das acções com que houverem 
entrado, segundo dispõe o art. 298 do Codigo Commer
cial; mas para que o fundo da companhia seja sempre 
real, e estavel, e não possa ser illusorio, nem dimi
nuído sob pretexto de perdas já liquidadas em annos 
anteriores, fica expressamente declarado que na res
ponsabilidade do accionista não se levará em conta 
qualquer quota com que seja obrigado a reforçar a 
caixa em virtude do disposto no art. 16. 

Os prejuizos liquidão-se e pagão-se do mesmo modo, 
por que os interesses se Iiquidão e se dividem. 

A cada acção abonar-se-ha sómente 20 "lo da primi
tiva entrada ordenada pelo art. 6. o 

Art. 2i. Todo accionista poderá examinar os livros 
da companhia na presença dos directores, que lhes da
rão os esclarecimentos pedidos; mas não lhe será pcr
miltido tirar extractos. 
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CAPITULO Ill. 

Art. 22. A companhia será administrada por uma di
recção de tres accionistas eleilos biennalmente na fórma 
do art. 41, e lhes servirá de procuração a acta de sua 
deição, sendo assignada pelos accionistas presentes, e 
registrada no Tribunal do CoPJ.mercio. Os directores cs
colhcráõ entre si o caixa. 

Para ser director e preciso ser accionista de quaren
ta acções. 

Art. 23. Nas apolices c mais documentos que a lli
t•ecção firmar, os llirectores usaráõ antes de seus nomes 
individuaes da formula-Pela Companhia Phcnix Per
nambucana. Taes llocumentos para serem válidos de
vem ser assignados pela maioria da direcção. 

Art. 24. O impedimento de qualquer llirector set·:i 
supprido pelo supplente, que será chamado pela ordem 
da votação, e vencer~ a commissão a que o llirector :;uh
stituido tinha direito. 

Art. 25. Os directores não poderão dispôr de sua,: 
acções emquanto estiverem na administração da com
panhia. 

Art. 26. Compete especialmente á dirccção, além do 
c1uc lhe é incumbido pelos precedentes artigos: 

1. o Organisar o regulamento interno, c as condiçõci> 
com que !levem serefiectuados os seguros tanto maríti
mos eomo terrestres, levando tudo :'t approvação da as
sembléa geral !los accionistas. 

2. o Nomear agentes nos diiTercntcs portos para onde 
se dirigirem ou forem parar os objectos segurados, en
viando-lhes procuração com instrucções c ordens ten
dentes ao bem dos interesses da companhia. 

3. o Nomear e demittir os empregados, mareando
lhes seus ordenados, c exigindo dcllcs as fianças que 
julgarem convenientes. 

4. o Apresentar á assembléa geral dos accionistas no 
mez de Julho de cada anno um rclatorio circumstan
ciado das operações do anno findo, acompanhado !lo 
respectivo balanço, cujas peças, bem como o parecer da 
commissão fiscal serão impressos e distribuídos pelos 
accionistas. 

5. o Promover a prosperidade da c0mpanhia, execu
tar e fazer executar estes eslatutos-

6. o Rept·csentar a companhia em juizo c fllra delle, 
ror si, seus agentes c procuradores. 
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7. o Exercer livre c geral administração, para o que 
lhe são concedidos plenos poderes e sem reserva alguma, 
eomprehendidos até o de procurador em causa pro
pria. 

Art. 27. Os directores por suas assignaturas serão 
responsaveis pelos abusos que commetterem na gerencia 
da companhia. 

Art. 28. Fica a direcção autorisada a pagar as per. 
das que se realizarem em objectos seguros, julgando 
que os segurados têm dir·cito á indemnisação, assim 
como, no caso contrario a recusa•· o pagamento, pr·o
t:urando comtutlo evitar quanto ftll' possível pleitos 
judiciaes, empregando sempre os meios que a prudencia 
aconselhar, para que todas as duvidas sejão decididas 
por arbitras, na conformidade do art. H. 

Art. 29. Em remuneracão de seu trabalho vencerá a 
dirccção uma commissão.de 7 o;., deduzida da impor
tancia dos premios dos seguros que se realisarem; sendo 
:J "lo para o dil·ector caixa, e 2 "lo para cada um dos ou
tros directorcs. 

AN. 30. A direcção poderá empr·egar os fundos dis
poníveis em títulos commcrciaes que tcnhão pelo menos 
duas firmas de reconhecido credito, pela importancia das 
quaes serão os directores responsa v eis in solidum para 
eom a companhia ; e por· esta garantia perceberáõ uma 
eommissão de t5 "f. dos juros obtidos, tendo assim cada 
director 5 "f.. 

C.\I'ITULO 1\'. 

Da commissiio fiscal. 

Ar·t. 31. A commissão fiscal será composta de tres 
accionis las, que serão substituídos na ordem da vota
ção. Compete-lhes, além de outras attribuições desi
gnadas nestes esta tu Los, verifica•· o balanço apresentado 
pela direcção com a cscripturação da companhia e exa
minar o estado de suas operações, e se forão fielmente 
executados estes estatutos e as decisões da assembléa 
geral, para o que a mesma dírecção lhe franqueará todo 
o estabelecimento, c lhe dará todos os esclarecimentos 
que forem exigidos. 

:Art 32. O resultado destes trabalhos, que devem 
findar trcs dias :llllcs da reunião ordinaria da assem-
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blóa geral dos accionistas, a commissão levará ao conhe
cjmento da mesma assembléa por meio de um relatorio 
em que emitta sua opinião ácerca do estado da compa
nhia. 

CAPITULO V. 

J)a as.~f'llzblia geral dos accionislrM. 

Art. :Jil. A reunião de aecionistas que representa
rem a maior parte do capital da companhia constitue a 
assembléa geral dos accionistas. 

Art. 3~. A convocação da assembléa geral será feita 
pela direcção por meio de cartas e de annuncios publi
cados ao menos tres vezes na folha de mais circulação 
desta cidade. 

Art. 35. Não se reunindo o numero fie accionistas 
exigido no art. 33 na hora ~~dia designado, far-se-ha 
com a mesma formalidade outra convocação para um 
dia proximo, e então se julgará constituída a assem
bléa geral com os accionistas presentes, meia hora de
pois da hora designada nos respectivos convites. 

Art. 36. A mesa da asgembléa geral será composta 
de um presidente, um vice-presidente, que substituirá 
a falta daquelle; c de dons secretarios, dos quaes o 
mais votado será o que na falta ou impedimento da
'1 uelles presidirá a sessão. 

Art. 37. A assembléa geral se reunirá ordinaria
mente no mez de Julho de eatla anno, para tomar con
tas it direcção c julgai-as. 

Art. 38. Reunir-se-ha a asscmbléa geral extraor
dinariamente sempre que a dirccção o julgar conve
niente, ou quando lhe fôr requerido por um numero 
de accionistas que represente a quarta parte do ca
pital. 

Art. 3!). Quando a direeção não fizer a convocacão 
nos casos expressos nestes esta tu tos esta falta será sup
prida pelo presidente da as~embléa geral. 

Art. 40. Nas reuniões extraordinarias não será per
mittirlo tratar do objecto alheio á convocação. 

()ualtJuer proposta que enlão fdr apresentada lirará 
}Jara ser aprceiada em outra sessão. 

Art. 41. Dedous em uous annos, na reunião orfli
naria de Julho, a assembléa geral procederá por Pseru-

PAliTE 11. 
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linio seerclo, e maioria rclaliva de votos, á eleição !la 
mesa da assembléa geral, dit·ecç.ão, ( devendo ser ree· 
Jeito ao menos umdirector ), trcs supplentes de direc· 
l.orcs, c os tres membros da commissão fiscal: no caso 
de empate para qualquer dos cargos decidirá a sortP. 

Disposiçõt's grn.u:s. 

At·t. \2. A altct·ação ou rcfonna destes estatutos só 
Jiudcrá ser deliberada em asscmbléa geral a requeri· 
mento ou votação de accionistas que representat·em 
dous terços do capital, c não poderá ser executada sem 
prévia approvação do Governo Imperial. 

Art. !13. Ao inteiro c fiel cumprimento das dis· 
posições deste~ estatutos obrigão-sc os ac~ionistas, por 
si, seus hcrdetros ou successorcs, renuuctando qqacs
<1 uer ~irei tos que ten.hão ou possã~ _!ir a ter, para 
impedtr sua observancia, o que vahdao com as pro
J!rias assignaturas. 

Recife de Pernambuco.-'osé Jacomo Tasso.-Pitilip 
Fretlt Needha1n.-Mmwel da Sih•a Santos.-Lui.= Josédtt 
Costa Amorim.-Jorgc Jaco/li() Tasso. 

DECltETO ~- U3:J- IJE 30 DE O[;'fUBRO DE 186U. 

Crea mais um batalhAo de guardas uacionaes do serviço da reserva, 
oa capital da província de s: Paulo. 

Attemlendo ao que .Me representou o Presidente da 
Província de S. Paulo, Hei por bem Dec1·etar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na capital da Província 
de S. Paulo, mais um batalhão de guardas naciouacs, 
com quatro companhias e a numentção de llllo ser v iço 
da reserva, o qual terá a sua parada no lugar fJUe lhe 
flir marcado pelo Pre~identc da Província na fórma 
da lei. 
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Josó Alutiniano tle Alencar, do Meu Conselho, l\li
llistt·o e Sect·ctario de •~~tado dos Negocios da JGsf.iQa, 
a:;sim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Ui o de Janeiro, em trinta de Outubro de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragesin•o oitavo da Indcpenden
da e do lmperio. 

Com a rubt·ica de Sua 1\lage.:;Ladc o Imperador • 

.José Jl/artilúano dr: Alcm·ar • 

•••• 

DECHETo N. u:Ji-ul!: 'l IJE Nll\'E~tnrw u1~ H:!ml. 

Concede lll'ivilcgio :t \\'filiam C . .\lol'isou Jl:tl'a usal' uo lllll'l'· 
rio de uma I'I'IWS:t 1111e tliz tct· inventado pat·a t•ul'ardar al
godão. 

Allcndcndo ao tfUc .l\lc l'CIJUCI'tJU William t:. :1\lori
sou e de roufonnidade eom o Jtarece•· do Conselheiro 
Procurador da Coróa, 8ober·ania l' Fazenda Nacional, 
Hei por hem Coneedcr-lhe privilegio por lO annos para 
usar no Imperio da pt·eJJsa fJliC diz ter inventado para 
r.ufardar algodão c '!li C tleuumiua- eomiJinadora. 

Joaquim Antão Fm·naiHlt•s Lt>ão, do 1\[eu Conselho, 
Ministro c Sccrclario de Estado dos NPgudos da Agri
cultur·a, Connncrcio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça c.~ccutar. Palaeio do Rio de Janeiro, . 
em quatro de Novembro de mil oitocentos sessenta c 
nove, quadragesimo oitavo da Indepcndcneia c do 
lmpcl'io. 

Com a ruiJr·ka de Sua 1\fagestadc o Imperador. 

-· ... 
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DECRETO N. 4435- DE lO DE i'iOVI':llBRO DE :1869. 

Altera a declaração das Varas, em que deverácJ senir o primeiro e 
segundo Porteiros dos Auditorios do l\lunicipio da CdrtP.. 

AUendendo ao que Me representou José Rodrigues de 
Almeida Carvalho, Rcgundo Porteiro dos Auditorias do 
~funicipio da Cõrtrl, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• O primeiro Porteiro dos Auditorias do 1\lu
nicipio da Côrtc servirá perante os Juizes dos Feitos da 
Fazenda, de Orphãos, c da 3." Vara .l\lunicipal. 

Art. 2. • O segundo Porteiro servirá perante o Juiz 
especial do Commcrcio, c os r.Ia i." c 2." Varas Munici
naes e Provedoria. 

Art. 3." Nos casos tlc impedimento se suhstituiráõ 
reciprocamente. 

Art. 4. • Fi cão revogadas as r.lisposiçõcs em contrario 
tlo Decreto n. :l:-!73 de 3:l de Janeiro de 1857. 

José Martiniano r.le Alencar, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Novembro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndepcndencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

José,t.Martiniano de Alencar. 

a•••-

DECRETO N. 4~3()- DE 22 DE NOH.~IBRO DE 1869. 

Crca uma cadeira publica de insLruc~·ão pt·ímaria para o sexo 
feminino na frcguczia da GuaraLiba. 

Attendcndo ao que rcprcsentárão os moradores da 
ft·eguezia da Guaratiba, e ao que informou o Inspcclo!' 
geral interino da Inslrucção pl·imai·ia e secundaria do 
município da Córtc, de conformidade com o parecer do 
respectivo Conselho Direclor: Hei por bem Crear uma 
cadei1·a de instrucção primaria para o sexo feminino na 
referida frcguezia. 
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Panlino José Soart~!; de Souza, do A-leu Conselho, 1\li
nistr·o e Secretario tle Estado dos Ncgocios do hnpel'io, 
assim o lenha entendido e faca ex.ecutu. Pala cio do 
Hio de Janeiro, em vinte tloÜs de Novembt·o de mil 
oitocentos sessenta c nove, quadt·agesimo oitavo da 
lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o lmpcradot·. 

Paulino José Soares de So~t.za . 

. _ _..,.. __ 
DECRETO N. 1:H7 - IH: 27 DE ~OVEMBRO DF. 18tl9. 

Faz altcra~ões ao Dec•·cto u. 4308 de 30 de Dezembro de 1868 que orça a 
rrceita e fixa a despcza da t;arnara Municipal da Côrte para o aiUIH 
de 1860, além das que já foriio feitas pelos Dec•·etos n.o 4381 de 16 !Ir 
Junho, n. 0 H08 do 1. 0 e 11. 0 Hlá de 2ii de Setembro de 18()9. 

Attendendo ao que repr·esentou a Illm1. Camara 
Municipal sobre a conveniencia de applicar a quantia de 
2l>:-OOO~OOO; consignada na verba- Difl'erentes obt·as
tlo orçamento vigente para ajardinamento do Campo 
da Acclamação, á obra identic:t em qualquer das praças 
que julgue preferível aformosear, por isso que ficou 
sem destino a referida consignação á vista do contracto 
que celebrou para aquelle fim e foi approvado pelo Go
verno: Hei por bem, de conformidade com o art. 23 da 
Lei n. 0 !08 de 2G de Maio de 18~0 c art. 12 do D ~ereto 
11." 4309 de 31 de Dezembro de L;ü8, Autorisat· a mesma 
Illma. Camara a dar á dita importancia aquelb appli-
cação. . 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio tlo 
Rio de Janeiro, em vinte sete tle Novembro tle mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo tla 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubdca de Su:t Magestade o Imperador. 

Pattlino .losé Soares de Sou:::rt. 
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DECRETO N. 4'•:18- DE '• DE DEZEVBHO DF. OWI. 

Aultwisa o 1\Jini~tro da Fazenda 11ara conu·::w1a1· o serviço das 
Capal~!~_._!!:,t..ªt:!f!aZI'~!_llgenl e da doca •la Alt'audega do llio 
ri•~ .laneim. 

Attendendo à proposta abaixo transcl'ipla para a or
ganisaçõo de uma Companhia, que tome a seu cargo 
8 set·viço das Capatazias, da armazenagem e da doca 
da Alfandega do Rio· de Janeiro e suas dependencias, 
e vistas as disposições dos Decretos ns. 1746 e .f750 
de 13 e 20 de Outubro proximo passado: Hei por 
hem autorisar o Ministro e Secretario de E~tado tlo:'l 
Ne~oeios da Fazenda para contr·actar com José Jou
quuu de Uma e Silva Sobrinho, Jeron~mo José de 
Mesquita, Joaquim Percir·a de Faria, Barão de S. 
Francisco Filho e l\laJ'ianno Jlrocopio Ferreira Lage, 
o referido ser·"iço nos formos da mencionada pro
posta. 

O Visconde de ltabot·aiJy, Conselheiro de Estado, 
Senador do Impel'io, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro e St>cretario de Estado dos Negocios 
da Fnzenda e Pr·esidenle do Tr·ihunal do Thesou1·,, 
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em quatro de Dezembro 
de mil oitocentos sessenta ~ nove, quadragesimo 
oitavo da Independeneia e do Imperw. 

Com a rubrica rle Sna ~lageslade o Imperado!'. 

Condl-:ões d!l pl'o(to~ta pal'a. 11 Ofganlsa~ãct ole uma Com
panhia destinada a fazer 011 senlços de Capatazla"!, de 
armazenapm e da doea da i\lfand .. aa do Rio de Janeiro. 

J. 

o Gorerno roncedP :.i Companhia : 
t. • Uso da doca e dos fJJ'llHI7.mts adjacentes, dos 

arrnazens e cáes da ilha das Cohras, rla ponte auxi
lwr· e do e!'.tabelecirueni.O da ilha dos !lato~, e o do 
trnpiche da Ordem, (~njo arrendamento S<'I'Ít pago 
pela Companhia ; 
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2. • Uso do material~ das construeções prm·isorias 
perl4~rwenles tis obras hydraulicas e internas da Al
randega ; 

:J. o Autorisaçiío para ~millir garantes de deposito 
(warrants), na fórma do respectivo regulamento. 

li. 

A Companhia será obrigada a despender no maximo 
prazo de tres annos com as obras da doca e dos arma
zens annexos a somma de 2.000:000~, sendo, pelo 
menos, tres quartas partes dessa somma applicadas á 
conclusão da doca. 

Na construcção dos armazens a Companhia se confor
mará com o plano geral, approvado pelo Ministerio da 
Fazenda em Aviso de 27 de Abril de !869. 

Hl. 

Serão classificadas e escripturadas em conta especiaL 
como despezas com a conclusão da doca, as sommasrm
prrl[adas no acabamento da superstructur·a de seu 
molhe exterior r na r·eslaura~ão e superstr·uclura dos 
pilares abatirlo~. 

TY. 

Serão classificadas e cscripturadas como de~pezas da 
construcção dos armazens da Alfandega: 

~ 1. o As f!Uantias despendirlas em conelnir o ar·
mazem grande, o nrmazem n. 9 do novo projPrto P

n pavilhao da guarda-moria. 
~ 2. o As quantias empregadas em construir quaes

quer outros armazens ou telheiros provisorios nos 
terrenos adjacentes á doca. 

§ 3. o As quantias despendidas com calçamentos, 
collocação de encanamentos de agua e de gaz. 

v. 
As contas de ma teriaes e folha:;~ de opera rios não 

poderão ser pagas sem as rubricas do Engenheiro 
que dirigir as obras, do Inspector da A-lt'andeg&. e do 
Director fJUfl tiver a seu cargo· a respectiva fisco li
sa..:ão. 
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n. 

Os ordenados do pessoal technieo e tios empregados do 
esc ri ptorio da di recção supel"ior das oh1·as serão esc ri p
turados do seguinte modo: 

'fres quartas partes ás obras da t.loca, c uma quarta 
parte ás obras internas dos armazens. 

VII. 

As officinas centraes do Largo do Paço serão conside
radas como pertencendo :'1s obras hydraulicas. 

De tudo quanto nellas se fizer para as obras internas 
ou para o custeio da Companhia se fará conta cii·cums
tanciada, cuja importancia será lançada nas verbas I"CS
pectivas. 

nu. 
A liquidação das contas será feita annualmente, d·~

vendo para esse fim a Companhia apresentar ao Tlwsouro 
até fim de Janeiro de cada anuo os documentos de des
veza do anno anterior, rubricados na fúrma tio art. ;)." 

IX. 

A Companhia poderá augmcntar o seu fundo capital 
com permissão do Governo. 

X. 

A Companhia sujeitará á prévia approvação do Go
verno um regulamento para o serviço que toma a seu 
cargo. 

XI. 

Approvado o rcgulamrnto~ ser:io cnt1·cgues ú Compa
nhia todos os predios, Gujo 1:usteio lllc {) eonfiatlo pelo 
presente con tracto. 

XII. 

A Companhia terá o direito de cobrai', no maximo: 
Lo Po\o serviço de cües da doca que custear, as ta

xas fixadas pelo Decreto n. :l9Rti de 2:1 1lc Outubro dA 
{867 ; 
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2." Pelo de embarque e desemhm·que de mercado
rias, as taxas fixadas nesse Decreto para o desembar
que; 

3. 0 Pelo de armazenagem das mercadorias, um 
real por dia de cada dezena de kilogrammos de mer
cad•lria nacional, e dous reaes por dia de cada deze
na de kilogrammos de mercadoria estrangeira; 

~ .. • Pela emissão dos garantes de deposito, ~~~ % 
do valor das mercadorias nelles mencionadas; 

5. o Por qualquer outro SPrviço, o que f6r conven
eionado com os particulares. 

XIII. 

As malas do Correio, os conductorcs destas, os 
agentes officiaes do Governo e suas bagagens, os esca 
leres que as conduzirem, os dinheiros pertencentes 
ao Thcsouro Nacional, ás Thcsourarias, á Alfandega 
e á Polieia, os colonos e suas bagagens, terão passa
g-em franca nos estabelecimentos custeados pela 
Companhia. 

Serão retribuídos pelo Governo, segundo a tarifa es
pecificada na clausula XII, todos os outros serviços que 
lhe prestai' a Companhia. 

XIV. 

Fonnaril um fundo I! c a mor tização a receita liquida 
excedente de 12 "/o do capital etiectivamenle desembol
sado pelos accionistas da Companhia. 

XV. 

n;., As quotas destinadas a formar o fundo de arrwrtiza
ção, serão semestralmente convertidas em apolices da 
ui vida publica de () "/.,. 

ldentica conversão, e no mesnw pt·azo, se fal'á dos 
juros destas a polices. 

XVI. 

Uma vez convertida em apolices, na fih·ma da con-
uiçãoXlV, umasornma igualao capital etfectivament.e . 
empregado, nos t:mnos da clausula 2.", pod_c~ti--n-··----- .... · .. 

L:nrr~~~~!ti1~.distrihuir dividendos !lLt'~ H ~~ .. :··~;'0,\,C [·,t GU!".~~'~ 
~;~' ~ 

...... -
·"1 

(f~ 
- 'Ç)' / 
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XVII. 

Comtlleto o fundo de amorliw~ào, eomo firou rl•'
f.Prminado da clausula XIV, tudo quanto exr~ncler· dt~ 
H o 1 o da receita liquida da Companhia, quér prove
nha dos serviços a seu cargo. quér dos juros das apo
lices do fundo de amortização, reverterá ao The
souro Nacional. 

XVIJI. 

O Governo poderá, quando julgar conveniente, res
cindir este contracto, sem outra indemnisaçào que 
niio seja a de completar, se não estiver então com
pleto, o fundo de amortização com apolices da divida 
publica, de modo que produ1.a para os accionistas 
a renda de 8 °/q de todo o capital desembolsado nos 
termos cia clausula 2.• 

XIX. 

Se durante os primeiros 10 annos a r-enda liquida 
média da Companhia t'ôr inferior a 8 %, terá e lia o di
reito de exigit· do Governo lmperia I a rescisão do con
tracto nos termos da condição ts.• 

XX. 

Além do lnspcctor da Alfandcga, que sf'rá, por si e por 
1\eus delegados, fiscal nato de todo~ os serviços confiados 
á Companhia, o Governo JlOderá nomPar um Engenheiro 
para a fiscalisação rla:1 obra q, e até cinco Praticantes para 
t">tudar o seu systema de construcção e administração. 

A nomeação do Engenheiro Director das obras hydrau
licas e internas será feita pela Companhia com prévia 
approvação do Governo. 

XXI. 

Terminadas as obras hydraulicas da doca, fará a Com· 
panhia demolir as construcções provisorias do largo do 
Paço, e restituir ao Governo as machinas que não forem 
mais necessarias ao serriço das construcções internas e 
ao custeio da em preza. 
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XXII. 

A Companhia não sCJ'[I responsa vel pelos damnos cau
s:ulos nas proprictlatles, que lhe são confiadas pelo pt·e
scntc contracto, por inccntlio, inundação ou po1· outro 
caso de força maior. 

Os prejuízos resultàntes de taes sinistros correráõ por 
conta dos seus proprietarios, ou das Companhias de 
seguros. 

XXIII. 

As questões entre o Governo e a Companhia sobre a 
intelligencia deste contracto serão decididas por arbi· 
t1·os, um de nomeação do Governo, outro da Companhia 
e o terceiro por accordo mutuo, ou, em f ai ta deste, sor
teatlo. 

XXIV. 

A Companhia não terá outras obrigações, nem outros 
privilegios e isenções, além das mencionadas no p1·esenle 
contracto. 

Rio de Janeiro, 1. de Dezembro de l869.-Viscoilrle 
tle Itabomhy. 

DECRETO N. U39- DI<: 6 DE DEZEMBRO DE !869. 

Approv:~ os IJ:~t:ll.nlos d:l Comp:mhia da noe:l tl:t All'andt>!r.1 du 
Rio de J::mC'iro. 

Hei por bem, em conformidade tio Decreto n. 44.38 d1~ 
4 do corrente mez, Approvar os esta tu tos da Companhia 
da Doca da Alfandega do Rio de Janeiro, qne com este 
haixão, assignados pelo Visconde de ltaborahy, Conse
lheiro de Estado, Senador do lmperio, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nadonal, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em seis de De
zembro de mil oitocentos sessenta c nove, qualh·a
gesimo oitavo da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua llagestade o Imperador. 

Visconde de ltafmrnhy. 
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Estatutos dlt Co111panhia dn Doca da Alfimdega 
do Rio de Janeiro. 

CAPITULO I. 

Art. 1. o A COlllJlanhia constitue uma associação anonyma 
r.om o titulo de Companhia da Doca da Alfandega do Rio de 
Janeiro, tendo por fim cumprir o r.outracto celebrado com o 
Governo Imperial, c approva1lo pelo Decreto n. 4,~38 de t~ de 
Dezembro de 1869. 

Art. 2. o A Companhia se in;;tallará no f. o de Janeiro de 1870, 
uma vez que seus estatutos sejão préviamente approvados 
pelo Governo ImpHrial, e durará todo o tempo que vigorar o 
eontracto a que se refere o artigo antecedeme; logo, porém, 
<1ue fôr rescindido nos easos nelle previstos, a Companhia se 
aissolverá, procedendo :1 imrnediata liquidação. 

Art. a. o o capital da Comj)anhia ~erá de dous mil contos 
de réis, representado por dez mil acções de duzentos mil 
réis cada uma. Este Cllpital poderá ser augmentado por deli
beração da assembléa geral dos accionistas, sob proposta da 
directoria e com approvaçJo do Governo Imperial. 

Art. 4. 0 No caso de verificar-se o augmeuto de capital, a 
assembléa geral dos accionistas prescreverá o modo pratico 
da emissão das novas acçõe.<. 

Art. 5. 0 As acções seriio nominativas, e a transferencia 
dellas se operará por termo lavrado em livro especial sómente 
desde que estivP-r realizado urna quarta parte do capital. 

Art. ô. o Por fallecimento de qualquer accionista passHá 
para seus herdeiros não '!Í o direito ás respectivas acções e 
uus dividendo~, eomo tamlJem o de tomarem parte uas deli
berações da ~,~ssembléa geral, tendo o requerido numero de 
acções, com tanto que, sendo mais tlc um, se combinem éntre 
si para um sú os representar. 

Art. 7 .• Os accionist11S que não elfeetuarern as prestações 
de capital com a devida pontualidade perderáõ, em benelicio 
da Companhia, o direito ás respectivas acções, ou ao valor 
das prestações que já tiverem pago. 

CAPITULO 11. 

lH ASSE~IBL~;A GERAl. DOS ACCIONISTAS. 

Art. 8.• A assembléa geral dos accionistas será conslituida 
pelos possuidores d" üO ou mais a1~ções, inscriptas nos regis-



EXECUTIVO. 
',, .. ..,.n 

tros da Companhia tres mezes antes da reunião para qne fo
rem convocados. 

Esta restricção não será, porém, applicavel na primeira 
reunião da assembléa geral, se ella tiver lugar antes de de· 
correr o prazo de tres mezes depois da insta Ilação da Compa
nhia. 

Art. !l.• A assembléa geral dos accionistas poderá funccio
nar achando-se representada, pelo meno~, uma quarta parte 
do capital realizado. 

Quando, porém, se tratar de reforma ou modificação de 
qualquer disposição destes es•tuto~. não se poderá toma~ dP.· 
I iberacão algum~ sem que se ache representada a mawna 
absoluta das acçõcs cmittidas. 

Nüo se verificando esta condição n<J primeira reunião, eon
vo~:ar-se-ha outra por annuncios nos jornaes mais lidos desta 
capital para 15 dias depois; nell:~ puder-se-ha deliberar qual· 
quer que seja o numero de acções rrprt•srnladas. 

Art. to. O accionista, qur. tr.ndo voto na assembléa geral, 
não puder comp~recer, poderá fazer-se r.•presentar conferin· 
do, para isso, r9dllres a outro accionista. 

Não serão, porém, adm ittidos votos por procuração quando 
se tratar da f'leição da direetoria. 

Art. 11. Os votos serão contados na razão de um voto por 
vintena completa de acçõe~. mas nenhum ~ccionista terá 
rlireito a mais de 10 votos l(Ualquer ,que ~Pja o numero de 
acções, que represento por si e romo Dror:urador de outros. 

Art. i'2 _ Em rPgr~. ~em prP. que se não tratar de eleição de 
directon:i e de membros da eommissão fiscal, ou de reforma 
ou modificação de qualquer disposição destes estatutos, as 
votaçõrs serão feitas per capita: com tudo, a requerimento de 
qualquer membro da asswtbléa geral, esta poderá resolver 
4ue se faça por acções na fórma do art. fO. 

Art. 13. Serão admittidos em assembléa geral, exhibindo 
préviamente dueumenlos com probatorios do seu direito : 

§ L • Os tutores por seus pupillos. 
§ 2.• Os maridos por suas mulheres. 
~ 3.• Os prepostos de qualquer firma ou corporação. Cumpre, 

IJorém, que qualquer dos representados possua 50 ou mai:-; 
:u~çõcs. 

Art. 14. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente 
em qualquer dia do mez de Janeiro de cada anno para tomar 
em consideração o relatorio da directoria, o balanço do anno 
anterior, o parecer da commissão fiscal e eleger biennalmente 
a directoria e o conselho fiscal. No caso da assembléa geral 
não poder nessa reunião pronunciar o seu juizo sobre a gestão 
da dirrctoria, ou resolver qualquer assumpto de interesse so· 
cial, a sessiio potler:í ser adiada p:1ra outro dia, com tanto que 
niio ~eja espaçada por mais de oito dias. 

Art. 15. A assemblé~ geral reunir-se-ha extraordinaria
mente quando a directoria ou a eommissão fiscal o julgar con
veniente; nas reuniões extraordinarias, não se poderá, porém, 
tratar de outro as~umpto além daquelle quo fôr designado no 
nnnuncio de convocação. 
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Art. 16. A convocJçfto, taom para as reuniões ordinarias 
conw Jtara as flXtraordmarias,será reila e publicada nos jor· 
na•·s de maior circulação oito dias antes do indicado pua a 
reunião. 

Art. ·11. A eleição de dirl'ctor ou dm:~ctores, de membro ou 
membro,; da commissão fiscal, as~illl corno todas as resolu
t;ões da assemlJiéa ~~:eral, serãJ por maioria relativa de votus 
do~ acciooistas presentes, ou das accões que elles represeu· 
ta rem, nos termos do a fi. tI. 

C.\ PITULO 111. 

Arl. 1!1. A Comtlanhi<t será dirigida Jl')f uma direetoria, 
•~OIIl!J08tll de dncn aecionistas, QUfl não poderão entJ·arem ex e r· 
cieill sem po~suir cem ou mais a•~~~ucs, e deita pela assernblea 
;;er<~l dos acciooistas. com cxccp~~<io da tJrimcira diructoria, 
•1ue Sl'rá composta do~ cmcu Incorporadores da curnrJauhia 
•Jne assi~~:não os pre~entes estatutos. 

As funcções da primeira direciOria duraráõ :~té 31 de D .:· 
zem l.tro de 1873. 

Depois des~a épnc:a p.1der:í a assembléa geral dos accionistas 
rcd.u.zir a directoria a tres memhros. 

Art. 19. Nà•J pndtlriío e:\erctlr cunj unctamenta o cargo de 
directores, a•:cionistas que fortlrn sogro e genro, un cn
uhados durao tA o cuohaoJio, partlutes por sanguinhlade até 
ao segundo ttráo; dons ou mais sucio; de uma lirrua social, 
Item os credores pi!{noraticws, se não p·,ssuirem o re!JUC· 
rido nurneru de accões proprias. 

Art. 20. 05 direétorcs c os mcmiJros do eonselho liscal JIO· 
dcrão ser reeleito~. 

Em caso de irnpC'tlimcnto de algum de seus wernbros a 
directoria ou o eonsclho fiscal ch•gení de cuuformitladc com 
o art. 17 o accionista, •Jnc deva fazer as suas vczc:;. 

Art. ::!1. lncumbP. á directoria : 
§ f.o Cumvr1r e fazer eumprir as obrigações im(JOstas :i 

Companhia no contracto celebrado com o Governo Imperial; 
§%.o Nomear d'entre seus membros, presidente e secretario; 

C•)uJpelindo ao primriro prestdir ás reuniões e fazer executar 
as resoluçõe~, tant·) da dirtlctorra como da <~Ssembléa geral 
dtJS accionistas, e ao segundo lavrar as actas e fazer o cxpc· 
d iente ; 
. ~ ;J_" l~ivi:lir en•re os o11tro~ IJ·tJs directores :1 insw~e~~:io ll 

h~cah~açau de traiHlh"s e:<w~d~tes de '/ue deJtenti•Jr o regular 
andamento e ltorn rxito do lim soe1a ; 

~ 11. 0 Nonwar 11111 ~ereut.e ~~~~ sna ~~nnlian~:a qun tuuw a 
~,.u rargo a dit•eq·iw e I!XJII:IIicnle •lo scrvi-:n diario, lixawlo a 
rrlriiJui~'ão 11•1~ ~cus ~ervi~:~~~; 
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§ i.i.0 Nomear, sob proposta do gerente, os emJlregados 
fJUe furem necessarios, marcl'r-lhf's os ordenados, e a liança 
•1ue devem prestar; 

~ 6.0 Sus~1ender, impúr multas c demittir os empregados 
que mal servirem; 

§ 7.0 Recolher a um banco acredilado :.s som mas cobradas, 
•Jne niio tiverem imrnediata applicação; 

§ 8. • Fechar as contas no lim de cada semestre, c fazer di· 
vid.endo dos lucros lifJUidos, que tocarem ao~accionistas, uos 
mczcs rle l••neiro e Julho; 

§ 9.0 Apresrntar á assemLiéa geral, na sua nunião no me;: 
de Janeiro, o balanço do anuo anterior, e relatorio da marcha 
e das occurrencias dos negocios e intere~ses sociaes; 

~ 10. Facilitar á eommissão fiscal o exame da escriptura· 
ção, do archivo, e dar todas as informações e explicaçõe~ que 
clla exigir. 

Art. 22.· Incumbe ao gerente : 
~ I. o Proceder sempre de accordo com as ordens e instruc

çõe~ da dirl'ctoria ; 
§ !!. o Empreg;•r todos os esforços para manter a maior har

monia entre os empregados da Alfandega e os da Gompanhia; 
§ 3. • Prt>star toda a coadjuvação aos empregados da Alfan

dega a prol dos interesses lbcae:;, e das cooveniencias do com
mercio; 

§ \. 0 Propô r á directoria ( s emprega,Jos que forem neces
sarios p~~ra nde;:empenhodoserviço a cargo da Companhia; 

§ 5. o Admitlir e despedir opera rios e trabalhadore~, pro· 
cedendo qnanto 110!1 primeiros de acrordo com o engenheiro 
encarregado das obras ; 

§ 6. • Prestar á rlirectoria todas as informa~ões que lhe 
f•WtHII I:'Xi;.:-idai!, e indicar todas as medidas que o bom t•xit•J 
d~ empreza reclamar. 

ArL. ~3. A direetnria sera parcialmllnte renovada bitmoal· 
mente, a saber, emqnanlo constar de cinco ruembl·os, tres dos 
11Ue estiverem em exercido serãn obrigatoriamente reeleitns, 
todavia osdous onlrus porterão lambem ser recltJito~; f\ no easo 
tle ser reduzi•lo a tres directures, dons do:. tjue estiverem em 
t•xcrckio serão obrigatoriamente reell'ilos,(•odendo, toda vi~. 
u terceiro tambem ser reeleito. 

Art. !!!~:. A direetoria, representada pelo seu presidentP, 
110derá demandar e ser demandada, prefer10do semprtl re~ol· 
V':'r quaesquer que-tõcs por meios cuuciliatorios ou arbitra
mento. 

Art. ~5. Os directores serão rt>trihuidos cnm a quota dt~ 
5 "/o deduzida semestralmente da re~eita bruta da Companhia, 
dc(Juis delirados os gastos de custeiu. U gerente, 11!t\m dn 
ordenado fixo, JlCI"I:Cberá igualmeJJltl a IJllUlll de!! 0 /o, talliLl"lll 
tJeduú-Ja dvs lucros lirJuido~ de e11tl11 ~amestre. 
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CAPITULO IV. 

DA COMIIISSÃO FISCAL. 

Art. !6. Na asscmbléa geral ordinaria de cada anno será 
eleita uma eomrnissão fiscal, composta de tres accionislas pos
suidores de 50 ou mais ac~ões, servindo de relator aquelle 
que entre si designarem. 

Art. '!7. Por mortr, impedimento ou resignação de qual
quer dos membros da com missão tisca I, os outros dons desig
naráõ um accionisla possuidor de 50 ou mais acções para pre
en~her a vaga, exercendo o snh~tituto .as funcções do cargo 
até á rennião da primeira assrrnhléa ·gora·! ordinaria. 

Art. ~8. A direc~oria franqurará á commis~ão fiscal o exa
me da escriptura~~ão, dos documentos comprobatorios de dos· 
ppza e todas as informacões, sem reserva, qufl lhe forem re-
quisitadas. · 

Art. 119. Incumbe á commissào fiscal apresentar na assem
bléa geral dos accionislas o seu parecer sobre a gestão da di
'ICCioria e quaesquer negocios concernentes á Companhia. 

CAPITULO V. 

DOS DIVIDENDOS. 

Art. 30. Da receita liqliitla de cada semestre serão deduzi
dos 7 °/0 para retribuição do~ serviço:; da directnria e do 
gerente, na fórma especificaria no art. 26. 

Feita esta deducção, o resto da receila liquida será distri
buído entre os accionistas· nos mezes de Janeiro e Julho de 
cada anno, não podendo exceder os dividendos a U 0/o ao 
anno,· emquanto níio se completar o fundo de amortização, 
nem a U, 0/o ao anno, depois de preenchido o_ fundo de .. mor
tizacão, de conformidade com a condição l\d:.' contra c to r"'"· 
brado com o Governo ImperiaL 

CAPITULO VI. 

FUNDO DE A~lOHTIZAfJÃO. 

,.\rt. 31. A respeito do excesso de lucros destinado a consti
tuir o fundo dP, amortiz~ção, ohsPrvar-se-ha a condição clw 
eontracto que 11 Comp:mhia llllll JlPI' Jim ,JesPmpenhilr . 

. /osé Joaquim de Lima e Silra Sob1·i1t/ta.-Jeronymo .fo,ytf tlP
"llesquita. -Joaquim Pereira de Faria.- JJarào tlc S. l'nm
cisco Fillw.-11/arianno P1·ocopio Ferreira Lage. 

Ui o de Janeiro, 6 de Dez em brn 1le 186U. - Visconde de lltt· 
boralty. 
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DECRETO N. ~MO - DE 22 DE DEZE~IBRO DE !869. 
)/ 

. f{l/~(.(1 (/1-
Proroga até o fim de Dezembro de 1870 as disposições do Decreto · 1 h.,. 

u.o 3631 de 27 de Março de 18b6, que pcrmittem ás embarcações 
estrangeiras o scryiço de cab~~agcm. 

?.. 
Usando da autorisação conferida nos arts. 23 ~ ~:. 0 da J( 

Lei n. o H 77 de 9 de Setembro de i8ü2, c 41 da de 
n. o HJ07 de 26 de Setembro de !867 em vigor pelo 
art. L o do Decreto n. o 17rJO de 20 de Outubt·o llo cor-
reu te anno, Hei por bem Prorogar até o fim tle Dc-
zemiH'O de i870 as disposições do Decreto n. o 3631 dt~ 
27 de Março de i866, que permittcm ás embarcaçücs 
estrangeiras fazer· o serviço de transporte costeiro 
entre os portos do Impct·io em qlle houver· alfan-
dcgas. 

O Visconde de ILaborahy, Conilelheiro de Estado, Se
nador do Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secmtario de Estado dos Negocios da Fazenda 
c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte llous de Dezembro de mil oitocentos 
snsscn ta c nove, quadragesimo oi la v o da lndependencia 
~~ do Inipcrio. 

f:om a rull:'ic:.t de Sua ~l.1gcstade o Imperador. 

l' isconrle ,de /1 afJornh!f. 

PAII'I'I\ IJ, ~' I 
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DEcRETo N. "'H~ n- DE 2í J•E DEZEMBRo nE tsG9. 

Autorisa o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas para 
appliear ásdespezas"cie várias verbas deficientes do exercicio de ~868 
-1869}a quantia de 1.010:6678950, resultante das sobra& dos~ 4. •, 
8.•,to, 12, 13, H, 17, tS e19 do art. S.• da respectiva Lei de Orça
mcu\o. 

Sendo insufiicientes as quantias votadas nos ~§ ~. •, 
3. •• õ. •, H, f.õ c i6, art. 8. • da Lei de (kçamento 
n. • i507 de 26 de Setembro de i867, para as despezas 
durante o exercício de i868-f.869 com as verbas-Se
cretaria de Estado, Acquisição de plantas, sementes c 
outros objectos agrícolas, Evcntuaes, Estrada de Ferro 
de D. Pedro li., telcgraphos c terras publicas e colo
uisação ;-'fendo ouvido o 1\leu Conselho de Ministros, 
c de conformidade com o art. i3 da Lei N. H 77 de 9 de 
Setembro de f.862: Hei por Lcm Autorisar o Ministerio 
da Agricultura, Commercio c Obras Publicas para ap
plicar ás referidas despezas a quantia de I.O~O:U67l\9::SO. 
formada das sobras que deixãrão os serviços a que se 

·referem os§~~- •, 8. •, lO, :12, 13, H, n, 18 e :19 do 
mencionado art. 8. ", como tudo se vê das tres demons
trações juntas ; dando-se disto conhecimento ao poder 
Jegislativo na sua proxima reunião. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario .de Estado dos Negocios.do lmperhJ, e 
interinamente dos da Agricultura, Commercio e OLras 
Publica~, assim' o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte quatro de De
zembro de mil oitocentos sessenta e nove, quadrage
simo oitavo da lndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Souza. 

(~) Não houve acto algum çom o n.• 4i4i, 



F.U:r.UTIVO, 

A. 

Demonstmrcio das sobras existentes 11as verbas dos §§ 4.. o, 
8.•, lO, 12, 13, ~~ .. f7, 18e Hl, art. 8.• da lei de orcamento 
pertencente ao exercício ele tR68-t869, e que têm dâ ser ap
plicadas aos deficits que se derão em outras rubricas do 
tnesmo exercicio, a que se t·efere o decreto desta data. 

Art. 8.• 

§ 4.. 0 Auxilio ao Dr. ~ius ........... .. 
§ 8. o Corpo de bombeirti'S ............... . 
§ tO. Garantia de j aros ás estradas de ferro 
§ U. Obras publicas geraes e auxilio ás pro-

vinciaes ..•..•....•••••..•......•.•••••.•. 
~ t3, Obras publi~as do município., ••. , •• 
s 14.. Esgoto da c1dade ................. . 
g t7. CaLechese e civilis~ção de índios .••• 
§ 18. Subvenção ás eompanhias de navega· 

ção a vapor ....•••••..••••••. , .........•.• 
§ t9. Correio geral ................ · ... .. 

4.:00011000 
~:0008000 

39~:5ti3"975 

fOI: 1398610 
Hl7 : 059ll500 
3:!:!!658000 

6:786ntos 

297:803S757 
15:050~000 

Total .....•...•.• 1.04.0:6678950 
Palacio do Rio de Janeiro, em 2~ de Dezembro de 1869.

Paulino José Soares de Souza. 

B. 
Demonstração da despeza com as 'verbas d JS §§ L o, 2. o, 

5. o, H a t5 e 16, art. 8. o da lei de or!;amef&to para o ex e r· 
cicio de 1868-1869, e dos deficits que nellas se verificãu; a 
que se refere o decreto desta data sob 1r. ~U2. 

Verbas. 
§L o 

Importancia da despeza pela verba-Secre· 
taria de Estado-, sendo: · 

Com o pessoal......... . . 133:~5186~3 
{)bjectos para o expediente, • 

compra de livros, e im· 
pressões, inclusive a do 
rela torio.. . • . .. .. .. .. . !.iB: 7138566 

Despezas miudas.. ... . .. . 2:509879t 

Credito da lei ....... 

Deficit. 



.\CTO~ no PODER 

Impnrtancia da despeza 
prlaverba- Acqnisiriio 
de plantns,sementes c ou
tros objectos agricolas-, 
sendo: 

Com n traducç5'o e impres
são da obra intitulada 
Tratado da cultura da 
canna de assucar, por 
D. Alvaro I\eynozo ..•• 

Com a compra de sementes 
para serem d istribuidas 
por lavradores, e de mu
das de canna de assucar 
par a a provinda da 
Bahia, a~sim como pelo 
fretamento de na v i os 
d1stinados ao transporte 
rlas ditas cannas ....••. 

eom a acquisição e accli
maçiío da quina perua
na c outras dcspczas ..• 

f:rcdito da lei. ......• 

fmportancia da despeza pe
la vcrba-Evcntuacs-. 
sendo: 

Com os serviços das ulti
mas PXposições de Paris 
e de Hamburgo ..••.... 

Com passagens, i m pres
sões e outras despezas 
;mprevistas ••.•.•.•..• 

eom gra tilicações extra
ordinarias e substitui
ções do empregados ..• 

Credito da lei ......•• 

Jmpnrtancia da despeza 
pela vr.rba-Estrada de 
Ferro rlP- O. Pedro 11-, 
~endo: 

§ 5.o 

6:27~1S750 

6:~791)500 

~9:M7~760 
20. OOOt~OOO 

6:!l0ii85I7 

8:1818587 

~:7iltf1Wi 

i9:8ti81):!50 
·lO: 000/1000 

~H. 

f9:5~7fl760 



EXECUTl\'0, 

Com o pessoal. .....•.... 
Obras novas .........•... 
1\laterial e objt~clos do cun-

sumo .....•.•...•..... 
Despt•ZJS diVtlrsa~ ....... . 
Vi tas constantes dos balan

cetes enviados pela dele
gacia do thesouro em 
Londres ••••.....•••.•. 

i.IOã:50!l~!l!l8 
32:!:~:!3/jHO 

327:0921)299 
217:9i.i1i~l~7 

616:870:1386 

2.5s9:65tn27o 
Credito da lei. . . . • • • 2. 000: 000/1000 589:ü511}~7U 

Importancia da dt~~Jlt'Za 
pela verba-Telegraphus 
-,sendo; 

Com o pessoal pago na côr· 
te ...•.....•.•......... 

Estações c conservação das 
linhas ........... " •.• 

Objectos para este serviço, 
impressões divçrsas c 
outras despezas ....... . 

Transporte de cabos tele
graphicos e passagens a 
empregados ......•...• 

Distribuído ás provint:ias. 
Credito aherto na delegacia 

do thesouro em Londres 
para a compra de objec
tos necessarios a este 
serviço ............... . 

• 
Credito da lei .•....• 

Importancia da despeza 
pela verba-Terras pu
blicas e coluuioação -, 
sendo: 

Com o pe~stoal da ag-eucia 
o 1li c i ;d de t:ulonisação 
nesta côrte ........... . 

Com o material da mesma 
ti gene ia .. ............ . 

§ 15. 

128:!)3~8050 

6o:327n72lr 

~:627~500 
17:~338933 

49:415/1500 

269:72"1)960 
230:0008000 

§ Hi. 

8:679/1357 //··r'\ .· . \ (' . \ 
27:297r,671 ' .-,\ .. 

\· 
\ ,, 

···-:- .. 



Af.TOS JlO PllllF.R 

A' srdedade colilnisadora 
de f8'19 em Hamburgo, e 
que é paga na côrte, se· 
gundo os respectivos 
contractos...... • • • . . • U :000~000 

Publicações a favor da co· 
lonisação............. \!I:H4Jí6::!5 

Despezas com as colonias 
doMucnry.. ..• . .. . •. • 26:f87~9:m 

Pils~agens a em prrgndos e 
n immigrantes QUP. se· 
gnir1io para differentes 
provinr,ias............ 21 :7~2~32ã 

Ajudas de •~nsto a env•·· 
nlirirM, sPrviços 1'111 
i\ il~ihPrny rom :. mr,di· 
c·ão de trrr;IS dns inrlios 
de S. l.ouren•:o, P. outrns 
•••·spez'ls............. . tO: ORR,~:~86 

Jlespezas com u immigra
{'ãO nas províncias, e IJ3· 
g-·~> pela delegacia do the· 
sou r o em L'mllres .•. , . • L f ~7: 21i I ~:;s:, 

CrPclito da lei ...... . 

A deduzir: importanc•ia 
do deficit n"sta verl•:t, 
CJUC fica drpendrnte d·~ 
resoluç:io da a~s·•mblt"·a 
g••rnl, C<tmo se vê da e1!:· 
posição que aeomvanha 
o decreto n. H~:l ...... . 

1. 2R:l: :lfilliH80 
71ti: :J~OUIIOO 

2~~1:8íl5170 3:J7:2001!710 

Tu tal. . . L 01,0: li67 5%0 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Deze~bro de t869.
Paulmo José S ares de Souza. 

c .. 
Demonstmçào das sommas que se têm de timr dos§§ -i,Q, 

K", 10. U, U, f~, 17, ttl e 19, do art. 8. 0 da lei de Ol'!;a
mento pertencente ao e:vercicio de 181il:l-l869, para occol'rel" 
aos drficits dos§~ t.•, :J.•, ;,.•, H, 15 e lli do mcwto artigo, 
a que se refere o decretu desta data sob n. qoH:;!. 

Para fazer face ao deficit do 
~ t.•, verba -S•wrd 1riu de 
E~ Lado-, c de CJU·~ lr<.~la <1 



EXECUTIVO. 

ilemonstração n, será tirada 
do § lO, verba- Garantia 
de juros ás estradas de fer· 

. ro-, a qoanlia de ...................... . 
Pnra o deficit do § 3.0

, ver· 
ba- Acquisi~ão de plantas, 
semfntes e outros objectüs 
:~g-ricolas da mesma verba-, 
Garantia. etc ......•.. , .•..•.•••........• 

Para o tleticit do § 5. 0
, ver· 

ba- Eventuars da mesma 
verba-, Garantia, etc ••....••..•.•... 

Para o deticit do ~ 11, verba 
- E~trada. de J<'t>rro de D. 
l'cd ro li-, do § 10, Ga-
rautia, l'lt:................ 318: U:!~!JGJ 

Do ~ IH- Subvenção ás com· 
páuhias de navrgação...... ~71: 178~:l0J 

Para o deticit do § 15, ver-
ba- Tdegraphos: 

Do § 18-Subvenção, etc ...•• 
Do ~ i !l-Correio geral..: .... 

Para o deficit do § l6, ver-
ba-Terras publicas e colo· 
nisação-, será t1rada : 

Dn § ~-·- A•Ixilio ao Dr. Mar-
tios a quanlia de ......... .. 

Do ~ 8.•-Corpo de bombeiroõ. 
Do § 1:!-0bras vublicas ge-

raes, ele ..........•....... 
Do § 13-Insvecção geral d11s 

obras do muuicipio ....... . 
Do § H.-E~gotos da cidade .. 
Bo ~ t1-Gateche>e, etc ..... . 
Do § 19-Correio geral ...... . 

~6:6:!55\5.! 
13: 099651J8 

~:000!)000 
~:000~00() 

IOI: l3~l;)Gl0 

187: 059.~50tl 
3:t:::W5,~000 

6:7M6MO':! 
i :9501~~9:! 

1!l:5í71:7GO 

39:n~fl9GO 

337::200:)710 

Total. .......... 1. OíO: G6: ~\JiiiJ 

Palacio do Ui o de Jaol'iro, em 2'1 de Dezcml·r·J de 1869 .. -
PauUtw José Soares ,te S!Juza. 

---·..-



AGTOS DO I'ODEII 

DECRETO N. 1Wi3 - DE 2'1, DE nrczE~mno DE t86U. 

Abre ao !llinistcrip da Agricultura. Commercio c Obras Publicas novo 
credito snm>lementar, na irnJ>ortuncia de 63: 2i2Si30, pora cobrir 
âsdêspoz;1s fcltâs r>cla verba-llluminaçllo Publka- no cxcrcicio de 
1868-lS!i!J. 

Sendo insuflicien lc a quantia votada no§ 9. ", art. 8." 
da lei de orçamento n. 1:.>07 de 26 de Setembro de 1867, 
bem como a de que trata o Decreto n. 4357 de 24 de 
Abril deste anno, tendo ouvi !lo o Conselho de ~linistros: 
Hei por hem, na fôrma do~ 2. o, art. ~-o da Lei n. !'j8!J de 
U de Sctcmbw de 18~0, e do art. 12 (la (le n. 1177 (le 
U de Setembro de 186'.2, ahrit· ao 1\linislcrio da Agri
cultura, Commercio c Obras Puhlic<IS novo credito 
supplementar de G3:27't6'l,:IO para cohri1· as dcspezas 
pela verba-llluminnção Puhliea pertencentes ao exer
cido de 1868-18()9, como se vê da demonstração .i unta; 
dando-se disso conllecimento ao poder legislativo na 
sua proxima reunião. . 

Pau li no José Soares r!c Souza, do 1\leu Conselho, 1\li
nistro c Secretario dr Estado dos Negocios do lmpct·io, 
P interinamente dos da Agrieultur<l, Curumcrciu c 
Obras P11blicas, assim o tenha entendido c fa\;a ex.c
eutar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte quatro de 
Dezembro de mil oitocentos sessenta e nove, quadra
gesimo oi ta v o da Indepcndcncia c du Imperio. 

Com a ruúriea tle Sua l\lageslatlc o Impcrauor. 

l'aulino Josr Soares de Bou::a. 



EXECUTIVO. 
, .... 
hJI 

Demonstração da despe:r.a com a ,·crba -llhtmina~ão 
Publica-nu exercicio de f SGS-f 8G9, a que se refere 
o Decreto desta data. 

LEI N. 0 1507 DE 26 DF. PAGUIENTOS 
SETEMBRO DE 1867 
(ART. 8.0 § 9.•) 

CO:\'SUMO. s•:GUNDO TOTAl .. 

llluminnção a gaz. 

.!g • \Agosto .... t9"t/4 1.820.128 52 I
' Julho .•... 18 '/t 1.89\1.240 38 

.. ~ ~Setembro .. 19 3f4 Ul70.~t 1~ 
<::s .,... Outubro ... 19 1.618.011 2h 
~ . Novembro. 17 4/8 1.47!1.00:1 ãli 
~{:l Dezembro. 18 f/~ U82.126 

. <::! 

"'"!::!/ 
.., "C ' Janeiro... , :1.364.782 56 
~ -~ Fevereiro. :18 s;8 1.302.088 32 
t: ~ 1\I:m;o ..... 18 f/2 UílSt.180 48 
~ .... Abril .•.•• 18 3j8 :1.5!1'J.044 16 
k; Maio...... ,. t.73!1.264 

Junho ..... 18 3/4 1.723.949 52 

' 

\ 

.lulho ..... :IS •;4 13.900 pc ... 
-~ . Agosto .... :1!1 t;4 13.200 " .. 
~ ~ Setembro. 19 3j4 21.700 " • 
0: .,... (Outubro .. 19 :19.500 " •• 

J::.o 0 Novembro 17 f/8 Hi.fiOO " .• 
~-~ Dezembro. 18 fj., 2'.!.800 " •. 

OS CAJIIBIOS. 

7a:863Sl>a7 
fi8: 930s:;oo 
fll : fl00~3\3 
62:0828818 
fi2: \18.~8682 
58:403$775 

53: 779$82-i 
50:9648860 
fl1:124S907 
63:43!1$633 
69.002$633 
67:10iS\130 755:31Sl$722 

2078906 
1918517 
2798332 
2fl5S076 
2318375 
30<JSflt2 _:;:;I ~ 

.::;~~ {Janeiro... >> :1!1.300 " .. 2f>RS7t6 
~ . J F.cvereiro. 18 5/8 H.600 " . . 208S1S:I6 
·~ $

1
!\Iar_ço .... 18 ~h 23.1100 " • • 316$618 

c ~ Abl'll. .•.• 18 a;8 19.200 " . • 267$6!16 
~ 1\laio.. .... " 17.400 " .. 2t71J!l37 

• .tuuho .... 18 3/4 23.100 " .. 3088112 3:122~H3 
------~----~--~~~~~~--~--
Importaneia da illumiuação para a camal'a dos 

S1·s. deputados.............................. .. • . 7:2\18$000 
Jli~:1 do_ C<!n~umo de 20 combuston:s na pra~~a da 

CoustJLuu;ao. ... .... ... . .. ... ..... ....... ...••. ... 1:3HS303 
Dita da rcmoç:to de combustores de uns para outro:. 

jiOIIlOS •••.•.••••••••••••••••••••• , • • • • • • • . • • • . • • • 3!108000 

lllumiua~ão a azeilc. 
Vcucimcnto 1lus ClliJH'C~a!los c cavalga-

!lura p;u·a o arlminislrador.... . .• . . . 7:78!JH.tfi2 
Hespcza com o serviço desta illuminac;:iu 6:!SiSãS300 H:3HS762 

. Crctlilo !la lei ............. 370:1ij!IS280 
llllo 1lo tlccrclo n." '1337 de 21 tlc Ahril 

de tSG!I ............................. HS:Rutg720 ítS:!rmsooo 
Jlefieit .. .. . . .. . . • .. . . • .. • . • .. . .. . .. .. . . 63:2i2Ht30 

l'alaeio !lo Hio rle .l:meiro, em 2i de llezembro de 18<itl.
l'!l!llino José StJan·s t{e Suw:a. 

PAil'fE 11. ;m 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 4U~- DE 2() DE DEZEliBRO DE 18(1!), 

Orça a receita c fixa a dcspcza •l:t Cam ara llluuicipal da Córto 
para o anuo de 1870. -- · ··· --

Hei por bem, de confot·midadc com o disposto no 
art. 23 da Lei n. • 108 de 26 de Maio de 181.0, Approval' 
c 1\landar que se execute, pela maneira abaixo decla· 
rada, o orçam_cnto da Illm.• Camara Municipal para o 
anno de 1870. 

flECEITA. 

Art. Lo E' ot·çada a receita para o anno a que se 
refere o presente Decreto na quantia de 712:1,76fl38:S 

A s;bcr: 
§§ t.• Imposto no consumo de aguardente 

~-· Dito sobre vinhos, licores c mais bebidas 
espirituosas .•.•..•.•....•..••••••.•••.•••• 

3.• Dito de policia ..•.•••.•..•••••••.•••• 
4. o Dito de seges, carros, r:arroças, etc ..•.• 
5. o Fóros de terrenos da Camara .•.••.•••• 
6. 0 Ditos de ditos de marinhas e m11ngues •• 
7.• Ditos de armazeu~ ................. .. 
8. 0 Ditos de tavernas ................... . 
9.• Ditos de carroças .................. .. 
tO. Ditos de carros ..................... . 
fi. Ditos de quitanda .................. . 
!2. L,udemiosde terrenos da Camara .... . 
!3. Ditus de ditos de marinhas e mangues •• 
t4. Rendimento do matadouro •.•••..••.. 
tõ. Dito de tblhos fóra da ciJade •••••••••. 
!6. Dito da praça do mereado •.....•...•.• 
f7. Dito de ferições e carimbos de carros, 

carroças, etc .•••••••.•...•.•.•..•••.•...• 
f8. Emolumentos de alvarás de casas de 

negocios, etc ............................. . 
t9. Premios de depusitos •••••.••.•••....• 
20. 'faxa sobre a venda de peixe pela cidade. 
21. Dtta sobre naturalisação ............ .. 
2~. Multas por infracção de posturas ••..• 
23. Dilas policiaes ....•..•..•..•.•.....• 

24. Iudemnisações para reparos de ealçadas. 
~5. Ditas para med is:ão de terrenos de ma-

rinhas ......••.••...........••..••••••.•• 
26. L!cenças para fe~lividades ......•••..• 
~7. D1tas a ma~e11tcs ................... . 
28. Ditas a. de>raclmltcs ............... .. 

67:673~155 

63:~17tfl68 
2':!:01086~6 

H6:898891H 
~:0861$1l00 
f :8098061 
2: ~a7S971 
t:39ti8800 
2:19588~0 

126/MG 
168960 

3t :0:!78:!61 
5:5771í~6!J 

7 3: 'i 951i33:J 
lí 

lt.\:87!8900 

t9:833H333 

66:88989611 
MHlí18H 
339~33:.1 
13~~266 

21:661/IUtl 
l6:f961í"6!J 
H:3951)977 

31~~(6 
54i$666 

17:0~6b6titi 
65tlt000 



EXECUTIVO, 

~9. Alugneis de proprios municipaes ••••• 
30. Locaç~o de terrenos ttara toldos volantes 

nas praças e matRdooros .................. . 
3t. Arrendamento de terrenos de mannhas 
3~. Investidura de terrenos ganhos por ar· 

ruamento ..•••.•.•.•••••••••••...•....••.• 
:l3. Arruações .•..•..•..•.•••••••.••••.• 
3~. Restituições e reposições ............ . 
35. Cobrança da divida activa .......... .. 

· 36. Juros de apolices ..... ; ............ .. 
37. Producto de rezes r{jjeitadas ..•••.••.• 
38. Dito dfl generos vendidos ••.......... 
39. Donativos ....•.....•••.•........... 
t10. Juros da companhia Argos ..........• 
IJ.l. Custas ............................. . 
4:2. Joias e medição de terrenos no Hia· 

lengo em Campo-Grande .................. .. 
43. Muhas imJJOstas a empreiteiros ....... . 
M,. S.1ldo do exercício anterior ..........• 

DESPEZA. 

8 
7:35flj666 

H:0:!0»550 

4038460 
t:075SUO 

764»001 
!:336000t 
3:8048000 

l$ 
1$ 
1$ 
8 
·1 

8 
jj 

~O:OOOUOOO 

Art. 2. o E' fixada a despeza pal'a o I"efel'iuo anno 
na quantia d~ ................••...... 712:&76~383 

A saber: 

§~11.0 Secretaria ........... : .............. . 
~-· Contadoria ....•.........•..•........ 
3.• Thesoureiro. escriviio, advogado~e pro

curador, de conformidade com a rli~po~ição 
do art. 3.•, inclusive a quantia de 6001$000 de 
gratilicação au empregado que fôr eocarre
!:PdO de ir ás obras paga.r as ferias dos ope-
rarios ....•.........••..•...••••••.•.•.•.. 

4. o Fiscaes e guardas .................. .. 
õ. o Directoria de. obras ......•.........•.• 
6. o Matadouro •....•....••••....••.. · .. · 
7 .o Fóros de terrenos occupados pela camara 
8. o Dilferentes obras: sendo, para calçamen· 

tos U4:260i$915; para melhoramentos de es· 
tradas e conservação 50:0008000; para o plan· 
tw, melhoramento e conservação de praças 
30:000/JOOO; para aterros e desaterros 8:0008; 
11ara pontes e pontilhões 6:00i)lí000; para caes 
e muralhas 10:000~000; para reparos de pro
}Jrios municipaes o\.:Ooonooo; para aberturas 
c alargamentos de ruas6:000~o .• o; para aatu~r
tura da lagôa de Rodrigo de Freitas tiOO{jOOO 

U. o AmorLização da di vida pa~siva .......• 
tO. Custas a IJUC éstá tiujeito o cofre muni-

cipal ..•.••.•..•..... ··.•····•····· • · · · · · · 

t8:soonooo 
i3:1i006000 

H: 0038310 
35:6601$000 
i o: 990/1001) 
8:~61ifj00() 

~2/JOOO 



~fiO ACTOS IJO l'OIJ.EII 

H. Despezas judiciaes .....•......•.•••.• 
f:!. Uestituições e reposições ............. . 
13. Impres~ão das.actas, balanços, orçamen· 

to, etc ................................... . 
H.. Levantamenlo de plantas ........... .. 
f5. Expediente: papel, livros e inclusive o 

pessoal do serviço ........................ . 
16. Limpeza a irrigação da cidade, inclusiva 

administrador e faitores .......•............ 
H. Aposentadus ........................ . 
18. Eventuaes ......................... . 

2:0008000· 
1:5006000; 

6::800~000 
I! 

5:000/,1000 

110:0008000 
5:6676395 
6::612/,1333 

Art. 3. • Das quantias<lircctamcnle arrecadadas pela 
Alfandcg-a c Hecc!Jc<loria do l\lunicipio não se abonará 
eommissão ao Procurador c ao Thcsoureiro. 

Art.~. o Ficão rcvoga<las as disposições em contraria. 
Paulino José Soares de Souza, do .1\lcu Conselho, 1\li

nistro c Secretario de Estado dos Neg-ocias do lmpcrio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte nove de Dezembro de mil 
oitocentos sessenta (; nove, quadragesimo oitavo da 
lndependcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .. 

Paulino José Sottres de Souza. 

DECHETO N. HXi -- m: ~!) DE DEZEMBRO DE 1869. 

Autor·isa o llliuistro c SccJ'cLario de Eslado dos Ncgocios da 
l\Iat·inha a transferir de umas para outras rubricas da dês
pczá do mesmo llliuislcrio a somma de 22:6808321. 

Sendo insufficiente o credito eoncedido pela Lei n. o 

:Hi07 de 26 de Setembro de 1867, e o aberto por Decreto 
n. o 43~9 de 5 de Abril do coiTente anno, para as des
pezas das rubricas-Seeretaria de Estado- e - Refor
mados- do. Ministerio da 1\larinha, no exercício de 
'1B!i~,3.!§69~ Hei por hem, na conformidade do art. 13 
da LeJ n.<r 1177 de 9 de Setembro tle 186~, c Tendo ou~ 



EXECUTIYO. 

virlo o Meu Conselho tlc Mini~tro'l, Autorisar a transfe
rencia para as ditas· rub~icas, da somma rle 22 :680$32!, 
que deverá sahir dos §~ 8. o e :lO do art. ã. • da primeira 
das citadas Leis, e ser distribuída pelo modo indicado 
na tabella, que com este baixa, assignada pelo Barão 
de Cotegipe, !lo Meu Comelho, Ministro e Secretario de 
;Estado dos Negocios da Marinha, que assim o tenha 
entendido e faça execlitar. Palacio do Ri() de Janeiro, em 
vinte nove de Dezembro-de mil oitocentos sessenta 
e nove, quadragesimo oitayo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o lmperallor. 

Barilo de Cotegipe. 

Tabella •las qoantias que devem ser transferi<Jas das 
verbas abaixo declaradas, para fazer desappareet•t• o 
deflcit reconhecido nas rubricas -Secretaria de !'stad•• 
e Rt•formados. 

Para a varba - Secretaria 
de Estado ...••......•... 

Do ~ :lO. - Corpo de Impe .. 
riaes Marinheiros .......• 

Para a verba-Refm;mados. 
Do § 8. 0-Corpo da Armada e 

classes anneias .•.••..•.• 

H: OíO,)OOO 
H:G~01,321 

H:GW1~321 

22:680~321 22:680~321 

Pala cio do Rio de Janeiro, em 29 de Dezembro de i8G9. 
-Barão de Cotegipe. 



~62 ACTOS DO PODER 

DECI\ETO N. 4~~()- DE 29 DE DEZEMBRO DE {869. 

Allre ao Minislerio da l'azen•la um c~e~i~o snpQ~.e.'!l,t;J]l~r de 
3.330:0iá$i66, e aulurisa o tmnsporte de umas pára outras verbas 
tia despcza do mesmo l\liuisterio de 692:907$813 no excrcféio de 
1868-1869. 

Sendo insufficiente o credi lo concedido no art. 7. •, 
modificado pelo 42 da Lei n. :H.i07 de 26 de Setembro de 
1!:l!i7, para as despezas do l\linisterio da Fazenda no 
exercido de 18U8 a 1!:lti!.l, não· tendo chegado para fazer 
face ás mesmas despezas os credi tos abertos pelos Decre
tos ns. 4351 c 4358 tle 17 de Abril do correu te anno : 
Hei por bem, de conformidade com os arts. 12 e 13 da 
I~ e i n. 1177 de !.1 de Setembro de 1862 e art. 40 da c i ta da 
Lei n. 1507, Tendo ouvido o .Meu Conselho de Minis
tros, abrir ao dito 1\linisterio um credito supplementar 
de 3.330:015l\466, e Autorisar o t1·ansporte de umas 
}Jara outras verbas da quantia de 692:907$813 no refe
rido exercício de :1.868-186!.1, fazendo-se,a distribuição 
das ditas quantias pelo modo indicado na tabella anne
xa, do que em tempo opportuno se dará conta á Assem
hléa Geral Legislativa. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Presidente do Conselho de llinistros, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
ll Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de ltaborahy. 



tXECUTinl. 

T ubella das verbas do art. 7,. " da Lei n. Hi07 de 2G de Se
tembro de :1867, que precisão• de augmento de credito, 
e das q~te 11odem ser StlJlJWidas · 110r t1 ·anstJorte de ou
tras verbas. 

Crcdi to supplcmcn ta r: 
~ !) . • Estações de ar

recadação ...•..... 
§ :l7. l'remios , des

contos de bilhetes 
da alfandega .•..... 

Transportes: 
I1Jra o§ õ. ·- Pensio

nistas c aposentados 
Tirados: 

Do* :l. •-Juros, amor
tização c mais tles
pezas tla divitla ex-
terna ....••.....• 

no §2."-Juro~ da di
vitla interna fun-
datla .•....•...... 

I1ara o§ G. •- Empre
gatlos de reparti
ções extinctas ..... 

Tirados do § 2. •-Ju
ros da di vida inter
na fundada •...... 

Para o ~ 8. • - Juizo 
dos feltos da fazenda 

Tirados do § 2. "-Ju
ros da divida intcr
nafundada .......• 

Pilra o§ !)."-Estações 
de arrecadação .... 

Tirados : 
no § 2. "-Juros da di

Vida interna fun-
dada ............• 

Do§ 3. "-Juros da di
vida inscripta, etc. 

Do § 7. • - Thesouro 

2.970:000$000 3.330:0HiE~GU 

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

:107:5!}9~073 

68:097~252 

3:062~9:>1 

3:062~954 

28::133~000 

28:133~000 

202: ausno31 



.\CTO~ 1111 PODJm 

Nacional e Thesou
rarias de Fazenda .. 

Do ~ H. - Adminis
tração de estampa-
ria, etc .•.•.....•. 

Do § 12. - Adminis
tração de proprios 
nacionaes •........ 

Do ~ 13. - Typogra
phia Nacional e Dia
rio Oflicial .. ..•.•.. 

Do § 19.- Obras .... 
Para o~ 10.-Casa da 

moeda ...•..•..... 
Tirados : 

Do § 19.-0bras ..... 
Do~ 2L ~ Adianta

mento da garantia 
de juros, etc ..... . 

Da garantia de 2 "/o 
provinciaes á estra
da de ferro de S. 
·Paulo ••.......... 

Para o§ {4,.- Ajudas 
de custo ......... . 

Tirados da garantia de 
juros á estrada de 
ferro de S. Paulo .. 

Para o§ 18 .-Juros do 
emprestimo do co
fre de orphãos ..... 

Tirados da ~pr·antia de 
2 "lo provinciaes ú 
estr·ada de ferro ele 
S. Paulo ......... . 

30:000~000 

10:000~000 
77: om·;s t3s 

1:000~000 

1 fl~): OIXJ1)000 

t 17: 700SOOO 

'~. 022: nz:IS27!J 

Palacio do Rio de J:uwiro, 2!1 tlP IJI'Zf'Ulbl'o dt> 181i!J.-
Visconde r/,• ltaflorrthy. · 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. liM7- DE 2!) DE DEZEMBRO DE 186!l . 
• 

\utorisa o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Mat·igba e 
interino Ms negócios estrangeiros a applicar ás despez~s -d~·vêrba,') 
Secretaria de estado -,do art. 4. 0 do orçamento dq 1868-1869/ a 
quantia de 11:8008000, tirada das sobras ~a verba -Legações e Con· 
~ulados- e ás da verba- Extraot•dinarias no exterior- a quantia 
de 37: 8768759, tirada tambem das sobras 'qa mesma verba - Lega
ções e Consulados - c da de- Ajudas de custo - e - Commissürs 
de limites c de litJUidaçlio de rcdamaçõcs, - do mesmo exercido. , 

Não sendo sufllcicntc a quantia que a Lei do On:a
meu to n. o :1.507 de 26 de Setembro de :1.867 con:,;ignou 
para as dcspezas do~Lo do art. ~."-Serretariadn 
Estado-, nem a que a mesma lei concedeu para as des
pczas do § ã. "-Extraordinarias no exterior-: Hei por 
l1em, tendo ouvido o Conselho de Ministros e de con
formidade com o disposto no art. :l3 da Lei n. H 77 do!) 
do Setcmhro de :1.862, Autorisar o Meu Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocias da Marinha •c interino do~ 
Negocias Estrangeiros, a applicar ao pagamento das dcs
pezas do§ 1. o a quantia de 11:800!;000, tirada das sobras 
da verba -Legações e consulados; e ao pagamento das 
llo ~ 5. o, a quantia de 37:8765759, tirada tambcm das 
~obras ua mesma verba -Legações c Consulados -, c 
lia uos ~§ 4." -Ajudas de custo- c 7. 0 -Commissõcs 
de limites c de liquidação de reclamações-, do re
ferido exercicio, observando-se as formalidades indi
cadas no mencionado art. :1.3. 

O Barão de Cotegipe, do 1\leu Conselho, Senador do 
Jmperio, .Ministro e Secretario 11le Estado dos Negocias 
da Marinha c interino tios Negocias Estrangeit·os, 
assim o tenha entendido c faça executar, expedindo 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte nove de Dezembro de mil oitoc entos ses
~cnta c nove, quadragesimo oitavo cta lndependencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 

t•.unt:: n. 

(l .• ' t .\ 1 j;l I,' .. -~} 



466 ACTOS JJO PODER EXECUTIVO, 

DECRETO N. ""'"'8 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 186!). 

Altera a Tabella n.• 2, annexn ao Decreto n,e_678 de 6 de 
Julho de 1850. 

Attendendo ao que l\le representou o Dircclor da 
C~sa Oe Correcção, c Tendo em vista o disposto no 
art. !1>8 do Decreto n." 678 de 6 de Julho tlc 18:JO: 
Hei por bem Decretar que a tabella n. • 2 annexa ao 
referido Decreto fique substituída pela que com este 
baixa, assignada por José Martiniano de Alencar, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario Jc Estado dos 
Negocias da Justiça, que assim o tenha entendido e 
façà executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de De
zembro de mil oitocentos sessenta e nove, quadragc
simo oitavo da lndepemlencia e tlo lmperio. 

Com a rubrica de Sn:t Magestade o Imperador . 

.JosJ .llfal'tiniano de A.lencrtl'. 



Tahclla a (fUC se J~efere o Decreto desta data. 

EMPREGADOS. PENITENCIARIA. 

.;, .,; 
DIAS llE DISTRIBUIÇliES, 0: DIAS DE DJSTRIBUIÇ(IEs. ... :a 

-" 
:a 

GENEr..OS. - - :l ..---;-- ...._ ., ... 
c ti c ~ c c:i ~ 

~ ó ci ~ ~ ~ ~ 

·~ 
ti ,g é 

~ -~ • !:; .... .... ... ~ s '='> ... ... .!:; ~ s '='> 
~ ~ ~ ~ <::! ..., 

·= ~ :!_ <::! "' .s ... ~ ~ ~ ~ -'1 ~ 
.., -;; s: <,;:;. .., 

~ ;: ~ 

" " " 
.., 

õ .. .. .. """ c .. .. "' c .. .. 
"' o c 

"' 1::1 e-i ..,; ,_; ~ ..; ,_; -= 1::1 ~ ..,.. ~ <I) f-< IN M 11) f-< 

Assucar branco grosso •••• Libra •• ifG I fiO 1/s 1/s 1/s 1/s I,'G 7/s ~,12 1112 1112 lfl2 1112 f'l2 11t2 7/t2 
Idem mascavioho....... • • " .... . .... ...... til~ ift2 1112 1/12 1it2 1/12 1112 7/i2 1ft2 
Armz.. ... ... . •• • . .•••••• >> 1,'4 .... .... 1/4 . ... . .... 8f onras iJ4 1/4 if. l/4 lJt, .... 20/onças fJ 4 
Azeite doer ............... Quart.• 1/so ····· 1/so .... .... . ....... f/so .... 1!so • ... 
Bacalháo ou peixe salgado. Libra •. .... .... 

'i;~~ 
1,2 8/on-.:as .•. • . ... . ....... f/2 .... 8fonças .... 

Café..................... " 1/2o -1/:!o 1f2o 1120 1/20 i/20 7/20 1120 1120 i/2o lf20 i/20 i/20 1/2o 7!20 1/20 
Cangica .................. Q.'"'· .. ····· ..... 1/200 1/200 .... 11200 .... lf200 41200 
Carne verde .••...••..•••• Libra •• 1 1 .... 2 <fi; 1 .... 1... 1 ........ !!<fi; 1 
Idem secea. • • • • . . • . • • .. • • ,, f!., i f~ t Q .... f/2 2 <fi; .... IJ2 1/2 lf2 .... .. .. f/2 !! <fi; .... 
Farinha •••.••....••..•••. Q.tas ••• 1125 i/~5 1/25 1/25 1/25 i/25 1125 7125 1/25 _f/25 1/25 1/25 i/25 f/25 1hs 7/25 l/2s 
Feijao.......... .......... ,, 1175 1175 1175 1175 if7s 5175 .... 1/75 1/75 1/75 .... 1!75 117s 5hs ... · 
Manteiga ................. Libra .. 1132 i/:!2 1132 1132 lla2 1132 1132 7132 
Matte em folha........... >> 1/64 1164 11s4 1/64 i/64 1/64 f/s~ 7164 
Pão ...................... Onça •• 16 1G lü lti 16 16 16 7 'ffi 8 8 8 8 8 8 8 3 l '2 'ffi 6 
Sal •• ,,,,,., •.•.•...••• ,. Q.tas,, 1h5o 1/75o 1hr.o 1/750 "hãO f/750 1/750 7hso 1/750 1/750 1hso 117so 1f7so 117so if7so 7 '7solfhso 
Toucinho ................ Libra .. 1112 11i2 1112 1/r2 f /t2 lf12 1/12 7112 1/i~ 1112 1112 iJt2 1112 lft2 fJt2 71121 1112 
Vinagre ................. Med.••. 1/too 1/100 1/100 1/roo 1/100 lflOO 1/100 7/1oo 1/too 1/too 1/100 1/100 1/100 lflOO lftOO 7flOO l/100 
Verduras c condimentos •• Réis ••• 5 5 5 5 5 b 5 35 5 5 b b 5 b 5 3ál 5 

Dccr. u.• 44!~ 

PRISÃO SIMPLES. li 

"' DIAS DE DISTRIDUIÇliES, ... 
:a 

~ ... 
~ .. 
IN 

i/12 

.... 
1/20 

.... 
li2 

1125 
1f7n 

6 
11750 
lil2 

1/tOO 
5 

:l ., 
~ ~:i ~ .; c "' 
.!:; .!;; .!:; .!:; ~ s 

"' ~ ~ ~ ~ <::! .., -;; .., .. .. " .. <::! õ .,.; ~ oê ... <I) f-< 

lft2 t/ t2 1112 liJ2 1112 7it2 . ... .... f/4 . ... 8Jonças .... 1/so . ... 1/so .... ·'··· f/2 . ... 8fonças 
lf20 1120 1/20 1120 lf20 7/20 

l . ... . ... 2<fi; 
f/2 1!2 IJ2 2<fi; 

1125 l/25 if25 1/25 i/25 7f~5 
i/75 1/75 .... 1f7r:. 1/75 5/7s 

6 6 6 6 6 2 <fi; lO/onças 
1/750 1/750 1!750 f/750 11750 7hso 
1112 1fl2 1112 fj 12 1112 7fl2 

1/100 lflOO 1/wo 1/ioo 1/too 7ftoo 
b ã b 5 b 35 

José ./Jtartiniano de Alencar. 

.~-·· 
~~---~\\\U~'· j;~ 
J' ()...\; 
í' '·') 

.... 
' 

'/)> -1 
r'<,-
~ os .. <· 
~ (l - ·~ ... '\) -/;;.· 
~ v~ uc... 1·u'r ~r 
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A C TOS DO PODER EXECUTIVO, Mi7 

DECRETO N. 4íí8 .4. - DE 31 DE DEZEl\lBRO DE 186!). 

Autorisa o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra 
para applicar ás despezas com diversas rubricas do exerciciõ"dé 

( 1863 a 1869)a quantia de 1.105:549U767, tirada das sobras ,·e
~ificadas li"õ SI 6. o da Lei do Orçamento do mesmo exercicio. 

Não sendo su!Iicicn te,; as quantias votadas nos ~§ 7. ", 
l2 c Ui e Repartições de Fazenda do art. 6." da Lei 
n. li)07 de 26 de Setembro de 1867, ampliado pelos 
crcdi tos extraordinarios e .. mcedidos pelos Decretos 
n."• lJ:266 de 31 de Outubro de :1868 c 113411 de 23 de 
1\larço de :1.869; tendo ouvido o Conselho de Minis
tros : Hei por bem, na conformidade do art. 13 da 
Lei n. H 77 de !) de Setembro de 1862, Autorisar o 
.Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra 
a applicar ao pagamento das despczas daqucllcs pa
ragraphos a quantia de 1.101"i:5í9~707, tirada das 
sobras da verba 6." do referido exercício de 1868 a 
1869 , c distribuída na fórma da tabella que com 
este baixa, observando-se as formalidades indicadas 
no mencionado art. 13. 

O Barão de .l\luritiba, Conselheiro de Estado, Se
nador do Impcrio, .l\linistro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, assim o tenha entendido c faça 

, executar. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta c um 
de Dezembro de mil oitocentos sesl'enta e novt>, rtua
dragcsimo oitavo da lntlcpcndencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua .l\lagcstadc o Imperatlor. 

Banlo de .lltw·itiba. 

Tabrlfa. tli$ltibntira a que se 1'r•(et'l' o JJecrt•lo tles/tt data. 
-Art. IL • da Lei n. Hi07 de 26 de Setembro de 1Sii7. 
r Decretos n. "" fJ:266 de 31 de Outnbro de 1868 e ~3H tl;J 
~3 dP. .llfarço de 1869. 

~ 7. • Corpo de Sawle c Hospitacs .... . 
~ 12. l!'abricas ....................... . 
~ 1~. Despezas evcntuacs ............ . 

llcpat" Lições de Fazenda ........ . 

l'alacio tio llio tle Janeiro, em 
tle 18tm.-1Jttnfo tlr! Muritiba. 

--·~-

2!H :902S761 
Ta,O: 777/fr9il7 

7tH: 799~237 
H :Oii9~812 





CATA.LOGO 

OAS 

obras qne se achl\o á ventla na lypograplaia nncional. 

.\tldltameoto á coll~cçilo das leis c decisões tio governo do 
Jruperio do Brasil l'Xpedidos pelo ministerio dos nt>gorios 
da fa7.rnda no ao no de 11!Gi. Feitll em cumprimento do 
oviso do mr~mo mlnisterio de ~7 de .Janeiro de 1866 por 
Emílio Xa,·ier Sobrt'ira dl' l\lrllo, contador da thesouraria d•l 
Pernambuco em commissão no thesonro.-1866 ........ . 

Apontamentos rxtrahidos do relatorio de Mr J. Quincy 
Allnms, ~ohrl' prsns c medidas dos Estados-Unidos, por 
F. C. da ~. T.-1833 ................................ . 

Appllraçào da algebra á geomett·ia, ou geometria analytica, 
sc~rnndo o systema de l..acroix, redigida paro uso da escola 
militar, por José Saturnino da Costa Pereira, senador do 
imperio, e lente da mesma escola.-JSU ............. . 

Artigos de guerra do conde de Lippe ••••••••••••.•••.•• 
Cmligo commercial do Imperio do Bt·asil. (Lei n.• &56 de 2á 

de Junho de 1850.) .................................... . 
Colleeção das leis e decisões dos annos de 

pnr.ço~ • 

õOO 

~sooo 

500 

23000 

ts:a-em 1 vol........ ... .. • . .. • •.. . . . • . .. • .. . . .• . . .. • ~.'1200 
ta:1f•-cm 2 vols ... .. ... .. . .. . • . .... .. .. . • . •• .. • .. .. .. 48000 
1835-ctú 1 vol... ... . ... .. . .. .... .. .. .. .. .. .... .. ... 38600 
1837-cm 1 vol.............. .... .... .. •. ............ 35000 
JS.lS-cm 1 vol...... ... • .. . • . • . .. . . • • . . .. • . ..... .. .. • ~S30il 
1839-cm 1 ,·oi ................................. ,..... 1g~oo 
18i0-em 1 \'oi .................................. ;..... 180011 
1811-em 1 vol .................................. ,.... 1S90il 
t8i2..!..em 1 'oi....................................... 3651111 
1813-em 1 \"oi. .... ._..................... . • . • .. .. • . .. • ~S500 
131~-em 1 vol.... ••. . .. ............. .... .• . .. ..... •• • 11SSilO 
18 t.-r.m 1 vol... . . . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . ~/i300 
l~iH-cm 1 vol........... ... .. ....... ... • ... ••• .• .... • 2$600 
1H47-r.m 1 vol.................. ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . ~IIGIIO 
1818-mn 1 vol .................................... ."... Jfl800 
tal !l-em 1 vol... .• .. . . .. • . • • • • . . • ... •• . . . • .. . .. .. . • .. :!S40fl 
18fJ0-cm 2 vols........... ..• . • . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. • .. 5R8110 
1Rã1-cm 2 v ois....................................... 581JlO 
Jf\~2-em 2 vols................ ••. . . . . . • . • • . . . . • • . ••• • 58200 
lR&::-em 2 vols ................................ ~~et-·· ............. 
18~4-cm 2 vuls .............................. ~~-:~tjC~i!lO~l. 11 _ .. ~. 
JSá&-em 2 \'OI~ .......................... ;~;,.\~·\·tlCIOS'6flll~ L•4lf,;' 
1856-em 2 ~ot. .......................... ·~···~\,\..... 5~300 ;;';?. 
18.>7-cm 2 'ois .......................... , .~V....... 68600 ~ 
18{)8-cm ~ vols, t t t tI I 1 I t' t 1 I I UI I. I 1 I 1 t t, tI -:y, I .. 0 t 11• aaaoo 

I .._ 

\.. "' 
~ D··" ~oo~ 
~.,'- " /1 !_ i' .; I "' 

-=-- ___ -:-__ p. 



Collecção das leis e deeisiies dos annos de 
18511-em :2 vols .............................. , ........ . 
tRfiO-em 3 vols ...................................... . 
1861-em 2 vols ...................................... . 
1862-em 2 vols ...................................... . 
!81i1-em 2 ,·ois ...................................... . 
!SGí-t~m 2 \nls ........................... , .......... .. 
Jll65-em 'l \'OIS ..................................... .. 
!866-em 'l ,·ois ...................................... . 
!Hii7-ern 2 \ltls .................................... , . 
18o3-em 2 ,·ois ..................................... . 

Collecç:\o de leig patrias pnm uso dos jurados no Impcrio 
do Brasil.-1836 •••..•..••••••..•••.•••..•..••..•••• 

Collecç:\o de leis, pro,·isiif'S, dt••·isõf'S, eireularrs, pnrf:trins, 
ordcn~, ollkios c a\isos sohrP tt•rn•uos •IP tnarinhas, •·n
lhidos e ordenados ~tdn t'apit:lo "'' eng~•uht•iros Pt••lro 
Moreira da Costa Umn, direetor •h• 1.0 tlistricto das ohras 
muoicipa~s da ('(}rtc ~ ins1wrtor ''"marinhas. (D~ 1 dt' ll••
zt•mbm 1lc !(;iR :111 !." tlt• .lnlhu d(~ ISiiii).-!SfiH ..••• , .• 

-- additada até G de (lezcmbro de 18lij.-JSC5 •.•••.•.•• 

Compendio 1le metrologia para uso da< rscolas primarias 
pelo Dr. J. •le Lossio.--tsn: ............................ . 

Cltllli)('Jltllo tia histori:t aulif';a, por Cayx e l'oi~son, adop
lndo pl'lo conselho t·t•:tl dn HnivPrsilf:tdf' dt• Paris, para o 
ensino dos collt~gius n•;tr:' t' outros (1Sl:tiH'IPeiJHPnlos (1;1 iu_,._ 
truecãn pnhlio•:t, maud:Hin lraolnzir " :11lnpl:ul•.o para "'" 
dos âlumuos do impl'ri:d roiiP~io dp Po•dm 11.-IXíll ..... . 

Conapl'ndio da histnria rom:uw, por D~ llou•ir f' Dumunt, 
adoptado Jtt>lu const•llto real da uni\'t>rsidad1• de Paris, par:1 
" ensino dos collt•gins rc•ars e outros cstahrlt•eimt•ntm: de 
instruc~ão publira, llllliHI:Hio traduzir" adoptaofo )Jura uso 
dos alunwos do imperial c•1llo•giu de l'edm 11.-1~10 ..... 

Complemf'nto dos l'lem<'ntns de alg<'hm 1IP Lanuix, postos 
(~Ol língungent para uso do~ ahtrnno~ da l'f';il tll·adrrnia •ni-
Jitardt•sta t'lirtc.-l~J:: ............ - ................. .. 

Cnn"tilnição uwr:ol I' dt'll'l'<':' do o·itl:uliõo. : :urn t":posiç;w 
da moral pnhlica, t·onfonur " f'S)liritn d:: r•Hhlilní•;lo do 
lmperio, por Joso! ola ~~~~a l.i>ltoa ,-"" l~~~ ........... _ .. .. 

Constltnlçi\o politÍI'a do latpl'rio do llr:tsil. (Cana dp IPi do~ 
25 de 1\lan;o olc !82\.) .............................. .. 

Contest:u::io da hisforia " ec•ns11ra olc :\Ir. l'r:lflt "'I"''' 
surt·essos do Brasil, pel•t ltarãlt de t::IJTÍI. -I :ih ....••.... 

Corres1tmule11cia entre o tninistrrio da l'a7.rnd:t r a lf'ga
ção em Londres, couceruentr ao Pmprcstimn rontrahillo em 
1 SG5, c publicada pm· nrdPrn do 111m. e Ex. ~r. fOIIsr
lheiro .lo;1o 1la Sih':t Carr:l:t, ministro" St'<'rl'lari•t tle t•st:ulo 
dos negocias da fawnda. -181;1: .....•.•..•.........•.... 

Dlssert:Jçào ~obre as plantas do nrasil 11111' pod!'JII d:tr 
linhos prOJirios para muitos 11sns ria sociedade, e supprir 
a fnlt:t do c;;mh:unn; indngndas de onl1~111 olo príncipe re
gente nosso sl'nhor, pnr M:tru~t·l Arnulu dn Cauwrn, doutor 
em medidna.-1310 .................................. . 

Jnementos de astronomia p:tra usu dns alumnos da aca
demia real militar, onlcn:tdo> por :\lauocl Ferreira de Araujo 
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GuimarJes, sargcnto--mór do real corpo de r.ng(lnbeiros e 
PRF.Çns. 

lente do IJUarto ntmo da referida academia.-1714 ....... . 

Elementos d!' mccanica, redigiclos paro uso da escola militar 
por José Saturnino clu r.o,ta Per<'ira, sennd•1r do imJtcrio 
e lente 1la mesma esrola.-1842 .••.••••.•••••••••...•. 

Ens11io sohrc n pro1•rsso ci\·il por m~io de jurados c juizes 
de direito.- 18:35 .................................... . 

Ephemerlfles do imprrial ohsrnatorio astronomico para 
n anno de tSr.2.-1Riil ................................. . 

--para 181i9.-tsr.s ............................ ' .... .. 
l~ltitonu' histori:e saera•, anrtorc C. F. Lhomond. Notis 

selrctis illustnnit ))r. A. Castro Lopcs.-185i •••.••••.•• 

Esc•ol:& do latH~rirn ou imtrucçiio para os corpos de lan
niru' sobre o eu•rddu, mmll'jos c m;tnobras tlc lan~a.-18!>0 

l'stndos elo hrm commum r rrnnomia politiea, ou scirnl'ia 
das leis natnrae:; c c·.n is de animar I' rliri~ir a ~l'ral in
rlnstt·ia, e prnntnlr•r a ricttH'ZU nndnnalc• pruspl'ridacle elo 
Estado, Jtor .lo"' d:t ~ilv;: Lisboa cln 1~ons1~lho ele Smt l\la~:rs
t:uiP, dt'JIU!ado da real junta do l"oiOml'rcio, desemhar
!!arlnr tia easa d:t snpplit·a•;ào do reino do Brasil.-1820. 

Ellcrcieio ele hayonela.-18~1 ........................ . 

(<'ot•mul:u•io r•hnrnmcentieo pnra uso dos hospitacs e cn
ft•rmari;~s militat't'S dn Brasil, n•cli~ido por uma commissão 
I'IIIIIJH"Ia dos rlnntnrrs .José Ribetro de Souza Fontes, Luiz 
lland1•ira de Gou11'a, Au~usto C1•nrlido Fortes de llusta
mantc ~.-.c Antonio Corrcn de Souza Costa pm· ordrmclc 
S. Et. o ~r. rousclhriru .Julio l.nstoza da Cunha Paranagmi, 
ministro ~~ seet·etario de estado dos nrgodos ela guerra, sobre 
J!I'OJIOsta do• 1.<> mmuhro da l'ummissilo J)r. José Ribeiro 
o]P. Soma Fnnl.t•s. drurgi;lo-múr dn c~crl'itu, chefe do COr(IU 
de satull'.-18il7 ...... -............................... . 

t>N>In~ia l'll'ml'nl~r applicada it agricultura e industria, com 
um dirt'itm:trio dos tl•rmos geolo~il-os, ou manual dr l!l'nln
l!iil. Pm· Nrrco Bouhér, profcs,or em Paris. Traduzido 
da ·~.a rdiçüo.- lt-> i6 •.••.•••••••.•..••.••..•.•.•.••••• 

Hyoh•ogt•IIJtlti., du Haut-Sno-Francisco e du Rio rias Velhas, 
ou n•sullats ao puint tlc HH' hydrographiiJIIC d'un \'oyage 
rll'rrtué dans la provinec de l\linas Geral's, por Emm. 
Liais. Ounage puhlié par ordrc du gou\'ernl'lncnt du Drrsil 
Pt at·nmpagnt' tll' carte> lelél's par t'auteur awc la cullabo
nttiun dP :\1~1. Eduardo .lust! de l\lurars l't Ladisláo oh~ 
Souza :\ll'llu l'\rtlo.- 1865 •••.••.•.••••..•....•.......•. 

lmJ•c•·imt•s n•sulurürs do rnnsPlho de l'~tdu ela srcçnu ele 
lazrtuln drstle o auuu t•m que rnmc•çou a funcciunar o 
mt·smo t·onsdhn ntf\ o dO> IS6á, ntll i~ idas por ordem do gn
nmlft Jtor Emilio Xnlirr Suhn•ir11 oh~ 1\lello, c·ontndur du 
llw ouraria dr razPnola cll' Pernambuco Pllll'UIIIllliss~ouo the
souronaeiunal. Vol.l o .\nnosde un~a 1~,1.-1867 •.••. 

lnRnenci:& ela dil ida puhlica suhrc a Jlrosperidadc _ !Jas,na
~~it•s, Jlllr )I. 11. Traduzido elo Ínlllt•z til' ordt:P~~tln ·11Jm. c1, 
hn~- Sr !ll.anocl dn :\asf'imcntn Cn:ll:n o_l~j~v:\.,~lf- ~~•HI\u 
"" ~na !\lw;t'>Ladc o IJupr>rndor, mun: <1. t-.:\c~·l>tano de• 
t•:,tatlo dos nr;:ncios "!' f:tzcn•h•, pr ~M-Jio trihuunl tl•• 
tlwsuuro puhlu:o uao·tonal, l'k., :iltcQ, t'le., JJOr .\ . .1. 
da S.-[:J·::, ......... _ .......... /'~-· ............... . 
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.lftstPIIP-ÇiiO pnrn R ti\:mohr:t riR holllbn C da t•scarlu olc 
gan~ho, para o Pmprcgo do sarw c dos w'os d~ sahaçno, 
nprrsenlltda ao 111m. e Em1. Sr. runselhdru João Lins 
\'ieiJ·a Cansansão de SinimhÍI, ministro c srm·tario de 
t•stndo dos Jlt'goeios ria a~rit·nlturu, t·omnwro·io t' olmas 
puhlkas, e appru\·ada pelu s~u MH'o·rs.·nr " Eun. S1·. ma
rer.hal de r.amJIO t•nnsrlhciro )•,.dro oh! Alcnnt:ara llo!llr•;.mrrlf'. 
Por .JuverH:io Manoel Cabral de M"m·zo•s, mnj"r •I•' moge
uheiros e dirce.tor geral olu corpo de homhciros.-1Bti3 .••.. 

Jnstraacçt'•es sobre o tiro, contendo a~ ro•gra~ du firo tlt! 
dilfcrcntcs armas port:llt'is com IMI11s t•spherkas; traohr
zidas do franccz 1101' ordrm olo llhn. Em1. ~;r, cunsr
lhciro Manoel Felizardo do! Souza c Alcllo, ministro e secre-
tario tlc rst:uJo dos nt'got'ios du ~nPrr;t ........... ...... . 

l.ic:õc•s nlcmentares ole 11111il'a pam n>o tia r.st·ola militar 
do llio tle Janeiro, redigidas por Jost\ ~alurninn da Costa 
Pereira, senador do imperio e lentO' da mesma rsrola.- 18H. 

I.ições elcmcntarrs de ph) sio·:r scpmolo o pro::n•mma do 
p,tutlo do cnll!'gio dn Pt~olrn 11 , do! I s;.t; , para uso dos 
alumuos do mesmo rollt>;;io. -I ssr; .•.••••••.. , •.•...•. 

Mnchiu:ts (as) de Yapor ewlieaolas fa111iliarmrntr; com um 
pshoço historit:o de sua im!'ução e progrrsshos melhora
mentos, suas applir;açõ!'s ;'a mrv!'gaç<lo, ctr., etc., pelo 
1\cv. Dionizio Lardnf'z, Sl'~nitlo de :Hitliç(jes e notas pm· 
Jamcs llenwich. Tr·atlucciio feita sobre :1 :;a edição amc-
rieana JIOI' C. B. 0Ltoni.-l8í6 ....................... . 

Manifesto ou etposição furulatla c• jHo;tilirativa do Jlroct~
t.linwnto da curte tlt. Brasil 11 rcsprito do gmcnw tias 
provindas unidns do llio d:1 !'rala, I' dos mofin•s !JII~ a 
uhrigárão a dcdarur a gurrra ao referiolo goYcrun.-Js~:,. 

Mllnu:•l do cmr•re~ado dr, f11zrntla. Collet:~ão elos :1dos Jrgis
lativos c cxceutivos c~pt•elidus Jll'ln ministcl'in ela fa7f.'IH1a 
t~lll JS(;lt. l'nhlicao;;io aunua, por Augusto Fn•tftoriru Coliu, 
primcirn ollicial, drrfc dt! srr~;io ol11 sce·retaria de estado dos 
nego cios da fazenda. Torno I."- I SGG ....•.•...•...••..•. 

--Tomo 2.0 -1867 .................................... . 

-- Tomo 3. 0 -\86S ................................... .. 

-- Tomo 4. 0 --li>ti9 .................................. . 

lti:IJIII:~ do sul do lmperio do 13ra;il o: paiz•~s limilrr.phe•.<, 
organizado ~cguudo os tn1hnlhns 111ais n·r~ntt•s por orcl~·1n 
tle S. Ex. o Sr. conselheiro An!.onio Francisco d<l l'm1l11 11 
Souz;J, minislro e Sl'rr!'tnrio d01 (•stado dos nr;.wcios da a;.;ri
nJilura, cummcrdo e olmas publicas, Jll'los cngrnhciro.< 
ci\iS 11. L. dos Santos \Veruro·k e C. Krauss.-IS!i5 ..... . 

-- colorido.-1865 .................................... . 

Memorla da orif!em, progr·essos I' ofenJdt•ncia do quinto el" 
ouro rr:1 provinda de Minas lit•.nw,, 1•nr .losi: Antonio ;ia 
Sih·a Maia.-18:!7 ..................................... . 

llll!DIOI'ia ecouomica sobrr a planta~;in, t•ull ura ~~ prrparaç;io 
elo cluí. Escript;l por F1·. Lrnndru do Sat·rameuto,lic.t•uciado 
1'111 phylosophia pela uni\ersidadc t.lc Coimbra, proft·ssor 
de hot;mica e agricultura na muito leal, nobre dtlad~ 11 
eõrtc do Hio d11 .Janeiro, dircrlur dos impcri:ICs jartlius do 
passeio puhlkn ela e~eklc c bolanieu ola lagola de llllllrigo 
dt~ l"rl'ita:->, sodo f(liTt'~}'ou,kul'' tia~ aradf'HJius n·al das 
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~eirndas de \lnnich, da orlhil'ultural de Lon•ln·~. •la so· 
f"icrla•lt' rral tlt' agricultura c bot mira de Ganrl, c rlo 
instituto t:olumbiauo.-18~5 ........................... . 

llll'lmm·ia rronomira sobren ra(.~ dr.~tado Janil!rro da capital 
tio Crar:í. Com os nwios d~ nr~anizar ns srns rl'banhos 
pr.r prinripit•s rurnr~, aJwrfri.;n.1r a rsp,.•·ic a.-tnal rlr snas 
m·elhas. r. •·ontlmir-se nu trntanwnto drllas r das suas lns 
em utili<latlr. c:rral do •·ommrrd•J do llrasil " prnsprrirlarlf' 
1l:1 "'"""a capitania, esrript.a c totl'l•rceirla ao prinf'ipr n•:.:•·ntl' 
nnsso s•.,nbor pelo trnrnte •:nronel .João 1la ~iha Fr.ijio, u:t
tnralista da ml'sma c:~pit:~ni:t r socio rmTr.<pondl'nfc d:t rr:tl 
academia das sricud<ts de Lishoa.-lS!l. ............. .. 

!llemoria rstatislica da provinria de GoYa7., dhidiola fl!'los 
jul!!aolos dr s11~s duas romnrcas r na filrllla •In rlrndto 
rnvi:tdn 11ela secretaria do imJwrio; esl-ripta por determi
naç~o do Exm. rnuselho adminislratim da provinria, e 
conforme as infurmao:ües que se rcn~IH'r:Jo dos difTPrentes 
julgados.-1832 ...................................... . 

lftemm•ia sobre a canella do Rin rle Janeiro, on·rret•itla :w 
prinripe do nr~sil nosso srnhor prlo sPn:lflo da •·anwra da 
mesma ri•ladc no anno de 17!1'~.-1809 ................ . 

l11emoria sobrP o rrcrlito rm !.;Pral, n:wraç.ürs rl•• rrr~lilo e 
t•ah::ts dP nn1ortização C" suas fnncci1Ps ~ ro1u nn1a ~~pnsiçiio 
··~m'la das operaçúrs c rxprdkntc da rai~a de amorliza~ão 
•lu Tmpcrio do Brasil, por F. C. ~. T., inspretnr ~rral 1la 
UICSIIlil CilÍXfi.-1HJ:! ..•.•••....• •..• , •••• , .......• , .. , . 

ltlem•rwia sohre o !!az illnminantr extrahido flr• ran5o •I~· 
pNlra, on 11<~ matrrins gordnrnqs, por ~lig-twl 1lr Frias P 
Yas•·onccl!os, trnent.r eoronPI tle Pn~rnhrirns. r nH•mhrn 
r·orrPspondPnlc do institntn hi;lorico P gl'ographieo hrasi-
leii'0.-18\7 ......................................... .. 

::tlemot•i:' sobre as prim·itl:lP!ô ,·ansas por lfllC •IP\'1' o nr.1sil 
rras~un1ir os srus dit'ritos e rPnnir ;1s sna~ pro,·int'i:J~. 
nfTrrerida ao prinO'ÍpP imperial por fl .. J. (~ .-l'Jill\0 1la 
rcgcncra(ío do Urasii.-1R22 .......................... . 

l11('moria soht•r a 'i:1gcm rio porto •I c ~antns r. r·id.ule 1lr\ 
Cuvnb(t, organizada r ofTPfl'fiola a S. l\1. lnlJWrial o Sr. D. 
Prrh·n I, lmprrarlor Constitnrionnl " Drfrnsor Prrprtuo 
tio nrasil. por Lniz d<· A lit!f'OUI"t' Stlrgt•nl.o lllÔr c•nw·
nhriro. CllJIIh;i, 1:!~: •• -t:l:ln ........•....•........•.•. 

llt\htllut•gi:t. ColllJH~ntlio )Htrn u~u da ~.a nuiPira do fi. 0 

11111111 da t!scola militar.-! RIS ......................... . 

:Uontanllistica nn artr~ rlc minr•rar. Cnmpr.nolio para uso 
•la '~.· t•adeira do 6. 0 anno da escola militar.- 1818 ••.•.•• 

Otlh•in~ e instrncçfors rl:l dirrdoria geral do rontcneinsll, 
•·.ulli~idos JIOr ordem do procurador fiscal dn thcsouro na
o·innnl r• •lirrctnr !(f'J'al do •~onteucinsn n l'llll.~l'lhriro .José 
Carlos de Almeida Art\as. Tomo 1.0 1~50 a 1851.-1867 .•• 

--Tomo 2.• 185:> a 18G0.-1SG8 ....................... · •. 

-- Tomo 3.0 18Gf a 1SG:;.-18G!l ................. , •• [::. 

--Tomo L• !SGG.-1867 ........................ ·f;; .. . 
--Tomo &.o 1867.-181iR ....................... ~:.; .. .. 

f'rqnt•uo cttlho••:ismu hi~torieo, f'nntcnoln em l'OIIIJlrndill a 
hi~toria ~agTittla c dnutriua rhri:olflll, coUlJHlsto ~•n fntiWt'Z 

!!f I"''" .\hhaoll' Flrnry, •~ trmlmiolo l'm porl\1~111'/, de unlrm 
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dn gont•rno im1u~rinl, pur .loal(uim .Tostí da ~ih·eira, di
rllt'.tor tia Pseola de (lrim•~i..as l(~tms da ctirte e seu mn
Hidpin. f' ara mn das mrsm;1s t>scolas.-1856 ••••••••.•• 

p,.Of!e•anu!la tln rnsil;o tio imprrial t·ollr~:iu tlr P~tlro 11 
para o anuo 1f•t·tho •h~ Uifit •....•.••.••.•.....••••.••• 

-- pam ISG2 ••••••••••••..••••.••••••••.••••.•••••••••• 

·-- [)i:fil j()fl~ .••.••.•..•• <•·• ·••••·•••••••••••••••••••• 

-- (lara lHI;;), .•.••.•.••.•..••.•.•••.•••••••.••••••••.• 

l'l'nJu•sta e rr·latorio do minist••rin ola fazrnda, apreseutatlo 
~i oJSSPJJthléir f!Prcll lrgi ... Jatha nn L•t srs!"fíO da rf('t•inta Ie-
gi..;lat·nra. ---l~·tiO •.•.....•.......••..•••••••.••••••••••• 

Ut•:•;lm<•nto pl''" bional )1<!1':1 o ·.o·n i o; o o• tli-.·iplinn olos na
\' i os tia HI'IHiHJa r4•al, (pl!· por· urdt•zu ele StHI !\lngestudc 
dPVI' snrvir olt' rrguLwwnto aos GOIIIIIHlllllautcs dn csttuadrn 
c n;tvios da mes!lla sPnhora. Nmamcnte rcimpre.sso por 
onlem de :o'ua ~lil/.:l':;taole o IHHwrador.-18~:. ......... .. 

Jl.(·~~ul:un!'uto rio r·rPditn ro•:1l. (IJPtTeln n." 3171 de 3 de 
Junho de [.)(if>.)- n·.r;;, ................................ . 

fl.,~II(:UIJI~IltO para a olisripJina I~ I~X!~I'CÍ!'ÍO tios regimentos 
•lu l'IIYilll<~ria tlo t"~~rrito tlc :-; •. \. 1\. o pl'incipe regente 
fio I'Pino unitlu (lt• Porlu~;~l 'I Hra:-:il c~ Algaa·n~, e para ns 
uhrigm:(,ps P SPn i1~o Jmrli('u!ar rios ollidttt'S, offidaes iufe · 
riorrs (· soltlaolos, fpilo por nrtiPIII o lo mesmo srnhor prln 
man·•·!Jal ::enrr<~l•uart)IIPZ do Canqw Maior, lorol Beresrord, 
t·nnnnanoi:IIIIP em du•l'o• do t•\o•n·ito de Pnrtngill.-18á2 •• 

llt·e!nhunt•uto das h~·pothrr:ts. 'Lei n.o l n7 de :'4 de Se
IPmhro oi•• 1 w; \ e de1-rt>lo 11." :Hs:~ de 26 de Abril de 
t::>i.i5.)-tBti5 .......................................... . 

Ut·~u!anwuto do impo>ln do sello I' til' sua arrecadação, tlc 
l~lill. {lknl'ln n." ~~ t:: oiP ~li do• D··lCmhru ole 1860.)-18lilJ. 

·--- de 1~lli~l. Dl'l'''l'lo 11.'• ~:l&í ''" 17 de Abril de 1869). E 
f)('lTPtn:- Ih. -'•:::~~)~ c: IG, ·'t~~:~.'J. ~~ 't>lfJ6 de 20 c~;; de ~lart;o, 
<• 17 ,. ·~i doo .\hril olo- ft;l;~) ,. IT'I"'''lil'os l'l'!!Ulamenlos. 
-IXIi~J ......•.•........•....•....•.....•.•••••..•••••• 

ltt·~~~3lamt•ut.n o la ,inu!11 dP In :.:intw poihlic,1. (Decreto 
11." l'\:!X olo~ ·~~~ ''" ~r·t:•:11hrn oh- 1%1 e outros, c dil'crsas 
c!Pt:ÍSCII'S a rr~pdtn. )-l~li:;. .....•...•. , .....•••.•..••.• 

n~:~nl:"n·:·n:o das all,tndPgils " IIH''<Is de rrn<Ii!s. (IJeercto 
11." 2.i!7 dr' 1~) 1!1' :-;,.,,,nhro do•l8!i(I.)-18GO •••••••••••••• 

--- illlllnf:Hio o·nm loolas as h•is, dccmtos c decisões do 
~ov<•rnn qur " lf•m att .. rado e c~plicado •lcstle a sua pu
hlio·aç;io ill<i I l<•z,.mhw <h·. t xt;;, ,. com as disposi~ões nn-
1~~riurl's ctnP ainda se adt;iu cnt \IÍgor, ren1ontando ao 
rc~ulamP<tln tlc 22 de .hwho de 13:16, por Elenterio An
~nslo de Allahytlr, h~rharel rm olireito, ollkial do con
tencioso elo th('souro naeioual.-18ü0 ..•••••..••.•..•••• 

Uc~nl:uncntos para a ordem •lo juizo no processo com
rru•rdal fJill"a os trihunw~s tio c·ntnm~rt.;io c para o JlrOccsso 
ol:1s t)lll'hr;IS. (llo•o-ro•lo:; n."'· 7;17 o• 7:;s "" :!.'> <loJ No\·cmbro 
"" ts.,n.)~t~>:,n ..................................... . 

R"!:tttu•io da commiss;iu Clll':trrl'f:ada pelo gove•·no impe
' ia I. vor :~visos do t.o 11<• Ouluhro e ·~s de Dezembro de 
1 t>lõ í, de pruc<~der a 11111 ÍIIIJUPrito sohre as causas prin
t·ipat•..; <~ a1·•·itl1~nt;ws tia rrj-;1• .Jq nwz de ~eternbro tlo 
llle.;,U10 :taUq, -1 ~:i:•.. . , . ~ .......... • .•.•.•• 
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Relatorlo sobre o melhoramento de pesos e medidas c mo
netario, apresentado ao Ilhn. c Exm. Sr. CmHliflo José de 
Araujo Vianna, ministro c secretario de estado da rcp:tr
titilo da fazenda, pela cornrnissão para est,. fim Home;Hla 
por dct•t·No de R de .lanl'iro dt• tx:\;{.-tx:H... .. . . . . . . . ~~IIIIIJ 

Relatorio da com:nissão de inquerito na alfandt'~a da cur!t> 
sobre as censuras c accusaçõcs feitas á atlmiuistraçao da 
nlt'sma alfandega na camara do> dt~putados e ua imlH't•nsa 
em o armo de 18G2, com a l'ollecc<lo t:ltrnH•>logil'il <f,,, 
documentos rclati1·os aos factos t·cnsurados.-1~1)'.! . • • • . • 1 ~:,nn 

Relatorio que devia ser presente á assembléa geral le~is
lativa na 3.• sessão da 11.• legislatura peh• ministro c Sl'· 
n\'lario de estado dos ncgodos da ;t~rkHltura, romnH'ITio 
c obras Jtublil':ts Pt~flro de Ak:111tm·a Jlelll'gat·tl,.. At·ou•pa
uhado do rclatorio :tpresentado ao mrsmo ministm aos 
12 de l\larço de 1863, pelo dircdor da tlirceloria de o!Jras 
publicas e naH•gaçilo .Manoel da Cunha !in li ãu.- 1S5:l. . • '.!)11011 

Relatorio da commissilo th- inqurrito nornP:ula lHH' avi,;o 
do miuislerio da fazenda de lO tle Outuhru til' I~::.\!. ,~~nlm• 
varios pontos em relação ao meio circulantl'. )-1 HGO..... '.,1000 

Rclatorio da exposição intcrn~eional de lSfi:?, 11flr<'s"nfaclo 
a Sua l\lagestade o Irnpcr;ulor pelo conselheiro Carvalh" 
l\lorPira, presidente da cummiss;io hr:tsilrira. :t·m YuhllnP 
ricamente encadcrnarlo, arompanh:uio tlt• 11!11 a!l;ls elos 
desenhos a que se rcft~rc.)-1~1;:]...................... 15•:0110 

Relatorio gcr:1l da cxpnsi<;;lo nacional tl<> 1 St;t t' rdatorio,; 
dos jurys espedars, culli~idos e pnhli•·a1lns lH>r cll'lihcr:11;ao 
da conuuiss;io directora pelo Sf'<Tl'!ario 1\ntnuin Luiz Ft•r
n;mdcs da Cunha. Acompanhado dos •lol'llllteuf•Js ollki:w< 
e catalogos.-18G2.................................... r.~llll!l 

Relato1•io sobro o mclhoramrnto do nwio •·ireul<tulro, :tpn·-
scutado á a~scrnbléa gt•ral le~islativa pelo ministru e st•-
crctario de estado dos nrgorios da f:tzcnda t•ru a srssão 
extraordinaria de 183:1................................. 1 Snoo 

Relatorio da rslrada de ferro de I l. l'e•lro 11 do 1. 0 srnt:•sf re 
do a uno de lSü(;, apresentado ~o 111m. " E\ilt. ~r. t'n>l>l'

lheiro 1\lanoel Pinto de Souza Dant<~s, ministro e srtTt·tarin 
de esta<! o dos net;ocios da a~rirultm·:1, connnrrf'io e ohras 
Jltlblira,; pelo llr. 13Pnto .lusL' 1\ihciro !'ohr:1g:., din•1'lt>~· da 
mesma rstrada. -18uG .••••.••.•.•...••.•.•....•...•••. 

Repertorio ou iudicc alphabetieo da rclimna h)pol.hf'rllria, 
c sobre suriedaclrs de credito n·al. (Lei n." u::-; de~ í dt• 
Setembro de ll\51 c decretos n.'" :H;,:1 ele ~1: til' Ahril e :l \71 
de 3 dc.lunht· de lSG:..) Por.\. M. Penli~:;lt;- 1dalhciro.- --~~~ 
1~G5 ................................................. ~' ~ 1\~ CAMA J) 

Rif(l~eza c!o B.ra~il t'!ll madeiras. tlc con"lru~t;;1o ,. rarpi . ~-< '~\' fJ~ 
t:ma. Ollerec•<lo a ;;, i\1. lmpcnal rwr B;1ltha1.ar •la ·· '"\~'· \' 
LislJo3.-1823................................... ·~: 1 :,00 

Sopllismas anarrhieos. E1ame critico tias diversa ~ 
rações dos direitns do hnmcm c do cidailHo, p r Qfr. 
l.lcntham. Traduzido em lin~na~rm c oll't•n••·ido a ssem
blea geral t'nnslituintc e lrgislatha do llllfll'l'io tlu 'ra,il, 
por U.l'. 1.1.-ll!t:l. ............................... ..:.· I· 500 

S;ystema de inslrucç;io para a infantaria ligeira. Olfercci · 
· aos uovos oOiciaes do ewrcito Jlt>r Bernardo Antonio Zaga lo, 
• corouel de infantaria. -1 s jtJ ........................... . 2~1)1111 



,, ,, 

Systema. rnetrico. !fabcllas pam 11 com·cr,ão das ml'ditlas 
mctricas nas IJUe lhes correspontlrm no systcrna usual de 
pesos c medidas do Brasil, e vicc-vcrsa.-t86G ...••.•.••• 

1'ariftt das alfantle!(as •lo lrnpcrio do llrasil. (Dcerc.to n." 2ü81 
de :l de Novembro ti•~ tsf;o.)-1860 •.•..••.•.....•..•.•. 

-- dt• ISfH.I. (llecrPlo n.o 13-13 llc 22 de Março de l8ü~1. 
· E rclatorio da commi>>:Ífl cnciltTl'gada tia or;;anisa(.1o •la 

lllC>IIIa.-18()~ .... · .•.•.. · · • · · •. ·. · • • · · • · · .... " • · • ·. · 
'l':ll'il'a tia l'~tratln dt• ft•tTO tlt• ll. Prtln• ll. (Drcrrtn n. 0 ~018 

dtJ ;~de Fcvcreiru· tle J);li;I.)-HW:J. ................... . 

1'h••orit' das marhinas de I'UIJOr, acompanhada da drs
•-rip•;ão de cada parte; ,. da expusiçfio das principaes cir
•~mnstancias c resultados praticos rplativos á sua í'onstrurç;lu 
t• diret'(àO; á Pt·onolnia du eonahusLÍ\'t'l; dos uwios dP t'\ i ta r 
t'tplosões,t.~tc.,ete., clr.- lR't.L ...•.••.•••...••.•......• 

Trata•lo elementar ti•) physira, pelo a!Jimtlc liauy, conc;:o 
honorario da ign•j:t metropolitana de Paris, uwmbro da 
lt•giào de honr11, do instituto •las sl'icncias c artes; prilfessor 
dt~ mineralogia 110 museu de historia natural; da acatlrmia 
rPa I das sricncias, c d:~ societlaole dos iucla~a«<orrs da na
ltu·~>za, tle Berlim, tia unin•r,;id:ule ÍIIIJH'rialtle \Vil na; tia 
sociedade dl' mlner.tlo.~ia de .lena; da socicdatlt~ italiat,a 
das scieneias; da s.wicdadl' hal11n1 tias srio•ndas tle ll:lrlt•ll, 
t'lt'.· ~~-"';!linda •~tli:::io. H1•liSiil P 4'on:.idt>l'ilH~Inu•nf<~ .1ugmt•u-
tada. Tr:uluzitla l'lll \lllpr. To111o 1 ".-tXlH ........... . 

To•ata:tn sohm a sal;!a da t':mw t' da m:lll!l'i~:t na lrlamla, 
c do llll)du de nJl'ar au fmnu a ramc de ,·act:a em llalll
hurgo. Traduzido tio diuaona!'lflH'l por T. C. Brunn t\cer
gaurd, gentil houteru cltt canlilfil do rPi de Diuanwretl, ·~ 
IHL'IHbro tlt~ dht•rsas sori1•dadl'~ sdentilil'as. Pari~, lR~l. 
Tr.:lduzitlo do fraBn'l por u:H br~i!,•irtJ. l'urí~, ts~:;.-J~>~L 

Ta•;tf:ulo dt' IHI\'t•ga,;:1u por Mr. C. F. Fourui<'t'. Corrcclo 
,. :tl'totnrnodado para uso dtt rorupanhia 1lc r~uardas rna .. 
rinlws, (I OI' Fr;wcisco r,; i!! li('' I'ÍI'I'S, '~""' de IIStronomia 
e u;negtu;iío, t~apitilo d!· tnar P gn:·rra da :truwda nado-
na! c inoperial.-18 \G ............... : ................. . 

1'•·at:ulo de tri~<mo:nl'l ria, p••r .\. ~1. l.t·~' •~ttlt't'. -lSO!! .•.• 

'J'a•atatlo tlll tri~uuomt•t.ria 1':-phl'rica, por Frant:isco Miguel 
Pires, lente de astronomia P navl'~açfio, eapitão de 1nar c 
glll~rra tia àrm:ul,1 ual'ional I' itllpl'ri;ol. -taGG .•.•..•...• 

'l'raõtí' tl'ast.ronomi•• appliqlll.'l' l'l tlt• g,·,otl,'si•• pral i til~~' •·om
JII'I'llanl \'1'\jiiiSI·, tlt:S illl.'lhodt•s SIIÍiit'S t!a!lS l'expJoratiou 
du llio ,,,.S. Fr<litl'i.,,., d pn•cetk· tt'llll l'iiJiort au guu\er
nemcul impérial du Bn'sil p:tr hum. Liais, aslronomc de 
l'obs~·n aloil'l~ im:1érial dl~ 1'.1ri~~ en JHi~::ion ~rientifil}ttP, 
auteur de l't• .. pa•:r rl'l•·>t<·., o•tr., l'le., ~tr.-t8ü7 ...... . 

''l<.;ta<o tios poBtos unis ÍII>JJOi·L•:•t"s tia t•slratla •lt• ft•fl'o 
~k l>. Pt>:lrn ll ~lt··,~l~~ a P~I::·~J.n ti,, ~·:lrt" atl; ;.a do Culll· 
Jllt~rcio, t~ :·l:tntas dils p~~nv·.., :--·,!·n· o:- 1 lo~ Saut'.\nua, 
Sacra Familia, Hiu das :•.l.,rt<'·;, l'irahy " l'arahyha. l'u
IJ!icaçilu ft•ita (lor ordt'"' do rni:li,tt•rio da a:.;ricultura, 
I'UIIIllll'tTiu t' ohras pullliras pdo ""l""rial instituto arti.,
tiro. Hi!J t!l' .laneiro. -Ca·h rolkrr:.1o d<• 3o \btas .• a •••• 
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