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á companhia Catharinense a necessaria autori-
zação pa1·a fnnccionàr e approva seus estatutos. 27ã 

N. 4i525. -Decreto de 13 de 1\faio de 1870.-Renova a 
autorização concedida a Ignacio .José Ferreira 
de l\lour·a e outros, para ex(>lorat·em mineracs 
nas margens do Qu~ahim, na P•·ovincia de S. 
Pedro.......................................... 280 

N. 4ã26. -Decreto tle 13 de Maio de 1870.- Renova a 
autorização concedida ao Desembargatlor Po
Jycarpo Lopes de Leão c Nathaniel Plant,_p~--
pr·occderem á exploração de min~-~~~~-·~~~ l · 
comarcas da Província. do ~laray. .. _o, ~~·\"\ t,\.11\ !8tCJ, ~~/,-1 ~ ·" 
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N. -iiS27.- necreto de 2{ de Maio de 1870. -Concede 
a Januario José de Freitas permissão por dous 
annos para explor·ar turfa, carvão de pedra e 
schistos bitnmnwsos nas comarcas de Porto 

P,ws. 

Seguro e Ilhéos,_ na Província da Bahia . .. .. . 28·~ 

N. 4lS28.- Decreto de 30 de 1\faio de 1810.- Couccde 
ú companhia-Linha 'fclegTaphica do Interior
a nccessaria autorização para f'uuccionar e ap-
prova seus estatutos............ . . .. . • .. . • . . .. . • 2R3 

N • .'Jo29. -Decreto de 30 de 1\Iaio de 1870.- Concede 
á companhia-Alli:mça- de seguros marítimos 
a necessaria autorização Jlara funccionar e ap· 
prova seus estatutos........................... 2B~l 

N. '.1>30. - Dt•rrf'lo 1le 30 lle Maio de 1870.- AIIIOI'il:t 
o augmcnto do caJlital da companhia- Uni:\o 
i\len~autil...................................... 2911 

~. .',i)3J. - Dcl'.rcto de 30 de l\laio de 1870.- Hissolve 
o hatalil:lo de iufaut:nia n.o ·1H, et"Pallo no mu-
uicipio de .Jailú, da Província de S. Paulo..... 2!17 

N. 41J32. - Dccr'eto de 4 de Junho de 1870.- Concede 
ú companhia de exploração e manufactu1·a tle 
marmores, o1·gauizada na Província de S. Pedro, 
a necessaria autorização para funcciouar e a(l-
pro,·a seus estatutos.... .. . . • . . . .. . .. . . . • • . . . . . 2!17 

N. 41>33. -Decreto de 4 lle Junho llc 1870.- Approva 
as aiLerações feitas pela companhia de seguros 
marítimos- Confiança-, da Provincia de S. 
Pedro, uos arts. 12 e 21 llos seus estatutos... 306 

N. 41>3í. -Decreto de 4 de. Jun.ho de 1870.-Concclle 
aulori:laçfw á companhia iugleza de seguros
The Commercial Uuiou Assurance Company
para estabelecer agencias nas capitaes das Pro-
viucias da Bahia e Pernambuco............... 307 

N. !iã3iJ. -Decreto de 7 de Junho de 1870. - Approva 
o coutracto celebrado com Conceição & c.a, 
para o set·viço da navegac.ão a v~por na linha 
fluvial de l\lontevidéo á Cuyabá, na ProYiucia 
de 1\lato Grosso . . . • . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . 308 

N. 4ü36. -Decreto de 7 de Junho de 1870.-ApnroYa 
o coutracLo celebrado com Estevão Busk & c.a, 
representantes tia companhia-LiverpooJ, Brasil 
anil Hivm· Plate Steam Navigalion- para o ser
,·i~;o da. u~vegaç~w a vapor llo Hio de .Janeiro a 
1\lonlevtdeo.................................... 314 

N. 4i:i37. -Decreto de 7 de Junho de 1870.- Approva 
o coutracto celebrado com J. l\1. Carrére & \V. 
H. (iaiTison Jl:lra o st•niço da uavogação a vapo1· 
do Hio de Janeiro ao PaJ·it . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . 320 

N. 4:>38. -Decreto de 11 de Junho de 1870.- Autoriza 
o augmenlo do capital da companhia 1le illu-
mina~·ão a gaz d::> l\l&~ranhão.. .. . . . • . . . . . • • . . . . 32ü 

N. 4a3~.- nccrcto de H ele .Junho 1le 1870.-Approva 
a substitnição dos arts. 2.o e 10 dos estatutos 
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da companhia de sev tros maritimos e terrestes 
- Fidelidade -estabelecida na capital do lm
pcrio, e autoriza a mesma companhia a OJ'ga
nizar uma soeiedade de seguro mntuo sobre a 
vida e a contractar a instituição de heranças, 

li 

dotes e pensões................................ 327 
N. ~:Ho. -Decreto de 13 de Junho de 1870.- Faz altP

raçúes no Dect·eto n.o 4H4 de 29 de Dezembro 
de 1Rt>9, que orça a receita c fixa a despeza da 
Camara Municipal da Côrtc para o exercício 
de 1870 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 33i 

X. 4iH1. ~Decreto de 20 de Junho de 1R70.- ConcPtle 
;\ contl>anhia lfUC os engenheiros André ne
hou1;as e Raymuntlo Teixeira DeHort Hôxo or
g-anizat·em, autorização pa1·a construir uma dóca 
110 local em que se acha a Capitania do Porto 
do Mat·auhão, e eoncluir o di4ue das 1\Jercrs.. 333 

N. ~;ji2.- HetTelo de 2R de .Junho de 1870.-l\lodifica 
as clausulas :t8.1t c 23.3 do neerelo n.o :HH2 de 
:t:l de "'lar~·o tle H!70 .......................... ·. 33U 

:"i. 'tii'l2 .\.- neert'lo de 30 de Junho de 1!fíü.-Heon~a-
niza o seí'vil'o .le Fazenda 11os ua•dos da Ar-
Htat.la .••.••• :. . . . • • • • • . • • • • • • . • . • • • . . . • . • • • • . • • 3~0 

~. .tã13. - Dcet·eto de H 1tc Julho de 1R70.- Regnl.l as 
suhst.ilui({ões entre os diversos membros do 
ma~istcrio da Eseola de 1\farinh:~, c explica os 
,.eiH.:imeutos, tiLJe nesse caso lhes competem... 379 

N. ,-t:;a. -Decreto de 9 de .Julho de 1870.-Declara de 
nenhum clfeito os D~cretos n.os 3706 de 2() de 
Scl«~mhro de 1866 e 421>3 de 2iS de Scteml)l'O 
de 1868................... .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 380 

.:\'. 4;)ii). -Decreto de 9 de Julho de :tR70.- Proroga 
JIOI' mais cinco annos o prazo marcado a José 
Jacomo Tasso para a cxr>loração de mincraes 
nos sertões limitrophes das Províncias da Pa-
rahyha c Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 

N. 1iJ't6. - Deet·eto de H de .Julho de 1870.- Concede 
ao Bacharel Antonio Corrêa do Couto p.er
missão por dons annos para explorar ouro, 
eobrc e outros mirtcraes nos morros da Prainha, 
.l,asse, Cachipü e Çoc.aes, na Proviucia de 1\latu 
(.rosso......................................... 381 

;\f. 'f:Sí7. -Decreto de 9 de ·Julho d.e "1870.-- Concerte a 
:\lalloel .Josó da Costa Lima Vianna c João An
tonio de Miranda e Silva, ou á companhia I{UC 
org:mizat·em, autorização para imporwrem tra-
balhadores asiaticos............................ 382 

N. 4i.H8. -- necrcto 1k 1() de .Julho de 1870.- Faz altc
raÇÕI'S ao Decreto n.o 44H de 29 de nezembt·o 
de t8ml, que or~·a a receita c fixa a dcspeza da 
Camara 1\Iunicipal lla Côrll~ para o exercício 
de ! s·ío..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 

~. ~i:WJ. - Hecreto fle 22 de Julho de :1870.- llissolve 
as t'Otllpanhias avulsas de ca\'allaria c artiJll:uia~ 



12 JNDIGE ).)05 At:1'0S 

organizadas no município de Angra dos Reis, 
da l)rovincia do Rio de Janeiro • • • . . . • • • . • . . . • 388 

N. 4550.- Decreto de 22 de Julho de 1870.- Altera a 
organização da Gua('(la Nacional dos mnnicipios 
ele S. Borja e Itaqui, da Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul......................... 388 

N. 1iS.:S1. -Decreto de 22 de Julho de 1870.- Crêa um 
(:ommando 1;11perior de Guardas Nacionaes na 
comarca de Caruarú, da Província de Pernam-
buco.......................................... 38~ 

N. 4:532. -Decreto de 23 de Julho de 1870.- Concede 
á companhia- Brasil- Indu8trial- a necessaria 
autor·ização para funcciouar c a.pprova os res
pectivos estatutos.............................. 3\lO 

N. ~:j53.- Derreto de 29 de Julho de 1870.-Promul~a 
a convenção postal celebrada t~m 14 de l\farço 
do col'l'ente anuo, entt·c o Brasil e os Estados-
Unidos da America..... • • . • • • . • . • . . . . . . . . . . . • . 308 

N. ~ma. -Decreto rle 30 dP. Julho de 1870.- Concede 
á companhia- Huana- a uecessaria autori
zação para funccionar e approva os respectivos 
estatutos....................................... <iO"t 

N. ~a:Sã.- Decreto de 30 de Julho de 1870.- Concede 
a Florencio Monteiro Peixoto pr·ivile~io por 
cinco annos para a machina de sua invenção 
destinada á sécca do café e do assucar........ <i lã 

N. -.:m(i. -Decreto de 30 de Julho tle 1870-- Concede 
ao cngenheit·o CharJes neruard pl'ivilc~io (HII' 
quatro annos, para c$ seu systcma de pet·fura~·ão 
•lc llOÇos de agua lirnpida c inodora........... cilli 

X. ~:m7. -Decreto de 30 de Julho de 1870.- Ap11rova 
a substituição dos arts. 2.o, 3.0 , 6.o e 7.o dos 
estatutos da companhia de nave~ação· por vapor 
na bahia do Rio de Janeiro e Nicthcroy....... 414i 

~. 15i>8. -Decreto de 30 de Julho de 1870.- Concede 
á companhia- The British an<l Forci~n Lifc 
aud Fir·e Assurance Alliance- autorização para 
estabelecer uma agencia na capital da Pt·ovincia 
de Pernambuco ..•.... ~........................ 117 

N. 'IJ:)!), -Decreto de 30 ele Julho de 1870.- Concede 
á companhia- The British and .FOJ'ci~n Ufc 
and Fire Assurance Alliance- autorização para 
rstabelecer uma agencia na capital da Província 
da Bahia....................................... 41R 

N. 4~. - Decreto de 6 de Agosto de :t870. -Concede 
o_ uso de uma medalha ao ex(}rcito em opera-
çoes na guerra contra o governo do Paraguay.. 4HI 

N. ~i>6L - Decreto de 8 de A~osto de 1870. - Concecle 
aos vapores de propriedade <ie Robert Siuglc-
hurst & c.a as vantagens de paquetes . . . . . . . . . 420 

N. 1õfi2. - Hecreto de R •le Agosto de 1870.- Autoriza 
o au~ttlúllto do catli'al ela com1•aultia do (_)uei-
Jnado.......................................... ~21 
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PAr$. 
N. 4563. -Decreto de 8 de Agosto de 1870.- AuLoriza 

o augrnento do capital da companhia de t1·ilhos 
urbanos do Recife a Oliuda.................... 421 

N. 41S6.t. -Decreto de 8 de Agosto de 1870.-C.rêa um 
batalhão de infantaria de Guardas Naciodaes na 
t'~eg~ezia de ~. Sehastião da Boa-Vista, da Pro-
VJncia do Para................................. 422 

N. fil63. -Decreto de 8 de Agosto de 1870. -Cn~a um 
cOI·po de cavallaria de Guardas Nacionacs uo 
HHI11icipio do Icó, da Província do Ceará. . . . . . 423 

N. .nnG. -Decreto de JO de Agosto de 1870.- Atlpr·ova 
eom altcr~H;,ões os uovo~ estatutos do Bauco do 
Urasil.................. .• . . . . . . . . . . •. • . • . • . . . . . 423 

~. 1:J(i7. - Decreto de 12 de Agosto de 1870.-Separa o 
tennn de Santo Antonio de Sá do de Habo
rahy, na Província do Rio de Janeiro, e crêa 
nelle o lugar de Juiz Municipal, que accumular.í 
as funcções de Juiz de ÜI'phàos . . • • • . . . • . . . • • . 439 

N. 13GS. -Decreto de 12 de Agosto de 1870.- ~larca o 
ordenado •lo Promotor Publico da comarca da 
f,apa, na Provincia do Paraná.................. 439 

N. 4.'569.- Uecret(i) de ·12 .. tlc A~rosto de 1870.- Declara 
de primeira eutraucia a. comarca da Lapa, 
cr·eada na Província do Paraná................ MO 

N. 4370.- Decreto de 12 de Agosto de 1870.-Crêa um 
co1·po de cavalla.ria de Guardas Nacionaes no 
muuicipio de Santa Anna, da Província do 
t:carii.......................................... !i.to 

~. 4;)71. - UeeJ·cto de 12 de Agosto de 1870.-PJ·omul{ra 
a conven~~ão t~clcbrada em 23 de Abril do cor
rente auno entre o Brasil e a Relgica , para 
regula•· a troca da correspondencia entre os 
dous paizes.................................... 411 

~. io72. -Decreto de 12 <Je Agosto de 1870.- Approva 
o plano da org~Hlizaç:io dos corpos das armas 
de artilharia, cavallaria e infanlai·ia........... .iiSO 

N. 4573. - necJ·cto de 20 de Agosto de 1R70;-Faz ex
teusivo á Armada o U!;O da medalha concedida 
an Exercito por Decreto n.o 4ll60 de 6 do cor-
rente 1nez..................................... -~6:! 

N. 1:J7i. - nccrcto de 20 tle Agosto de 1870.-Autoriza 
a (~amara Municipal da Cõrtc para fazer diversas 
obras no matadouro publico................... 462 

~. ti:Jia. - necrcto de 23 de Agosto de 1870.- Concede 
a Felix Emilio Tanuay aulo1·izarão para , llOI' 
111eio de uma comrmnhia f(UC oi·ganizar, eons
lJ'llil' n custear urna cst1·ada de ferro do Au-
darahy Pequeno ao alto da Boa-Vista da 'fijuca. 1H3 

N. !fii76. -Decreto de 23 de Agosto de 1870.- Crêa um 
hatalhão de f~ua1·das Nacionaes da reserva no 
mu11idpio de Al:1gôas,' da l'roviucia deste nome. .~(j8 

~. ·nTí. - Denelo 1le 2:J de A~osto fie 1870. -C r·t.;a 11111:1 
~e··•:<io tlc IJ~1lallr~w tle Guanlas ~aeíuuae::; fia 
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l'Cserva no município de S. Miguel, da Provincia 
das Alagôas •.••.......••..•.••..••..•. • . . . . • . . • 469 

N. ~~78.- Decreto de 23 de Agosto de 1870.- Desliga. 
flo commaudo superior· da Guarda Nacional dus 
municiplos da Campauha e llajubá, da Província 
de l\linas Ger·a~s, o uatalhão de infantaria n.o 73 
do serviço activo, e o ~ubordina ao de Pouso 
Alegre da mesma Proviucia . • • • . . . . . . . • . • . . . • . 4fm 

N. .ii$79. - Decreto de 23 de Agosto de 1870.- Crêa um 
hatalhão de inl'antar·ia de Guardas Nacionaes 
uo município de t:apão Bonilo de Parauapa" 
uema, da Provinda de S. Panlo.............. 470 

N. ~mso.- nccr·eto de 24 de A~osto ele 1870.-Concede 
}lrivilcgio nos en~enhciros Paulo .José ele Oli
veira e .JoatJuirn Pires Carneiro Mouteit·o. para 
a iutr·oducçüo das machinas c vchicnlos do sys
tt~llla de R. \-V. Thomsou's em algumas Pro-
vitH.:ia<> do Imperio............................. i7f 

N. ·~:l8f. - Hecreto de 24 ele Agosto de 1870.-Conccde 
privilegio a Franciseo 'Vindhausen para iutro
tluzi.r·. no Irnperio machinas de prodnzit· grlo e 
ar frto......................................... i7::! 

1'.. 4ã82. - Ikcreto de 24 de ..:\g-osto de 1870.- CotH~eele 
privilegio a João C. Pedrick para usar· no Im
pcrio de :~ppar·clhos de sua invenção, dt'slinados 
principalmente á boa conservação dos gencros 
alimculicios.................................... 472 

~. 4:583. -Decreto de 24 de A~osto de 1870.- Concede 
(ll'i\'ilegio a Joaquim Thomaz ele Brito para in
trodu:~.ir no Impet·io machinas movidas á vapor 
para cortar e preparar rolhas de coniça • . . • . . 473 

=". 1i5..~1. - Dccl'eto de 31 de Ag-osto de J870.- Concede 
á compauhia que o Conde da EslJ·ella c o Dr. 
Francisco Praxedes de Andrade Pertence orga
lli:t.an~m, autorização para construir no porto 
de S:mtos, Prorineia de S. Pan]o. dócas c 
outras obt·as de melhot·ameuto do mesmo porto. 471 

N. 1!J83. - ncct c to de 31 de Agosto de 1870.- Marca o 
vendmcnLo do carcereiro da cat!êa d:i uova \'illa 
do Paracurú, na Província do Ceará........... .ns 

~. tã86. - Decreto tle 31 de Agosto de 1870. - Anncxa 
o lermo <le s. João Ncpomuce~no ao do elo 
l\lar· de Jlespanha, ambrs na PJ'OYiucia de l\linas 
(icraes . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 17\1 

N. 4:j87. - necrcto de 3t de Agosto de 1870.- Concede 
privilegio a Cyt·iaco Antonio dos Santos e Siha 
para o fabrico de phosphoros denominados <le 
SCf!lll':lTI\':l, •• , ••• , ••• , ••••• , •••••.• ,, ••••••. ,... 479 

N. 45tl8.- Ht•ereto de 31 de Ag·osto de 1870.- Concede 
privilegio a Francisco Antonio Pcreit·a nocha 
para a introtlncção na Provincia da Bahia das 
rnachinas, vt~hiculos e ar·ados do systcma d~ H. 
\Y. Thoutson's.......... •. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -tBO 



no PODER EXECUTIYO. 

PAeS. 
~. 4!58U. -Decreto de lS_ de Setembro ~e 1870.-Pro•·oga 

a presente sessao da Asscmblea Geral . .. • . .. . • 481 

N. 4590. -- Hcereto de 9 de Setembt·o rle 1870.- Con
cede á companhia iugleza- Not·lh BriLish aud 
:Mereautilc lnsurauce Comtlany- a uecessaria 
a11Loriza~fl0 para estendct· suas operações ao 
In1perio......................................... 48:i. 

N. 41:i91. -Decreto de 9 de Setembro de 1870.-Renova. 
a concessfto feita a Guilherme Schúch de Ca
panema, (.Iara a exploração ·de minas de ferro 
na Província do Pa1·auá........................ 48'2 

~. 4a92. - Drcreto de 9 de Setembro rle 1870. - Anto-
J'Íza a novação do contJ·acto lia companhia de 
navPg-ação a vapor do l\lara;1hão.... . . . . . . . . . . 483 

~. 4:N3. - Hre•·No ele 9 tle Setembro de 1870. -Auto
riza o eout1·aclo eom o nr .• José Vieira Couto 
tle Magalhães para a navegação 110 rio At·a-
guaya. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . .189 

~ . . t)HL - Drereto de U de Setembro fle 1870.-A.Ilt'ra 
as clausulas s.a, 1i).a e n.a do Decreto n.U 44~11 
de 23 de l\farço do corrente anuo . . . . . • . . . . . . . 4\llS 

N. ~m11.L - necreto de :to de Set.embro de 1870. - Con
cede á comtlauhia de Santa Thereza a ncces
saria autorização para fu11cciotJal' e approva 
seus estatutos........ . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . . 496. 

N, 4;)~)6. -Decreto de 13 de Setembro de 1870.- Pro
roga novamente a presente sessão da Assembléa 
Geral. . .....•.. , • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . lS03 

N. 4õ97. -Decreto de 15 de Setembro de 1870.- Con
cede privilegio a Claudio Guigon para intro
duzit· no Imperio os tubos fabricados por Vecque 
J. & c.a, c desti!1ados ao encanamento de agua, 
gaz e outros fluidos............................ 1>03 

N. 4598. -Decreto de 15 de Setembro de 1870.- Con
cede aos cugenflf)il'os Francisco Antonio Pi
menta Dueno e Paulo .José de Oliveira pt•ivilrgio 
para a introducção nas Províncias de S. Paulo 
e S. Pedro das machiuas, vehiculos e arados 
do systcma de n. 'V. Thomson's...... .... .. .. lS04 

N. 4o9!l. - nccrrto de 1.rs de Setcml.H·o rle 1870. -Faz 
alterações ao nect·eto u.o 4i4·i de 2~1 de De
zemht·o de 1869. qne o1·ça a desp1~za e lixa a 
receita da Cama1·a l\lnnkipal da Corte para o 
cx,~rcicio de 1870, além das qnc já f0rào feitas 
pelos Dcet·etos n.o 4510 de 15 de Junho e n,o 45:\8 
de 16 de Julho do corrente anuo ••...••..•.. ,. oOã 

N. 4ti00. - Decreto de 20 de Setembro de 1870. - Pro-· 
ro~a novamente a presente sessão da Assembléa 
Geral............................................ !106 

N. 4601. -Decreto de 24 de SetemÔI'O de 1870.- Heduz 
as taxas de 40 e' 30 °/o angmeutadas aos direitos 
de importação de mercadori<.s estrangeiras.... lS06 

N. 1602.- Dt~crcto de 2i de Setembro de 1870.- Cr~a 
\tma cadeira publiea de instrueção pr(mar:ia par<\ 
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o sexo masculino no lugar denominado Vargem 
Graudc, frcguezia de Jacarepaguá............. 507 

N. 4fl03. -Decreto de 2-i de Setembro de 1870.- Approva 
a reforma que a Imperial Sociedade Amante 
<la Instrucção fez nos seus esta tu tos... . . . • . . . . 608 

~. 460i. -Decreto de 24 de Setembro de 1870.- Con
cede a João da Costa Gomes Leitão e ao Dr . 
• Joaquim Floriano de Godoy autorização para 
estabelecerem por si ou por meio de uma com· 
panhia, a navegação a vapor no rio Parahyba, 
cutre a cidade <lc J:tca1·ehy c o porto da Ca
choeira, no município de Lorena, na Província 
de S. Paulo ....•....•..•.•..•..•..••..•. :...... :S20 

N. 4GOa.- Decreto de 29 de Setembro de 1870.-Dcclara 
de segunda entrancia a comarca lle S. Bento 
dos Perizes, creada ua Província do Maranhão. ~2t 

~. 4fiOíi. -Decreto de 29 de Sctemhro de 1870.-Marca 
o ordenado do Promotor Publico da comarca de 
s. neuto dos Perizes, na Província <lo l\laranhão. õ2ti 

~. 4607.- Decreto de 14 lle Outubro de :1870.-Conccdc 
lH'ivilegio a Carlos Fleuiss e Carlos Linde para 
usarem de urna massa cuprca, de sua invenção, 
destinada a preset·var o fClTO do costado dos 
navios da oxidação c incrustações marinhas . • . ü2iS 

N. 4GOR.- Deereto de f!S de Outubro de 1R70.- Abre 
ao l\liuisterio. da Agricultura, Commcrcio c 
Obras Publicas um credito cxtraordinario de 
3.3HIS:950S000 para as despezas com a estrada de 
ferro de D. I•edro 11 no exercício de 1870-71. õ2G 

N. -1609. - necrcto de f!S de Outubro de 1870.- Abre 
ao Ministcrio da Agricultura , Commercio c 
Obras Publicas novo cr·e1Jito extraordinario de 
m~:5:~27SH1SO para occorrer ils despczas com a 
estrada de ferro de D. Pedro 11, pertencentes 
ao exercício de 1869-1870..................... 529 

N. 4610. -Decreto de ilS de Outubro de 1870.-Approva 
a nova alteração feita ao art. 33 dos estatutos 
da Caixa de economias da cidade da Bahia pela 
assemhléa geral dos respectivos accionistas ·•.. !S3l 

~. 4611. -Decreto de 17 de Outubro de 1870.-Approva 
a reforma feita em alguns dos ar·tigos dos Es
tatutos da Sociedade Portngucza- Amor á Mo-
narchia- estabelecida nesta Corte............ 531 

N. 4612. - Decreto de 19 de Outubro de 1870.-Concedc 
á companhia- Pernambuco Strect Railway-
autorização para funccionar no Imperio. ... .. • ü3!) 

N. 4613.- Decr-eto de 19 de Outubro de 1870.-Concede 
ao Desembargador Henrique Jorge Rebello e 
Domingos José Antonio Rebello autot•ização 
para incorporarem uma companhia de pesca, 
salga c séeca de méros, garoupas e balêas.... 539 

N. 46H.- Decreto de 19 de Outubro de 1870.-Conce!le 
á associação dramatica - Limeirense- autori-
zação para funccionar e approva seus Estatutos. 610 
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!'i. 4611). - Hecreto de 19 de OutulH'O de 1870.-Approva 
o coutracto celebrado com o direcLOr gerente 
da companhia- Rio de Jaueiru SLreet Railway
para a construcçào dos ramaes do Cajit, Can
cella c Rio Compl'ido e continuação ua via 
dupla na linha do Audar·ahy................... i>at 

:\. ~616. - Decr·eto de 2õ de Outubro de 1870.- Eleva 
a categoria da legação do Brasil na Russ:a á de 
enviado extraordinario c ministro plenipoten-
ciario ...•.•• · •..••.•.•........••...•.•..••.•• •.. ai>J 

;~. ·~617.- Decreto de 23 de Outubro de 1870,.-Approva 
~ reforma dos estatutos do Montepio geral es-
taiJelecido nesta Cot·te ............. •...... ... .. 534 

~. 'í61S. -Decreto de 4 lle Novembro de 1870.- Con- # 

- cede augmcnto de capital á companhia da dóca 
da All'audega do Rio de Janeiro.... . .. • . .. • .. 565 

~. iôtu. - Dt~cr·eto de 4 de NovemiJt·o de ·1870. -Regula 
o modo pratico de ot·gani7.ar-sc o quadro l>ara 
o p1·eenchimento (las vagas existentes no Exer-
ciLo, e as escalas de promoção................ ;jus 

:-\. ·lti:W. -- Hcerct.o de 4 de Novembro de 1870.- Au
toriza transr,ortcs de creditos na importancia 
tlc 53:500HOOO para despe:las da Camara 1\luni-
cipal da Cüt te no exerci cio de 1870............ a6H 

~. W21. - néct·cto de 4 de Novembro de 1870. - Con
cede privilt•gio a Emílio S.alvador Ascagnc pat·a 
preparar, vender·. c exportar mosaicos e em-
butulos de madetra . . . • • . . • • • . • . . • . . . . . • . . • .. . . iSiO 

:\. ·i622. - Decreto de 4 de Novembro de 1870.- Eleva 
o pt·azo do privilegio couccllido a l<~lorencio 
i\louteit·o Peixoto, para U3ar da ma.china de sua 
im·e111;ão, destinada. á sécca do café c do as-
sucar.......................................... !í7l 

;-;. ~(i23. -Decreto de B de Novembro ue 1870. -lUo
dilica algumas das disposições dos Decretos 
n.o~ 4430 e 4~1 de 30 de Outubro de 1869..... ü7~ 

-:-1. ~6:H.- Decreto de 7 .de Novembro ue 1870.- Crêa 
mais dez cadeiras de insh·ucção primaria no 
Município da Corte.......... .. . • • .. . .. .. .. .. . õ73 

:\'. ·it.i:!J.- Uecreto de 7 de Novembro (:e 1870.-AJllli'Ova 
os ~sta_t.ntos da Associaçflo Dramatica Particular 
- Grl V 1centc. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . 57·'1 

N 4626.- Decreto de 7 de Novembro de 18'70.-Approva 
os estatutos da Sociedade Pt·otectora dos A.rtlstas 
Dramaticos, estabelecida nesta Corte.......... 582 

N. 4626 &..-Decreto de 9 de Novembro de 1870.- Con-
cede o nso de baurtas de lã aos inferiores dos 
difl'erentes cm·pos do Exercito • • • • • . . . . . . . • . . . . !)9.-f 

N. 4627. -Decreto de fã de Novembro de 1870.- -. --
cede privilegio a Raymuódo Carlos Lei - rJIJ.ãf? · ---~ 
par~\ o automotor a vento de sna: ~R~"t.lj~ JQ~]A~.f 

.'\. ~62'i. - Dceretu de Hi •le Novembro ÃéA.S:m\~ Cou- 4 f ' 
•·edc ao P-ll~enheiro .Jofio J\f~:r!ia!'li' ·tia Si h a '~ ) 

nun~ 11. r( ~ 3 
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l'.\GS. 

Coutinho pt·ivilegio pat·a a iutrodueçào , nas 
Províncias do Rio de Janeiro e Minas lieraes, 
das maf!!Jinas, vehicolos e arados do systema 
n. \V. Thomsou... . . . . . . . . . . . . • . • • . • .. . . . . • . . i>9ã 

N. 462tJ. -Decreto de 28 de Novembro de 1870.-C-ou
cede ao engentwiro de minas Edtiardo Mueseler 
e outros, auLol'ização para a lavra de met.aes c 
mctalloides no municipio de Caçapava ua. Pro-
víncia do Rio Grande do Sul................... !S~K> 

~. 4630. -Decreto de 28 de No,·embro de. 1870.-Con
cede autol'~zação aos Bacharcis José Fortuuato 
da Silveira Bulcão e Geraltlo da Gama nentcs 
para lavrarem minas de carvão d~ pedra na 
comarca de Taubaté, na Província de S. Paulo. 60t 

~. 4631. -Decreto de 29 de Novembro de 1870. -1\Io
diflca o Decreto n.0 46t7 de 25 de Outubro ul
timo, que approvon a refol'ma dos estatutos do 
~loutepio geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 

~. 4632. _.Decreto de 30 de Novembl'o de 1870. - Au
toriza o ca·edito extraordin31'io de 13.316:9008667, 
paa·a as dcspezas do l\linistcl'io da Guerra nos 
exercícios de 1819-1870 e 1870-1871. . . . . . . . • . 608 

N. i633.- Decreto de 30 de Novembt·o de 1870.- ~u
toriza o 1\liuistro c Seca·etario de Estado dos 
Negocios da Guerra, a applicar ás despezas com 
diversas rubricas do t>xerciciO de 1869 a 1870, 
a quantia de 2.521:3&.SS915, tirada das sobras 
vel'iliCildas no art. 6. 0 da Lei do Orçamento do 
mesmo exercicio • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • .. . . . . . 610 

~. :i63i. - Decreto de 3 de Dezemba·o de ·J870. - Con
ccd~ ao 1\linlsterio dos Negocios Estrangeiro5 
um credito cxtraordinario de 2~:8068169, im
portancla de ~ 21.100,10,3, ~o cambio de 20 
dinheiros estérllnos por 18000, paga como in
demnisação aos donos da galera Canadá, c do 
seu carregamento. . . . . . . . • • . • . . . • . . • . . • . . • . . . . . Gt l 

i\. 1635. -Decreto de 5 de Dezembro de 1870.-Declam 
de primeira eou·ancia a comaa·ca daS' Barras, 
na Província do Piauby.. . . • • • . . • • . . • • • • . . • • • . • 61 -~ 

:'i. ~636. - Decreto de õ de Dezembro de 1870.- Marca 
o ordenado anuual do Promotor Publico da co-
marr.a das Barras, na Província do Piauhy • . . . 613 

N. ~637. - Decreto de H de Dezembro de 1870. -Déclara 
de P,rim~ir~ eotranci,a a co.narca da Cachoeira, 
na l'rovmcaa do Para.......................... 6t3 

N. 4638. -Decreto de 5 de Dezembro de 1870.- Marca 
o oa·denado aunual do Promotor Publico da co
marca da (;achoeira, .na Provinyia do Pará. -.. . 614 

~ 1 4639.- Decreto de 5 de Dezembro de 1870.- Reune 
o termo de Dõres da Boa Esperança ao de Tres 
Pontas, ambos na Provincia de Mwas Geraes.. 6H 

N. 1640. -Decreto de 6 de Dezembro de 1870.-Approva 
os estaLutos da Sociedade Protcctot·a dos Bar-
beiros c C~tbclleireiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tit~i 
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N. 4641. - nccrcto de 9 de Dezembro de 1870.- Auto
riza o Ministro· e Secretario rlc Eslado dos Ne
gocios da Marinha a transferir de umas para 
outras rubt·icas da despeza do mesmo 1\linisterio 

1H 

PAGS. 

a som ma de 12:228S179 .. . • .. . • • • • . • . . . . .. • . . .. 62t 
N. 46\2. - Decreto de 23 de Dezembro de :1870.-Regula 

as classes, numeros e vencimentos dos Empre
gados das Alfandegas do Rio de Janeiro, Per-
uaótbuco e Bahia •...• o. o.......... . . . . . . . . . . . . 626 

N. 46t.3. -...Decreto de 23 d.- Dezembro de 1870.-Subs-
titue a clausula a.i do Decreto n.P 41'S9'2 de 9 
de Setembro de 1870 sobre a novação do con
tracto celebrado com a Companhia de Nave
gação á vapor do Maranhão................... 630 

N. 464-i. -Decreto de 24 de Dezembro de 1870.-Amplia 
as aLtribuições dos Presidentes de Província e 
lnspectores das Thesourarias de Fazenda na 
solução dos negocios do Ministerio da Fazenda. 630 

N. 4645. -Decreto ele 24 de Dezembro de 1870.- Auto
riza o Ministro e Secretario de Estado dos Nc
gocios da Justiça a applicar h despezas da 
verba- Corpo l\lilitar de Policia -no exercicio 
de 1869 -1870 :. quantia de 37:7678786, tirada 
das sobras da verba-Guarda Ua·bana-do mesmo 
cxercicio...... • . . . • • . • • • . . . . • . • • . • . . . • • . . . • . • • . 63.-f 

N. 46i6. -Decreto de 24 de Dezembro de 1870. -De
clara de 1.• entr:mcia a comarca da Indeden
dencia ultimamente creada na Próvincia da 
Parabyba .. , • • . . . • . . . o • o. o •••••••• •......... • • 635 

N. 4647. - Decreto de 2,J de Dezembro de 1870.-~Iarca 
o ordenado annual do Promotor Publico da 
comarca da Independencia , na Provincia da 
l,arabyba.................. . • . • . • • . • • • • . • • . • . • . • 636 

N. 4648. - Decreto de 26 de· Dezembro de ·1870. -- De
clara de 1.• entraneia a .comarca. de Jacuhy, 
e de 2.• entrancia as do Rio Verde, Cabo Verde, 
Paraopeba, Piranga, Rio Grande e Rio da~ Ve-

\ Jhas, na Provincia de Min~s. Geraes • • . • • • . . • • • 636 
N. .f6..i9. -Decreto tle 2~ dé Dezembro tfe 1870.-Marca 

o ordenado dos Promotores Publieos das novas 
comarcas c:lo Rio Verde. Cabo Verde. Parao
peba, Piranga c Jacuby, na Província de !finas 
Geraes ••••••••.•.•••..••••••••..••••••••..•.•.• · 637 

N. 46ãO.- Decreto de 26 de Dezembro de 1870.-Crêa 
um lugar de Juiz Munici~tal e de Orphãos em 
cada um dos termos do Piranga e Rio Novo, 
na l'rovincia de Minas Geraes ..•.•••..••.•...• · 638 

N. 465t. - Decreto de 28 de D~embro de 1870.-Auto
riza o ~Jin!stro e Secretario de Estado dos Ne
gocios Estrangeiros a applicar ás despezas das 
verbas-Secretaria· de Estado-Empregados em 
disponibilidade-e Extraordinarias no exterior
do exercicio de :1869-70, a quantia de 91:2:108969, 
tirada das sohras das Yerbas-Legações e cou-
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sulados- Ajudas de custo- e Commissões t1e 
limites e de liquidação de reclamações -do 
mesmo exercicio...... . • . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • 639 

N. 46!S2.- Decreto de 28 de Dezembro rle 1870.- Pro-
roga até o fim de Dezembro de 1871 as dispo
sições do necrew n.o 3631 de 27 de Março de 
1866, que permlttem ás embarcações estran
geiras o serviço de cabotagem................. 640 

N. 461$3.- Decreto de 28 de Dez,e_mbro de t87o.- Ap
prova o novo Regulamento da Repartição dos 
Telegraphos • • • . . • . • • . . • • • . . • • • . . . . . . . . . • . • . . . . 641 

N. 4Mt. -Decreto de 28 de Dezembro de 1870. - Au
torizando o transporte de umas para outras 
verbas do Mlntsterio da Fazenda da quantia de 
802:5398760, e abrindo ao mesmo Mimsterio um 
credito supplementar de 2.492:9.US22.'S para di
versas rubl'icas da despeza do exercício de 
t869--t87o.. . • • . . . . . • • . . • . . . . . • • • . . • . • • • . . . . • • . · 70a 

"N. 465ã.- Decreto de 29 de ·Dezembro de 1870.- Ap
prova a reforma dos estatutos da companhia-
Luz Stearica ••••••..•.•.•.•....•. ~.......... . . . 788 

N. 461S6.- Decreto de 29 de Dezembro de 1870.- Con
cede ao vapor !J. Vicente as vantagens de pa-
quete........................................... 7ta 

N. 46ã7. -Decreto de 29 de Dezembró de 18'70.- Auto
riza o augtnento do capital da companhia -
Intimidàde- estabelecida na c~dade do Itio 
Grande......................................... 713 

~. 46!>8. - Decreto de 29 de Dezembro de 1810.- Abre 
ao 1\linlsterio da Agricultura, Commercio e 
Obras Pub1lc:u novo credito supplementar na 
lmportancia de 7:428S771. para cobrir as des
pezas feitas pela verba -Illuminaçio publica-
do exercício de 1889~1870..................... 717 

N. 4659:- Deerete de 29 'le Dezembro de 1870.-ÂHto
riza o Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas para applicar ás despezas de va
rias verbas deficientes do e:xercieio f.te t869-70, 
a quantia .de i32:776~1, resultante da sobra 
que se verifica no 1 13, art. s.o da respectiva 
Lei de Orçamen\o ••..•••• ·. . . • • . . . . . . . . . . . . • .. • • 720 

N. 46fJO.- Decteto de 30 de Dezembro de 1870.-Marca 
o ordenado annual ·do Promotor Publico da co
marca de Buique, na Provincia de Pernambuco. 723 

N. 4661. -- De e teto de 00 dP. Dezembro de 1870. - De
clara de t.• entrmcia a comarca de Buique, 
ultimamente cre:tda na Província de Pernam-
buco........................................... 723 

N. 4661 A..- Decreto de 31 de Dezembro de 1870. - Or~~a 
a I'er.eita e fixa a despeza da Camara Municipal 
da Côrte para o anno de 187i ...... ~.......... 724 
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1870. 

DECRETO N. ~~í9- DE 3 DE JANEIRO DE 1870. 

Designa a or<lem em que devem ser cxtrahidas as 
loterias no anno de 1870. 

Na conformidade do art. 2. o da Lei n. o :1099 de :18 de 
Setembro de :1860, Hei por bem que na extracção das 
Jotcrias distribuídas para o corrente anno se observe a 
ordem marcada na tabella que com este baixa, assignada
J>elo Visconde de ltaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da· Fazenda 
c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio (te Janeiro em tres de Janeiro de niil oitocentos e 
sctcn ta, quadragesimo nono da Independencia e do 
lmpcrio. 

Com a ruurica de Sua Magestadep.lmpctad~·>· .. 
,._.,.~ ~ \\ ~ C~. 11 ~ G4Ar A·-.'· 

Visro;:~-~~S'1td6orahy. ' ' f: .~ 
~ ·~ ,-...c:J ,;;.· 
".~, . \_\V. ., 

'-::.::..~9os DE pU,_~_.-:.:/ 
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R~Iac;ão das loterias que tem de ser extrabidas 
no anno de t 8'10. 

L a A 63. a a favor do l\lontepio dos Servidores ,:lo 
Estado.- Decreto n. 1226 de 2t de Agosto de 1864,. 

2. a A !1,, 3 para as obras das matrizes da Província do 
Piauhy. -Decreto n. 956 de l~ de Junho de 1858. 

3.'1 A 6~.a a favor do l\fontepio dos Servidores do Es
tad'o.- Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186~. 

4. a A 2. a para as obras das ma trizes de Nossa Se
nhora da Gloria e de Santa 'fhereza do Município de Va
lcnça, na Província do Rio de Janeiro.-Decreto n. \02:; 
de 27 de Julho de 1859. 

t>. a A n;·_;. a a favor do l\lon te pio dos Servidores do E~
tado.-Dccreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186~. 

6.a A l6.a para patrimonio do Hospício de Pedro II.
J)ecreto n. 875 de lO de Setembro de 185(). 

7.a A ()(),• a favor do :Montepio dos Servidores doEs
tado.- Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de l86L 

8. a A L a da nova concessão para continuação das obra.~ 
do ho~pital da Santa Casa de 1\lisericordia daCôrte.-De
creto n. Hi93 de 15 de Setembro de 180\J. 

9." A lO. a a favor da it·mandadc do Santíssimo Sacra
mento da antiga Sé.-Decreto n. !JG~ de '-' de Agosto 
de 18~i8. 

lO. a A 67.a a favor do l\lontepio dos Servidores doEs
tado.-Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186~. 

ll. a A 59. a para o melhoramento do estado sanita rio. 
-Decreto n. 598 de 14 de Setembro de 1850. 

12.a A 68.a afavor do l\lontepio dos ServidoresdoEs
tado.-Decrcto n. 1226 de 22de Agosto de 1864. 

13. a A 31. a a favor do hospital da Santa Cosa de 1\lise
ricordia da Côrte.-Decreto n. 92 de 25 de Outubro de 
1839. 

14.2 A La concedida á irmandade do Santíssimo Sa
cramento da Candelaria, como administradora do impe
rial ho~pital dos Lazaros da Côrte.-Dccreto n. 173:3 dn 
6 de Outubro de 1869. 

i~. a A 69.a a favor do 1\lontepio dos Servidores doEs
tado.-Dccreto n. 1226de 22 de Agosto de t86~. 

16.a A 2.a da nova concessão para continuação das 
()bras do hospital da Santa Casa de 1\lisericordia da Côt'tP. 
-Decreto n. 1693 de 15 de Setembro de 1869. 

17.a A 9~.a cujo beneficio deve ser repartido pela 
Santa Casa de 1\lisericordia da Curte, expo~tos, rcco-



•) 
.) 

Jlumento das orphãs, rnHegio de Pedro 11 e seminario 
•le S. José. -Decreto de 2:l de Maio de 1821. 

18 ... .A 70.a a favor do :Montepio dos Servidores doEs
tado .-Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186~. 

19.a A 70 a a favor da Casa de Correcção.-Decreto dn 
~9 de Ou tuhro de 183;). 

20." A 20." a favor do ho:;picio de Pedro 11.-Dccreto 
n. 566 de 10 de Julho de 18~0. 

21. a A 71. a a favor do .Monte pio dos Servidores do Es
tado.-Deereto n. 1226 de22deAgosto de 186\. 

22.a A :J." tla nova concessão para continuação das 
obras do hospital da Santa Casa da :Miscricordia da Côrtc. 
-Decreto n. 1693 de Hitle Setembro de 1869. 

23. a A 60.a para o melhoramcn to do estado sanita
rio.-Dcereto n. 598 de 1~ de Setembro de 1850. 

2~. a A 72. a a favot· do l\Iontepio dos Servidores do 
EstaJo. -Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de i864. 

25. a A 1. a para as obras tla ma triz de Sant' Anna da 
Côrtc. -De~-: reto n. 1G9:~ tle lZJ Setembro de 1869. 

2(). a A 2." concedida ú irmantladc do Santíssimo Sa
c~ramento da Candclaria, como administradora do im
perial hospital dos Lazaros da Côrte.-Decreto n. 173:l 
de 6 de Ou tuiJro de 1869. ' 

2.7. a A 73. a a favor do llon te pio dos Servidores do 
Estado .-Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186'1,. 

28. a A 2. a para as ohras da matriz de Nossa Senho
ra do Livramento de Bananeiras, da Província Ja Para-
1tyba. -Decreto n. 1028 de 22 de Agosto de 18i.iU. 

29." A 4." da nova eonccssão para continuação das 
obras do hospital da Santa Casa de Misericordia da 
Côrte.-Decrcto n. 1093 de 15de Setembro de 18ü!l. 

30. a A 7 4. a a favor do :Monte pio dos Servidores do 
Estado. -Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 18ü4. 

31. a A :3. a a favor da associação Typographica Flu
minense. - Decreto n. 908 de 12 de Agosto de 
!857. 

32. a A -i. a para as obras da igreja de Nossa Senhora 
•la Conceição da cidade de Aracajú_, em Sergipe. -De
ereto n. UD3 de 2 de Setembro de 1858. 

33. a A Gl."' para o melhoramento do estado sanita
rio .-Decreto n. 598 de 14 de Setembro de 1850. 

34. 3 -A 75. a a favor do Montepio dos Servidores elo 
Estado .-Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186'f. 

33. a_ A 9;). a cujo beneficio deve ser repartido pela 
Santa Casa de Misericordia da Cc)rte_, expostos, recolhi
mento das orpl1ãs, collcgio de Pedro 11 e Seminario de 
S Josó .-Decreto Je 23 d1~ 'laio <le 1821. 
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36. 3-A 71. • a favor da Casa de Correceão.-Dccretc-
de 29 de Outubro de 1835. · 

:J7. a_A 2. a para a~ obras da matriz de Sant' Anna da 
c~•rtJ'.-Decreto n. 1693 de Hi de Setembro de 1869. 

;~8. 8 -A 26. a para a construcção de um thea tro lyrico 
na Côrte.-Dccreto n. 875 de 10 de Setembro de 1856~ 

39. a_ A 3. a para as obras da matriz de Sant'Anna da 
Cürte. -Decreto n. 1693 de 15 de Setembro de l8G9. 

40. "-A 27. a para a construcção de um theatro 
lvrico na Côrte.-Decreto n. 875 de lO de Fevereiro 
•Íe 18~16. 

4-L a_A ft.. a pab a~ obras da matriz de Sant' Anna da 
Cilrte.-Decreto n. 1693 de l::i de Setembro de 1869. 

r,.2. 3 -A 28. a para a construcção de um theatro lyrico 
ua Côrte .-Decreto n. 875 de 10 de Setembro de t8;m. 

! .. 3. 8-A 5a para as obras da matriz. de Sant'Anna d<t 
Ct1rte .-Decreto n. 1693 de H> de Setembro de 1869. 

4La-A 29.apara aconstrucção de um thcatro Jyrico 
n:1 Côrtc .-Decreto n. 875 de lO de Setembro .Ue 1856. 

'~:5. a A 2. a para as obras da matriz da vi lia uo Pilar, 
11:1 Província da Parahyba.-Dccreto n. 10::i2 de 9 ue Ju
lho de 1860. 

'~:6. a A 30. a para a construcção de um thcatro lyrico, 
111 Côrtc.-Decreto n. 875 de 10 de Setembro de t8:J6. 

'~:7. a A lL a a favor da irmandade do Santíssimo Sa
cramento da antiga Sé.-Dccreto n. 961 de ~de Agosto 
dr, 1858. 

ft,8. a A 31. a para a construcção de um thea tro lyrico, 
na Côrte.-Decreto n. 875 de lO de Setembro de 1856. 

1:9. a A 12. a a favor da irmandade do San tissimo Sa
tTanwn to da antiga Sé.-Decreto n. 9()~ de 4 de Agosto 
de 18ti8. 

tjO, a A 32. a para a constrUC0ãode um theatro lyrico, 
ua Côrtc.-Decrcto n. 875 de ,to de Setembro de 1856. 

tjf. a A 3. a para as obras das matrizes de Nossa 
Senhora da Gloria c de Santa Thcrcza do município de 
\'alença, na Província do Rio de Janciro.-Decrclo 
11. 1025 de 27 de Julho de 1859. 

~i2. a A 33. a para a construcção de um thea tro lyrico, 
na Côrtc.-Dccreto n. 875 de tO de Setembro de 1856. 

53. a A 4. a v a r a as obras das ma tl'izes de Nossa Se
nhora da Glona c de Santa Thcreza do municipio deVa
lença, na Provincia do Rio de Janeiro.-Decreto n. 102:; 
de 27 de Julho de 1859. 

54. a A 34. • para a construcção de um theatro lyri
f~o. na Côrte. -Decreto n. 8i5 de lO de Setembro 
d1• t Rt;(). 
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:-m." A ~La para a" oiJrase outroi' objccto::; i}i~ qun nc
i:essitnrem as ma!rizes deMontcsCiaros,Contt'lllla~, S. 
Romão. Januaria, B:11Ta do Rio das Vclh1s, Grão 1\logol 
f~ Cul'vcllo, em :Ui nas Gcracs .-Decreto n. 1010 de 2:? 
de Agosto d c u~;jg . 
. !)6. a A ;~;;. '1 para con~t.ruc~,:l) de um theal.ro Iyri<'n 
na Curte.-Decrelo n. H7~ de lO de Setembro Lle 1~5U. 

rl7. a A L a Jl:ll'a ns obras c outros o1Jjcc1os (lC QUi' 
neccssitart:Hn as mil trizes de Montes Claros, Contendas, 
S. Romão, Januaria, Bana do Rio das Velhas, Grão 
\logol c Curvcllo, em Minas Gcracs.-Dccrcto n. 1030 
de 22 de Agoslo de 18~9. 

ã8. a A 36.a para a construcção de um theatro lyrico 
na Curte.-- Decreto n. ~7J de 10 de Setembro de 1856. 

t>9.a A ·Í.a a favor da bibliotheca fluminensco.-Df~
•Teto n. 988 de 22 de Setembro de t8n8. 

60.a A 37.a p:ll'a constriiCÇão de um theatro lyrico 
na Curte. -Decreto n. 875 de tO de Setembro dt~ l8:'ifi. 

Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 1870. 

Visconde de Itaúorahy. 

DECRETO ~. ·'i~~O-oE 8 DE .IA:\ElllO nE 18i0. 

Regula a emissão dns titulos de :;:arautia d:ts mercadorias dPpo~itod:•• 
uos arnwz,~ns das ,~lfandcgas ou Companhias de doeas. 

u~ando da autorisacão conferida pelo art. l. o ~ ü." 
do Decreto n. 17~ü de 13 de Outubro elo corrente anno. 
Hei por bem que na(emissão dos 1tit_u_los de garanti{lda.; 
mercadorias deposita das nos armazens a cargo das 11-
fandcgas ou Companhias ue docas se observe o regula
mento que com este baixa, assignado pelo Visconde de 
ltaborahy~ Conselheiro de E"tado, Senador do lmperit~, 
Prcsideutc do Con~t>lllo de 1\liuistros, ~lini:;tro e Sucre
tario de E~t:tdo dos Ne!.!ocios da Fazenda c Presidente dr• 
Tribunal do Tltesouro Nacional. que assim o tenha en
tendido c faca executar. Palacio do Rio de JJneiro e;" 
oito de Jan;~iro de mil oitocentos e '3etcnta, qu~H.ll':l
gesimo nono da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a rubl'ica de Sua ~lagestadc o Impç~:a~~~-----
_...>·- -~ 

Visconde d lab(J\~~)\ OA CAM41,>''·,_ 
' \\J \ I ',.:f 

-~"" ', 

/~ 
\ 

~ ...... * /'),...~ 



lfcyuhnw'lllo para a emi.~sâ:o de tift,los de garantia das mer
cadorills rhpo.'iitarlas uos ut;na:f'ils das .Al{mulcyas ou 
Companhias de docas~ a que se rf{ere o Decreto n. ~í50 
desta data. 

A emissão dos titulos de garantia, a que se refere o~ 
li. o, art. L o, do Decreto n. ii~G d~ l3 de Outubro dt· 
1869, será regulada pelo modo seguinte: 

l. a Para ohtet· um dos titulos! o dono ou consigna ta
l'io da mercacloria depositada nos armazens a carg·o das 
Alfandcgas ou Companhias de clúcas aprescntar;í o res
pectivo conhecimento de carga~ acompanhado de um 
pedido, conforme o modelo n. i~ datado c assignado, n{! 
{Ua l se tlccla r ará: 

1. o A data da entrada da merc:-~doria: 
2." O nome e classe do navio (jLie a tire r trazido~ 
3. v A quantidade, cspecics~ m;:trcas, nu meros c pes(l 

hru to dos volumes; 
~.o A quantidade c qualiuadr da mrrcadoria, de qw· 

:1 prcscn ta rú (\.mos I r a para ser arcld v a da ; 
~i. o O valor da mercadoria~ ~et:unJo a factura: 
H. o Quar~qner outr:J.s imlicaçõrs fJU!' c~taucleção a 

idrn tidade ua mcrcauoria. 
2." Yenficada a n:istcncia da mercadot.·ia nos arma

zen~ da:; Alfa ndcga~ ou nos tias Com pa nlt ias de dóeas, Sl' 

passari't o titulo de garantia ex.trahitlo de um livro dt· 
talão, 110 qual serão declaratl<ts todas as circumstancias 
ment·ioiJada~ no pPdido. uc que trata o artigo antece
dente_, c mais o Humero do titulo correspondente a(l 
livro do talão, a taxa de ·1/~ 0 /o tio valor total declarado 
da mercadoria, o nome c tlomicilio do lkpositantc~ c o 
uumero da amostra. 

No vrrso serão transcriptas as disposic.ucs deste rcgu
l:nncnt.o. 

O depositante passará recibo do titulo no talão rcs
pcct h-o. 
- 3." Os uumcros do ti tu lo, do livro de talão e da folha 
't~spccti\·a serão notados nos conhccinwiltos, que fica
dG em ucposi to até cn trcga da mercadoria. 

4. a 0 titulo de garantia poder{t comprchcndcr OS YO

j umcs dcposi ta dos, ou mencionados nos conhecimentos 
de carga, parcial ou intepTalmcntc, fazendo-se as pre
,·isas averbações nos rcferiuos conhecimentos; mas 
:1unca parte de um volume ou algumas mercauoria~ 
l''~r I cnren tcs a um ou outro cn voltorio. 
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;j, a Os tit.ulos poderão ser divididos e subcth~ididosá 
Yontade dos possuidores, observadas sempre as disposi
ções do artigo antecedente, mas não se cobrará mais de 
106000 de cada titulo parcial, qualquer que seja o valor 
declarado da mercadoria. 

6. a Expedido o titulo, se fará notar no livro do ar
mazem os respectivos volumes com a letra G em ver
melho, e nos envoltorios dos proprios volumes se im
primir·á a mesma letra a fogo, ou com tinta vermelha, 
como fõr julgado mais conveniente. 

Feito isto, não se poderá proceder á abertura, mu
•lança de cnvoltorio, despacho ou entrega de Yolume 
senão á vista do proprio titulo. 

7. a A transferencia da propriedade das mercadorias 
1lepositadas se opéra na fórma da legislaçcio em vigor, 
por força de endosso dos titulas de g·aran tia, os quaes 
serão equiparados, na conformidade do art. õ8i do 
codigo commcrcial aos conhecimentos de carga. 

A t1·ansfcrcncia deverá ser a verba da nos assentos 
respectivos, pagando-se a taxa de 1 °/o da importancia 
da taxa da emissão. 

A averbação, assignada pelo cessionario, ou seu pre
vosto, extingue a responsabilidade do cedente para com 
a Alfandega, a qual passará para o cessionario com o 
preenchimento desta formalidade. 

8. a No caso de perda de titulo por extravio, furto ou 
qualquer sinistro, não será fornecido out1·o e nem en
tregue a mercadoria senão dez dias depois de annun
ciada a referida perda nos jornaes de maior circula~ão, 
c por editaes aflixados na pra~a do commercio ou luga
res mais publicas, não tendo comparecido alguem a re
clamar o seu direito. 

As despezas dos annuncius e mais diligencias corre
ráõ por conta da parte interessada. 

Pela expedição do novo ti tu lo se cobrará metade da 
taxa do original. 

9. a As faltas, avarias ou quaesquer prejuízos que 
:-;ofl'rerem as mercadorias, depois de expedido o titulo d~ 
garantia, serão indemnisados mediante avaliação feita 
de commum accordo, e quando esta se não possa dar, por 
tres arbitras, dos quaes um escolhido pela Alfandega ou 
Companhia de doca, e outro pela parte, c o terceiro por 
ambos,ou sorteado. 

lO. Os títulos de garantia de mercadorias deposita
das nas Alfandegas serão as~ignados pelos Fieis de arma
zem e rubricados pelo Inspcctor; ou pelos gerentes ou 
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administradores das Companhias de doca, os das mcr
t~adorias depositadas em seus armazens. 

:ll. Nenhuma responsabilidade cabe ás Alfandeg:1~ 
ou ás Companhias de docas: 

L o No que respeita á etTectiYa propriedade dos vo
lumes mencionados nos titulas de garantia, senão pelo 
que constar dos conhecimentos de carga ; 

2. o Pela quantidade e qualidade da mercadoria e va
lor declarado ; 

3. o Pelas avarias,pelos damnos e prejuízos que resul
tarem á mercadoria, depois da emissão do titulo, por 
vicio intrínseco ou por acção dos agentes naturaes. 

12. Reputar-se-h a dono da mercadoria, especificada 
no titulo, o possuidor do mesmo titulo uma vez qu(~ 
esteja reconhecida a sua identidade, e que as transmis
sões por endosso tenhão sido regularmente feitas e com
petentemente averbadas. 

Rio de Janeit·o em 8 de Janeiro de 1870.-VisCOí?dl} 
de ltaborahy. 
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Uodelo U. 0 t. 

Alfand('.ga d~ •..•••• 

(Nome do oe~ociante.) 

Pedem garante 

das seguintes mercadorias. 

- - --
I 

lJata da ~ _g .. o o 
õ 1:: "1::3 

entrada ~ <.,) :::3 
:::3 

~ 
..., ~ 

do tu.t- ... "':::3 ~ o ~ o 
vio. ~ "'::::! '#. o "'::::! '?i .., Estado adtt.al .,_, 
~ eu o ..., lô o ~ "'::::! e obsen>aÇ;;, ·'. 

~ 
1... !.::1 1... .,.1 o <.,)"' ~ ~ .::.-g ~ . 1... 

~~ E ;:~ o o 
CO N C ~ ~~ a ~I... "" ~ ·- ~ c c -E ~ ;::- ..., 
~;:;s< ~ ~ ~ Q, 

I I 
I I 
I I 

I 

I I 

I 
I 

I 
------· 

Cnmrra·s(', 

O in~prrtor. 

P.lDTB Jl. 
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llotlelo 11. o 2. 

-·---- --- ---------------------------------------------

N. Tua R 

A alfandrga de •.. 

GARA:STE 

que se arhJo rrcolhidos nos nrmatrns •..•.. as mercadoria:-; 
abaito declaradas, das quaPs os Sr~ ...•...... 06tabclccido:> 
á rua de •.•• n •.• depositárão os respectivos conhecimentos. 

Data da 
entrada 
do 11a-

do. 

O tid de armaLcm, O ios~cctor, 

1\'. B.-Quantlo os ~ltrantcs rort>m l'Ipetlidos por comp3nhiai d;· 
•Mcas, em \eZ lia rubrica do insp•·ctor será o titulo assignarfo pelo 
wJministrador, gerrnte ou rwsson a qnem tal incumbeoria fõr dad;1 
p'los re~ulamcntos rrspectivos. 
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DECRETO N. 'í~~H-DE 12 DE JANEIRO DE 1870. 

Autorisa o Eoglish Ban~_ºf Ri()_ de Ja(leiro, limilecl, para esla
bt.'leecr uriía caixa fi!ial na Cidade de Santos, da Província 
de S. Pau1o. ,_ 

Altendemlo ao que ~le representou o English Bank 
of Rio de Janeiro, limited~ por seu bastnnte procurador 
Edward Ross Duffield, e de conformidade com a Minha 
lmmediata Resolução de 22 de Dezembro proximo findo, 
tomada sobre parecer da Sc~ção de Fazenda do Conselho 
úe Estado de 18 do mesmo mez: Hei por bem Autorisar 
o referido Banco para estabelecer uma Caixa filial na 
Cidade de Santos, da Província de S. Paulo~ ficando a 
1lila Cah:a :;:ujeita á~ reg-ras e condições. prescripta~ fi(' 
lkcreto n." :~:H2 de 28 de Dezembro tle 1868. 

O Visconde de Itaboratn-. C'lnselheiro de E'tado. Se
n::Jdor do lmperio~ Pres.ide.nte do C'lnselho de )linistros. . 
.Ministro c Secretario de Estado dos !\e~oeios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro~ Nacional, assim 
o tcnh:1 entendido c faça executar. Palacio do Hio dr 
.bnriro, aos doze de Janeiro de mil oitocentos c setenta·~ 
qnadr::~g:rsimo nono da lndepcndencia c do lmperio. 

Cnrn :J rubrica de Sua Magcstade o Imperauor. 

Y isconde de Itaborllliy. 

DF.CRETO N. 'J/~;}2-DE ~~ DE J.\SEIRO DE lR70 . 

.. ppt·n\a com n alleração abaixo indicada os novos Estatutos 
do Bauco Commcr·cia1 du 1\io de Janeiro. 

AttendetHlo ao que Me representou a Dirccloria do 
Jlmco Commercial do Rio de Janeiro, e de conformidade 
··om a Minha lmmedia ta Resoluç:ão de 22 de Dezembro 
nroximo findo, tomada sobre parecer da Secção de Fazen
da do Conselho de Estado de 25 de Novembt·o antecedeu· 
te: Hei por bem Approvar os novos Esta tu tos do mencio
nado Banco com a seguinte altera~ão: 
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O fin:.ll do art. l~, onde se diz .: o prazo dos ti tu los 
descoritavcis e o das letras de caução não cxcctlcrá a 8 
mczcs », deve sei' substituido pelo seguinte: O pr·aw 
dos títulos descontaveis c o das letras de caução não 
excederá de 6 mezes, logo que a importancia das ditas 
operações cffectuadas a prazo maior au~ 8 mezcs, tenha 
ultra passado a metade do (undo social rea lizauo uo csta
belectmcn to. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio_, Presidente do Conselho de Ministros, 
.Ministro 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, aos doze de Janeiro de mil oitocentos c se
tenta, CJUadragesimo nono da Indcpendencia c do lm
perio. 

Com a rubrica de Sua Uagcstadc o Imperador. 

Visconde de Itaborahy. 

Estatutos do Bane~ ~ommercial do mo de Jancir·o. 

TITULO I. 

Do Rt~nco Commcrcial do Rio de Janeiro 

SECÇÃO 1. 

Da conslituirão do Banco. 

Art. 1. 0 O Banco Commerdal do Rio de Janeiro (comrH\ni;ia 
anonyma). Pstabt>l .. cido nP-sta ci.ta't'"', é d~ dt>~ositos, dPSt!ila
tos c cmprestimo~; e sua dura~·ão de 2 1 anuos, antes dcJS 
quaes, contado" do dia em que P.ntrou f'!Il n(wrat;Õt>s, não P~-·
derá str dissolvido senão no caso d.., sofTrt-lr verdas que :•bso:·
vão um te•ço, pelo men\}s, de seu ruudo capital reallzud'), 
além do de reserva. 

Art. ~.o O SP.U fundo capital é de t2.000:000:)000, dividid~l~ 
ero üO.OOO acçües de ~00~000 cada uma, das quaes e~tio actual-
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mente distrilmi,las 30.000, dep~ndPndo a distribuicção das 
restantr,s de deliberação da assemblé:.t geral dos accinnistas, 
proposta pr.la DirP.r.toria dn B1nco. ou quan,1o iniciada por 
um ou mais accionistas, ouvida a directoria préviamente sobre 
ella. devendo qu:~lquHr premro que se obliver ser applicado 
ao fundo de reserva do estabelecimento. 

Se depois dP.sta ultima emissão 11e ac~ções a experiencia mos
trar necessidade de ser augmentado 9 fundo capital do Banco, 
a assembléa geral dos seus accionistas resolverá a respeito o 
que entender conveniente. 

Art. 3.0 A transferencia das acções se:á feita de conformi
dade com as disposições legaes QIIP. a regulão, mas por termo 
escripto no respectivo registro do Banco, assignado pelo:; con
tractantes, ou por SdUS legítimos procuradores, munrdos de 
sufficientes poderes. 

Emquanto não fõr realizado todo o valor das acções, nenhu
ma transf~rencia ss fará, sem prévia approvação <la Directo
ria do Banco. 

Art. 4. 0 O importe das acções será realizado em prestações 
nunca inferiores a lO 0 /o do seu valor nominal, com intervallo 
não m~nor de 60 dias para os primeiros 50 ° /o, e não menor 
tambem de tres mezes para os outros üO o;,, quando sejão ne· 
cessarios, precedendo sempre annuncios com anticipação de 
!5 dias pelo menos. 

Art. 5. o Os accionistas são responsaveis pelo valor das ac
ções que lhes forem distribuídas; e os que não realizarem o 
p:IgamP.nto de qualquer chamada de capital no prazo fixado, 
perderáõ em beneficio do banco as prestações que houverem 
anteriormente effectuado, salvo comtudo casos de força maior 
e os em que se derem circumstancias attendiveis, justificadas 
perante a D1rectoria do Banco, recebendo este, porém, o juro 
de qualquer mora na razão da taxa dos seus descontos, pelo 
menos. 

Art. 6. 0 Da importancia dos lucros liqnidos pertencentes a 
cada semestre que a Directoria do Banco resolver seja distri
buída, se dedoziráõ de 6 até, f.O 0/. para fundo de reserva, e 
5 •;o para serem repartidos pelos Direetores do Banco, em com· 
pensação de seu trabalho, fazendo-se do restante dividendo 
aos accionistas. 

Não se distribuirá dividendos se der-se desfalque no capital 
social emquauto este não fôr restabelecido. 

Art. 7. o O fundo de r~serva é exclusivamente destinado 
para opportonamente fazer face ás perdas do capital social, e 
logo que attinja a !5°/o deste cessará a accumulação semes
tral, podendo sua importancia, no todo ou em parte, ser em· 
pregada em títulos da divida publica interna ou externa do 
fmperio. O juro que se receber de taes títulos se accumulará 
ao mesmo fundo de reserva até que este attinja ao maximo 
estabelecido. 

Art. 8. o O anno bancai decorre do f. • de Julho a 30 de Ju
nho do anno seguinte, devendo portanto os dividendos se· 
mestraes serem pagos nos primeiros 15 dias de Janeiro e Ju· 
lho de cada anno. 
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SECÇ.\0 lf, 

Das operações do Banco. 

Art. 9. 0 O Banco poderá : 
t. o Desconta r letras de cambio da terra e outros títulos com· 

merciaes á ordem e com prazo fito, pagaveis na cidade do Rio 
de Janeiro, ~arantidos por mais de uma assignatura de pPS· 
soas notoriamente abonadas, sendo, pelo menos, uma dellas 
residente na mesma cidade, e bem assim escriptos das Alfan
degas, bilhetes do Thesouro, letras das Tbesourarias provin
eiaes e de Banco3 conceituados estabelecidos msta praça. 

2. 0 Encarregar-se por commissão da compra e vend:t de 
metaes preciosos, de apolices da divida publica e de quaes
quer outros títulos de valor, e da cobrança de dividendo-:, 
letras e outros titulos a prazo fixo. 

3. 0 Heccbflf em conta corrente as som mas que lhe forem en
tregues por particulares ou estabelecimPntos publicos, e pngar 
as quantias de que estes dispuzerem conforme fôr convencio· 
nado. 

tio o Tomar dinheiro a premio por meio de contas correntes 
ou passando letras com os prazo8 e condições que a Directo· 
ria previamente estabelecerá, não podendo, porém, o prazo ser 
menor de 30 dias. 

5.° Comprar e vender por conta propria metaes precil1sos, 
bem como fundos publicos da divida interna ou externa do 
lmperio, sendo porém necessario o accordo unanime da Dirce· 
torw para esta ullima operação, ouvida a commissão fiscal. 

6.° Fazer emprestimos sobre penhor de ouro, prata ou dia
mantes, de npolices da divida publica geral e da província do 
1\io de Janeiro, de acções de companhias acreditadas que te
nhão cotação real, de títulos particulares que repre~entem le· 
gitimas transacções commerciaes e de mercadorias não sujeitas 
á corrupção depositadas nas alfandegas ou armazens alfan-
degados. , 

A importancia dos emprestimos (exceptuados os cauciona
dos por ouro, prata, letras do proprio Banco e Apolices da di
vida publica do Imperio) e a dos ti tu los descontados com uma 
só firma residente nesta cidade do Rio de Janeiro, nunca ex
cederá á terça parte do fundo realiz3do do Banco. 

7. 0 Mediante contractos escriptos, abrir contas correntes de 
movimento de fundos e emprestimos a bancos, casas banca
rias ou particulares sobre deposito de dinheiro, de títulos e 
valores descontaveis pelo Banco, ou que estejão no caso de 
serem por elle admittidos como caução de emprestimos; c 
bem ass1m sobre idonea fiança mercantil. 

O Banco não póde emprestar sobre penhor de suas accões, 
nem descontar letras suas provenientes de dinheiro quere
ceber a premio, sendo-lhe todavia licito admittil-as como 
excepç5o em transacções com o proprio estabelecimento. 
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8.° Fazer movim~mtos de fundos de umas para Oiltr<l~ 
praças do lrn(Jerio e estrangeiras por meio de operaç~es de 
~~ambio. 

9. o Conceder cartas de credito sobre idonea fiança mer
eantil ou caução de valores acettaveis, isto é, dos que o il.loC1J 
pódA admittir em suas operações. 

10. Caucionar aqui, ou em qualquer praça estrang-eira , 
titulo3 e valores para garantia especial de seus saques_; bem 
eo:no caucionar ou redescontar títulos de sua carteira em 
emcrgfmcia extraordinaria para sustentação de seu credito. 

H. Receber em deposito voluntario títulos de creditl), di
nheiro, pedras preciosas, moedas, joias, ouro e prata, do 
que receberá um premio ~m proporção do valor dos ohjecto5 
llepositados. 

Art. tO. A Directoria do Banco publicará, quando entenier 
eonvenlente, a taxa dos seus descontos, a dos emprestirnos e 
a do juro do dinheiro que receber a pramio, e outras con
uições reguladoras das operações que o Banco pôde fazer. 

Art. H. Não se contaráõ para desconto de quaesqul3r tí
tulos do Banco, nem nos que se admittirem como penhor de 
empre:o;tirnos, ou garantias de quaesquer outras operações as 
firmas dos Directores ou de seus socios ostensivos. 

Art. U. Nos emprestimos, além do penhor recebido. a':!eí
tará o mutuano letras ao Banco até ao prazo de oito mezes; 
e os que se fizerem por meio de contas correntes serão lil]ui
dados no fim de cada trimestre do anno b:mcario e mesmo 
antes se a Dircctoria do Banco assim resolver. 

Art. f3. Se o penhor constar de apolices ou acçõe5; de com
panhias serão ellas transferidas previamente ao Banco; e se 
em outros o!Jjcctos o mutuario autorisará por escripto o Uanco 
para alhear ou negociar o penhor pelo meio que entender 
melhor, se a divida que garantir não fór paga em seu Y·~nci
mcnto. 

Se o penhor for em mercadorias serão estas previamente 
seguras (sempre que isto for possi vel) e avaliadas por um ou 
mais corretores indicados pela Directoria do Banco. 

Art. 14. Se a Directoria resolver que a venda de penhor 
se faça em leilão mercantil será este precedido de annuncios 
por tres dias consecutivos, tendo, porém, o dono do penhor o 
direito de resgata l-o até começar o leilão, pagando o que dever 
e as despezas que tiver occasionado. 

Hea lizada a venda em leilão e liquidada a di vida com todas 
as despezas, juros e com missão de 2 o;,, o saldo, se o houver, 
será entregue a quem de direito pertencer, e emquanto 
existir no Banco não vencerá juro algum. 

Art. tã. No valor real de cada objecto que fôr admittido 
como penhor se fará um abatimento razoavel que garanta o 
flanco de prejuízos provenientes da baixa desse vahr ll'J 
mercado. 

O prazo dos títulos de.scont:1vcis e o das letrils de cau~ão nJo 
excederá a oito mezes. 
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TITULO 11. 

Da administtarão geral do Banco. 

8ECÇÃO I. 

Da assembléa geral do Banco. 

Art. IG. A assembléa geral do Banco se comporá dos accio
ni~tas que possuírem 50 e mai~ acções, uma vez que a poise 
de lias seja anterior de quatro mPzes, pelo menos ao dia fixado 
para a reunião da mesma assemb)é:l. 

Art. i7. Reunidos pelo menos 30 accionista~ nas condições 
tio artigo antecedente, se julgar.á a assembléa geral legal
mente constituída para deliberar sobre tudo qne fôr de sua 
competencia, menos, porém, para reforma dos estatutos, 
se os accioni~tas presentes não possuírem ou representarem, 
pelo menos, um terço das seções distribuídas. 

Se não reunir-se aquellfl numero de 30 accionistas. será de 
noYo convocada a assembléa ger.l)l para o dia que a DirectorJa 
do Banco fixar, podendo a me~ ma assembléa nesta segunda 
reunião deliberar, qualquer qu~ seja o numero dos accio
nistas presentes, excepto todavia sobre reforma do& esta
tutos. 

Se para constituir a assemb1éa geral não houver numero 
sufficiente de acctonistas de 50 e mais acções em condições 
legaes, serão admittidos os que se lhes seguirem e estiverem 
nestas circumstancia~, até o numero necessario para a assem
IJiéa geral funccionar. 

Não póde ser membro da assembléa o accionista que tiver 
suas acções caucionadas. 

Todos os accionis&as (tderão assistir aos trabalhos da assem
bléa geral, mas de modo que se não confundãa-com os membros 
de lia. 

Art. 18. A assembléa geral será presidida pelo presidente 
do Banco, e serviráõ de secretarias dous accionistas que forem 
para isso convidados pelo presidente. 

Art. !9. Todos os annos no mez de Julho ou mais tardar até 
t;; de Agosto, no dia que fôr fixado pela directoria, se reu
nirfl a assembléa geral para lhe ser apresentado o relatorio 
annual da Directoria do Banco, acompanhado do balanço geral. 
conta de lucros e perdas, e parecer da com missão fiscal. 

Art. ~O. A assembléa geral se reunirá extraordinaria· 
mente: 

f.o Quando fôr pedida sua convoca;ão por um numero de 
ac(~ionhstas cujas acções importem pelo menos, em um qUinto 
tlo eapital emittido do Banco. 
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2." Quando n J>irectoria :t julgar necessarin. 
Nt•stas reuniites não poderú a assembléa tratar senão do 

0bjeeto !J:'lra que fur convocada. 
A con v(lcar:io ordinaria ou extraordinaria se fará por edital 

pnhlieado uo's jornars trcs vezes consecutivas e oito dias antes 
llo lix1do para a rcunLio. 

Art. 21. A vohção na asscmbléa geral será assim regulada: 
e:1cla ;)O acçiíüs dão tlireito a um voto, mas nenhum accio
ni:-ta terá mais de W votos, fJUalquer que seja o numero de 
acçõt~s fJUe po~sua. Se fiz1'r parte rta assemllléa geral algum 
nceioni~t:.t <JUC tenha menos de 100 acções terá comtudo um 
voto. 

Art. ~2. Nenhnm accionista poderá votar ou ser votado 
satvo a eveutualidadr, prevista no final do flrt. :30, se a posse 
de suas aeçõt•s não for anterior pelo menos quatro mezes ao 
dia da reunião da assembléa geral. 
~ão é admissivel na assernbtéa geral votação para eleições 

em virtude de procurações, emquanto a lei não permiLtir. 
Art. ~3. Compete á assembléa geral: 
t.o Alterar ou reformar os estatutos do Banco. 
2. 0 Apvrovar com ou sem alterações o regulamento in~ 

tt•rno. 
3. 0 .lnlgar as contas annuaes. 
r~,. o Nomear os m.emiJros da Directoria e da commissão 

{iseal. 
r>. o Hosolver soLrn qualquer objccto para quo for convocada 

ptda Directoria uu Banco dentro dos limites de sua compe· 
tencia. 

SECÇ.\0 2."' 

Da direC[ftO geral do Banco. 

Art. 2!t.. O n mco será dirigido por uma directoria de 
cinco membros u'entre os ftnaes serão por ella eleitos o presi· 
dente e o vicc-;_Jresidente do Banco. 

Na falta ou impedimento do presidentA e vice-presidente 
do Banco f<~rá suas vezes o uirector que fôr para isso desig
mdo pelos restantes. 

Art. :!~. 0.; directurcs sP-rão elflitos nela assembléa geral 
d'cntre os aceiou1stas de 100 ou mai~ acções por escrutínio se
ereto c a maioria absoluta de votos; e quando não haja esta 
no primeiro l'Serutinio se procederá aos que forem necessa
rios para ohtd-a entre os eandidatos mais votados em numero 
se!npre duplo do-> que tiverem de ser eleitos: em caso de em~ 
pato d1~cicjir:í a surte. 

Os dirnr.tores serão suiJstituidos annualm1mte pela ~-:~_---. _ 
p:1rte, ~ ~ão poJl'r5o ser reeleitos em quanto a lei nã.!J:-J1ef'IJIWir. n 

1 
· .. ~,· ... 

'reele1çao. /,..· \\\ ~-\JI'. I:H 1:1 M.~ /' 
P.Aln'E Jl. ,/ ' \\\~ ,~ 

í ......... , .... ,__ ' i ,._) 
\'. 
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Art. ~ô. Quando a Directoria do Banco apresentar cantli· 
datos ao lugar t.le director, correrá o escrutínio unicamente 
sobre seus nomes, admittindo·se CP.dulas em branco. e só no 
caso de não obterem maioria absoluta de votos se procederá 
a novo escrutínio a respeito daquelle ou daquPlles que não 
a tiverem obtido, podendo os votantes nesta votação proceder 
em inteira liberdade, segundo o disposto no artigo antece
dente. 

Art. 27. Cada director conservará em deposito no Banco 
100 acções, das quaes não poderá dispor emquanto não forern 
julgadas as contas do ultimo semestre em que tiver exercido 
o dito cargo. 

Art. ~8. Compete á Directoria do Banco: 
f. 0 Eleger o presidente e vice· presidente do Banco e o se

cretario da Directoria para redigir as actas de suas sessões, 
nas qunes ser5o comignadas todas as suas deliberações. 

2. 0 Determinar a taxa dos descontos, a dos emprestimos e 
a do premio do dinheiro que receber a juro por letras ou contas 
correntes, e assim mais, opportunamente, o maximo e mini
mo do cambio para venda ou compra de letras sobre praças 
estrangeiras. 

3. 0 Estabt:>ltcer as condições e regras com que devem ser 
recebidos, conservados ou ntirados os depositas onerosos. 

ft-.° Fixar o maxirno da importancia dos emprestimos, o Ji. 
mito das opera~ões a prazo maior de quatro mezes, e o das 
relativas a titulas em que haja só uma firma. residente nesta 
cidade do lHo do Janeiro, bem como a importancia dos fundos 
que se moverem para as praças estrangPiras e do Imperio. 

5.0 H.elacionar as firmas com que o Banco p0derá negociar 
fixando o maximo da quantia que poderá ser confiada a cada 
Uffi<l. 

f>. o Dirigir e fiscalisar todns as operações do Banco. 
7. 0 Nomear e demittir todos os empregados. 
8. 0 Propor á assembléa g.~ral o que julgar necessario ou 

conveniente afJS int~~rcsses do flanco em objcrtos de sua com
potencia. 

9. 0 Organisar o regulamento interno de accordo com os es
tatutos e exceutal·o provi:-oriamcnte emquanto n5o t'ôr appro· 
vado pela assembléa geral. 

fO. Approvar o relatorio das oper~ções e estado do Banco 
e o balanço que devem S('f apresent~dos anouaJmante á as
sembléa geral, os quaes serão impressos e franqueados aos 
accionistas tres dias antes pelo menos do fixado para a reu· 
nião da mesma assembléa. 

Art. 29. A Dircctoría terá duas sessões por mez, pelo menos, 
e será válido quanto deliberar, qua011o resolvido por tres 
votos concordes. 

Art. 30. Vagando algum logar de director a Directoria o 
preencherá, nomeando para esse fim aecionista que tenha a 
necessaria qnalillr-nção, e esse, nomeado exercerá o dito c~rgo 
por todo o tempo quo exerceria o dircctor a quem substituir. 

Sempre que se tiver de proceder :i eleição de algum direc
tor é licito á Directoria apresentar candidato de~ sua prefe-
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n~nf'ia, r. 'lnan1lo trnha lugar r.sta aprP.senta-:::to JHlilerá prP.s· 
t·indir da l'illltlit::io de tempo da posse das ar.~ões do apre· 
::rnt:1rlo. 

Art. :H. Ilaved no Banr.o uma commissão fi~r.al perm:men· 
lt~ composta de tres nrrionistas, t•leítos tambem segundo o 
d ispo:;to no artigo ~:W, d't>ntre os qu111 possui rem iOO ou mnis 
<li'Çíit>s, os qu:ws serão suhstituidos annualmente pela terça 
lJ:l r te. 

Art. :l~. Danrlo-sr.vag-a P.m alg-um dos lugares de fisraes os 
re:-;tantrs llw nomrar:íu suiJstituto que trnha a devida qualifi
t•ar;ão, trndn, pon'•rn, o que fúr assim nonwado exerdcio SÓ· 
uwnl!~ at(\ :'l primeira reuni1jo orllinHia da ns~rmiJiéa geral. 
que JH"Pt'rtrhPr;í definitiv:nnente o dito lugar. 

Art. :n. Todos os atmos, de 2 até fO de Julho, srrão en
trrgues ú commiss?ío fiscal cüpias exactas do l.Jalnnço e de 
q uacsquer contas que tenhãl} de ser aprPsentadas á asscmbléa. 
gt~ral, para que a mesma commissão as examine, e em seu re· 
f;J torio dê sohre tudo parecer, que concluirá propondo á as· 
srmbléa ~era! a npprovação l.U não <las contas annuaes. 

O parecer da eornmissão fiscal será entregue ao presidente 
110 Bunco att~ ao dia 21 do mesmo nwz 1le Julho, a fim de que 
possa ser impresso e anncxo ao relatorio da Directoria. 

Art. ~'L Para o~ nceessarios exames ser~o franqueados á 
r.ommissão ftseal todos os livros da escripturação geral do 
Banco, e os respectivos em pregados darão á mPsma comm issão 
todo-s os esclarecimentos qw~ ella exigir e delles dependerem. 

Se no processo do exame a mesma com missão julgar neceg. 
sario ou vir a Directoria do Banco a respeito je qualquer ob
jeeto, solicitará desta opportuna conferencia para tal fim, na 
•1ual todas as explicações e esclarecimentos lhe serão dados de 
modo a hahilital-a a redigir o seu parecer com toda a clareza 
e precisão. 

A commissão fiscal poderá ser ouvida pela Directoria a 
rrspeito de lJUillqner objecto sempre que esta julgue conve· 
niente consultai-a, principalmente em emergencias extraor
úinarias. 

Art. 3t>. Haverá sempre de serviço no Banco uma com mis
são interna composta de dous directores, á qual, como delegada 
immediata da Directoria, pertencerá o governo economico e 
administrativo geral do Banco, de conformidade com as dis
posições dos estatutos, do regulamento interno e de outras 
quaesquer deliberações da Directoria, sendo necessario, para 
validade de seus actos, o accordo de ambos os directores. 

Ptdendo, porém, dar-se por qualquer motivo, ausencia ou 
impedimento de um dos membros da com missão, para que o 
expediente dos negocias não soffra interrupção, poderá a di· 
rectoria especificar os a c tos que podem ser assignados ou re
solvidos pelo director presente, auxiliado ou não pelo concurso 
de um empregado, conforme resolver a mesma Directoria. 

Art. 36. Compete ao presidente do Banco: 
i. o Apresentar á assembléa geral dos accionistas em suas 

reuniões ordinarias e em nome da Directoria o relatorio an· 
oual das oprruções e egturlo do Banco. 
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2. o Presidir á Directoria e assembléa geral Jos accionistas, 
uirigindo seus trabalhos; ser orgf1o dcllas, examinar e inspecd 
ciouar as operaÇ'tíPs e os outros ramos do serviço do Danco, ~ 
fazer executu tielrnente estes e.::;tatutos, o regulamento in
terno e as deliberações da Directoria, podendo suspender a 
cxeeucão de quaesquer ~ctos da com missão interna que lhe 
parecérem contra rios a essas disposil_'ões e deliberações, dando 
parte :i Directoria em sua primeira rcuni~o do que praticar a 
tal respeito. 

3.0 Dirigir e inspeccionar a cscripturaçfío geral do Dnnco e 
todo o seu expediente. 

t.,_ o Pro pôr á Directoria todas a.s meuit.las que julgar v:m· 
tajosas 30S interesses do D.JnCO. 

~.o Convocar extraordinariamente a Directoria quanuo 
entender necessario. 

E' dever do presidrnte comparecer no flanco pelo menos 
uma vez por semana. 

Art. 37. Os directores terão em compensação de seu trabalho 
semestralmente 5 °/0 do lucro liquido de conformidade com 0 
art. 6.0 , ~c partidos com igualdade em proporç5o do tempo de 
seu exerciciO. 

Art. 38. Dentro do prazo fixado nos regulamentos do go
verno será publicado e remettido ao mesmo governo o Lalan· 
cete das operações do Banco no mez antecedente. 

TITULO IH. 

IJ isposi_çuc!i gera c.(. 

A rl. 3~. S0 a Dircctoria entender neccs:;arb, para que s('jifo 
mais vantajosos 5'JUS saques sobre prat;as estrangeiras, ter 
aqui ou na Europa um deposito ou cúução de ti tu los da divida 
publica interna ou externa do lmperio, on outros garantidos 
pelo governo, para garantia especial de taes saques, poderá 
para. tal fim fazer. acquisição d?s que preferir até a ~mpor
tancta de dous mil contos de réis, conforme o pernuttir 0 
capital que se fõr realizando e sem prejuízo de outras ope
rações de maior e mais seguro interesse nesta praça. 

Art. 4:0. A D1rectoria procurará sempre ultimar po-r meio 
de arbitros as contestações que se possão suscitar no meneio 
dos negocios do Banco. 

Art. U. A Directoria fica autorisada para requerer dos po
deres politicos do Estado, quaesqucr medidas que julgar con
venientes para credito, segurança e prosperidade do estabe
lecimento, e particularmente que as acções ou fundos exis
tentes no Banco, pertencentes a estrangeiros, sejão, mesmo n(l 
caso de guerra, inviolaveis como os dos nacionacs. 
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Art. r1:2. Os b~ns moveis, semoventes ou de r~iz que o Danco 
houver t1c seu~ devedores por meios conciliatorios ou judi
ciaes, serão vendidos no menor prazo possível. 

Art. 43. O Banco poderá possuir edificio proprio para seu 
estabelecimento. 

Art. 4,1. A liquidação do Danco, antes ou depois de findo o 
prazo de sua existencia, se fará de conformidade com o que 
resolver a assembléa geral de seus accionistas, sob proposta da 
Directoria do Banco. 

Art. !.&$. A Directoria fica autorisada para demandar e ser 
demandada, e para exercer livre e gt>r'J l administração e plenos 
poderes, nos quaes devem, sem ff'.serva alguma, considerar-se 
comprehenrl idos e outorgados todos, mesmo os poderes em 
causa propria. 

Art. !~:ti. Os Direclorc;; são n•spomaveis prlos abusos que 
praticarem no excrekio tlc suas func~ões, bem corno todos os 
emprega,lo~ do Danco. 

Art. 47. Não poder ::i•) s,~rvir conjunctamente na Dirrctoria 
do Banco. os parentes t!,~ntrodo segundo gráo de affinidade em
quanto dtu<Jr o eunhaui·J, ou uo quarto de consanguinidade, 
nem tambem os quu tiverem sociedade entre si; não podendo 
igualmente sPr eleito para tal caq;J o accionista QU\3 pertencer 
á administra<:ão (compl chenLlidos os fiscaes e r.uaesquer em
pregatlns) de sociedatle 011 comlJan h ias que f;.~~~lio operações 
bancarias; o que for prohihido de commerciar, e o accionista 
quo o fôr sómente como credor pignoratício: estas disposições 
são extensivas aos thcaes. · 

Art. 4,8. O Danco fica sujeito ás disposições da Lei n. o !083 do 
22 de Agosto de l860,eás do Decreto n. 0 27H de 19 de Dezembro 
do mesmo anno, na parte que lhe forem applicaveis, embora 
não e5tt:>jào especificadas ne:stes estatutos. 

TITULO IV. 

Disposições transito rias. 

Art. 4,'.}. A Directoria do Banco continuará a administrar a 
sociedade de seguro mutuo de vida, denominada Bemfeitora, 
segundo os estatutos desta. 

Art. 50. Emquanto não foram emittidos os títulos perAla
nentes das acções, se dará aos accionistas cautelas provisorias 
que as representem, comprehendendo, porém, cada uma todas 
as acções distribuídas a cada accionista. 

Quando se derem transferencias de acções dos títulos primi
tivos se deduziráõ as transferidas, que serao a seu turno repre
sentadas em sua totalidade por nov3s rautela.s. 

Art. 5l. Emquanto se não re::tlizar todo o capital do Banco, 
em vez da porcentagem estabelecida receberá semestralmente 
cada direetor.3:000nooo, sendo·lhes, porém, perrr.ittida a opção. 
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Art. ;;;;!, D~sdc que estr.s e~t~1tutos fun!m approvadu" ,,~1.1 
asscmblôJ geral du:; accioni:~tas duvet ~ a l>irecturia do Banc1> 
solicitar do governo imperial sua approva<_~ào, para o •1ue lht) 
lido eoneedidos plenos e illirnitadus poderes a fim de poder 
transigir ou aceitJr quaesqucr IlWdifieat,:ões ou alt~ra~ões •tue 
o mesmo governo julgar neeessarias. 

Hio tlo Jauniru, :ll de Julho de tSGU.- Conde dtJ S. Manude, 
presitlen te.- J. M. L'ontclw dos Santos.- J uüo J o~ é dos /lt•is. 
-1'homaz .11 . .t:a·b1mk .- JullfJ'Úm Jose Bodriytus Gtúnwrâes. 

DECllETO N. H;J:J- HE l~ DE .J.\:'\Etnu llr~ lSiO. 

Dá rcgulamcuto para eXCI'll~·iio do Lll'en•to 11. 0 t~2;j rle ~o de 
Agosto de 18tH, e do art. 41 da Lei 11. 0 3ü\.) de 18 tlc SetetuiJro 
de 181;). 

Para boa wwcução do Deerelo n. o 122~) de 20 de Agosto 
de l8G1 c do art. !tí da Lei n.o 3()9 de 18 1lc Setembro 
de 18M>: Hei por bem Determinar que se oh~crn~ o 
~rguin te 

TlTlJI~O l. 

CAPITULO UNICO. 

Dos bens possnidos pelas ~ºrporaçõus de uuio-morta ate a 
da la em que começou, a vigorar o Decreto ri. o f22t>. 

Art. L o Os ben~J!~ raiz legalmente adquiridos pelas 
corporações demão-morta até a data em que começou a 
vigorar o Deci·eto n. o i225 de 20 de Agosto de 186~, 
ainda que cahidos em commisso, a chão-se garantidos 
pelas palavras finaes do art. 2. o do mesmo Decreto, e 
podem ~er conservados independentemente de licenç:\ 
do governo. 
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Art. '2. () Na Dirncloria Coral das Hcndas Ju Thcsouro 
Nacional e uas Thcsourarias de Fazenda haverá um 
rc~istro de tollos esses hens. 

Ó registro será feito por comarcas, c d~ve conter a 
tlcseripção geral, situação c destino dos bens, a data 
e o titulo de sua acquisição, c seu valor aproximado. 

Para o mesmo rcgis tro serão logo aprovcitndas as 
rela1:iks qnc, nos termos do ~ 8. o 1o art. 41 <lo Hcgu
lamcnto n. o 83í de 2 de Outubro de 1851, os Juizes de 
Din·ito devem rcmetter ao Thesouro Nacional no fim 
de cada corrcicão. 

Art. 3. o Lo,io qne começar a vigorar este Regula
mento, o Ministro do Imperio na Curte e os Presidentes 
nas Províncias exigirúõ dos Juizes Provedores das Ca
pellas, dos Prelados das Ordens Hegulares, e de quem 
mais c ou vier, os esclarecimentos neccssarios 1nra que 
o registro se faça com a maior cxactidão. 

Art. 4. o No mez Je Janeiro do anno proximo vin
douro os Inspectores das Thesourarias de Fazenda re
mcllerúõ ao Ministro do Imperio um zesumo do que 
consta r tios li v r os ele registro, communicando-lhc dãlli 
em di:mte quaesqucr alterações que se derem no mes
mo registrá. 

Art. ;). o As corporações de mão-morta, que ohti
vcrão uo Poder Legislativo àispensa da Lei ele amor
tização para atlquirirem hens de raiz até determinada 
quantia, não poderão invocar essa concessão para as 
ae<}uisi<_:Ges fJlW fizerem depois que começou a vigorar 
o Decrcio n. o 1225, por cujas disposições se devem re
gular taes aC(JUisições. 

Art. 6. 0 Os bens, de que trata o art. 1.. 0 ~ poderão 
ser pcrmutauos por apolices da divida publica interna 
fundada, as quaes serão in tr•msferiveis, pagando só
mente metade do imposto de transmissão de proprie
dade <leviclo por tt.tes permutações (art. !11 da Lei n.o 
3G9 de 1.8 de Setembro de i845). 

Art. 7. 0 Logo que se efi'ectuar a permuta, de que trata 
o arlic;o antecedente, as administrações das corpora
ções de mãomorta e os Escrivães, que lavrarem as 
escripturas, sob pena de responsabilidade~ o commu-

, nicaráõ ao Provetlor das Capellas, e este ao Ministro 
do Imperio na Côrtc, c aos Presidentes nas. Províncias~ 
para que se fação as competentes notas nos livros de 
rt>gis tro. 
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I>O~ GENS .\DfiUII\IIHIS J•LL.\S t:'HI.I'OIL\CÜES DE :\l.~tJ-lllOHT \ 
~DEPOIS HO DECHETO ~. ··l~':!:j, 

CAPl'ITLO I. 

lJv~ bt'llS tltTrfiÚritlos n1t am (ormitlorln dtt Ord. [,ir. ~- ~ 
Til . . \ Ylll ~ L" 

Art. 8. 0 As corporações de mão-morla H;io pod,•riio, 
:-;ob a~ penas da Onl. Liv. 2. 0 Tit. iS ~Lu, adtfl!irir 
lwns tle raiz, sem prévia licença do governo, senão 
110s casos especificados na mesma Ordenação. 

Art. n.o Os bens assim adquiridos serão alheados no 
Jlrazo tle seis mezcs con lados de sua cn trcga , c snu 
prollucto convertido, dentro do mesmo prazo. I'IH 
:tpolices inlransfcrivcis da uiritla publica illLCl'lla 
fundada. 

Art. lO. Si o Ministro do lmperio, Prcsiucntcs de 
Jlrovincia, Inspeclores de Thesourarias, Procuratlorc~~ 
Fiscaes, Juizes de Direito em correição e Juizes Pro
vedores das Capellas tiverem noticia, p.or qualquer 
fürma, de que não são cumpridas as JisDosíções dos dous 
arti~os antecedentes, procurar~tõ certificar-se uo Jaeto, 
c farão proceder ás diligencias leg·aes para que se 
tornem cll'ectivas as penas da cilada Onlenacão com re
lação aos bens illegalmcnte ad(jUiritlos ou conservados 
além do prazo do art. 9. o 

Art. H. Quando as corporações de mão· morta ad
quirirem hens de raiz na conformidade da Ord. Li v. 2. e 

TiL 18 ~ 1. 0
, as respectivas administraçües e os Juizes 

I>rovndores das Capellas farão as communicações~ qun 
determina o Jinal doart. 7. "~ e proceder-se-Ita ao COlH
rctcn te registro pela fúrma imliracla no art. 2. o 
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CAPITULO 11. 

q" 
..:..•) 

Dos bens de rr&i.; que 710rlcm, com licença do gorf'I'IW, ser 
cunscn,ados ]Jcla.s corporaçücs de nulo- morta. 

Art. 12. (Ju:-tmlo as corporações uc mão-morta qui
zercm conservar algum dos bens do raiz adquiridos na 
conformidade tia Ord. Liv. 2. 0 Tit.18~ L 0

, ou adqui
ril-os por outro titulo, dcvcrátísolicitar licPnça do go
verno, pelo l\linistcrio do Impcrio, mostrando que e::.scs 
hPIIS sfío nccessarios para o serviço das mesmas corpo
rações, ou para eclilieação de Igrejas, Capellas, eemitc
rios extra-muros, llospitacs, casas de educação e de 
asylo, c quaes!fllCl' outros estabelecimentos publicos .. 

Art. -t:L Si se tratar da conscrvacão de hcns 1lc ra1z 
~lllquiritlos na conformidade <laqucÍla Or<lcnação, a pc
til:ão d!'verú :-;cr instruída: 

·~ Lo Com corthlão ou publica fürma dos ti tnlos rm 
,·irlutle dos IJUacs as corporac,:õcs de mão-morta possuem 
esses bens. 

~ 2.° Com a declaração elos lugarc~, rm que estiverem 
si tuatlos, c de totl;~s as suas confrontações, si não houver 
essa declaração nos títulos, a que se refere o paragrapho 
antecetlentc. 

Art. ií. Si se tratar da acquisição ele bens tlc raiz 
}lOr outro titulo, o requerimento será instruitlo: 

§ i. o Com tlocumcn tos que provem os meios de que 
as corporações dispõem para fazer a acquisição c que os 
possuidores dos bens concordão na alienação. 

~ 2. o Com a declaração dos lugares, em que os hcns 
forem situatlos, e de todas as suas confrontações. 

§ 3. o Com a avaliação dos bens foi ta a requerimento 
das corporações perante o Juiz Municipal <lo Termo, em 
que estiverem~ com assistcncia do Procuratlor Fiscal, QU 

ele quem suas vezes fizer. 
Art. Hi. Os requcl'imcntos de licença fci tos nas Pro~ 

vincias serão enviados ao governo por intcrmedio dos 
Jlresidcn tes, os quaes, quando os remetterem, informa
rúõ sobre clles circumstanciadamentcu 

Art. HL O governo, á vista <los requerimentos c dos 
documentos c informações que os acompanharem, con
cederá ou negará a licença, ou mandará proceder a 
outras indagaçõe:s que julgar nccessarias. 

Art. 17. Quando o governo conceder a licença iQID!Q:.... .. 
r ida, dedararú o m<tximo elo pre1;o por ~g potrerto ~~ ; · -..... ...._ 

un n; u. fi/ ~ \-\' \i. n ~ u'L~; .f p 
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IJeus ser adtptiritlus, e IWtlerú determinar as scgurant;as, 
eom tJUC entender que deve-se proceder aos coutracto~. 

Arl. 18. Passado um anno depois de concedida a 
lircw;a, sem que se tuuha celebrado o eontraeto, a 
qrw se rderir, lie~tr:'t ella sem ell't~ito ~ o que não inhilw 
tle se l'CtJUereroutra mediante ascondit;ões prcscripl:.ts 
ucs te Hegulamcn to. 

Art. lU. Para que se faça o ncccssario reg-istro, com 
as cspeeilicaçõcs constantes do art. 2. 0

, o Ministro 1lo 
lmpcrio communicará as licenças tJUC conceder ao l\11-
Jlistro da Fazenda, si se lra lar de corporações existcn Los 
Ha Curte, e aos Presidentes, si se referirem ás Proviu
rias; tleve!l(IO ncst.e caso rcmcttcr aos mesmos Presi
dentes as respectivas Portarias, as IJUaes serão cn
trep;w}s aos iulercss:.Hlos, depois de pagos os direi tos 
devidos. 

Art. 20. Logo que, obtida a licença do governo, as 
cor I)Oracões de mão-mor la ti verem celebrado o~ con
tra/·to~ ·para que forem auto risadas, dellcs cnviarúõ 
tra~lado.-; na Côrte ao Ministro do lrnperio, c nas Pro
vint~ias aos Presidentes para se fazerem os convenientes 
Ltw;amcntos nos livros de rcp;istro. 

Art. 21. Os Tabelliães c Escrivães competentes não 
lavraráõ cseripturas dos contractos que, 11os termos 
eles te Hegnlamen to, dependercmllc licença do governo, 
sem lhes ser apresentada a dita licença, que será trans
cripta nas mesmas cscripturas; e, sob pena de rcspon
sa bi I idade, clarão conhecimcn to Lias qu'c fizerem aos Pro
vedores das Capcllas para o effcito determinado no final 
do art. 20. 

Art. 22. São nullos os contractos, de que trata o 
artigo precedente, celcbrauos sem observancia das clau
sulas com que fôr concedida a licença do governo. 

Art. 2:J. As disposições do presente Regulamento não 
prcj mlicão as do Decreto n. o ü55 de 28 de Novembro de 
18~U relativas ús ordens religio-;as. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li
Histro c Sccrt'tario de Estado dos Negocias do lmperio 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em doze de Janeiro de mil oitocentos c 
setenta, Cfuadragesimo nono da lndcpendcncia e do lm
perio. 

Com a rubri('a de Sua Mag-esladc o Imperador. 

-·-
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oEcnETO N. v~:;1- rn: t:! nE .l.\~1-:rno IIE 1870. 

Conr·rdc aulori~açllo fl srwirrlarlr PhanntH·rutica Brasileira, para dis
sohrr o SPU montl'-pi<~, lit'J.tJdo ~~arantith~ a-; pe11::i•es exi~tentrs, 

c approv<t os novos Estatutos, segundo os <JUaes ella se tl)rtta pura
tueute li Iteraria. 

A!.tcndPn(lo ao que representou a sociedade Pharma
ccutica Bra:-;ildra. c de nlltft)l'!llitladc com a :Minha 
lmmcd ia t.a Hosolw;'ão de~; do cotTt'Il te mrz, to macia ~oh r o 
parecpr da Seeção do:-; NP,!.l;odo~ do laqwrio do Conselho 
ue Estado, exarado em Consulta de 18 d(~ Novembro ul
timo, Hei }IOI' bem Cunccdcr-llte autori:..;~H;âo para dis
:-;olvcr o seu monte-piu, ti~audo purL'm '!arantidas as 
{h~nsõcs cxi:-;trnlc~, c Approvar os novos E;;tatutos, se
g·uudo o~ quacs fica convertida em sociedaue pura
mente lii.Leraria, com a condição de que qunesqucr 
alteraç{ies ou additamculos qun se lizcrem nos mesmo:-; 
Estatutos, serJ:o submettidos ~~ approYa(;Jo do Governo 
Imperial. 

PauliiJo José Soares de Souza, do 1\lru Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estauo dos Ncgocios do lmpcrio, 
assim o Lenha entendido e faf'.a executar. Palacio Jo 
Rio de Janeiro, em doz.c de JarÍeiro de mil oitocentos 
e setenta, quatlragcsimo nono da Indeprlldcnria c do 
Impcrio. ' 

Com a rubrica de Sua l\b:;·cstadc o Imperador. 

Pauliuo Josd Soares de Sou.:a. 

Estatutos da Sociedade l•harmaceulica Brasilcit·a. 

CAPITULO I. 

Fl~S DA SOCIED.\DE. 

A soeiedade Pharmaceutica Brasileira, installada na capital 
do Impcrio do Brasil, em 30 de Março de !851, tem por tim : 

Art. L o O estudo e progressos das sciencias naturaes da 
pharmaco!ogia, da materia medica hrasileira do livre excr
f'icio lia prot1s!'ão pharmavcutiea e de tudo rpianto interessar 
á saudc publica. 



ACTOS DO l'ODEll 

Art. 2. 0 Hcprcscntar aos poderes do Estado, pedindo o cum
primento dos direitos conferidos por lBi aos pharmaceuticos. 

Art. 3. 0 Empregar a discussão publica em suas sessões, 
quér ordinarias, quér extraordinarias, sdentificas ou econo
micas. 

Art. t.~:.o .1\lontar uma hibliolhcca, qunn1lo puder, onde 
renna as revistas pharmaceuticas estrangeiras e as melhores 
obras sobre pharmacia, rnateria medica e scicneias naturars. 

Art. 5. 0 Estabelecer uma revista pharmaceutica, que se 
publieará mensalmente, ou por trimestre, onde serão im
pressos os seus tra ba I h os. 

Art. 6. 0 Montar, logo que possa, um laboratorio de chimica 
pratica para uso e estudo 1le seus membros. 

Art. 7 .o Hegularisar as formulas dos merlicamontos mais 
usados por meio de uma pharmaeopéa ou codigo pharmaceu
tico nacional. 

CAPITULO 11. 

ORGANISAÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. 8. o A sociedade PharmacPutica Brasileira compõ~-se 
de tres classes do membros, n saber : 

§ t o Soc!os contribuintes. 
~ 2. o Socws correspondentes. 
§ J." Socios honorarios. 
Art. 9. o Serão socio:i contribuintes os pharmaceuticos le

galmente constituídos, domiciliados em qualquer parte do 
Imperio qne contribuírem com uma joia de 10/JOOO, e com a 
mensalidade de 1/JOOO, paga por trimestres adiantados. 

Art. i O. Socios correspondentes podcr:íõ ser os indivíduos 
nadonaes ou estrangeiros, re~identes no Imperio ou fóra delle, 
que se corresponderem com a sociedade em beneHcio dos fins 
scientificos da mesma. 

Art. H. Os membros honorarios serão escolhidos d'entro 
os pharmaceuticos, medicos, naturalistas, physicos e chimicos 
que tiverem prestado relevantes serviços ás sciencias ou ã 
humanidade. 

CAPITULO 111. 

DEVERES E DIUEITOS DOS SOCIOS. 

Art. n. Todo o socio contribuinte tem direito de assistir 
ás sessões, discutir e votar em todas as ma terias; de apre
sentar por si ou em nome de outro memorias ~ tlleses ou 



EXECUTIYO. 

propostas quo julgar uteis; de Pntrar na bibliotheca c labo· 
ratorio da sociedi:ldo pllra consultar autores ou praticar ana
lyses; de ser eleito para todos os eargos da sociedade; de pedir 
ao Presidente, por escripto motivado e assignado por mais dous 
membros, convocação de ses8ão extraordinaria; e de receber 
um exemple~r de todas ns pu bl ieaçÕL'S que a sociedade Hzer. 

Art. 13. Os socios correspondentes e honorarios, que se 
8charem presentes ás sessü~s, têm igual direito de propôr, 
discutir e votar em materias scientificas sómente. 

Art. t4. Todo o socio contniJUinte é ourigado a pagar a 
joia e a mensalidade (vide art. 9. 0 ) para as despezas da 
sociedade, ficando na falta drstes deveres sujeito ás penas 
impostas no mesmo regulamPnto. 

Art. t5. A aceitar pela primeira vez os cargos para que 
fôr eleito. 

Art. 1G. A ouscrvar a legisla~·ão do paiz no exercício de 
sua profissão. 

Art. i 7. A respeitar e fazer respeitar o credito da profis
são, e o desta sociedade. 

Art. 18. A atten ler ás observações que, durante a sesiãO, 
lhe fizer o presidente. 

Art. 19. A infracção de qualquer dos deveres impostos 
nestes estatutos importará em primeiro lugar a suspensão, 
e depois 3 illiminação do socio infraetor, conforme deliberar 
a sociedade, á vista das razões apresentadas pelo mesmo. 

CAPITULO IV. 

IJJUECÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. 20. A sociedade Pharmaceutica Brasileira será rcpre~ 
sentada e uirigida por uma administração composta de um 
presidente, um vice-presidente, dons secretarios, um thesou
reiró c um redactor. 

Art. 21. Compete ao presidente abrir : e fechar as sessões, 
dirigir os trabalhos e mantl3r a ordem, abrir as sessões anni
versarias com um discurso apropriado, rubricar todos os li
vros e recibos do thcsoureiro, acompanhar como relator as 
com missões t}UC ti verem de representar a sociedade, nomear 
com missões, convocar as sessões ordinarias, marcar as ma\e
rias para ordem do dia e desempatar com o voto de qualidade 
as questões empatadas nas votações. 

Art. 22. Ao vice-presidente compete substituir o presidente 
em todas as suas faltas, gozando das mesmas attribUJções. 

Art. 23. E' attribuição do t.o secretario dirigir e assig-
nar toda a corrcspondencia da sociedade, dar conta do expe
diente no começo das sessões, formular e ler nas sessões an
niversarias o rclatorw dos trabalhos da sociedade c ter.~---- ... 
guarda todo~ os papeis, livros e ohjertos da secr_e.tar'fa~ ~ · " ~ .· . ---... 

//~-< \\\\Jr\ íl' \l',;:'f;J/) ' 
/" '\', \ ' . 'I"<., 

(/~~; .... :''/\ . 

OCJ //1 _n ,;/ 



At:To~-:. Dtl PODl:R 

Art. 2"-. E' attrilmirão do 2.c ~ecrt~Lario archivista : tnmar 
apontamt·ntos do que Õccorrer durante as sessões, redigir a 
acta e fazer sua leitura, annunciar pda imprensa c por avio;;o 
aos socios os dias de ses~ão e a ordem do dia, regislnr as act:.s 
c representações da sociedade em livro proprie, cuidar dt3 
todos os papeis e livrc,s pertencentes ao archivo, representar 
por cscripto á mesa quando julgar eonvcniente, a conservação 
e augmento da bibliotheca, e substituir o f .0 secretario em 
suas faltas. 

Art. 25. Ao thesoureiro compete: promover a cobrança dns 
fundos do cofre da sociedade, as~ig-nnr o" reeibos depoi~ dt~ 
rubricados pelo presidente, pagar as despezas decretadas, dar 
aos fundos sociaes o destino que a sociedade determinar, fi· 
cando por tudo responsavel; apresentar por trimestre um 
balancete do estado do cofre da sociedade, e, annualrnente, 
tü dias antes da sessão anniversaria, o balanço geral dos 
mesmos cofres; organisar c apresentar o orçamento das des
vezas do anno seguinte. 

Art. 26. Ao redactor pertence a rcdarçiio da rr>vista, podrn
do exigir para esse fim dos secretarios tUdtl qu~nto lhe for 
mister. 

CAPITULO V. 

DAS SESSÕES. 

Art. 27. Haverá sessões ordinarias e extnordinarias que 
serão litterarias ou econornicas, segundo o objecto de que 
houver de tratar-se e no numero e dias que forem marcado~ 
pela Sf•cied:~dc; e. além destas, haverá uma sessão anniversa· 
ria no dia 30 de Março de cada anno. 

Art. i8. Quinze dias antes da sessão anniver~aria, haverá 
u:ua sc--~ão extraordinaria para tratar-se do programma da
quella e lJilra a inscripção dos socios que quizerern orar. 

Art. 29. Tolla3 as sessões , quér ord inarias, quér extraor
dinaria::;, seri'ío annunciadas pelos jornaes e avisados os socios 
11t'lo ~. 0 secretario. 

CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 30. A ndrniss:i(l de socios para qualquer das classes em 
que se acha dividida a sociedade, será feita por proposta assi
gnada , apresentada em .sess3o e approvada em escrutínio 
~r>~~retu ll::t '>tt·;"::iü :;t·~u in te. 



EXF.CUTITO. 

Art. 31. A eleição para os diO'erentcs cargos sociaes será 
feita t5 dias depois da sessão anniversaria, e sua posse na pri
meira scs::;ào que se seg·nir á l'Sta. 

Art. 3:2. Os empregados assalariados da wciedade serão de 
nomeação da mesa pertencendo á sociedade a approvação 
de seus ordenados. 

Art. 3:3. A sociedade delibera legalmente ~obre qualqurr 
objecto de que tratar com approvação da maioria dos Súcios 
presentes á st~ssão, uma vez que esta tenha sido annunciada 
veios jornaes o avisados os socios por {JI:tfticipação escripta e 
assiguada pelo 2. o secretario. 

Art. 3'1,. Na falta de qualquer dos funccionarios de que trala 
o art. 22, cap. !.~:. 0 , destes estatutos, o presidente nomeará outro 
Jlara servir duranlc o imved.imento uo proprietario. 

Art. 35. As contas do thesoureiro serão rernEltidas annual
mente á uma eommissão especial para sobre ellas dar seu pa
recer, que será sujeito á apvrovaç<io da sociedade. 

Art. 36. Constitue fundo do cofre da sociedade a joia de 
tOi$000 e as mensalidades de f,$000, com que cada socw eon
tribuinte tem de concorrer para as despezas della, o premio 
produzido por essas som mas e quaesquer outras que se possào 
obter para esse 1im. 

Art. 37. As t6 e meia apolices garantidoras das pensões 
passaráõ a fazer fundo da sociedade, desde que falleção os 
instituídos. 

Art. 38. A sociedade pharmaceutica, corno'depositaria das 
i6 e meia apolice~, do extincto monte-pio, garantidoras das 
pensões dos instituídos que já se achão no gozo destas, se 
obriga ao pagamento semestral das di tas pensões. 

Art. 39. A sociedade poderá dissolver-se quando a maioria 
aboluta de seus socios assim o resolver. 

Art. .íO. Estes estatutos serão reformados quando a socie
dade julgar necessario, convocando para isso se~são extraor
dinaria. Algurna~ mcrlidAs que a necessidade apontar de 
maior urgeucia lhes ficaráõ annexas em fórma de ~ddila
mentos. 

fiio de Janeiro, 12 de Ahril de t869.-Dr. Antonio Fernan
des Pereira Portugal, presidente.-Dr. Joaq'Jlim 1Harcos de Al
meida Rego, viee-presidente.-Simüo lllarcolino i-"ragfJso, 1.." 
secretario.-Antonio Fernando da Cnsta, ~.o dito.-··Joün Lni?: 
da Silva, thesoureiro. 



DECRETO N. 11~i~j-DE 12 DE JANEIRO DE HGO. 

Approva os nm·os ('SI.atutos da sociedade -Retiro LHterario 
Portugtiei~-··-· - · 

Attr.ndcndo ao que reprcsen tou a dircctoria da so
c:ictlaue -Hctiro Littcrario Portug-ucz-, estabelecida 
nesta Côrtc, c de conformidade c01n a 1\linha lmmediata 
Ucsolução de 5 do corrente, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, 
exarado em consulta de 2ü de Novembro ultimo, Hei 
por bem Approvar ns novos Estatutos da referida sode
d:ule~ ficando, porém, as aulas, que segundo os mesmos 
E~tatutos podem ser estabelecidas, sujeitas ás regras 
lixadas para o ensino primario e secundario do muni
cipio da côrtc, e sendo respeitada a legislação do Irnpe
rio c a religião adoptada. Quacsqucr alterações que se 
1izcrcm nos ditos estatutos ficaráõ dependentes de 
a pprovação do Governo Imperial. 

Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em doze de Janeiro de mil oitocentos c 
setcn ta, qn!HJragcsimo nono da lndcpcndcncia c do 
Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Estatutos do -Deliro Lillerario Portuguez- no 
Rio de Janerio. 

SECÇÃO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FI~S. 

Art. L o O Retiro Litterario Portuguez no Rio de Ja
neiro é composto de Portuguczes natos ou por; adopção, 
ma i ores de 16 annos, de honesta occupação e reconhe
cida moralidade; c tem por tins: 



EXEt:UTl\ O. 

~ Lo Animar por todos os meios ao seu alcance a litte
ratura pa tria e promover a instrucção instituindo para 
isso cursos de rhetorica, historia, geographia, philo
sophia c commcrcio; das linguas latina, portugueza, 
franceza, ingleza c as mais que as circumstancias da 
sociedade permitlirem; podendo a directoria instituir 
de preferencia as que julgar mais necessarias. Pela 
imprensa serão convidados os professores que preten
derem as cadeiras de ensino a mandarem á directoria 
as suas propostas adrnittindo ella depois os que julgar 
mais convcn~cutes. Os professores de línguas que a di
re~toria houver de adrnittir deveráõ ser competente
mente habilitados pela instrucçJo publica. 

§ 2. o Discutir pelo menos uma vez por semana pon
tos de historia em geral, sciencias artes, Jitteralura 
c economia polilica. E' preciso haver uma proposta no 
sentido de alguma destas materias, a qual antes de 
entrar em discussão será remcttida á commissão de re
dacção e censura a Hm de em i ttir o seu parecer. Sendo 
approvada a proposta pela commissão, o presidente no
lueat·á Olltra composta de tres membros á qual encar
regará de apresentar uma ou mais memorias sobre o 
assumpto da proposta que serão lidas na primeira ses
são on.linaria. E' permi ttido tambem aos mais socios 
apresentarem e lerem memorias que como aquellas 
poderão ser publica1as se a com missão de rcdacção c 
censura as approvar. 

§ 3. o Formar uma bibliotheca de oiJras com especia
lidade portuguezas classicas e dos melhores autores 
contemporaneos. Os socios poderão lel-as no recinto da 
associação, e extrahir as que lhes forem permittidas 
pelo respectivo regulamento que á directoria cumpre 
elaborar e fazer executar. • 

~ 4. o Publicar annualmente um volume em 4. o fran
cez, até 500 paginas, o qual terá por titulo-Archivo 
do retiro litterario portuguez-. Para este livro serão 
des'tinadas as producções exclusivamente dos socios de 
qualquer classe competentemente approvadas na fórma 
de3ignada nos §§ 1. o e 2. o do art. 20. 

§ 5. o Corresponder-se com associações portuguezas c 
estrangeiras de identicos fins, solicitando esclareci
mentos, e trocando com cllas as producções que der 
á luz. 

§ 6. o Celebrar annualmente em 30 de Janeiro uma 
sessão solemne para commemorar a fundação da socie
c)ade. A directoria pelos meios ao seu alcance e coad
j uvada pela assemhlt'•a g-eral, que convocar[t Jlrévia-

f'AR'Ii H. 
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mente para tal fim, dará áquella solemnidade o espleiJ .. 
dor possível, e nella serão lidos quaesquer escripto9 
na índole e no espírito da associação que houverem sido 
anteriormente approvados pela commissão de redacção 
e censura ; começando a ceremonia por um discurso 
do presidente, tendo por assumpto o motivo principal 
da solemnidade e esclarecendo em resumido rela torio, 
sobre o-movimento instructivo e litterario da sociedade. 

SF.CÇÃO 11. 

ADMISSÃO, DIREITO E DEVERES DOS SOCIOS. 

Art. 2. o O Retiro Li tterario Portuguez compõe-se 
de socios efTectivos, honorarios, benemeritos e corres
pondentes em numero indeterminado. 

§ i. o As propostas para socios effectivos deveráõ ser 
feitas unicamente nas sessões ordinarias ; a directoria 
syndicará se o proposto está nas condições exigidas pelo 
art. i. •, e em caso affirmatiYo o approvará, enviando
lhe immediatamente o respectivo diploma e um exem
plar destes estatutos. 

§ 2. o Os soei os honorarios ou correspondentes po
dem ser propostos em qualquer sessão e serão appro. 
vados em reunião especial da directoria conjuncta
mente com a commissão de redacção &censura: 

§ 3. o Para socios honorarios só poderão ser propostos 
indivíduos que, além das condições exigidas no art. f. o, 
tenhão abrilhantado a litteratura patria com produc
ções em qualquer genero ou se distinguão em outros 
ramos dos conhecimentos humanos. 

§ 4. o Para socios correspondentes só poderão ser 
propostos indivíduos de qualquer nacionalidade, que 
tenl1ão sido ou possão vir a ser uteis á sociedade no des .. 
envolvimento de seus differentes misteres. 

§ 5. o Para benemeritos só poderão ser propostos 
aquelles dos socios effectivos a quem a sociedade deva 
serviços da maior importancia, taes como offertas va
liosas para augmento de seus haveres, terem concor
rido com seus esforços e serviços para a economia dos 
cofres da sociedade, ou haverem por intermedio de suas 
propostas realizado a entrada de trinta socios e1fectivos, 
a datar da approvaç~o de~tes e~tatuto$~ 
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Art. 3. 0 Aos socios cffectivos c benemeritos cabe 
de direito : 

§ t.. o Comparecer ás sessões ordinarias, solemnes, 
especiaes e da assembléa geral. 

§ 2. o O que a elles se refere na secção 1. a 

§ 3. o Um exem_plar das producções a que se refere 
o§~. 0 doart. 1. 0 

§ ~.o Aconselhar a directoria e auxiliai-a no aug
mento e credito da sociedade. 

§ o. o Propór á directoria medidas que sejão do in
teresse da sociedade, a reforma dos estatutcs e dos di
versos regulamentos internos em occasião opportuna. 

§ 6. o Pedir á directoria a convocação da assembléa 
geral, em requerimento a~signado por vinte socios, o 
qual neste caso será deferido no prazo de oito dias. 

§ 7. o Constituir-se em assembléa geral deliberativa, 
quando reunidos em numero que represente dous ter
ços da sociedade, e tenha sido indeferida pela directo
ria a convocação requerida na fórma do paragrapho 
antecedente, contra o disposto no mesmo paragrapho e 
no art. 13 § 6. o -

§ 8. o Propôr a admissão ou acclamação de socios nos 
casos dos arts. l. o e 2. o e seus paragra phos. 

§ 9. o Reclamar a execução dos e~tatutos e dos regu·. 
lamentos in ternos quando forem infringidos. 

§ lO. Os socios sómente poderão reclamar, propô r, 
pedir e aconselhar o que de direito lhes cabe e se acha 
especificado nos paragraphos antecedentes, em sessão 
aberta da sociedade e nunca fóra della. 

Art. ~-o Os socios honorarios e correspondentes têm 
direito : 

§ :l. o Ao que aos socios se refere a secção l. a 

§ 2. o A comparecer ás sessões ordinarias, especiaes 
e solemnes da sociedade e a tomar parte nos trabalhos 
dellas. 

§ 3. () A um exemplar das publicações a que se refere 
o§~. 0 doart.L 0 

§ ~." A fazer propostas para admissão de socios effec
tivos. 

Art. o . ., Os socios effectivos têm por dever: 
§ ~.o Pagar 10~000 de joia á recepção do diploma e a 

mensalidade de 1~000 em trimestres adiantados. 
§ 2. o Aceitar os cargos para que forem eleitos ou 

nomeados, excepto provando justo impedimento ou em 
caso de reeleição. 

§ 3. o Frequentar com assiduidade os cursll$-4BLtfttl-_-... 
se matricularem na sociedade, . ...-~.:.~~·': ~~ D~ ci,MJ~; 

/ \. \) \ \ \ '- . li_;/ ' 
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~ 'L n Ohsrrv~r rigorossmcnt.c os regimeütos inter
nos e todas as disposições contidas nestes estatutos. 

Art. ().o Serão eliminados da sociedade: 
~ l. o Os socios que faltarem ás obrigações impostas 

noart.Õ. 0 
' 

§ 2. o O que fôr convencido de subtracção de qual
quer objccto da sociedade c neste caso não poderá ser 
novamente proposto. · 

Art. 7. o Os socios hon6rarios~ benemeritos e corres
pondentes são isentos de qualquer contribuição mone· 
ta ria. 

SECÇÃO Ill. 

D.\ DlnECÇÃO GERAL DA SOCIEDADE. 

Art. 8. o A soci~dade será nirigida por uma directo· 
r h, cujas funcçõcs começaráõ em o L o de Janeiro c 
~~'rm i~!aráõ em 31. de Dezembro de cada anno. 

Art. 9. o A directoria compor-se~ha de presidente, 
1:icp-~;residen~e, 1. o c 2. o secretarios, thesoureiro e bi
!·!I-c>t!:ecario. 

f.rt. 10. Haverá uma commissão denominada de re
tbr-ção e censura_, composta de cinco membros, a qual, 
;_dém das obrigações que lhe impõe o art. 20, formará 
conselho com a directoria ·tendo voto nas suas delibe· 
rações em caso de empate da mesma directoria em 
casos omissos nestes estatutos e nos previstos nos 
:.1:.·ts. 2. o,§ 2. o, 1.3, § 8. o, e arts. 34: e 35. 

1\rt. U. Em nenhum caso se considerará consti tuida 
'~irectoria para legalmente deliberar sem que se ache 

; ~unida a maioria de seus membros. 
· Art. 12. Só poderão ser eleitos para a directoria c 
para a commissão de redacrão e censura os socios ctTcc-
tivos e benemeritos. • 

Art. 13. São attribuicões da directoria: 
§ l. o A admissão dos ·soei os eil'ectivos e -a sua elimi

nação quando se achem incursos no art. 6. o 

§ 2. o Elaborar e fazer executar os dHTel:'entes regu
lamentos de que a sociedade ·houver mister. 

~ 3. o Elaborar a reforma dos estatutos e apresent:al·a 
em assembléa geral quando pela pratica reconheça 
deficientes algumas das suas disposições, attendendo 
para isso ao IJlH' disp<1r o art. 3ü. 
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~ ~.o Despender os rendimentos da sociedaJc no qu~ 
julgar mais util de conformidade com estes estatutos. 

§ 5. o Conhecer da qualidade dos propostos para socios 
efTectivos, approval-os ou rejeita l-os de accôrdo com o 
que a respeito dcterminão o art. ~.o c ~ ·1. o do art. 2. o 

~ 6. o Convocar a assembléa geral segundo o dispostq 
nos arts. t. 0 ~6. 0 , 3. 0

, ~6,0,.23,~6. 0 earts. 30, 36e37. 
§ 7. o Providenciar conjunctamente com a commissãó 

de redacção e c~nsura, ácerca das omissões destes es· 
tatutos e do~ differentes regulamentos de fórma a sus
tentar o credito da :,ociedade, do que dará contas à 
assemhléa geral. · 

~ 8. 0 Assistirscmnnalmcnte na pessoa de um de seus 
membros (int'lnindo a commissão de rcllacção e cen
sura) ás aulas da sociedade na qualidade de directo1· de 
semana. para fazer observar pontualmente o respoctivo 
regulamento, c para attender ás reclamaçiit'.~ que pelos 
socios alumno~ ou pelos professores lhe forem feitas. 
Para este Um a <lirnetoria organisará uma tabnlla com 
os onze nomes dos tlirectores de semana ê atlixará na 
sala das aulas para intelligencia de todos. 

§ 9. o A admisSão dos professores para os diverso': 
cursos da sociedade conforme o ~ t. o tio art. L o, bc:J 
como a sua demissão quando elles faltem ás condiçoe·. 
da sua proposta. 

Art. ti. Compete ao presidente: · · 
§ t. o O que lhe diz respeito no art. 1. 0

, ~~ 2. o e 6. o 

~ 2. o Presidir todas as sessões da dircclot·ia c da so-
ciedade. 

§ 3. o .Manter a ordem nas sessões, c suspende]-::; 
quando não fàt• at.trnJido. 

§ ~-o Suspender de seus direitos de socio a rn f,, 
aquelle que faltar ao respeito devido á mesa c ás~::'.;,,· 
da de, devendo em st~guida convocar uma reunião da di
rectoria conj unctamen te com a commissão de red ·u~~~Jn 
e censura, á qual compete resolver sobre a suspcns:l'! 
effect~ada pelo presidente em conformidade com o:;~ 
arts. 5. 0 e 6. 0

• 

~ 5. o Dar a ma teria para <1 onlcm do uía c dos traba
lhos em touas as sessões c~a sociedade. 

§ 6. 0 Rcpn~sentar a sociedade quando fôr mister e 
nomear comm issões para. esse tim, .L> em como para o 
que seja de utilidade da associação. 

~ 7. o Encaminhar da prcsiden~.;ia as discussões ~.;on
C!·dendo a palavra, ou intcrceptanuo-a quando o orador 
se desvia r do <'spirito da questão que se di seu ti r. 

~ 8. u A~s1g1nr 3$ a.: ta~ ~~om ú' 111ais meml,ros IJLlG 
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compuzercm a mc~;a~ quando cllas forem approvadas, 
rubricar todos os livros da sociedade e ordenar ao the
sourciro o pagamento das despezas resolvidas, quér em 
~cssão da directoria, quér em assembléa geral. 

§ !l. o Apresentar na assembléa geral antes da elei
ção da nova dil·ectoria, um relatorio circumstanciado 
contendo a cstatistica da sociedade, o balanço do the
soureiro, o movimento das aulas e da bibliotheca, e 
emflm, os maximos esclarecimentos de todos os factos 
importantes que tiverem tido lugar no decurso de sua 
arlmi nistraçãQ. Este relatorio ficará sujeito em todas as 
suas partes, á apreciação da commissão d6 exame de 
t:ontas e tia assembléa geral. 

Art. fã. Ao vice-presidente, compete substituir o 
presidente nas suas attribuições, em todas as suas fal
tas ou impedimentos. 

Art. 16. Ao 1 . o secretario compete : 
~ -1. 0 Oquelheprescrevco§6. 0 doart. t. 0 

~ 2. o A redacção e leitura das a c tas, officios, circula
res e mnis papeis que devão levar a sua assignatura. 

§ :1. o A recepção e abertura de toda a corresponden
cia dirigida á sociedade, e a assignatura de todos os 
officios, annuncios c diplomas da sociedade. 

§ 4. o Archivar e ter sob sua guarda, todos os papeis 
conccrnen tes á so.ciedade e os escriptos lidos em ses
são, approvados ou não approvados pela commissão de 
rcdacção e censura. 

Art. 17. Compete ao 2. o secretario: 
§ f. o Substituir o i. a secretario em suas faltas e 

i mpcd imentos. 
~ 2. o Tomar os apontamentos de todas as sessões, 

CJUC entregará ao 1. o secretario para a elaboração da 
acta respectiva. 

~ 3. o Escripturar os livros das actas e da correspon
deneia da sociedade. 

Art. f8. Compete ao thesoureiro : 
~ 1. o Proceder á cobrança, em conformidade com o 

~ f. o do art. !'S. o c guardar sob sua responsabilidade os 
fundo~ prcun ia rios da associação. 

~ 2. o Ter em dia e com clareza os livros da repar
tição a seu cargo. 

~ 3. o Pagar o que fôr ordenado pelo prcsidcn te de 
coHformiuarlc com o~ 8. o do art. 14. 

~ 4. o Participar á directoria quando os soei os se 
achem i nr-ursos no art. 6. o eni referencia ao § f. o do 
:trt. ~i. o, tomando sob sua responsabilidade essas falta:; 
'Ju:tiHlo 1lcixar de fazer a devida partidpação. 
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. ~ tJ. o Fornecer para o rclatorio geral do presidente, 
no fim de cada administração, um balanço de todos os 
haveres sociaes c do movimento da thesouraria no de
curso do anno. 

§ 6. o Apresensar á directoria no fim de cada semes
tre um h a lancete da thesouraria. 

Art. 19. Compete ao bibliothecario : 
§ l. o Ter sob sua guarda com toda a ordem c asseio a 

uibliotheca da sociedade no recinto da mesma, da qual 
deverá tomar conta e fazer entrega por inventario. 

§ 2. o Formar um catalogo dos livros d:; sociedade, 
fazer a escripturação respectiva e fazer executar ores
pectivo regulamento, dando parte á dircctoria das in
fracções commcttidas. 

~ 3. o Dar no fim da sua administração um mappa 
demonstrativo do movimento da bibliothcca o qual 
fará parte do rclatorio gera) que pelo presidente tem 
de ser submettido na asscmbléa geral á commissão de 
exames de contas. 

Art. 20. A' commissão de rcdacção e censura, de que 
trata o art. lO, além do que fica estabelecido no mesmo 
artigo, compete: 

§ L o O exame c critica de todos os cscriptos e pro
ducções apresentados peJos socios em sessão c por cllcs 
offertados á sociedade, que pela direcloria lhe forem 
remettidos. 

§ 2. o Rever as provas de todas as impressões man
dadas fazer pela dircctoria, c diligenciar a perfeita 
execução desses trabalhos, rlcvol vendo á rlirectoria 
aco:mpanhados do competente parecer o~ cscriptos não 
approvados, os quaes em nenhum caso poderão ser res
tituídos a seus autores (art. L o,§ fl. 0

) 

§ 3. o Julgar das theses propostas para discussão en
viando-as á directoria dentro de uma semana appro
vadas ou não approvadas (art. l. 0 , ~ 2. 0 ) 

§ ~-o Apresentar um mez antes das c1cições da nova 
d irectoria um relatorio circumstanciado de todos os seus 
trabalhos durante o anno, o qual fará parte integrante 
do r c la to r i o gera 1. 

SECÇÃO i V. 

D.~S SESSÕES E ELEIÇÕES. 

Art. 21. O Retiro Litterario Portugucz subdividirá 
as suas sessões em assembléas gcracs, ordinarias e ex. .. 
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traordinaria~, scssi)es ordinarias scmanae!', sessões cs
pec~ iacs e sessões solemnes. 

Art. 22. A nsscmbléa g-eral considerar-se-ha formada 
(]U:mdo convocada pela directoria para os fins expressos 
nestes estatutos, arts. -1. 0

, 3. 0
, "23, 30, 36 e37, se achem 

reunidos pelo menos 20 socius inclusive a directoria., 
ou quando, na- falta dessa convocação, se reunão duas 
terças partes dos socios efTectivos e benemeritos da 
sociedade como autorisa o art. 3. o, § 7. o 

Art. 23. Compete á assembléa geral: 
~ 1. o Eleger a directof'ia, a commissão de rr.)Jacção 

c censura, a commissão de exame de contas e a com
missão de que frnta o art. 31) parn reforma de estatutos. 

~ 2. o Discutir, appmvar ou rejeitar as propostas 
:1 prc~en t:1das IH~ la direcloria ou pelos soei o". 

~ :3. o Discutir o parecer da commissão de exame de 
ron tas c enunciar-se ácerca da gercncia da directoria 
fJUC entrega o ~eu mandato. 

~ 4. o Decidir sobre as pmvidencias tomadas pela 
dirrctoria em casos omissos nestes e.;;tatutos. 

~ :').o DiscutiJ' os regulamentos da sociedade c are
fllrma dos esta tu tos em tempo competente. 

~ fi. o Pronunciar-se em questões de ordem c de 
administração que sejão SIIScitatlas em qualquer das 
sessões srmanaes: para c~ se li !fi será convocada a, 
<l~scmhléa geral cxl.raonlinaria, quando n directoria o 
jtllgar conveniente ou quando a urgenria fôr provada 
JlOI' um requerimento assignado por 20 socios votantes 
(art. 3.0, ~ ü. 0

) 

Art. 24. Nas sessões semanacs· ordinarias, que terãtl 
lugar com 12 soeius pelo menos nos dias marcados pela 
dircctoria, na fúrma e para o<; fins especificados no 
art. l. o,~ 2. o, só mente se tratará de discussão de themas, 
leitura de producçõcs, admissão de soeios c do mais que 
se acltn designado no mesmo artigo . 

. ~ 1. o As questões de onlPm CJliC se aventarem nestas 
SP!'slic~ 1icarúõ sujeitas ao que a c:-;tc respeito deter.:. 
minar o l"f'.t:;ulamentu intenw de acconlo com o§ 6. o 

do arl. 2:J. ' 
Art. 2J. Nas sessões cspeeiacs c solcmncs que terão 

lugar, aqucllas quando a directoria ·as julgar conve
nientes, e estas qu:_mdo lhes marca o art. L o~ ~ ü. O, 
não se tratar~t senão daquillo que a directoria indicar c 
do que se acha designado nestes estatutos. 

Ar!. 26. Nas sessões da Stlcicdade falt:1ndo o pr'esi
tkn te_. occupad o seu l11gar o vice-prc~iden te, c Ha 
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falta destes qualquer dos outros membros da dircctoria 
na onlem da votação. , 

Art. 27. As eleiçôes de que trata o art. 23, § 1. 0 serão 
feitas pelos sociuspre~entes e á pluralidauede votos em 
escrutínio secreto : a formula que se ha de seguir nas 
eleições fará parte do regulamento in terno que tenha 
~ido approvado pela assembléa geral da sociedade de 
accordo com o ~ 5. o do art. 23. . 

Art. 28. As eleições terão lugar na ultima semana 
do mez de Dezembro de cada anno, sendo a posse d" 
nova directoria dada em seguida ao encerr,\lncnto da 
discussão do parecer de ~xame de contas. 

Ar·t. 29. Aquelles dos membros da directoria e das 
commissões eleitas ou nomeadas que por circumstan~ 
cias attendiveis tenhão de faltar á estricta execução dos 
deveres de seu cargo, officiaráõ á directoria neste sen
tiuo, a fim de ella providenciar a este respeito de con
fOI·midi<lrle cum os estatutos. 

Art. 30. Em caso de vnga de qualquer dos carg8s da 
directori.t será convocada uma assembléa geral extraor
dinaria para o seu preenchimento. 

Art. 31. Considerar-se-Ita vago qualquer dos cnrgos 
da d ir·ectoria ou da commissão de redacção e censura 
quantlo o membro que o occupar se cunserve ausente 
ddle com parlicipaç:1o, ou sem ella, por mais de trcs 
mezes. 

Art. 32. A eleição dos cargos vagos da com missão 
de redaeção e censura poderá ser feita em sess:-10 ordi· 
naria semanal com tanto que nella se achem pelo menus 
Yinte socios volantes. 

SECÇÃO V. 

Dl::'PO~IÇÕES GEflAES. 

Art. 33. O Retiro Littcrario rortuguez nunca muda-
rá a sua denoniinação. . · 

Art. 3~. Da existencia em dinheiro no neto da en
t rt•ga ue qualquer directoria, depois de satisfeitos todus 
os compromissos da sociedade ; será applicada a terça 
parte para compra de livros das~icos e duas terç.a~ par
te~ r:on:O;tituiráu um fundo uc reserva cum uppliraç~l.o 

PA.R'fll 11. 
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ãrp1illo que de futuro fôr resolvido pela nsscmbléa 
gcrHI. 

Art. 35. Todas as vezes que as circumsfancias da so
r.icdadc reclamem alguma alteração no regimento inter
no, a di!'ecloria conjunctamcnle com a commissão de 
redacçiío e censura procederá á reforma precisa, que 
será submcltida á appro\'ação da asscmbléa geral da 
:.;ocicdade, conforme dispõe os ~§!.L o c ti. o do art. 2:L 

Art. 3G. Estes estatutos, á cxccpção dos arts. 3:l c 
37, poderão ser reformados, porém, só depois de decor
ridos dous annos a contar da approvação do governo 
imperial. c por proposta da dircctoria. 

Lido pelo i. o secretario o projecto de reforma em 
asscmbléa geral cxtraordinaria, será eleita uma com
missão de cinco membros para sobre clla dar o seu pa
recer com as all.er·ações que julgar conveniente~. Depois 
de discutida a reforma, súmcntc se considerará appro
vada pelo voto aflirmativo de dons terços, pelo menos, 
dos socios que eonstituircm a asscmbléa geral para esse 
fim convocada. 

Art. :n. Quancto por difficuldades insuperavcis oRe
tiro Littcrario Portuguez não possa subsistir será dis
!'olvido, ficando igualmente sujei to a determinações do 
governo imperial, conforme dispõem o ~rt. 25 c se
guintes do regulamento que acompanha o decreto 
n. 27H de i9 de Dezembro de 1860. 

Neste c:1so a dirccforia convocará uma asscmhléa ge
ral extraordinaria á qual exporá as circumstancias cri
ticas da sociedacte, c sendo resolvida a sua cxtincção por 
tres quartas partes dos socios efTectivos ou henemeritos, 
a mesma assembléa deliberará sobre o destino dos ha
veres da assodação. 

Rio de Janeiro, Hi de Outubro de 1868.-jlendonça 
A rraes; L o secretario. 

Approvada em sessão de 'i de 1\larço de 1869. 
Presidente, Bernardo de Oliveira !Jfello .-Vice-presi

ilcntc, Pedro Alves de Carvalho.-!. o secretario, Augusto 
de Oliveira .Monteiro.-2. o dito, Joaquim de Dolivacs Nu· 
tzes.-Adjunto, José .Maria da Cunha Vasco.-Thcsou ... 
rciro, Avclino .Moreira de Freitas Jlan9el. 
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DECRETO N. 4~:JÜ-DE 12 DE JANEIRO DE 1870. 

Autorisa a reforma de alguns artigos dos estatutos da Caixa Reserva 
Mercantil da flabia. 

Attendendo ao que Me representou a sociedade ban
caria denominada-Caixa Reserva Mercantil-, estabe
lecida na capital da Província da Bahia, e de conformi
dade com as Minhas Immediatas Resoluções de 18 de 
Junho de 1862 e 10 do mez corrente, toma<1as sobre pa
receres da Secção de Fazenda do Conselho de Estado de 
30 de Abril de 1862 e 20 de Dezembro do anno passado: 
Hei por bem Autorisar a reforma de aJguns artigos dos 
estatutos da mesma Caixa pelo modo adiante indicado. 

Os arts. 27,28 e 32 ficãosubstituidos pelos seguintes: 
Art. 27. A Caixa Reserva Mercantil abrirá contas 

correntes com as garantias precisas. 
Art. 28. Proceder-se-ha semestralmente a um ba

lam~o com o fecho de ao de Junho e 31 de Dezembro: o 
Juct:o liquido, deduzidos 5 por cento para o fundo de 
reserva, será dividido pelos accionistas proporcional
mente ás acções de cada um; verificando-se o paga
mento logo após a publicação do balanço, que será pre
cedida da approvação da commissão de exame. 

Art. 32. Haverá todos os annos no mez de Janeiro 
uma sessão ordinaria da assembléa geral, convocada 
pela direcção, que a annunciará por· tres vezes ao 
menos nos jornaes de maior circulação. 

O pessoal da directoria, constante do art. 42 dos es
tatutos, fica reduzido a quatro directores, devendo o 
que fôr eleito presidente da direcção, acompanhar dia
riamente todas as operações, competindo-lhe nas sessões 
da direcção o voto de qualidade. 

Nenhuma deliberação da directoria será considerada 
''álida sem que se achem presentes tres directores, e 
não quatro, como determina o art. 45 dos mesmos esta
tutos. 

A commissão da'direcção, em consequencia da reduc
ção do seu pessoal, será dividida em cinco partes iguacs, 
c não sete, segundo o art. 49, cabendo duas dessas 
partes ao presidente e sendo a:; demais distribuídas 
pelos outros directorcs. 

FinalmfW.te, a ultima parte do art. 53 dos estatutos 
fka substiTuída pela seguinte: -0 exame semestral ter
minará em tempo de se verificar o pagamento dos diYi· 
dendos nos mczcs de Julho e Janeiro. 
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O Vi:;conde de ltaborahy, Conselheiro de Esta1lo, Se
nador do Irnperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
l\linistro c Secretario de E.';tado dqs Negocias da Fa
zenda e Pr·csidentc do Tribunal do Thcsowro Nacional, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro aos doze de Janeiro· de mil oitocentos 
c setenta, qnadragdsimo nono da lndepéndeneia é ·do 
Irnperio. 

Com a rnbric1 dll Stll Magestade o Impcradot'. 

Visconde da Itaborahy .. 

DECRETO N. 4\~7- DE 21 DE JANEIRO DE 1870. 

Altera a coucess:io feita a E<luanlo Pellew 'Vilson, para a extracçll()~ 
de mincracs na l'ru,.iucia da Bahia. 

Attendendo ao que 1\lc requereu Etluardo Pcllew• 
'Yilson, e Tendo ouvido o pareeer da Secção dos Nego· 
r i os do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Con
~11lta de 20 de A~osto do anuo proximo findo, Hei por 
]ICIH alterar o Decreto n. 4a8ü de 30 ue Junho do rei e· 
rido anno, relativo á faculdade concedida ao mencio
nado 'Vilson para a extrac~ão de mineraes nas margens· 
do rio .Marahu, na província da Bahia, de accordo com as 
modilicações que com este baixão, assignadas por Diogo 
Vdho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Eslado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio c Obras Publicas, que assim o 
tenha en Lcndido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte um de Jnneiro de mil oitocentos 
e setenta, quadragesimo nono t.la lndepcndencia e do 
lmperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade ·o Imperador~ 
Dio9o Vclft.o Caralcanti de Alú,(J}'IA)r'],t.e. 



RXECUTrVO. 

lllodiflcrt\~Ôt~s a quê se refere o Decreto 
n.o 446'7 desta data. 

I. a E' cxcluida a lavra do carvão de pedra da conres
são feita a Eduardo Pellew Wilson pelo Decreto n. ~386 
de 30 de Junho do anno proximo passado. 

2. 3 As embarcações que importarem os objectos ne
cessarios ·á lavra dos mineraes e as que exportarem os 
productos das minas poderão carregar e descarr.:~gar no 
porto mais proximo a ellas, que estiver competente
mente habilitado para este fim. 

3.a E' elevado a 90 annos o prazo de 3o, marcado ao 
concessionario para a extracção da turfa e petroleo nas 
localidades em que deve designar as respectivas da tas. 

4. a Dcn tro do maximo estabelecido na clausula 3. a do 
citado Decreto n. 4386 serão concedidas ao referido 'Vil
son tantas datas de 141.7~0 braças quadradas quantas 
forem as parcellas de 3:000/>000, que reunir e empre
gar real c cfTectivamente nos trabalhos da mineração. 

~.a' o terreno devoluto que, na (órma da clausula ~-a 
do Decreto n. 4386, for designado pelo concessionario 
para a extracção dos mineraes, ser-lhe-ha vendido pelo 
preço minimo da Lei n. 601 de !8 de Setembro de 18~0. 

6.a A inobservancia ou transgressão de qualquer das 
clausulas da roncessão, a que não estiver imposta pena 
especial, será punida pela primeira vez. com a multa de 
I 00$000 a 1 : 000$000. 

No caso de reincidencia ser& applicada ao concessio
nario a multa estabelecida na clausula t.~.a do Decreto 
n. o ~386 de 30 de Junho do anno proximo passado. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Janeiro de 1870.
Viogo-Vellto Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 4M)8- DE 21 DE JANEIRO DE 1870. 

Altera a clausula 6.a do Decreto o. 3898 de 22 de JuDbo de t 867, relativo 
á navegação dos rios Madeira, Purús e Negro. 

Attendendo ao que 1\le representou a Companhia Flu-
"Vial do Alto-Amazonas, e de conformidade çonr:r11i1I1ll,- :-'~---..., 
Immediata Resolução de 27 de Novemb~o-15,~~1\;N"~~~JNd.J,~ M.;, '--,\ 

!/i''>''\ '/), \ 
i '-':~ i ,j 
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tomada sobre o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de l'.&: 
de Outubro ultimo, Hei por bem Permittir que a men
cionada companhia empregue na navegação dos rios 
Madeira e Purús, na Provincia do Amazonas, durante 
os mezes de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro, 
vapores de 100 toneladas, em lugar de 160, como esta
})elece a clausula 6. a do contracto approvado pelo De
creto n. 3898 de 22 de Junho de 1867; ficando, sómen te 
nesta parte, alterada a referida clausula. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do 1\leu 
Conselho, Ministl'o e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte um de Janeiro de mil oitocentos c 
setenta, quadragcsimo nono da lndependencia c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo VelhfJ Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 44~9- DE 21 DE JANEiRO DE 1870. 

Concede á companhia Nortbern Assurance Compauy,.autorisaçilo para. 
estender suas operai;oês ás Províncias dàs Alãgôas, Parabyba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, 1\faranb:lo e Para. 

A ttendendo ao que Me requereu a companhia ingleza 
de seguros Northern Assurance Company, devidamente 
representada, e de conforJ.I.lidade com a Minha lmme
dia ta Resolução de 15 do corrente mez, tomada sobre pa
recer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 8 de Novembro ultimo, 
Hei por bem Conceder-lhe a necessaria autorisação para 
estender suas operações ás províncias das Alagôas, Pa
rahyba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pará, 
sob as clausulas que baixãrão com o Decreto n. 38U. de 
1:3 de Março de i867. 
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Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con .. 
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte um de Janeiro de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da . lndependencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albttquerql'e. 

DECRETO N. 4~Gü-nE 21 DE JANEIRO DE 1870. 

Altera o ~ 9.0 do art. 19 do~ Estatutos da Companhia de Navegaçllo 
e Commercio do Amazonas. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de Na .. 
vegaçâo e Commercio do Amazonas, e de conformidade 
com a Minha lmmediata Resolução de 15 do corrente 
mez, ~ornada sobre o parecer da Secção dos Negocios do 
Imperw do Conselho de Estado, exarado em consulta de 
29 de Novembro do anno proximo findo : Hei por bem 
Permittir-lhe que empregue parte de seu fundo dispo
nível em títulos da divida publica, ficando assim alte
rado o§ 9. 0 do art. 19 dos seus Estatutos. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con ... 
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palac'io do Rio de Janeiro 
em vinte um de Janeiro de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da Independencia e do hnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Çavalcanti de Albuquerque~ 

..... 
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DECRETO N. í\61-DE 27 DE JANEIRO DE J870. 

Concede ao IH. Autonio de Castro I~opes autorisação para 
incorporar uma companhia que denomina - ~mpreza Pre
dial. 

Attendcndo ao que l\le requereu o Dr. Anttmio de 
Castro Lopes, c tle conformidade com a l\linha lmme
diata 1\esolução de Hi do concnte mcz, tomada sobre 
o parecer da Secção dos Ncgocios do lmperio do Conse
lho de Estado, exarado em consulta de 13 de Novembro 
do anno proximo findo; Hei por bem Conceder-lhe auto
risação para incorporar uma companhia que denomina 
-Emprcza Predial- sob as seguintes bases: 

i. a A comp:-~nhia terá por fim adiantar dinheiro a 
quem quizcr ser proprietario de casas, mediante as 
condições que forem approvadas nos estatutos que 
apresentQ.r á approvação do Governo. 

2. a Para realizar este fim o fundo social da compa
nhia será de 2.000:000~000, dividido em 10.000 acções 
de 200~000 cada .uma, realizaveis em prestações. 

3. a A companhia deverá estar organisada dentro de 
dous annos contados desta data e funccionará na capi
íal do hnpcrio. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio- e Obras Publicas, assim o 
tenha cntentlido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte sete de Janeiro de mil oitocentos 
G setenta, quadragcsimo nono da Independencia c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

lJiogo Velho Cavalcanti tle Albuquerque. 
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DECRETO N. 4:162-DE 2.7 DE JANEIRO DE 1870. 

Concede privilegio á companhia. ingleza Moulés Patent Eatth 
Closet, Limíted, para usar de um apparelho (\estinado a servir 
nas latrinas como desinfectante. 

Attendendo ao que Me requereu a companhia in
gleza JJfoulés Patent Earth Gloset, Limited~ devidamente 
representada e de conformidade com o parecer do Con· 
selheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, Hei por bem conceder-lhe privilegio por cinco 
:1nnos para usar no Imperio de um apparelho de sua 
invenção, destinado a servir nas latrinas como des
infcctantc. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da 
Agricullura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte sete de Janeiro de mil oitocento~ 
c setenta, quadragesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Diogo V'elho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. !!163-DE 29 DE JANEIRO DE 1870. 

C·mccde a Antonio José Villa No,·a e Antonio Carneiro da 
Silva Oli-reira, privilegio por 50 annos, para a construc ção 
de uma estratla de rodagem entro! as Provinci:\s do Mara
nhão e llo Pará. , 

Attcndcnclo ao que Me reprcsentárão Antonio Jo:;t} 
Yilla Nova e Antonio Carneiro da Silva Oliveira, pe .. 
dindo autorisação para, por si ou por meio de uma 
1·ompanhb que projcctão incorporar, construir· uma 
1·strada dr rodagem entre as Provincias do :Maranhão e 
do Pará; e dcsejan1lo promover, quanto fôr possível, o 
d~_~scn vol',- imcn to ua <~gricultur~ c commcrcio, fac i li· 

P.\1\TE a. 7 
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tan_do as communicações entre aqncllcs pontos c as lo
calidades, por onde terá de passar a mendonalla estra
da: Hei por bem, na conformidade do§ 2. 0 art. 2. o da 
J ... ei n. ti8G de G de Setembro de l8ti0, conceder-lhes pri
vilegio exclusiYo por tiO annos para o dito fim, sob a~ 
condições, que com este baixão a ssignadas por Diogo 
V clho Ca-valcanti de Albuquerque, do l\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocias 1la Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte nove de Janeiro de mil oitocentos c setenta" 
quadragcsimo nono da lndcpcndcncia c do Impe'rio. 

Com a rubrica de Sua :Magestatlc o lü.Iperatlor. 

Diogo Velho C~tralc1111l i de Albw]l~t'l'fJllt'. 

Cmtdi~õcs a qnc se l'e!ete o Dceretn n.o 4-ta3 desta data. 

Os conccssionarios Antonio Jose~ Yilla :Xov:1 c Anto
nio Carneiro da Silva Oliveira se obrigão, por si ou lJOl' 

meio de uma companhia, que organisaráiJ: 
L o A construir uma estrada entre as Províncias do 

:Maranhão e do Par:í, a qual deverá atravessar as comar
cas de Caxias, Alto Mearim, Vianna c Turyassú na i. a; 
llraganp c Belém na 2. a destas Províncias. 

2. o A construir e3trauas ou ramacs par:1 03 povoauo~ 
mais importan tcs das duns Províncias que mais careção 
de u ti lisa r a estrada gera I, não excedendo de dez lcguas 
a distancia destes ramacs. 

3. 0 A construir em distancias convcnient.·.:;s hospicios 
c curracs com accommmlações regulares p:1ra os vian
tlan tes, combois e gados que transita rem na estrada. 

t.~,." A lcvan ta r curracs nas margens dos rios qun 
cortarem a estrada c os ramaes, cmquan to se não cons
truirem as pontes neccssarias, c collocar c::môas par:~ 
o transporte tios v iandan tcs c suas bag::~gons. 

n. o A terminar a estrada, entrcgando-:1 ao puhlit·o 
uentro tle cinco annos contatlos da data de::;te llecrclo. 

A f~lla do cumprimento de qualquer das cmHli!:uc~ 
Jncnnonadas au toris:1 a perda <lcsta concc;;·.;üo, que ~el·a 
ucclarada por Decreto Imperial. 
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O r.on~rno Impcl'ial garante aos conccssionarios: 
L o O exclusivo da estrada por espaço de sessenta an

nos, contados do dia em que fôr aberta ao publico. 
2. o O direito de estabelecer barreiras tanto na es

trada_, como nos ramaes, nos pontos que forem fi
xados, cobrando por pessoas .. animaes e carros que 
transita rem nclles as taxas i Linerarias, que serão es
tabelecidas em tauella approvada pelo Governo. Esta 
tabclla será revista de cinco em cinco annos, havendo 
prévio [tccordo entre o Governo e os concessionario~. 

3. o O direito de desapropriar na fúrma das leis os 
terrenos varticulares que forem neccssarios para o leito 
da estrada, quando não possão ser obtidos amigavcl
mcn te dos proprietarios. 

ri. o A venda pelo preço mínimo da Lei n. GOl de 18 
de Setembro de !850, de terras devolutas nos lugarc:-; 
em que os concessionarios ediíicarem os hospícios ~~ 
curraes, com tanto que a extensão total dessas terras 
não exceda de uma legua em quadro. 

ti. o A prefercncia para lavrarem as minas de fjUacs
qucr mincracs que descobrirem na estrada c nos rama e~, 
mediante as condições que serão impostas no acto da 
concessão. 

Fica entendido que entre estes mineraes não se com-
prehewlcm os 1Jrilhan tes ou diamantes. • 

6. o Isenção do serviço a c ti v o da guarda na c ion:.ll para 
os nacionaes empregados na construcção da estrada. 

7. o Iscnçüo de direitos para os instrumentos c ma
chinas destinadas ao servico da estrada até sua abertura 
ao pu1Jlico. • 

O Governo concedcrú aos colonos in traduzidos no p:üz 
para o serviço da empreza terrenos devolutas, onde os 
~wuver, sendo a dcspeza da demarcação e divisão feita 
a custa da companhia. 

A 's margens da estrada e ramacs que forem construi
dos, o Governo concederá aos colonos introduzidos para 
o serviço desta empreza tcrr·as devolutas mediante a:-; 
mesmas cowJições por que são vendidas aos colonos das 
eolonias do Estado. 

A dcspcza, porém, da demarcação c tlivisão serú feita 
pela companhia, sendo posteriormente veriflcaLlas IWI'• 
mesmo Governo. 

Findo o prazo do privilegio da companhia, a:; cstratl;Js 
c obras a ella pertencentes voltarúõ ao Llominto pu!Jlku 
sem iwlcmnisacão al!J;uma. Se os transportes tiverem 
de conl inuar JlÔr cnq)reza, a comp~nllia tcrú prefcren
cia em ign~ddatlc Llc circumsL.tudas. 
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O Gorerno nos seus regulamentos c nos da companhia. 
por proposta desta, poderá estabelecer multas, com o 
tlm de garantir a propriedade. segurança e commodos, 
quér da compa!lhia, quér dos particulares, e a regula-
ridade do serviço. . 

Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Janeiro de 1870. 
- Diogo Yelho Cavalcanti de Albuquerque. 

-·-
DECRETO N. 4Wí-DE 29 DE H~EIRO DE 1870. 

E Ilinguc as companhias avulsas de cavallaria c artilharia tia 
guarda naeiC?nal organisallas no l\Iunicipio da capital da Prú
,·inéia de l\Iiiias eeraes, c crêa urn batalhão de infantuia. 

Altendendo ao que Me representou o Presidente da 
Província de Minas Gcraes, Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art. l.° Ficão cx.tinctas as companhias de cavallaria 
c artilharia da guarda nacional, organisatlas no Municí
pio da capital da Província de l\linas Geraes; revi)gado~ 
o~ Decretos n.os 4294 c 429G de 11 de Dezembro de 18G8. 

Art. 2.° Fica crcado um batalhão de infantaria com 
quatro companhias, e a numeração de 71 do serviço 
a c ti v o, o qual terá a sua parada no lugar que lhe fõr 
ma rc3do pelo Prcsiden te da Província, na fórma da Lei. 

Joaquim O~tavio Nebias, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o 
tcnlw entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
J;.mciro, em vinte nove de Janeiro de mil oitocentos c 
;.;ctcnta~ qua1lragesimo nono da lndcpendencia c do 
Jmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Joaquim Octm·io Nebias. 
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nECHETO N. 'üGJ-oE 29 oE L\~Emo n~:: 1870. 

Faz allcra~·iJe~ ao J);~ereto 11. 0 ~30S de :Jr) de lkzembro de JIN~, 
tj!Ie Ol'(,~a a receita c fixa a despcza da Cama1·a :nunicipal d,t 
Ctlrtc para o auno de J8f)!), além das t{UC já fori'io feitas pelu~ 
Decretos 11. 0 n•H 1lt~ ff; dr~ Juaho, u. o U08 1lo 1.'' e n .o HW thd'S 
de Setemhro e H.o .H37 de27 de ~ovcmht·o de JHI)':J. 

Attendcntlo ao que representou a Illma. Camara Mtl
nicipal sobre a nceessillade de ser rcduzhla algumà ll::.t~ 
consignações da vcrba-Ditfercn tos obras-para ·ele
var-se a quantia destinatla á de-Custas a que cst~t su
jeito o cofre municipal-: Hei por bem, na conformi
dade do :ut. ~:J da Lei n. o 108 de 26 de 1\Iaio de 181.0 e 
art. lt do Decreto n.o 4309 de 31 de Dezembro de 1868, 
alterar, dente o do credito da receita onlinaria, o orça
mcn to da I lima. Camara l\lunicipaJ para o referido 
cx.ercicio de 1869, pelo modo scguin te: 

Decretos n. o !~308 tle 30 de Dezembro de 18G8 art. 2. 1
; 

n. o 4,:181 de lG de Jnnho, n. 4.-108 tlo 1. o e n. o ~H5 de 2:; 
de Setembro de 1869. 

~ 8. o - DitTcrcntes obras - Fica reduzido a 
~69:7;)2.)893; transportada do saluo da consignação de 
-Pontes c pontilhões-a quantia de 500;)000-par·a o 

~ 10. - Custas a que está sujeito o cofre municipal-
o qual fica elevado a lO: 500:5000. 

Paulino José Soares de Souza, do .Meu C•msclho, .Mi
nistro c Secretario de Estado dos Ncgoeios do Impcrio, 
assim o tenha entendido c faea executar. Palacio do 
Bío de Janeiro, em vinte nove· de Janeiro ele mil oito
tentos c setenta, quadragcsimo nono da Jn(lepcntlcnd:l 
e do hnpcrio. 

Com a rubrica de Sua ~LigeMa<le o Imperador. 

Paulino Jm;é Sortrf's dt' Sou=a 
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DECRETO N. iifiü- HE 29 DE JA~ElHO DE 1870. 

,\ppnna os estatuto.> da sociedade ne.lcflecntc Protc.:to1·a dus C!la
. pcleiros do Rio de J anciro. 

Attcnucndo ao que requcrt~rão os membros da So
riNlauc Beneficente Protectora dos Chapeleiros do 
Hio de Jar.eiro, c Conformando-me com o parcr,er da 
~ccção dos Negocios do lmpcrio do Conselho de Estado, 
1'\arado em Consulta de IH de Novembro tlo anno 
}n·oximo passado; Hei por bem Approvar seus Estatutos. 
diYiflidos em treze capítulos e cincoenta c nove artigos, 
f r•m as seguintes modificaçiies: 

1. a Que no art. 8. o é preciso fixar o pagamento dag 
mensalidades, que devem ser de um mil réis para todos, 
H'lll distincção entre sorios fundadores, installadores 
llit ctrertivos, substituindo-se por esta disposição a do 
~:Lo do dito artigo. 

~.a Que no art. 9. O,~ l. 0 , depois da palavra-qni
lt':-l-:J.crtscen te-se-ou percei.Jenllo pensão. 

:l. a Que no art. 12, em lugar de :30 socios, diga-se
!J1ll quarto do nurnl'ro 1los socios quites. 

'1. a Que no art. li, ~ l. 0 , supprima-sc <las palavras 
-L' os que por Yingança- ató o tim. 

~;.a Qucnonrt.18, ~ n. 0
, de conformidade com a 

(d1scrva~ão feita ao art. 12, diga-se-n·in quarto dos 
:.;rwios-~ ~~que no~ 10 <lo mesmo artigo acrescente-se 
-c fort' m permi ll idas por estes cs ta tu tos. 

().a Que nos nrts. 20 c 21 convém substituir o mcz 
de Julho pelo de Setembro ou Outubro, c dar mais de 
t1ito dias para o exame tle contas. 

7.a (Junnto ao :nt. 2Z:i, ~ L 0 ~ eor'lvt~m á melhor 
Jhcalisação tla gestão social que o presidente da dirccção 
n:io seja o que preside ü assemhléa gernl, o qual deve 
:.;e r e h' i lo ann ua I menti'. 

8. a Que o art.. !'j;) ucYc ser supprimiuo. 
n. a Finalmente, que {• inconn·niPnlc a prohibição 

d1· reforma exaratla nos arts. ;)8 c tm. 
Qn.1lrpiCr alteração que se fizer nos me·,mos estatutos 

~(, potlnrú sei' posta em ex.ccuçfío tlcpoi~ de obtida a 
:q,proYnção do governo imperial, do t{ne se passará 
1·:trta que scrYirá de titulo. 

P.1tllino .losé Soares de S:mza, tlo 1\l~u Co:1srlho, 
Ministro c SC'crctario de E~tatlo dos Ncgodos do Irn-
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JH~rio, a~sim o lenha entendido e faça exccutae. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em Yintc nove de Janeiro de 
mil oitoccnto~ e setenta, quadragesimo nono da Indc
pcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lages tatlc o Imperador. 

Paulin'J José Soares de Souza. 

Estatulos tia Sociedade Beneficente Proleclora dos 
· Chapeleiros no Rio de Janeiro. 

CAPITl'lO I. 

Da socieda.le e seuJ fins. 

Art. t.o A sociedade uenomínada-lleneficente Protectora 
'los Chnpeleirvs no Rio de Janeiro-compue-se de illimitado 
numero de socios que perlenção á arte de chapeleiro, como se
.ião: fulist1s, propriagistas, barbeadores, patentes, enrorma
dores de chapéos de palha e forra dores, de reconhecida mo
ralidade; e tem por fim soccorrer ~eus associados, quando 
enfer:mos e impossibilitados de trabalhar, ou fallecendo, con
tribuir para os seus funeraes quando necessitem, e concorrer 
para empregar os socios desempregados com motivos reconhe
~idos. 

A sociedade compõe-se de fundadores, eiTI:lctivos (a quem 
compete a administração social), benemeritos e bemfeitores. 

Art. 2. 0 Para ser socio desta sociedade exige-se t.tlém da 
condição livre e bom comportamento, estar empregAdo, e no 
gozo de perfeita saude, no de plena liberdade sem pronuncia 
de qualidade alguma. 

C.\PlTt.LO H. 

Da admissilo dos socios. 

Art. :l. o PJra serem admittiJos soei os da sociedade serão 
envia das propostas ao L o secretario, assigoacJas pelos propo
nentes. que serão por ellas responsaveis, contendo nome,. 
naturalidade, idade, estado das pessoas propostas e residen
t'ias com certeza, a fim de serem syndicadas pela com missão. 
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Art. ~.o Logo que a com missão tiver syndicado' as propos
tas, deverá enviai-as ao .t. o secretario, conjunctamenle com 
um parecer escripto e assignado pela maioria dos membros da 
com missão, será lido em conselho e entrará em discussão; e 
será votado pela maioria dos conselheiros presentes por es
crutínio secreto. 

Art. 5. o Logo que o candidato fôr approvado, deverá con.~ 
tribuir com a joia de to~OOO, a qual póde pagar em duas pres~ 
tações, e~tes sendo fundadores ou installadores; e cem a joia 
de 158000 nas mesmas condições os effectivos. 

Art. 6. o Serão considerados socios fundadores todos aquel
les que reunidos em um só pensamento, flindári'io a sociedade, 
e installadores todos aquelles que entrarem para a sociedade 
nos primeiros seis mezes, e effrctivos todos aquelles que en
trarem posteriormente e pagarem a joia que marca o art. 5.<>, 
parte 2.a 

Art. 7. 0 Todos os associados são obrigados a munirem-se d'J 
seu diploma, pelo qual farão um donativo nunca menos d;~ 
:2~000, a fim de que possã.o gozar das prerogativas que facul
tão-lhe os estatutos. 

CAPITULO III. 

Dos deveres dos socios. 

Art. 8. o E' dever de todos os associados, além do que lh<:s 
prescrevem os arts. !. o, õ. •, 6. o e 7. 0 : 

§ 1.° Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos; 
§ 2. o Ser pontual ao pagamento das suas mensalidades,_ 

aceitar e exercer éom zelo e toda dignidade os cargos ou com
missões para que fôr eleito e nomeado, não podendo delles es
Quivar-se senão por motivos justos, taes como incompatibili
dade ou reeleição; 

§ 3.o Concorrer com a sua pessoa, e meios ao c;eu dlspôr para 
tudo quanto fôr a bem da sociedade e St3US membros; 

§ ~.u Comparecer ás sessões da assembléa geral para que 
fôr convocado por ordem do presidente; 

§ 5. 0 Participar por escripto ao 1.0 secretario logo que mude 
de residencia, ou fabrica. 

CAPITULO IV. 

Do direito dos socios. 

Art. 9. 0 Todo o socio tem direito de votar e ser votado para 
os cargos administrativos da sociedade; 
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E:tceptuão-se: 
§ t.o Os que não estiverem quites, percebendo a beneficen

cia ou pemão da sociedade; 
§ ~.o Os que estiverem presos ou pronunciados. 
Art. tO. Não poderão votar, mas poderão ser votados to

dos os socips que, estando quites, não tenhã11 podido compa
recer á sessão; bem corno poderão votar, mas não poderão ser 
votados, os socios que não souberem ler, nem escrever. 

Art. H. Todo o associado t.ew. direito de representar por 
escripto á assemb1éa gera], quando esta se ache reunida ex
traordinaria ou ordinariamente menos nos dias de posse do 
conselho, contra qualquer decisão ou excesso da administra
ção; isto quando entenda que ella faltou com a devida justiça 
a qualquer associado, ou que farão infringidos os presentes 
estatutos. · 

Art. 12. Para não dar lugar a que megquinhas odiosidades, 
questões de momento ou de pessoas sejão motivos de repetidas 
convocações da mesma assembléa geral, jamais esta poderii 
ser convocada sem ser por meio de um requerimento, assigna· 
do por nunea menos de trinta socios quites. 

Nesse requerimento que deverá ser presente ao conselho 
para tomar delle conher.imento, deveráõ os requerentes ex pôr 
os motivrs que têm para essa convocação, que já mais poderr. 
ser denegada. 

CAPITULO V. 

Das pena.s em geral. 

Art. t3. Os associados que faltarem av pagamento de sua~ 
mensalidadfs, ou que não tenhão tirado o seu indispensavel 
diploma, não terão direito á~ beneficencias que lhes garantem 
estes estatutos. 

O associadCI, uma vez desligado dPsta '30ciedade, não poder <i 
mais em tempo algum pertencer á to lia, salvo se pagar o duplo 
da joia dos soei os contribuintes, e as mensalidades vencidas atf~ 
a data da proposta. 

Art. t~. Perdem o direito de socio, e jámais poderão per
tencer em tempo élgum á sociedade, ou della reclamar cousa 
alguma: 

§ t,o Os que se' entregarem á pratica de máos costumes on 
deprimirem a sociedade, e os que por vingança pessoal accusa· 
rem falsamente seus collegas, provadas que sejão essas falsi
dades; 

§ 2. 0 Os que directa ou indirectamente promoverem o des
credito ou ruína da sociedlllde, afastando-lhe os socios por in
trigas e diffamações, e ridicularisando· ou desmora\i~ando in
tencionalmente sua administração; 

§ 3.• Os que soffrerem sentença por crimes que attrstem 
PARTE 11. 8 
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immoralitLH1o, depravação ou deJradaç?ío, ou outra qualquer 
índole repro\'ada, e os que desrespeitarem a qualquer/socio 
por mais indigente que sPjil, prevalecendo-se de alguma com· 
Jtlissào para tal fim; 

§ 4.0 Os (JU~ extraviarem qualquer quantia ou objecto da 
~Jciedadc, ficando á esta o direito saiYo de o haver judicial· 
monte; 

§ 5. 0 Os que por falsas informa{'õcs tenhão sido adm,ittidos 
para o gremio social. .. 

Art. f5. O associado que não estando ausEmtf', se deixar 
atrazar em mais de seis mezes de suas mensalidades, se repu· 
!ará ter renunciado o direito de socio; mas se quizer saldar seu 
debito o poderá faze~·, convencendo á administração que moti
vos plausi v eis o obrig:'t rã o a isso. 
· Art. t6. Os associadvs que forem desligados da socied:lde ou 
drlla ~e desligarem espontaneamente, não porlerão reclamar 
e•JUsa n lguma ou quantia com que para e lia tenhão en· 
nado. 

CAPITULO YI. 

Da administraçc1o social. 

Art. 17. A sociedadr. ser;i administrada por um conselho 
de ~~ rnem!Jros, qne deliherarú em seu nome, os quaes se
rão eleitos annualrnente p~la asscmblúa gcrd dos socios 
quites. 

Art. 18. Ao conselho compete: 
~ f.o Eleger d'entre S!'US membros na scs~ã1 preparatoria. 

ns mPrnbros da mesa e as respectivas com missões que deveráõ 
ser eleitas por maioria relativa; 

§ 2. 0 flt:>unir-se todas as vezes que fôr convocado pelo t.o se. 
eret~•rio em nome do presidente, pagantio uma multa de qui. 
nhentos réis o membro que faltar ás reun1ões, não sendo 
por molostia ou afazeres que o impossibilitem, parlicipando 
por esc r i pto ; 

§ 3. 0 EXt'cut Jr e fazer execntar, cumprir e fazer cumprir 
(,S presentes estntutos, prestpndo e faundo prest:.tr t(Jdos os 
~occorrvs por elles g .• rantideos aos socios, uma vez que estejão 
quites e no estado de enfermidades: 

§ 4. 0 OuYir as queixas dos associddos e def0ril.:1s como for 
'!c justiça : 

§ 5. 0 Autorisar todas as desp~zas sociaes que forem jus· 
tas por meio de um pedido do L 0 seeretarin, o qual só serú 
pago na thCSI)llfaria depois de despachado pelo pn·~idcnte; 

~ 6. 0 Tomar contas ao thesourt~iro no fim (te t)dos os tri· 
mestres, approval-as ou reproval·as s~gundu o parecer da 
•~nmmissão d~ contas, ou em outra qualquer occasião que a 
[tdministrarão julgar conveniente ; 
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~ 7. 0 Susp~nrler o thesoureiro, bem como a qu3lquer rome· 
!i:eiroque não cumpra com zelo e dignidade as attnbuirões do 
:;r:-u cargn; podPndo hmbem !'mpender e demittir os mem
l.~ros da directoria em casos identicos; 

§ 8. o Accu"ar ao thesoureiro e a todo qualquer !'ocio pe
rante as ju"tiças dú paiz, quando defrau(iem o cofre ou os 
h<:ns ~ociaes; 

§ 9.° Convocar a assembléil g-3ral extraordinariamente 
todas as vezes que fur requerido"';)or 30 socio.;; quite~, como 
ordena o art. t:!. assim coma em toda e qualqu"Jr occasião 
que o bem social o exija; 

§ tO. Tomar todas as merlidas que julgar convenientes a 
h~rn da boa marcha social; 

§ i l. Organisar, approvar r submetter á approvação da as
~r'mbléa geral um regimento interno, para regul::.r as !'essües 
tL., conselho e da a~semblé~1 geral, bem corno para discriminar 
u:- deveres da mesa e lias rPspectivas com missões. 

Art. 19. Serão supplcotes do co'1selho todos os imme
diatos em votos, que estejão quites, os quaes serão chamados 
na ordem de sua vota~3o para L1Jmarem nssento nos c,1sos se-
guintes: . 

~ 1.0 Por falta de comparecimento do proprietario a quatro 
rl'nniõr.s seguidas, não :;p,n!l€J motivado por molestia ; 

§ 2. o Por prisiio ou pronuncia do proprietario, send,.> aquella 
prolongada ; 

~ 3. 0 Por despedida ou ftllecimcnto; 
~ 4:. o Por atrazo de mensalidades. 

C.\PITLLI) YII. 

Da assembléd geral 

Art. 20. A a~;sPm!Jié 1 geral r~ur\e-se ordinariamente no pri· 
llwiro doming"t, do mcz -ue Julho de c11da anno, pora ouvir a 
J,Jituru rlo relatorio feito pelo presiJente, e do baLmcete g~ral 
ljUC f~trá parte delle, e tem por dever: 

~ t.o EIP.g-P.r uma comrnissão de tres membros p::~ra dar 
Ji~~rec~~r sobre o baLmcctc e rclatorio aprestmtado pala admi
ni:;:tr:•çii:', o qual será apresentado e discutido na seguinte 
~essão Lia assemLlt'a gpral ; 

§ 2. 0 El.-ger novo conselho, conjunct'lm~nte co'Il o thesou· 
rt'Jro, devendo estA spr e!t~ito po1· maioria absoluta; 

~ 3. 0 A9prüvar on reprovar o rclatorio ou part>cer da ccm
mis~ão lavrado sobre~ elle, e ht~m assim as medi,ias Oll[trOih)5· 
t d totnfi!lns pda a ti ministração; 

~ 4,. 0 Ouvir as queixas ou repre-sentações e appellaçõ·~s dos 
~:.:>~ociados, conj nnctamepte com as resp:•sta:i do cou~elbo, 
dí~~util-n..; c deeidil ns CtJmo fôr de justi~a; 
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§ 5.° Conceder o titulo de socio benemerito ou bemfe1:. r 
aos assrciados que s~ tornarem merecedores. 

Art. 21. A mesma assembléa geral deverá ser convoca·~ J 
oito dias depois da sua primeira sessão ordinaria para ou :.rir 
ler e di~cntir o parecer da com missão de exame de contas. '~ 
para o dia da posse da nova administração, e extraordinarh
menrc tantas ou qu:intlls vAzes o conselho j n tg~r eon vcnien u•, 
e bem as~im quando lhe ft)r requerido pela fórma do ar& i f: j 

J2, e o § 9, 0 do artigo 18 destes estatutos;_ não. pojen;h 
nesta sessão, tratar-se de outro assumpto que na o seJa a que 1 ~·· 
para que foi requerida e votada a urgencia. 

CAPITULO VIII. 

Das eleipies. 

Art. 22. Findos os trabalhos da as::;embléa geral ordinari.l 
de cada anno, o presidente converterá a sessão em collegi-' 
eleitora I para com missão de contas, conselho e thesoureiro, .,~ 
mandará proceder á chamada dos socios quites pelo 1.0 secro::
tario depois de nomear quatro escrutadores. 

Art. 23. Finda a chamada e recebidas as cedula~, P"i:<~ 
proJJrios votantes depositadas na urn~, o presidente proced.:>r:t 
á contagem dellas, e conferil·as com o numero de votanlt:..-: 
que acuoirão á chamada, procederá á apuração: caso na-. 
seja possivel conclnil-a no mesmo dia, lavrar-se-ha um terr_n,_~ 
das que tiverem sido apuradas, assignado pelo presitJent') ro. 
escrutadores, declarando nelle o numero das que ficárão p-c·r 
apurar, guardando-o na urna conjunctamente com eliJ". 
A urna além de fechada será lacrada e rubricada sem rotui ,, 
como é de estylo, distribuindo-se as chaves pelos e~cruia
dores e presidt:Jnte, a 11m de continuar·se á apuração no üi1 
:ieguinte, e da mesma fúrma nos subsequentes. 

Art. 2~. Concluída a apuração das cedulas, o 1.0 secret::~ ri J 
procederá á leitura do termo eleitoral, que será lavrado n) 
respectivo livro com os protestos e contraprotestos, caso ap~t.l· 
reção, cujo termo, depois de lido, será assignado pela mesa, 
e delle só tomará C'JnhecimPnto a assembléa proxima, a qa<d 
julgando válida a eleição, o t,o secretario remelterã a caJ<:~ 
um dos eleitos um officio declarando o cargo para que Í'i 
eleito, com o numero de votos, assim como o dia, a hora ~ 
lugar em que se deve reunir para com os outros celebrar•_·•_) 
a sessão preparatoria do conselho, cujo ofiicio lhe servir<.i >' 
diploma. 



EXECUTIVO. 61 

CAPITUlO IX, 

Dos membros da mesa. 

Art. 25. O presidente da sociPJlade é o fiel observador e 
executor das disposições contidas nestes estatutos, e para 
hoa execução dellas e inteira observancia delles 

Cumpre-lhe: 
§ L o Presidir tanto as sessões do com:elho como da assem

hléa geral, dirigindo a ordem dos trabalhos como lhe for 
prescripto por lei; 

§ 2. o Manter a boa ordem entre os soei os. admoestai-os 
quando chegue a·o seu conhecimento a irregularidade do seu 
procedimento, suspender as sessões q.uando ellas se acharem 
alteradas, podendo mandar retirar do recinto das sessões, 
tanto do conselho como da assembléa geral, a qualquer asso
dado ou conselheiro que provocar e promover agitação e 
desordem na reunião, para que esta possa coatinuar regu
larmente no desempenho de seus trab~tlhos; 

§ 3. o Confeccionar um relator i o circumstanciado de todos 
os trabalhos do anno social, apresentai-o á assembléa geral, 
o qual será sujeito ao exame e parecer de uma commissão por 
ella eleita ; 

' § 4. o Apresentar ao seu sucr.essor, logo que se demitta ou 
seja demittido, um relatorio, a fim de que este possa formular 
o annual, que deverá ser completo; 

§ 5. o Representar a sociedade, conjuntamente com os mem
bros da mesa, em todos os a c tos para que e lia for convidada, 
sem que deixe, em caso de impossibilidade da directoria, de 
nomear uma commissiío, ou os membros que forem neces-
5arios para completar; 

§ 6. o Assignar com a directoria todos os requerimentos 
ou representações que em nome da sociedade tenhão de 
subir á presença das autoridades~; 

§ 7. o Rubricar todos os livros, tanto da thesouraria como 
da secretaria, depois de competentemente numerados e abertos 
por um termo do t. o secretario; e bem assim, todas as guias 
para pagamento ; 

§ 8. o D.~spachar, ordenar e fiscalisar sobre todos. os casos 
de soccorros sociaes, de modo que os associados que reque
rerem a beneficencia, estando quites, não so1Trão demora na 
sua recepção ; 

§ 9. o O pr1Jsidente, como qualquer outro conselheiro , 
poderá propor medidas, projectos ou resoluções a bem 
da sociedade, as quaes serão, como todas as outras, discu
tidas como manda o regimento interno~ não podendo elle 
discutil-as ou sust3ntal-as sem que ceda a cadeira ao seu 
.::uhstituto; 

§ tO. O pnsidente não poderá crrcr·::: a que sej1o discu-
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tidos em conselho touos os rcquerimtntos, indicações ()U 

llrojcttos que p~Jos H.cios ~l"jão dirigidos 30 ne~mo consellll} 
em nome tollectivo. 

Art. 26. O presidente não poderá convccar a assembl~.l 
gcr:Jl extraordinaria, seja ou não requerida, senão nos casos 
em que o conselho se ache incapaz ue continuar, por nàLl 
haver sup~.lentes habilitados que preenchão as vagas. ou nà11 
sê reuna tres sessões seguid·as devidamente convocadas. 

Art. 27. Ao vice-presidente compete subsCtuir o presi
dente em todos os seus impedimentos, ainda mesmo momen
taneos; excepto nos casos de demis~ão ou fallecimento l:'nl qu~ 
vague a cadeira, que deverá ser preenchida per nova eleição; 
assumindo durante o tempo que o substituir, todas as attri
lmições e responsabilidade. 

Art. ~8. Ao t,o secretario compete: 
~ J. o SuLstituir ao prtsidente na falta do .,-ice-presidente, 

assumindo todas as suas attriLuições c responsabilidade, no
meando quem su1Jstitua o 2. 0 secretario, que passará a 1. 0

:, 

~ 2. o Annunciar pela imprensa, em nome do presidente, 
ou por meio de aviws, os dias, horas e lugares das ses~ões, 
tanto do conselho como da assembléa geral; 

§ 3. o 1\htricular os socios, pela ordem cbronclogica de suas 
entrada~, que lhe serão fornecidos pelo tbcsoureiro mensal
mente, constando no livro da matricula com clareza e sim~ 
IJiicidade o nome, idade, estado, naturalid~:d~, residencia e 
o nome do proponente; 

.§ 4,. o Hrgistrar o nome dos socics que y;;c requerendo a 
beneficentia em um livro para esse fim destinado, declarandü 
nelle a épcca em que começou e findou a mesr:-:.a beneficenci3, 
e qual a wmma a que ella montou; · 

§ u. o Registrar em um livro especial o r,cme dos socios 
que prescindirem do bcncficencia, ueclaram!o as quantias 
poupnda~; 

§ 6.0 Proceder á leitura do expediente, e proceder ás cha
madas dos socit s ou conselheiros, quando lhe fôr ordenado 
pelo presidente, tanto nas sessões da a.ssembléa geral, ou do 
conselho; 

§ 7." Expedir com a maior brevidade possivel, todos os 
ofticios, circulare~, diplom:ts e mais papeis concernentes ;i 
sociedade por intermedio dcs agentes. 

Art. 29. Ao 2. 0 stcrctario comve~: 
§ t. o Redigir e proceder á leitura das a c tas· e termos elei

toracs, tanto nas ses~ões do conselho como da assembléa geral, 
e registra l-as no respectivo livro, depois de approvadas; 

§ 2.° Coadjuvar o 1. 0 secretario e substitull-o em todas a~ 
suas attriuuições. 

Art. 30. O thesoureiro tem o1Jrigação de comparecer a 
todas [IS ~e~~õcs, tanto do conselho como dn assembl0a gerai, 
mesmo flUO n:'io sfja conselheiro, e compete-lhe: · 

§ 1. o Arrecadar e fncr arrecadar, sob sua responsabill
d:Htc inuividuaJ, tudo fJUanto pertence:r á socied<Jde, fazend·J 
um inventario dos bens sociac~, seaúo responsavcl por tu·: J 
quanto receber e despender; 
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§ 2. o A prcgPntar no fim de cada trimestre á adiilinist:ação, 
um balancete documentado da arrecadação, dispendio e appli· 
cação dos dinheiros da sociedade, o qual será sujoito ao exa
me e narecer da com missão de contas; 

§ 3. o Ter um ou mais livros dondé conste com clareza e 
~implicidade os nomes e as entradas dos associados, suas 
joias, diplomas c mensalidades; outro para o lançamento da 
receita e tlespeza da sociedade, os quaes, como os do secreta
rio, serão numerados e rubricad~s pelo presidente. 

Art. 31. O thesrJUreiro não poderá ter em seu poder qnan
tia maior de 2005000, depositando todo o excedente em um 
ou mais bancog de sua confian~a, em nome da sociedade. 

Art. 32. O thesoureiro não poderá pagar quantia 31guma 
sem que esteja autorisado pelo conselho, e a ordem rubricada 
pelo presidente. 

Art. 33. Ao procurador compete: 
~ t.o Desempenhar com zelo e dignidade todas as diligen

cias ou commis~ões de que fõr encarregado pelo ccnselho, ou 
pelo thrsourPiro _; 

§ 2.° Coadjuvar as commissões em caso extrzordinnrio, •' 
empregar toda a sna influencia e zelo em favor dos intercs· 
ses sociacs. 

CAPITULO X. 

Das commissiJes. 

Art. 34,. Haverá tres commissões de tres membro3 cada 
uma, duas das quaes serão permanentes e eleitas pelo come
lho, sendo uma de contas, ~a outra de syndicancia, e além 
dcst3s haverá uma hospitaleira nomeada pelo presidente, 
mensalmente, as quacs serão tiradas por ordem d'entre o con
selho. 

Art. 35. A' commissão ho~pitaleira compete: 
§ t.o Visitar aos socios que se acharem enfermos logo que 

for autorisad~; c informar de tudo ao presidente, a 1im dtJ 
que ellc providencie com urgencia ; 

§ 2. o Continuar a visital·os de oito ern oito dias, em·1uanto 
estiverem doen.tes; informar ao conselho o estado por meio 
de seus oarccercs por escripto _; 

~ 3. o Informar do me!-mo modo ao conselho quando vP.ia 
que algum associado já esteja em estado de não precisar tia 
benclicemia, e bem assim propor a suspensão de lias quando 
t?ntenda fJllC são mal applicadas. 

Art. 3ô. A' commissão syndi~antc compete: 
~ t. o Syndicar com prudencia c escrupulosa atteução os 

caiHlitbtos propo~t«JS, dando o seu parecer por cseripto e 
menc!on=Jntlo ndlc o numero das propostas svnuicada~_tendo ~----
~cmpre tm vista os arts. 2. 0 e 3. 0 destes cslatütcs.-;------~- 0 \ , • -. // \(r 1\ ,, • , :i, ,. ; ;f , 
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§ 2. o Informar ao conselho sobre o má o comportamento 
que tiverem cs associados, logo que com certeza tão desa
gradavel faeto chegue ao sen conhecimento; 

§ 3. o Esforçar-se o mais possível para agenciar o maior' 
numero de associados que puder. 

Art. 37. A' com missão de contas compete : 
§ t. o Examinar e dar seu parecer minucioso sobre todas as 

contas e balancete da thesouraria, devendo para isso rever 
toda a escripturação da thesour~tria s.ocial; bam como com· 
pulsar e analysar todos os documentos a que se referirem os 
balancetes; 

§ 2. o Propôr ao conselho as medid:ts que lhe suggerir seu 
zelo e amor social, não só para maior economia, como para 
augmentar o fundo social; . 

§ 3. o Vigiar e impedir por meio de sérias observações, que 
os di abeiras da sociedade sejão gastos com profusão. 

CAPITULO XI. 

Dos fundos da sociedade. 

Art. 38. Os fundos da sociedade dividem-se em permanen
tes e disponíveis: 

§ i .o São fundos permanentes as accum ulações de joias 
de· entradas e as mensalidades, todas as vezes que excederem 
a um conto de réis, e os donativos feitos á sociedade até per
fazerem a quantia de cinco contos de réis; 

§ 2. o Serão fundos disponíveis as a.ccumulações de men
salidades, joias e donativos até a quantia de um conto de réis, 
isto emquanto não houver o fundo permanente de que acima 
se trata; e logo que elle esteja realisado passará todo o ren
dimento a ser fundo disponh·el. · 

Art. 39. A sociedade n'io poderá abrir as suas beneficen
cias sem que tenha realisado o fundo permanente de cinco 
~~ontos de réis; pJdendo, porém, soccorrsr aos associados en· 
f ermos por meio de uma subscripção entre todos os socios. 

CAPITULo XII. 

lJas beneficencias. 

Art. 4,0. Os associados, tanto na côrtc como nos seus limi
tes, gue por molestia ou avançada idade ficarem impossibili
t.ados de trabalhar, serão soccorridos eom uma mensalidade de 
Yinte mil réis, paga em duas prestaçõ~s. 
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Art. ~1. Quando qualquer assoeiauo, por molnstia ou a van
çad;t i~ady, 1ir.ar imp:lssioilitado de tr11ballwr por toda a vida, 
lera direito a uma pensão de 128000 mensaes. 

Art. 42. Logo que qualquer associado adoecer e quizer 
pcrc?ber a ~Jeneliccncia, deverá re.querel-a vor escripto ao 
presidente, JUnttlndo ao seu requerimento o recibo por onde 
mostre estar quite de suas mensalidades . 
. A~~· 4:3. Atodooassociadoque,emestadodecnfermidade, 
.JUStthcar a absoluta necessidade <!~ procurar restabeleci meu· 
~o n?s suburbios do Rio de Janeiro, a sociedade adiantará por 
mte1ra a beneficencia de um a tres mezes, ou como a adminis· 
tração julgar mais conveniente aos interesses sociaes. 

Art.. 44. Todo o associado tem dirr.ito á quantia de 50~000 
lJ~ra aJuda de custo de seu funeral, logo que esta seja reque
nda por pessoa de sua familia ou por algum amirro insuspeito 
:·'. auministração, sendo este requerimento entregue á dirceto
rw al!tes do corpo ser sepultado, para evitar quaesquer espe
cula~~oes. 

CAPITULO XIII. 

lJas disposlt:ões geracs. 

Art. ft.t.i. A sociedade não poderá contrahir divida alguma~ 
nem fazer jnneção com nenhuma outra, sem que n isso an
nuão dous terços da totalidade de seus socios quites. 

Art. 46. Touos os associados que se quizerem remir de suas 
mensalidades o poderão fazer, pagando~ além de sua respec-
tiva joia. a quantia de 100~000. -

Art. 6.:7. A sociedade reunida em assemlJléa geral poderá 
r,onferir o titulo de socio lJenemerito a todo e qualquer asso
eiado quo tr.•nha prestado relevantes sorviços á sociedade, por 
proposta do conselho, ou de qualquer outro membro. 

Art. 4~. Serão eonsidurados socios honorarios os doutort~S 
on1 medieina e ph1rmaceutico·' que se prestarem a soecnrrer 
gra tnita rnente os assoei:·, dos enfermos, 03 quaes serão lev:-~c111S 
n lH~mfeitores um armo depois de prestados os seus serviços, 
n·ozando as regalias fjlle marca o art. 40, capitulo 12. . 
t> Art. ML Entraráõ como socios honorarios, os fabric~ntes 
qtw não S!mdo artistas protejão aos associa<.bs, dando-lhes tra· 
l1alho qu:llldo f·stcjno desern preg::~dos, bem corno aconsulhar
lhes P. empregando toda a intluencia para que entrem para so
t:Í(IS, sendo dPpoh levados a benemerito:3 como marca o art. 6.:8, 
podendo propor c disentir o llem-estar da soeied:Hlc. 

Art. tiO. Serão tambcm considerados soc1os benemedtos to
dos aquelles que fizerem um donativo á sociedade nunca me· 
ll(Jf de 200Wl00, lJOf uma só vez, ou por tantas quantas pcrfa
e:io aquclla som ma. 
· Art. 51. Todo o associado que se retirar pan fúra do mu-
nidpio neutro, partieipaudo·o á administração ua soei~;-:--
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ficará isento de pagar as mensalidades emquanto estiver au· 
sente, devendo porém participar logo que volte. 

Art 5~. Todo o associado que durante dez annos, não per
ceber beneftcencias da sociedade; sua viuva e filhos menores, 
J egitimos ou legitimados, terão direito a uma pensão de 
iOtiOOO mensaes. 

Art. 53. Todo o associado que se estabelecer com fabrica 
de chapéos perde o direito de ser votado pata cargo algum 
administrativo. . 

Art. 5!&:. A sociedade será r~presentada nas exposições na
cionaes por moio de obras fabricadas pelos socios, a fim do 
mostrar ao paiz, e ao governo imperial que a arte marcha em 
progresso, sendo as despezas feitas por uma subscripção. 

Art. 55. A dírectoria representará ao governo imperial o 
estado precario do ar.tista, a fim delle providenciar como 
fôr de justiça, sendo elle motivado pelo diminuto direito de 
importação que pague a manufactura estrangeira, sendo as 
despezas promovidas por subscripção entre os socios para 
tal fim. 

Art. 56. Logo que estes estatu~os sejão approvados pelo 
Governo Imperial, os socios fundadores terão assento no con
selho para discutir e votar. 

Art. 57. A sociedade não poderá ser dissolvida sem que 
para isso annuão dous terços da totalidade de seus socios 
quites, devendo em tal caso o seu patrimonio ser dividido 
em partP-s iguaes pelos socios quites. 

Art. 58. Fir.ão isentos de reforma como marca o artigo se
guinte, ou mesmo qualquer alteração os artigos t.o e 56. 

Art. 59. Os presentes estatutos não poderão ser reformados 
senão dous annos depois da approvação do governo imperial. 

Approvados em sessão da assembléa geral de I~ de Setembro 
de 1869.-0 presidente da commissão, José Soter Nunes.
Antonio lffendcs Moreira Junior.-José Francisco da Silva.
Pedro Ignacio Ferreira.-José Gomes de Pinho.-José Soar~• 
de Souza.-Ignacio José da Costa Ramos. 

DECRETO N. 4~67-DE 29 DE JANEIRO DE 1870. 

Concede a Antonio Lucio de Medeiros privilegio por dez annos para 
fabricar e vender uma macbina de sua invençao, destinada a fa
zer cigarros. 

Attendcndo ao que me requereu Antonio Lucio de 
:1\lede~ros, e de conformidade com o parecer do~Con
~elhr.tro Procur:~dor da Corôa, Sober<tnia c Fazend,, 
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Nacional, Hei por bom conceder-lhe privilegio por dez 
annos para fabricar e vender uma machina de sua 
invenção, destinada a fazer cigarros. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, 'tio :Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e J)bras Publicas, .assi:m o 
tenha entendido e faça executar. Pala~io do Rio de 
Janeiro, em vinte nove de Janeiro de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

1Jior~o Vt.'lho Cavalcanti; de Albuquerque. 

DECRETO N. ~í68-no 1." DE FEVEREIRo DE 1870. 

Altera os regulamentos relativos ao álmpcrial CQll~gio de 
Pedro 11. 

Hei por hem Determinar que os Reg-ulamentos re
lativos ao Imperial Collegio de Pedro li sejão obser
vados com as alterações seguintes: 

Art. l. o Tanto no Externato como no Internato do 
Imperial ColJegio de Pedro li o curso de estudos con
tinuará a ser de sete annos, seguindo-se em ambos os 
Estabelecimentos o mesmo systema de ensino. 

Constará o referido curso de 
Ensino religioso 
Portuguez 
Latim 
Francez 
lnglez 
Grego 
Gcographia descriptiva, moderna e antiga, cosmo

gl'aphia 
Historia sagrada, antiga~ média c moderna 
llisloria ~~ dwrographia do Brasil 
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l\Ja Lhe ma t.ieas 
Scicncias naturacs 
Phil osophia 
Rhetorica e poetica, historia da lilteralura em geral, 

c em particular da portugueza e nacional 
Desenho 
1\lusica vocal 
Gymnastica. 
Art. 2. o As ma terias do ensino serão distribuídas 

pelos diversos annos do modo seguinte: 

l. 0 
ANNO. 

Heligião e historia sa~rada. 
Portuguez: grammatica; analyse logica e gram

matical; exercícios de leitura, recitação n orthogra
phia. 

Geographia elementar c descriptiva em geral. 
Ar i thmct.ica elementar. 

2. 0 ANNO. 

Portu,!:rncz: gramma Lica; analysc logica e gramma
tieal; leitul'a (prosa c verso) de autores classicos ; 
reei tação ; exercícios de rcdacção. 

Latim: grammatiea; tratlucção para portuguez de 
autores la tinos faceis; analyse e thcmas fac eis. 

J;'rancez : gramma tica; tratlucção para portugucz de 
autor~s francczes faceis; analyse c themas faccis. 

Continuação da ar i thmetica ; systcma mel rico eom
p<u~à<lo. 

Gontinuação da geographia, especialmente a da 
Europa c da America. 

Portngucz : prclccçõcs sobre a indule da lingua; nn
tida ltistorica de sua formação e progrc~so; leitura 
(prosa e·vcrso) tle autores classic(J:;; recil.<!ção; exrr
eieios de rcdacção ; composições. 

Latim: traducção, analyse e themas. 
Francez: traducção, analyse e lhcmas. 
Continuação da gcographia, incluída a antiga. 
Aperfeiçoamento da arithmetica. Algebra até CI}Ua~ 

1:ucs do i. o gráo, incluídas. 
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/i. 0 ANNO. 

Latim : traducção, analyse e them.as mais diffic eis. 
Franccz : traducção, analyse e themas mais difliceis; 

composição e reei tação, não se f aliando n'aula senão 
esta li ngua. 

Inglcz: grammatica; leitura, e traducção para por
tugucz de autores inglczes faceis; analyse c themas 
faceis. 

Continuação Lia algebra : equações do 2. o grúo. Geo
metria plana. 

Historia antiga. 
Zoologia c hotan ica. 

~- 0 
ANNO. 

Latim: traducção c analyse de autores mais (lif
ficcis; composição de discursos e vet·sos la tinos. 

I nglcz : In i tura, tradueção, a na lysc c themas. 
Grego: grammat.ica; Lraducção~ analysL~ e themas 

face is. 
Leitura c apreciação de classicos francezcs, e com

posições (uma vez por semana), não se fallando n'aula 
senão esta ling·ua. 

Geometria no espaço; trigonometria. 
Historia média. 
PJtysira c chimica. 

H. o ANNO. 

lnglez: leitura, analysc c traducção de autores ~mais 
ditliceis; composição e recitação, não sn fallando n'aula 
senão cs la língua. 

(~ reg·o : traducção, a na I ysc c thcmas. 
Conlinnaç.ão da chimica, incluídas noções da chi

miea organica. 
Historia moderna. 
Hhetor ica c poetica: Leitura e apreciação li tteraria 

dos melhores classicos da língua por tugueza; exer
cícios de estylo. 

Ph ilosophia : psyclwlogia c logica. 
Aperfeiçoamento nas iinguas latina c franceza por 

meio da tr3ducç.ão c apreciação litteraria de autores 
rlassicos, e composições (uma vez pot· senwna), não 
~~~ falbndo n'aula de francer. senão esta liugua. 
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7. u ANNO. 

Grego: tradncção e analyse de autores mais difficeis; 
composições. 

Historia e chorographia do Brasil. 
Mineralogia e geologia. 
Philosophia : metaphysica e ethica; exposição dos 

systemas comparados de philosophia. 
Cosmogra phia. 
Histona da litteratura em geral, e especialmente 

da portugueza e nacional; composição de discursos e 
narrações, declamação. 

Aperfeiçoamento nas línguas latina, franceza e in
gleza : prelecções elementares sobre a indole , for
mação e progresso de cada uma das referidas línguas, 
alternadas com a leitqra, traducção e apreciação li tte
raria de autores classicos. 

No ensino das diversas línguas a gramma ti c a será 
sempre comparada com a da língua portugueza. 

Art. 3. o A distribuição por dias e horas das ma
terias do ensino será feita segundo a tabella que, 
ouvidos os Reitores do Externato e Internato, orga
nisar o Inspector Geral da Instrucção Publica, posta 
em execução depois de approvada pelo Ministro do 
Imperio. 

Art. 4. o O ensino das diversas disciplinas regular
se-ha por um programma, no qual serão bem defini
dos o methodo e desenvolvimento que ha de ter o es
tudo de cada materia, designando-se os livros, que 
devem servir de compendios. 

As lições de desenho, gymnastica e musica vocal 
serão tambem segundo o programma previamente es
tabelecido. 

Art. ü. o Para. as lições de desenho, musica vocal 
c gymnastica serão aproveitadas as quintas feiras, 
nas quaes, salvo o caso de feriado na semana, não 
haverá aulas das outras materias do ensino. 

Antes de taes lições será celebrado no Externato 
pelo Capellão do Collegio, com assistencia de todos 
os alumnos, o Santo Sacrificio da Missa, seguindo-se
lhe uma pratica sobre o Evangelho e sobre os deveres 
da religião christã. 

Estes actos no Internato realisar-se-hão nos domin-
gos e dias sànctificados. . 

As lições de desenho., musica e gymnastica são obri
gatorias, contando-se, bem como nos actos religiosos, 
t'altas aos alumnos, que não comparecerem. Serão 
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c.omtudo dispensados de todos ou de alguns dos exer
cícios de gymnastica e de musica VQcal os. alumnos, 
que, a juizo do respectivo Reitor, provarem lll:Olestia 
ou embaraço physico~ que os inhabilite. 

Para o estudo e exercício!)~ de gymnastica e musica, 
os alumnos serão distribuídos em tres turmas- {le
quenQs, médios e grandes,-segundo as idades c desen
volvimento physico. 

Far-se'-ha, para as lições de desenho, igual distri
buição em trcs turmas segundo o adiantaruento dos 
alumnos. 

Art. 6. o Perderá o anno e ficará inhibido de fazet 
exame o alumno que der vinte e cinco faltas, ainda 
que justificadas, em qualquer das aulas, devendo jus
tificar as que excederem de seis. O Ipspector Geral 
da Instrucção Publica poderá, não obstante, dispensar 
o excesso do mencionado numero de faltas e mandar 
admittir a exame o alumno quando a favor de seu 
comportamento c habilitações attestarem unanime
mente o Rei to r e professores. 

Art. 7. 0 Nenhum alumno será admittido á matricula 
do primeiro anno, sem ·que, em exame, mostre saber 
bem doutrina christã, Ler e escrever correctamentc, as 
quatro operações fundamentaes da arithmetica, o sys
tema decimal de pesos e medidas, as noções elemen
tares da gramma tica portugueza. 

Art. 8. o Os exames serão finaes ou de sufficiencia. 
Os primeiros etfectuar-se-hão no Externato pelo ine

thodo estabelecido nas lnstrucções de 30 de Outubro de 
1869, perante uma commissão composta do Inspector 
Geral da lnstrucção Publica, de um commissario do 
Governo, dos Reitores do Ex terna to e do In terna to 
e do professor da ma teria. Os de sufficiencia reali
sar-se-hão pelo methodo, que se adoptar no programma, 
em cada um dos Estabelecimentos, perante uma com
missão composta do Reitor, Vice-Reitor, professor da 
ma teria , e mais dous professores designados pelo 
Inspector Geral da Instrucção Publica. 

Não haverá exames de Desenho e de Musica, nem 
de Gvmnastica. 

A ri. g_ o Serão finacs: 
No 3. o anno, os exames de Geographia, Arithmetica 

e Portugucz; 
No 4. o anno, os de Franccz, Algebra e Historia an

tiga; 
No õ. o anno, os de JAatim, Geometria e Historia 

média; 
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No (L o anuo, os de lngJez, e Hjstoria moderna ; 
No 7. o anno, os de Grego, Historia e Chorographia 

do Brasil, Philosophia, Rhetorica, Poetica e Litte
ra tura. 

Nestes exames comprehende-se toda a ma teria, aind:1 
(jllC ensinada em parte nos annos anteriores. 

Art. :10. A approvação nos exames finaes dará os 
mesmos direitos que a nos effectuados perante a Ins
pectoria Geral da lnstrucção Publica. 

Art. :11. As aulas começarúõ, tanto no Externato 
como no Internato, ás nove horas da manhã e duraráü 
para os alumnos do L o, 2. o e 3. o anno até uma hora da 
tarde, c para os do 4. 0 anno em diante até uma c meia 
llol'a da tardo_, facultando-se-lhes, sempre que fôr pos
sível, algum descanso depois da segumla aula. 

Art. 12. Os internos e meio pensionistas terão de 
uma e meia ás tres c meia horas da tarde jantar e 
recreio, seguindo -se até as cinco e meia da ta r de o 
preparo das lições do dia seguinte, no Internato soh 
a direcção dos actuaes Repetidores; e no Externa to sob 
a de Explicadorcs que, mediante proposta do Heitor, 
con trac t.ar o Inspector Geral da Ins trucção Publica, com 
approvação do Ministro do Impcrio, para as ma terias 
em cujo estudo os alumnos precisarem mais de auxilio. 

Art. 13. Alôm do Capellão, que será o mesmo para 
o Externato c Internato, encarregado em amhos o~ 
estabelecimentos do ensino de religião e de historia 
sagrada no 1. o anno, haverá os seguintes professores: 

Para ambos os Estabelecimentos 
Um professor de Grego, 

>> Francez, 
» Inglez, 
» Portuguez, 
,, Allemão, 

» >> Gcographia c Cosmographia, 
>> >> Hhctorica, Poetica c Litteratura, 

» llistoria c Chorographia do Brasil, 
» » Philosophia, 

,, Latim para as aulas do n. o e 7. o 

anno; 
Para ca1la Estabclccimcn to 
Um pt•oressor de Latim para as au1as do 2. o ao 5. o anno. 

)) » Historia antiga, média e moderna~ 
» Sciencias na turaes, 

» » :Mathematicas, 
privativo para o ensino das malcl'i:-~s 



EXECUTIVO. 

•lo l. o anno, exccptuado o religioso e de Historia Sagra
t.la a cargo tlo Capellão. 

Art. -1~. A frcqucncia da aula de Allemão continúa 
a ser facultativa, na fúrma .. do art. 2. o do Decreto n. o 

~883 do -1. o de FcverciJ·o de -1862. 
Art. Ui. Fica supprimida a aula de Italiano, c bem 

assim o ensino de dansa. 
Art. l6. Os Reitores do Externato e do Internato 

contractaráõ os mestres de Gymnastica e dcl\lusica vocal. 
t·aulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmpcrio, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio uo 1\io de Janeiro, em o primeiro de Fcvc· 
rciro de mil oitocentos c setenta, quadragesimo nono 
da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica uc Sua l\Iagestade o Impcrallot·. 

Paulino .José Soares de Sonzrt. 

DECRETO N. 4:~69-DE 10 DE FEYERElP.O llE 1870. 

Approva os novos estalHtos da companhia Luz Ste:uica. 

AttcJl(lcntlo :10 que Me requereu a companhia Luz 
Stcarica, devidamente representada. c de conformidade 
rom a l\linlla ImmcLlia ta Hesolução de 29 do mcz passado, 
tomada sobre o }Jarecer tia Secção dos Ncgocios 1lo 1m pc
rio tlo Conselho de Estauo, exarado em consulta tle f4. 
de Novembro !lO anuo vrox.imamcntc tin!lO, Hei por hem 
approvar os novos estatutos ua companhia Luz.Steari
ra, com as modificações que com este lJaixão, assignadas 
JIOl' Diog-o Vrlho Cavalcanti de Albuquerque, do 1\Ieu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Agricultura, Commcrcio c Obras Pnhlicas, que assim 
o Lcnlla t~nlcnditlo c faca executar. Palacio do lHo 1le 
hneiro, eHult·;~ de Fever.eiro de mil oitocentos c setenta~ 
qnadragesimo 11ono lia Inllcpcnucncia c uo Imperio. 
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1tlodi0cações a que 11e refere o becreto ~;~.. 0 *.469 desta 
~ata, feitas nos novos estat~tos da compaahla Luz 
Stearlca. · 

L a Art. 10. Os trabalhos da assembléa geral serão 
dirigidos por um presidente e por um secretario an
nualmente eleitos pelos accionistas na reunião ordina
ria que se verificar na fórma do art. 8. o 

2.a Art.l7 § H.°Convocarordinaria eextraordina
riamente a assembléa geral dos accionistas e presidir 
ús reuniões da directoria. 

3. a Art. 18 § 1. o Lavrar as actas das sessões da di
rectoria no respectivo livro. 

4. a Art. 22. Dos lucros Jiquidos das operações con
cluidas no respectivo semestre se deduziráõ: 

(Seguem os diversos paragraphos do artigo.) 
Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Fevereiro de 

1870.-Diogo Velho Çavalcanti de Albuquerque. 

Eslatul.os da Cimpanhia Luz Sle.arica. 

Art. i .C' A sociedade anonyma organisada nesta côrte 
sob a denominação de companhia Luz Stearica, tem 
como fim principal o fabrico de velas de stearina e com 
os seus resíduos o de oleos e sabão, podendo tambem 
occupar-se na preparação do acido sulphurico e outros 
quaesquer productos chimicos quando o julgue conve
niente. 

Art. 2." A duração da companhia será n té 31 de De
zembr·o de 1880, podendo ser prorogada, se a assembléa 
geral dos accionistas assim o resolver; mediante appro·. 
vação do governo. Poderá outrosim dissolver-se ante
cipadamente por deliberação da mesma assembléa, ou 
nos casos previstos em lei. 

Art. 3. o O capital da companhia será de 000:000~000, 
dividido em 2.rl00acções de 200~000cada uma, podendo 
a companhia funccionar com 00 °/ o desse capital, que 
outrosim poderá ser augmentado por deliberação da 
assembléa geral dos accionistas, sujeita á approvação 
do governo. 

Art. !1. o As acções podem ser livremente vendidas, 
cedidas ou doadas; mas as transferencias só serão váli-
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das sendo feitas-nos livros da companhia, na presença 
~com assignatura do cedente e uo cessionario ou seus 
procuradores. 

Art. 5. o A responsabilidàde dos accionistas é limita· 
da ao valor das acções que possui rem. 

Art. 6. o A totalidaue dos accionistas será representa
da pela assembléa geral, que se julgará constituída 
sempre que por convite do presidente, publicado nos 
jornaes de maior circulação, se reunão accionistas que 
representem um terço do capital da companhia. 

Art. 7. o Se no dia marcado não se reunir numero suf
ficiente, será a assembléa geral adiada para outro dia, 
que se designad pot· meio de annuncios. com a declara
ção de que nesse dia se julgará constituída a assembléa 
geral. qualquer que seja o numero dos accionistas pre
sentes, com tanto que representem um sexto do capital 
social. 

Art. 8. o A assembléa geral se reunirá ordinariamen
te até o mez de 1\larço de cada anuo para lhe ser presen
te o relatorio e balanço do anno anterior; poderit, 
porém, reunir-se extraordinariamente toda a vez que 
o presidente da companhia o julgar necessario, e sempre 
que para um fim designado lhe seja requerida essa con
vocação por accionistas que representem uma quinta 
parte do fundo social. 

Art. 9. o Nas reuniões extraordinarias não se permit
tirá discussão sobre objecto algum estranho ao da con
vocação. 

Art. lO. A assembléa geral serã presidida pelo presi
dente da companhia, ou por quem o substituir, servin
do de secretario o da directoria. 

Art. i 1. Os votos serão conta dos na razão de um p~r 
dez acções, até ao numero de vinte votos, matimo que 
poderá ter qualquer accionista, por si ou como procura
dor de outrem, competindo ao prcsidr.nte, r.m caso de 
empate, o voto de qualidade. 

Art. f.2. Só terão direito de votar aquelles accionis
tas cujas acções tiverem sido averbadas em seu nome 
sessenta dias, pelo menos, antes da reunião. 

Art. t~L 03 accionistas ausentes poderão fazer-se re
presou ta r por procuradores, que para terem voto de
veráõ ser tambem accionistas da companhia; guardada, 
porém, a disposição do § !2 do art. 2. o da lei n. !083 de 
~2 de Agosto de !860. 

Art. 14. A companhia será administrada por uma di
rcctoria cleit~\ annualmcnte prla assrmbléa gcral,e com-
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posta de tres membro~, dos quaes o mais votado será o 
presidente. 

ÜJ membros da dircctoria deveráõ ser accionis tas pelo 
menos de 100 acções, as quaes serão inalienavcis em
quanto durarem suas funcçõcs. 

Art. f!). A directoria se reunirá sempre que o presi
dente o julgar necessario e toda a vez que o requererem 
os dous dircctores. 

Art. 16. O presidente da companhia será substituído 
em seus impedimentos pelo director mais votado. 

Art. 17. Compete ao presidente da companhia: 
Lo Nomear e demittir livremente o gerente, o enge

nheiro e mais empregados da companhia, fixando seus 
vcncimen tos. 

2. o Designar o director, que deverá servir de sccrela
rio, e bem assim o que, visitando a miudo a fabrica c o 
deposito estabelecido na cidade, deverá tlscalisar o~ ae
tos do gerente e do engenheiro e transmittir-lhes as or
dens da dircctoria. 

:L o Celebrar todos os contractos necessarios para o 
desenvolvimento da fabrica c maior vantagem da com
panhia. 

-i. o Determinar c regular o mcthodo da escriptura
ção, que será feita com a necessaria clareza e conserva
da rigoro~:amcn te em dia. 

~>.o Fazer acquisição de tudo quanto possa interessar· 
a fabrica, incluindo bens moveis, semoventes ou de 
raiz, bem como vendei-os, ou por qualquer fórma alie
nai-os, quando isso convenha aos interesses da compa
nhia. 

6. o Co11VOcar ordinaria c extraordinariamente a as
st~mbléa .:~eral dos accionistas, a que presidirá, bem 
como ás reuniões da dircctoria. 

7. o Hw>resentar a companhia CI:l toJos os seus di
reitos e interesses, exercendo Jiv1 e e geral adminis
tração com plenos poucres, comprehemlidos e outor
g;Jdos todos~ sem reserva ~lguma, inclusive os podere:; 
em causa propria. 

R. o Fazer recolher diariamente a rrr-eita apurada aos 
cofres de um banco acrcuilndo, com o qual terá conta 
errrcntc :tberta, uc modo que os fundos disponíveis 
~ejão produetivos de juros. 

Art. 18. Compete ao Jircctor secretario: 
1. o Lavrar as actas das .;cssões da assemhlôa g-rral 

e da dircctoria uos respectivos livros. 
2. o Authenticar com sua assignatura os termos de 

tr:-~nsfprcneia das acçõcs da companhia. 
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At·t. ID. Compete ao tlirector fiscal: 
l. o Visitar com frcquencia a fabrica c diariamente 

o deposito estabelecido na cidade, a fim de velar pelo 
bom andamento do servi~o e combinar com o gerente 
e o engenheiro os meios ae o melhorar. 

2. o Transmittir a esses empregados as ordens da 
direc to ria e vigiar por sua fiel execução. 

:3. o Communicar á directoria quaesquer observa· 
<.;õcs do gerente e do engenheiro tendentes a promover 
a prosperidade da companhia. 

Art. 20. Compete ao gerente, além da execução das 
ordens da directoria, promover a venda dos productos 
da fabrica, estudando todos os meios de angmentar-lhe 
a cxtracção; recolher diariamente a receita apurada 
aos cofres do banco designado pelo presidente da com
panhia ; conservar em dia a escripturação, segundo o 
methodo que lhe fôr determinado, apresentando á di
rcctoria, além dos balancetes mensaes, og halancos tle 
cada semestre no mais curto prazo. · 

Art. 21. Compele ao engenheiro fabricante a tli
reeção technica do estabelecimento tJUC lhe é confiado, 
estudando totlos os meios de augmentar a protlucc;iio, 
barateando o seu custo; propôr á directoria, por intcr
metlio do direclor fi~cal, tudo quanto possa t·oncmTer 
para esse fim e aprc~entar semestralmente um relatorio 
dos trabalhos da fab"ica, com o inventario da<; ex.isten
das c a avaliar-ão das machinismos e utensilios c dos 
prctlios. · 

Art. 22. Dos lucros líquidos se deduzirúõ: 
f. o Dez por cc'nto pelo menos para funüo de re

serva; 
2. o De;~; por cento para deterioração do mat-3rial; 
:1 . ., Dez por ecnto para commissão da directoria, sen

do metade para o presidente e uma quarta parte para 
cada um (lu~ directores. 

'L I) Os dividendos scmcstràes. 
Art. 2:L O fundo de reserva é exclusivamellte desti. 

nado para fazct' face ás perdas do capital soeial ou para 
substituil-o. 

Art. 2't. Não se potled fazer distrihuiç~ío de di
vidcndos emquanto o capital soci:tl, desfalcado e111 

virtude de perdas, não fôr integ~'almcnte restabe
lecido. 

Rio de Janeiro, 20 de l\larco de l8GO .-Jor1o lqnacin 
'l'avarcs. • · 
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Approvamos os presentes estatutos c autorisamos á 
dircctoria, representada pelo seu presidente, a solicitar 
o beneplaci Lo do governo imperial. 

Acções. 

Como procurador da inventariante c meeira do 
casal do fallecido João Augusto Ferreira de 
Almeida-João Ignacio Tavares............ 1.615 

Como procurador do Exm. barão de Mauá-Al-
fredo Bastos.......... . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . !30 

.Toão lgnacio Tavares........................ i2ti 
Alfredo Bastos........... . . . . . . . . . . . . . • . . . . 12;; 
Joaquim da Fonseca Guimarães.............. 12r1 
Eduardo Braga............................. 125 
Henrique l\Iura L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ 

2.270 

DECHETO N. ,jí70- DE 10 HE FEVEREIRO DE 1870. 

Dcelara de 1.a cntrancia a comarca do Rio Jlardo ultimamente 
restaurada na Provinciá de 1\linãs cernes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo uni co. Fica declarada de primeira ,entrancia 

a comarca do Rio Pardo, na Província de Minas Ge
raes, restaurada pela Lei n. 1620 de 3 de Novembro 
do anno proximo findo da respectiva Assembléa Legis
lativa. 

Joaquim Octavio Ncbias, do 1\leu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, aos dez de Fevereiro de mil oitocentos e se
tenta, quadragesimo nono da lndependencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Joaqnirn Octario Ncbias. 
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DECRETO N. 4~7t- DE lO DE FEVEREIRO DE 1870. 

l\larca o ordenado do Promotor Publico da comarca do Rio 
Pardo, ultimamente reslá.urãd";.l na Província. de Minas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual de 

800SOOO ao Promotor Publico da comarca do Rio Pardo, 
ultimamente restaurada pela Assembléa Legislativa da 
J>rovincia de Minas Geraes. 

Joaquim Octavio Nebias, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, aos dez de Fevereiro de mil oitocentos e se
tenta_, quadragcsimo nono da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubl'ica de Sua ~lagcstalle o Imperador. 

Joaquim Octavio Nebias. 

DECRETO N. 4~72- DE tO DE FEVEREIRO DE 1870. 

Eleva á categol'ia de batalhão a secção de batalhão n.o 19 
do serviço da reserva da Guarda Nacional da Provfncia de 
s. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attcndendo ao que Me representou o Presidente da 
Provincia do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar 
o seguinte; 

Artigo uni co. Fica elevada á categoria de batalhão, 
com. quatro companhias, e a designação de quarto do 
serviço da reserva, a secção de batalhão n. o 19 da guarda 
nacional da Província do Rio Grande do Sul; revogado 
o Decreto n. 2571 de U, de Abril de !860. 

Joaquim Octavio Nehias~ do ~leu Conselho, Ministro 
u Srn·ctario de E"tado do~ Ne:;orios rla Justiça, as::-im o 
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tenha cn tendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em dez de Fevereiro de mil oitocentos c 
8Ctenta, quadragcsimo nono da Independencia c do 
Irnperio. 

Com a ruhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Joaquim Octavio Nebias. 

DECHETO N. <1í73-DE i O DE FEVEilEIHO DE 1870. 

l'n,mulgaudo a c_on_vcn~~ão et~lehrada em 1H llt' l\laiu tk ltitií, 
entre o llrasil c outras nações, para o cslabeledmenlo da 
linha telegraphica ~··~nsatlantica, tlc que t'~ emprczal'io Picr 
.\.lbcrto nalcstrini, e o acto de accilação da rcsp""liva acces
são pot· pat·tc da Dinamarca. 

Havendo-se concluído c assignado na cidade de Pa. 
aos dczcscis de l\laio de i86'f, entre o Brasil, a França, 
a rcpuhlica do Haiti, a Italia c Portug"al, uma conven
ção para u estabelecimento fla linha telcgraphica trans
:ltlantica de que é cmprczario Pior Alberto Balestrini ~ 
tcwlo a Dinam:trca acceditlo em 27 de l\iaio de 1SG:) 
úq uellc ajuste in tcrnaciona·l ; ou trosim, tendo si< lo r a Li
Hcado o mesmo ajuste e trocadas as ratificações na refe
rida cidade em 31 de Agosto de i8G9; Hei por bem que 
a dila Convenção c o a c to, pelo qual aceite i a a c cessão da 
Dinamarca, srjão observados c cuDJ.pridos, tendo-se rm 
vista o que dispõem o auto da mencionada troca dera
tificações e o protocollo assignado pelos rcspccti vos ple
nipotenciarios na mesma dá ta: de 31 dG Agosto. 

O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha c interinamente dos Negocios Estrangeiros, 
o tenha assim entcnclitlo c faça executar com os tlcspa
chos neccssarios. Palacio do lHo de Janeiro, aos dez; 
do mez de Fevereiro de mil oitocentos e setenta, qua
dragesimo nono da Independencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica tlc Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Bardo de Cotcgipc. 
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Coaven~ào e mais aetos a q11e se refera o Decreto 
u.o 4473 de fO de Fevereiro de f870. 

81 

Nós, D. Pedro 11, Imperador Constitucional e Defen· 
sor Perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber a todos os 
que apresente carta de confirmação, approvação e ra
tificação virem, que aos dezeseis dias do mez de Maio de 
t86l, em Paris, concluiu-se e assignou-se entre Nos, Sua 
~Ltgestade o Imperador dos Francezes, S. Ex. o Sr. Pre
sidente da republica do Haiti, Suas Magestades o Rei de 
ltalia e o de Portugal c Algarves, pelos seus respectivos 
plenipotenciarios, munidos dos competentes plenos 
poderes, uma convenção relativa ao estabelecimento 
d-e uma linha telegraphica transatlantira, cujo teor é 
o sr.gúintc : 

(Tmducçílo ojficial.) 

Sual\13~\:stadc o Impcradot do Brasil, Sua Mageslado 
~ ~•nperador dos Francezes, S. E:ot. o Sr. Presidente da 

publica do Haiti, Sua M:1gestade o Hei de ltalia e 
Sua M:.~gestade o Rei de Portugal c Algarves, Querendo 
facilitar o estabelecimento de uma linha telegraphica in
ternacional entre o continente europeu e a America, 
c des€jando assegurar ás correspondencias que se troca ... 
rem por esta linha, as vautagens de um regimen uni
forme e de uma tarifa moderada, rcsolvê.rão celebrar 
para este fim uma convenção especial, ~ nomeárão }Jara 
seus plenipotenciarios, a saber : 

Sua Magestade o Imperador do Brasil, o Sr. Caval
lciro Marques LisiJoa, do Conselho de Sua 1\Iagcstade, 
Grande Dignitario de Sua Ordem Imperial da Rosa, 
Grancte•omcial da Ordem Imperial da Legião de Honra, 
etc., etc., etc., Seu Enviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario junto de Sua Magestade o Imperador 
dos Francezes ; 

Sua 1\'hgestade o Imperador dos Francezes o Sr. 
Drouyn de Lhuys, Senador do Impcrio, Grã-Cruz de 
Sua Ordem Imperial da Legião de Honra., etc . ., etc.~ 
etc .. Seu Ministro e Secretario de Estado da Repartição 
dos Negocias Estrangeiros; 

Sua Ex. o Sr. Presidente da Republica do Haiti, o 
Sr. Carlos Haentjens, Encarregado de N egocios da dita 
rcpublica em Paris; 

P.\RTE 11. 11 
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Sua Magestade o Rei de ltalia, o Sr. Cavalleiro Cons
tantino Nigra, Grã-Cruz da Ordem de S. Mauricio e de 
S. Lazaro, Grande Official da Ordem Imperial da Legião 
de Honra, etc., etc., etc., Seu Envi:1do Extraordinario 
e Ministro Plenipotenciario junto de Sua Magestade o 
Imperador dos Francezes ; 

E Sua Magestade o Rei de Portugal e dos Algarves, 
o Sr. Visconde de Paiva, Par do Reino, Grã-Cruz da 
Ordem Real de Nossa Senhora da Conceição de Villa Vi
çosa, Grande Official da Ordem Imperial da Legião de 
Honra, etc., etc., etc., Seu Enviado Extraordinario e 
Ministro Plenipotenciario junto de Sua Magestade o 
Imperador dos Francezes; 

Os quaes, depois de se terem communicado os seus 
plenos poderes, achados em boa e devida fórma, con
vicrão nos artigos seguintes: 

Art. :l. o As Altas Partes Contractantes declarão de 
utilidade internacional, e tomão por esse motivo, sob 
sua protecção e garantia, nos seus respectivos territo
rios, e salvos os casos de força maior, a linha telegra
pbica transatlantica que o Sr. Pier Alberto Balestrini, 
tanto em seu nome como no da companhia que elle se 
propõe formar para esse fim, obriga-se a estabelecer e 
a entreter entre o continente europeu e o das duas 
Americas. 

Art. 2. o Os Estados Contractantes obrigão-se a não 
cortar ou inutilisar, em caso de guerra os cabos im
mersos pelo Sr. Pier Alberto Balestrini, e a reconhe
cer a neutralidade da linha telegraphica. 

Art. 3. o Sob a reserva do assentimento das diver
sas potencias que não adherirãca á presente convenção, 
e salvas as modificações eventuaes que poderião ser 
accordadas entre os governos interessados e a compa
nhia concessionaria, a linha partirá de Lisboa e de 
Cadix para afastar-se do continente europeu pelo cabo 
de S. Vicente, passará pelo littoral de Marrocos, ilha 
da !fladeira e Canarias, trá ter a S. Luiz, Goréa e Cabo 
Verde, ganhará as ilhas de Cabo Verde, e depois o cabo 
de S. Roque. Ahi se bifurcará; por· um lado irá se 
reunir, na Bahia, á rede telegraphica brasileira , pelo 
outro, chegará, depois de tocar em diversos pontos, á 
cost~ septentrional do Brasil, á Guyana Franceza, to
cará nas Guyanas Hollandeza e Jngleza, e irá ter ás 
Antilhas. Passará então pelas ilhas da Trindade, Gre
nada, S. Vicente, Saftta Lucia, Martinica, Dominica, 
Guadelupe, Antigoa, S. Thomaz, Porto Rieo, S. De .. 
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mingo~ ou Haiti, e Cuba, terminanuo finalmente em 
Nova Orleans, na Luisiana. 

Art. 4. o Os Estados que tomão parte na presente 
convenção, concedem, para este fim, ao Sr. Pie r Al:
bcrto Balestrini todas as autorisações necessarias para 
trabalhar (atterrissage) nos seus respectivos terri
torios. 

Art. 5. o As secções de cabos submarinos, chêgando 
3 terra firme, assim como as linhas terrestres, sub.
terraneas ou outras destinadas a ligar estes cabos ás 
estações telegraphicas, ficão sob a protecção das leis 
de cada EstadG com as mesmas garantias que as pro
priedades publicas e particulares desse mesmo Estado. 

Art. 6. o O Sr. Pie r Alberto Balestrini~ ou a compa
nhia que elle formar, fica investido de todos os direi
tos que as leis e regulamentos ~ortferem á administraçãQ 
para os trabalhos publicos fet tos em cada um Estado. 

Art. 7. o A duração do privilegio, para a exploração 
da rede telegraphica, que faz o objecto da presente 
convenção, será de noventa e nove annos, a partir 
do dia em que a America fcjr posta em communica
ção com a Europa. 

Art. 8. o As Potencias Contractantes obrigão-se, du
rante o mesmo tempo, a não autorisar o trabalho de 
nenhuma outra linha telegraphica submarina na di
recção indicada pelo art. 3. o, nas costas de suas pos
sessões a tlan ticas acima indicadas. 

Art. 9. o As regras que se tem a seguir para a acei· 
tação, transmissão e conservação dos despachos, os di
reitos de prioridade; o calculo das pala v r as, dos alga
rismos e de todos os outros signaes de despachos, o 
systema para a progressão das taxas, segundo o numero 
de palavras, serão, salvas as modificações que se ajus
tarein entre os Estados interessados, as estabelecidas 
no continente europeu pelas convenções actualmente 
em vigor ou que ulteriormente se ajustarem entre os 
mesmos Estados. 

Art. lO. A taxa do despacho simples entre a Ame
rica e a Europa, assim como pelos portos intermedía .. 
rios, será fixada pela companhia concessionaria, sem 
que ella possa exceder ao maximo que determinarem os 
governos contractantes. • 

Art. ti. Cada um dos governos interessados terá o 
direito de fazer velar á sua custa, em seu territorio, por 
seus agentes particulares, a execução das regras ajus
tadas para o estabelecimento e exploração da rede trans
atlantica. 
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Art. 12. Os Governos Contractantes executaráõ, de
pois de prévio accordo, as sonda~ que julgarem necessa .. 
rias para a collocação dos cabos submarinos, no tra • 
jecto indicado pela companhia. 

Obrigão-se igualmente a prestar o auxilio de sua ma
rinha a vapor á companhia concessionaria para ajudar a 
collocação dos cabos, sem que, comtudo possa a com
panhia exigir que estejão mais de dous navios emprega
dos simultaneamente nessa operação. 

Art. · {3. Fica em principio concedida uma subven
ção ao Sr. ,pjer Alberto Balestrini, ou à companhia que 
elle representa. A natureza, o modo e a quota desta 
subvenção serão delini tivamen te fixados em um proto
collo no qua I, cada um· dos reprcsen ta n tes do~ di versos 
Estados·Contractantes assignará as obrigações esprciae::; 
·para as quaes tiver recebido os neces:;arios poderes. 

Art. :ift.. As Potencias Contractantes obrigão-se a ce
lebrar com o Sr .. Balestrini os seus tratados especiae:-; 
dentro de um anno, a contar da data da ratificação da 
presente convenção. 

Art.lf>. A concessão será considerada como nulla e não 
existente, se, dentrode tres annos, a datar da troca das 
ratificações da presente convenção, não estiver func
cionando a primeira secção da linha transatlantica e se 
a linha totla não estiver concluída dentro de cinco annos. 

Todavia, dado o caso .de força maior, o concessionario 
terá direito á prolongação do seu privilegio por um anno 
ao menos. 

A concessão feita ao Sr. Pier Alberto Balestrini ou á 
companhia que elle formar ·ncará sem effeito, de pleno 
direito, se se der uma interrupção de correspondencia 
de mais de anno nas communicações telegraphicas entre 
a Europa· e a America. 

A primeira secção que se tem de estabelecer ~a do 
continente europeu ás ilhas·Canarias. 

Art. 16. Os Estados que não tomárão parte na pr-esente 
convenção serão admittidos a adherir a e lia a seu pedido. 

At·t. 17. A presente convenção será r a titica da e as 
ratificações serão trocadas em Paris dentro do prazo o 
mais curto. 

Em fé do que m; plenipotenciarios respectivos assig
nárão a presente convenção e lhe puzerão o seBo de suas 
anuas. 

Feita em Paris, aos lô de Maio de 186~. 
(L. S.)- José Marques Lisboa.- (L. S.)-Drouyn de 

Lhuy~.- (L. S.)- C. llaent}ens.-(L. S.)-Nig7'a.-
\L. S.)-Pait·a. 
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E ~eJHlo-~os pre~ente a mesma convenção, cujo teor 
fica acima inserido; e hem vis•.u, considerado e exami
nado por Nós tudo o que nella se con lém, a approvamos, 
ratificamos e conlirmamos, assim no todo como em cada 
um do~ seus artigos c estipulações , com as declara
çl'>es constantes de um protocollo assignado n.1 mesma 
Jala pelos referidos ple~lipotenciarios, e pela presente 
a damos por tirme e valiosa para produzir os seus de
vidos r fiei tos, promet tendo em fé e palavra imperial 
cumpril-a inviolave\mente e fazel-a cumpt·ir e obser
var por qualcpwr modo que possa ser. 

Em testemunho c nrmeza do que, Fjzemos lavrar a pre
~ente carta por Nós assignarla, passada tom o sello 
grande das armas do Imperio, c referendada pelo Nosso 
1\linisLro e Secretario de Estado abaixo assignado. 

Dada no pa lacio do Rio de J:meiro aos 22 dias do mez 
de Março do anD-o do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de t86n. 

rEDRO, Imperador (com gnarda). 

João !'edro Dins V"icira. 

rnoTOCOLLO A QUE SE REFERE A CO~VENÇ{O ~UPfiA. 

(Tradnrc.:ão official.) 

. Ha·.·r.ndo e~ ti pulado o <~rt. t3 de uma ronvrnção, a~~ 
stg.n<~da hoje entre o Brasil, a França, a Republica do 
~attt, a ltalia e Portugal para o e~tabelecimento de uma 
lmha tclegra phica transa tlantica, que a na tu reza, modo 
e quota de nma ~nbvcnção concedida para o estabeleci
meu to dest;.t linha ao Sr·. Pie r Alberto Balcstrini serião 
dcfinitivamen te tixadas em urn protocollo, n9 qual cada 
um dos repre~entantes dos diversos E.-tados Conll'actan
t~s cstipular.ia as obrigações espceiae:; para as quaes 
tivesse reccbtdo os necessarios poderes, 

Os governos: · 
Brasileiro, 
Francez, 
Do Haiti, 
Italiano, 
Portuguez, _ ~~ 
I4'izer~o as scg~in tes d~cl~rações pelo org~qçr~~sn~ r, 11 ~f ~ ...... , ',. 

respectivos plcmpotenciariOs.: ~· ~ <\\ "\...\J .; .. · étf._,. 
/ "\'J I 
~·.,. 

I ~, "<;.) 

I -:c)' > 

\I 
~~ 
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Declaraç(lo do Brasil. 

• O plenipotenciario do Brasil declara que elle assigna 
a convenção telegraphica sob as Teservas notificadas 
em 20 de Abril ultimo a S. Ex. o Sr. Ministro dos Ne
gocias Estrangeiros, e que elle resume pela maneira se
guinte: 

« Adisposiçãodoart. 2. 0 relativa á neutralidade da 
linha applicar-se-ha ao mate~ial e ao pessoal. O gover
no brasileiro reserva-se a faculdade de suspender even
tualmente o serviço no caso previsto pelo§ 35 do art. 
!79 da Constituição. 

• O Governo Brasileiro reserva-se o direito de indicar 
os pontos de contacto e as estações que se tem de esta
belecer sobre o seu territorio. A linha concedida ao Sr. 
Balestrini não ultrapassará o sul do Natal. Não haverá 
c~tação em Maracá. · 

« O plcn i potenciario brasileiro declara, além disso, 
que o seu Governo obriga-se, salva a approvação lcgish
tiva, a conceder ao Sr. Ba\estrini uma subvenção de 
tres mi lhtíes do ft·ancos, cumpridas as diversas condi
ções ajustadas com o concessionario. • 

Declaraçrfl) da Frl[,llr;rt. 

« O Governo Francez obriga-se, sob a reserva da sanc
ção do rorpo lngislativo, a conceder á em preza do Sr. Ba
Iestrin i uma subvenção de 4 milhões de francos. O modo 
por que deve S(~l' paga esta subvenção c as condições pelas 
q uaes é c lia concedida serão determinadas no trata do 
cspecia 1 que tem de ser celebrado com o Sr. Ba
lcstrini. » 

Declaração da Rcpublica do llaiti. 

« O pleriipotendario do Haiti declara que o seu Go
verno reserva-se o direito de fazer conhecer ulterior
mente a natureza, quota e modo por que tem de ser paga 
a subvenção que elle se propõe conceder ao concessio
nario. » 

Declaração da Jtalia. 

• O plenipotenciario italiano declar:a que está autori
sado a assignar a convenção internacional sobre a linha 
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telegraphica projectada pelo Sr. Balestrini, reservándo 
todavia : 

c 1. • A questão da quota e do modo por que tem de ser 
feita a subvenção, a conceder-se, logo que a linha func
cionar, assim como a ditliculdade que se possà dar no 
cumprimento do art. 12 do projecto. 

c ~.o A approvação do parlamento italiano. • 

Declaração de Portugal. 

« O governo portug·ucz obriga-se, sob a approvação 
das eamaras, a conceder ao Sr. Pier A.lberto Balestrini, 
concessionario da linha telegraphica transatlantica, 
uma subvenção de dous milhões de francos pagaveis em 
cinco prestações da maneira seguiu te: 

« A primeiril prestação, logo que a linha funccionar 
de Lü;boa á .Madeira; a segunda, logo que ella func~io
nar até l\1indello, capital da ilha de S. Vicente (Cabo 
Verde); a terceira, logo que e lia funccionar até ao cabo 
de S. Ro~1ue; a quarta, logo que ella funccionar até 
George Town; c a ultima quinta, logo que ella funccio
nar até ao Rio de Janeiro. 

« O governo portuguez faz, além disso, as seguintes 
reservas : 

« Que em caso algum tomará sobre si o reparo dos 
sinistros que se derem nos cabos ou nas propriedades 
da em preza. 

« Que a companhia não concederá diminuição alguma 
nas taxas sem fazel-a extensiva na mesma prÓporção, 
a todos os paize~ contractantes. 

« Pelo que respeita ás sondas (as quaes, segundo o 
art. 12 da convenção, se farão depois de accordo prévio 
entre os governos contractantes), que os encargos do 
governe portuguez serão regulados por distanr.ias kilo
metricas na proporção da população, tonelagem e com
mercio de Portuga 1_, comparada aos outros paizes signa
tarios da convenção. , 

Em fé do que os plenipotenciarios supramencionado5 
assignárão o presente protocollo. 

Feito em Paris aos 16 de Maio de 186~.- (L. S.)
José Marques Lisboa.-(L. 8.)-Drouyn de Lhuys.-(L. S.) 
-C. Haentjens.-(L. S.)-Nigra.-(L. S.)-Paiva. 
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Acto pelo qual foi aceita e ?'ati{icada a accessrlo da 
Dinamarca. 

Nós D. Pedro 11 Imperador Con~titucional c Defensor 
Perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber a todo~ os que a 
presente carta de aceitação, approvação e ratificação 
virem que ás cstipulaçües da convenção assignada em 
P.\ris aos !6 do mez de Maio de 1864, entre o Brasil, a 
França, a Republica de Haiti, o Reino da Italia e Portu
gal, para o estabelecimento de uma linha telcgraphica 
accedeu Sua l\lagcstadc o Rei da Dinamarca, por um acto 
de acces~ão, cujo teor é o seguiu te : 

(Traducção official.) 

« Terido Sua Magestade o Rei de Dinam::~rca manifes
tado o desejo de accedcr á convenção assignada em 
Paris aos 16 de Maio de 1864, entre Sua Magestade o 
Imperador do Brasil, Sua l\lagestade o Imperador dos 
Francezcs, S. Ex. o Presidente da R e publica do H ai ti, 
Sua Magcstade o Rei de Italia e Sua Magestade o Hei de 
Portugal c dos Algarves. para o estabelecimento de 
um:-t linha tclegTa pllica transa tlan ti c a 

« O abaixo ::~ssignéldo, Enviado Ex. traordinario e l\'Iin is
tro Plcnipotenciario da Dinamarca, junto ao gabinete 
d;1s Tuilherias, 1lcvidamcntc autorisado para este fim, 
dl'clara qnc Sua l\Iagcstade o Rei de Dinam<trca aGccde 
pelo presente acto á dita convenção, a qual se consi
dera inserta aqui textualmente, obrigando-se não só
mcn te para com Sua 1\'I:Jgcsta<.le o Imperador do Br:1sit, 
mas lambem p:1ra com todas as outras potencias 11ue 
tornárão parte nos compromissos da convenção, a con
correr por sua parte ao precnchimen to das obrigações 
ron tidas na dita convenção, que podem dizer respeito 
a Sua 1\'lagestadc o Hei de Dinamarca. 

«Ü presente acto de accessão será trocado por um acto 
de aceitação en trcguc em nome de Sua Magcstade o Im
perador do Brasil. Estes dons actos serão ratificados e 
as ratificações trocadas com a possível brevidade. 

« Em l'ó do que nós, Plcn i po! •.>nciario de Sua Mages.
tadc o Hei dr Dinamarca, assignnmos o presente acto 
de acrcssão c lhe puzcmos o scllo de nossas armas. 

« Fci to em Paris em 27 uc 1\laio de 186~. -_Uollke Hrit-
feldt. » · 

E lendo sido o:mesmo acto recebido e aceito em Nosso 
nome pelo Governo de Sua }lagcstade o Imperador dos 



· Francezc:-:, Nús depois de tel-o f'Xaminado c approYatlo 
em todas c eada uma das disposições que nc.lle se con
tém, Drclaramos (jUC fica aceito, r a ti ficado c confirmado, 
promettem.lu em fé e palavra imperial fazel-o observar 
inviolavclment~. 

Em testemunho c firmeza ·do que fizemos .passar a 
presente carta por nós assignada, scllada com'o sello 
grande das armas do Imperio~ c referendada pelo nosso 
ministro c secretario de estado abaixo assignado. 

Dada no p:-~lacio do Rio de Janciro aos cinco dias 
do mez de Fevereiro do anno do Nascimrnto de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta. 

PEDHO, Imperador (com guarda). 

Barão de Cotrgipe. 

Auto da troca rins rnN{icrrçii~.~ drz ronrenç(lo telegraphica 
de i6 de .~.11nio de H:Uj.í. 

(Traducção oflicial.) 

Tendo-se reunido os abaixo as:-;ignados para procede
rem á troca das ratificações, por parte de Sua Mages
tade o Imperador do Brasil, Sua Magestade o Rei de Di
namarca, Sua .Magestadc o Imperador dos Francczcs, S. 
Ex. o Pr·esidente da Republica do Haiti, Sua Magcstade o 
Hei de Jlalia c Sua l\lagestadf' o Rei de Portugal c dos Al
g-arvcs,da conven(~Jo concluída em Paris aos Hi de Maio 
de 1861, para o estabelecimento tlc uma linha telegra
phica transatlantica c do aclo de acccssão da Dinamarra 
á di ta convcncão ~ 

Antes de proceder a essa tl'oca, o plenipotenciario de 
S,l).a Magestatle o Imperador dos Francezcs communica 
que o governo imperial reserva-se submetter á appro
vação do Conselho de Estado, pelo que diz respeito á 
França, a concessão de tiO a n nos fei la ao Sr. Balcstrin i. 

O plcnipotenciario de Sua .Magestade o Imperador do 
Brasil, de seu lado, expõe que o governo brasileiro acres
centa duas reservas ás que contém a declaração inseri
da em seu nome no protocollo de 16 de Maio de 1864.., as
signado ao mesmo tempo que aquella convenção. O dito 
plcnipotenciario formula estas novas reservas nos ter
mos seguintes; 

t. o O governo brasileiro ficará dispensado da obriga
ção, que lhe impõe o art, 12 da convenção de 16 de Maio 

12 



90 ACTO!' DO PODEI\ 

de l8Hí, de prestar a assistencia de sua marinha de 
guerra para a collocação dos cabos; esta obrigação, po
rém, continúa a subsistir pelo que diz respeito ás ope
rações de sondagem ; 

2. o As communicações das províncias brasileirás en
tre si, desde o cabo de S. Roque até ao Pará, ficão reser
vadas ao governo brasileiro ou a uma ou a mais compa
nhias do paiz. 

Os plenipotenciarios da Dinamarca, do Haiti, da Ita
lia e de Portugal, se declarão scien tes destas reservas. 

Tendo sido exhibidos os instrumentos das ratifica
ções, examinados e achados em boa e devida fórma, 
operou-se a respectiva troca. 

Em fé do que, os abaixo assignados lavrárão o presen
te auto c o munirão do sello de suas armas. 

Fci lo em seis exemplares na cidade de Paris, aos 31 
de Agosto de 1869.-(L. S. )-Henrique Lniz Batton.
(L. S.)-L. Moltke Hvitfeldt.-(L. S.)-J>rincipe de la 
'l'our d'Auvergne.-(L. S.)-Salomon.-(L. S.)-Nigra. 
-(L. S . )-Dnque de Saldanha. 

Protocollo assignado em 31 de Agosto de 1869. 

(Traduc~ão official.) 

Tendo o governo francez communicado aos governos 
do Brasil, da Dinamarca, do Ilaiti, da Italia e de Portu
gal, que o Sr. Pier Alberto Balestrini aceita a re<lucção 
a sessenta annos, llo prazo da concessão que faz o objec
to do art. 7. 0 da convenção de l6 de l\laio de 186~, rela
tiva ao estabelecimento de uma linha telegraphica sul
transatlantica; que elle renuncia á subvenção estipula
da pelo art. 13; emfim, que compromette-se a terminar 
dentro do prazo de dpus annos, a datar da troca das rati
ficações da convenção, a secção comprehendida entre as 
Antilhas Francezas e a America do Norte, e no de tres 
annos, a secção comprehendida entre as Antilhas Fran
cezas e o cabo de S. Roque; 

Os plenipotenciarios abaixo assignados declarão que 
os seus respectivos governos tomão minuciosamente 
nota: 

i. o Da reducção a sessenta annos do prazo da conces
são feita ao Sr. Balestrini; 2. o do abandono da subven
ção que tinhão-se compromettido a dar-lhe; 3. o do com
promisso tomado pelo Sr. Balestrini de ligar dentro do 
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prno de dons a 11 no~, as An tilhns Francczas, com a ArRe
riea do Norlt' e no tle trcs armo:; o cabo de S. Roque com 
as Antilh:-~s Francezas; devendo a convenção ser consi
deracta como perempta se o dito compromisso não fôr 
satisfeito, salvo, comtut.lo, os casos de força maior, re
conhecidos por vcrdacteiros pelos respectivos Governos. 

Em fé do que, os plcnipotcnciarios abaixo assignados 
lavrárão o prescn te protocollo c o munirão do sello de 
suas armas. 

Feito em seis e~emplares na cidade de Paris, aos 31 
de Agosto de 1869. -(L. S.) Henrique Luiz Ratton.-(L. 
S.) L. Moltke Hvit{eldt. -(L. S.) Príncipe de la Tour d' Au,
rergne.-(L.S.) Salomon.-(L ~.) Nigra.-(L.S.) Dt'
que de Saldanha. 

DECRETO N. 1.~7}-Dl': 1 ~ DE FEVEHEIIlO DE 1870. 

Ahrc ao l\Iinisterio (]a Agrir.ultura, Commercio c Ohras Pu
blicas um crt:dito ext1·aordin'*r-io tlc 2 .. t07::!20St67, para occor
rer ás fh~s,)ez;is r.or1í a cstra!la de ferro de o .. Pedro 11, no 
cxereieio de 18li\l-1870. 

Sendo i nsu fficicn tP a consignação votada no ~ H do 
arl. 8. o da Lei n. 0 Hi07 de 26 tle Setembro de !867 para 
as despezas da vcrha -Estrada de ferro de D. Pedro 
11,- no exercício de 18HU-t870: Hei por bem, na con
formidadr do § 3. o art. 4. o da Lei n. o 589 de 9 de Setem
bro de !8;)0~ e ouvindo o Conselho de Ministros, abrir 
um credito extraordinario ~e 2.407: 220~467, para a 
mencionada verba; devendo esta medida ser levada 
opportunamente ao conhecimento da Assembléa Geral. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas~ assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
quatorze de Fevereiro de mil oitocentos e setenta, 
q uadragesimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Dioga Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
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N. I. 

IJf"monstrac;ão da dr!!iprza rf'atl~atla eom a rsfrnela ele 
ferro de IJ. Pf'dl'O n~ durante o pa·hnciro aeDlC!ottre dtt. 
exerclelo de t8tut-t870. 

Credito votado.................................. ,.ooo:ooo_OtJ() 
Dcspr:a ~lfectuath no 

Bra~·it. 

Com a t.a !IÍ\'Ís;io: 
rr~soal da aumini~tração 

crntral....... . • . .. . . 2-i: ~79S1 H 
A lmo1arifado, nwtrrialpa-

ra diversos sel'\'iços ..... 2H: i6'1$:l~b 
----- ~68:7~9~139 

Com a~.· dh·bllo: 
Trafrgo j Pessoul •...•.. Gil: t57S:186 

·?Obras no\'aS... 42:&HS:!~2 

Com a 3. a divisllo: 
---- 713:70tS6o8 

pp~,;onl «lrf'UI!f'llharia ..•• 61i:fl111$219 
l'rulongamcu to da t•strada 415: ~9fi8787 

Frt'lcs, 1lrsrargas, etc ..•........•...•• 
Drspczas din~rs;1s ...............•.... 
Eucommrn!lt~s feitas para 

L<>ndrrs. 
lmportancin do rrr,Jito 

posto ua drlr~ncia do lhc
souro em LmHlrc~, inclui· 
tl<l a ditTrrrnça 1lr eamhio 
( a L!} d. ) r o mo rousta 
da drmonstnu;ão do me~
lllo llwsouro, par·a as rn
romoõlrrHIIl~ a n to risn ria~ 
}1111" a\'iSIIS tk~l!' lllini~ll'· 
rio, a ;,ai li' r': 
lle 7 de .Julho 
tle 1Ro~ .•.• Líx.oou,o,o. tillt.i:~Há$7:·2 

I l(' i li c :\~ost o 
d1t0....... 11.1:500$ 201:078$948 

nc I O de Agos-
to llito.... 6~os sstso;,3 

De 1!1 d(' Agos· 
todito..... 50:000$ 7l:Oá2~631 

llc 27 de Agos-
to dito..... HS:OOOS ~10: 315$ifl0 

191 ~03SOM 
71 0Sli8R3á 
13 :J19$876 

De 29 de Agos-
to dito ..... 1'10.000,0,0. 126:3155789 

--- -- 1 . ~15: 9GOS003 
----- 2.'í75:~~0S-167 

Dcficit...... 775:~'05467 
Pala.cio do Rio de Janeiro, em 14 de Fevereiro de J 81·0.-Diogo Ydho 

CM·a~canti de A.tbw1uerqr'!:. 
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DemoastraçAo da deSJleza que se tecn de fazer eom a ell• 
Irada de ferre de U. Pedro 11~ durante o seaundo semestre 
do exerelelu de t88D-tS'10. 

Excesso de dt>sprza no 
1 • 0 semcstrt! •..••... 

Despc;.a a eflátuur : 

No Brasil. 

Com a 1.• dhisão: 

Pessoal da admiuistra
çllo central ..•.•.... 

Almoxarifado , material 
para todos os serviços. 

1:om a ~.a di\'islio : 

Trafego . { ~~:;sa~~~·~; : 
Com a 3.• divisao: 

Prdido pela 
din·cturiu. 

'"l.i:OOO~OOO 

3j0~000flOOO 

800:00080011 
'2t10:000~000 

Pes1oal de engenharia.. 80: OOOSOOO 
Prolongamento da es-

trada. • . • • . . • . . • • • . • 1. 000: OOOSOOO 
1-'retes, descargac;, etc.. 100:0008000 
Despezas diversas ..•.. ~ lá:OOOI!OOO 

Em Londres. 

Afa-teri31 necessario para. 
o seniç.1 da estrada, 

Cot~cedido. 

2íO:ooogooo 

670:0110SOOO 
~o:oooaooo 

66:000SOt)O 

400:0008000 
70:0008000 
10:0008000 

~Gr.:ooogooo 

720:000fl000 

-í66:000SOOO 

80:000$000 

t.rilbos,etc........ •• 250:ooosooo 10o:ooosooo too:ooogooo 

~.822:000~000 1.G32:000~000 2.~ú7:2~08467 

Palacio do Rio de Janeiro, em 14 t.le Fe,·ereiro t.lc J8i0.- Diogo 
'fellw Cat·ulcauti de .dlbuquerquc. 
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DECRETO N. 4~75 - DE 18 DE FEVEREIRO DE 1870. 

Approva os Estatutos da Associação dos Guarda-Livros 
estabelecida nesta Córte. - -·--

Attendendo ao que requereu o Presidente da Associa
ção dos Guarda-Livros estabelecida nesta Córte, e Confor
mando-me com o parecer da Secção dos Negocias do 
lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
23 de Dezembro do anno proximo passado, Hei por bem 
Approvar os seus Esta tu tos divididos em quatorze capi
tulas e setenta e cinco artigos, com as seguintes modi
fica~ões. 

i. a Que convem fixar no rf•gulament.o interno as dis
posições que por sua natureza são regimentaes. 

2. • Que a disposição do art. 73, que veda qualquer 
alteração nos mesmos Esta tu tos, dcn tro de dous annos, 
deve ser supprimida. 

3. a Que no~ 8. o do art. L o se deve declarar que 
os certificados de habilitação não terão força legal, 
como os diplomas dos estabelecimentos publicas. 

!f. a Que é preciso tornar claro que a contribuição de 
10%, de que trata o §9. 0 do art. H, só rccahe sobre 
o producto dos serviços que os soei os obtenhão da as
sociação ou por seu intermedio, e que o termo -pro
vidos-, de que se usa, não exprime bem a idéa que 
parece ser a adaptada. 

5. a Que a dispensa da mensalidade para os que tenhão 
admittido dez socios, ainda que sejão por elle angaria
dos ( ~ti. o do art. 12), parece premio excessivo e des
falcador da caixa: o ti tu lo de soei o benemerito é compen
sação sufficicntc. A remissão das mensalidades pelo pa
gamento adiantado de vinte e cinco mezes sómente (ci
tado paragrapho) é dem~siado favoravel. A regra para 
as remissões é que o adiantamento corresponda, a 
juros compostos, ao termo médio das prestações: tudo 
quanto fôr menos de 200~000 para a remissão é incon
veniente. 

6. a Que o numero de trinta socios (~ 9. o do mesmo 
art. 12) é desigual nas hypotheses possíveis de uma 
associação de 50 ou 500 membros, um quarto ou um 
quinto do numero dos socios quites é preferível áquelle 
numero fixo. 

7. a Que ao art. 74 é preciso acrescentar ne fim
depois de approvação do Governo Imperial. 

Qualquer alteração que se fizer nos mesmos estatutos 
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só poderá ser posta em execução depois de obtida a 
approvação do Governo Imperial, de que se passará 
carta, que servirá de titulo .. 

Paulino José Soares de Souz!, do Meu Conselho~ !H
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezoito de Fevereiro de mil oito
centos e setenta, quadragesimo nono da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza • . 

Eslatutos da Associação dos Guarda -Li\'ros. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS. 

Art. Lo A Associação dos Guarda-Livros será com
posta de um numero i! limitado das pessoas que exerção 
csla profissão, e clla tem por fins: 

§ t. o Melhorar e i Ilustrar seus associados, ditTundindo 
a maior som ma possi vel de instrucção theorica e pra
tica em todos os ramos de conhecimentos que in teressão 
ao exercício, àesenvolvimento e prosperidade do com
mercio em geral, e muito princi_{lalmente o do Brasil. 

§ 2. o Fundar uma revista perwdica, na qua I serão 
publicados os trabalhos da Sociedade, escolhidos por uma 
Commissão de redacção eleita em assembléa geral. 

§ 3.0 Instituir os cursos de Direito Mercantil e Eco
nomia poli tica, ou qu_aiquer outro que se reconheça ser 
de grande utilidade ao exercício da profissão de Guarda
Livros. 

§ 4. o Applicar desde já a H. • parte do rendimento so
cial á acquisição de livros dos melhores autores sobre 
assumptos commerciaes e dos classicos qo nosso idioma, 
em ordem a formar uma bibliotheca p·ara a sociedade, 
determinando-se no regimento interno as bases da or .. 
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ganisação, custeio c regimcn Ja IJibliolheca. E::;te re
gulamento interno será feito pela :nlministração 6 
a pprovado em assembléa geral. 

~ 5. o Conceder mutuo soccorro pecuniario a seus as
sociados, quando desempregado:;, ou tJUC por moles tia 
necessitarem, cuja quantia mensal lhe será mar~aJa e 
mandaJa pagar pela adrninL;tração: essa disposição, 
porém, só começará a te1· execução logo que a renda da 
Sociedade tenha attingido a somma mensal de 300$000. 

~ n. o Eu v ida r todos os esfor·ços ao seu alcance para 
empregar a qualquer dos seus associados que se acharem 
de:-;emprcgados, c que por sua conducta publiea c pri~ 
vada se tornarem recommcnJaveis. 

~ 7. 0 Encarregar-se de todo e '}ualquer trabalho con
rerneulu á profissão de GuardD-Li vros, na execução dos 
(lUae~, deverá preferir os seus soei os desemprega tios. 

~ 8. o Passar certificados de halJi li taçõcs aos seus as
~')Ciatlos, que se submetterem a cx.ame nas materia:-> 
ron:-;tanles do rc~imento interno c uellas forem appro
vados. 

Art. 2. o A sociedade procurará eotTesponder-se com 
toJas as associações commerciaes e li tterarias, uma vez 
rreonhreida a utilidafle que po~sa auferir. 

Art. 3. 0 A SocieJade rcunir-se-ha semanalmente em 
sessão onlinaria para a leitura e discussão dos trabalhos 
dP~ignaLios para a ordem do dia, e quaesquer outt os de 
interesse social, submettidos ao seu conhecimento por 
'fualquel' associado, e celebrará a sessão anniversaria 
ue sua fundação em assembléa geral no dia t8 de Abril 
tlc cada anno. 

CAPITULO li. 

DOS SOCIOS El\1 GER.\L E DE SLA ADMISSÃO. 

Art. 4. o A Associaçilo dos Guarda-Livros compor
se-ha de socios etl'ectivos, hononrios e conespondentes, 
sem distincção de nacionalidade. 

Art. ~.o Será galardoado com o ti tnlo de Benemeri to, 
o socio que houver pl'estado relevantes serviços á Socie!. 
dade. Este titulo, porém, só lhe será conferido se assim 
o.re~olver a assembléa geral e por proposta de tres so
rws eft'ectivos. 
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Art. ü. o Par~ ser ~dmittit.lo socio rffectivo da Socir-
dade, requer-se : · 

§ t. o A idade nunca menor de 18 anno~. . 
§ 2. 0 Que exerça o lugar de Lo ou 2.0 Guarda-1-Jivro~. 
~ 3. o Que goze de boa reputação e exemplar conducta. 
§ 4. o Que seja pr.opost'o á Directoria e por ella appro-

vallo. 
Art. 7. o As propostas d.everáõ ser feitas em fórma 

de officio dirigido aó L o Secretario, especificando a 
itlade, naturalidade, estado e nome do proposto, rua, 
numero e firma da casa onde se acha empregado c o 
lugar que nclla occupa o mesmo, sendo datat.la c as-
signada pelo proponente. · 

Art. 8. o Serão admittidos para socios honoa;ario~, 
aqucllas pessoas de reconhecida reputação litteraria ou 
scientifica, e que não estcjão nas disposições do i 2. o 

do art. 6.0 

Art. 9. o As propostas para soei os honorarios devcráõ 
seguir o disposto do art. 7. o na La parte, c serem 
assignadas por tres socios effectivos. . 

Art. 10. Só poderão ser socios correspondentes, 
aquelles senhores que residirem fóra da Córte. As pro
postas para tal fim terão as mesmas formalidades que 
para os socios honorarios. 

CAPITULO Ill. 

OEVP.RE~ F: OJREITOS DOS SOCIOS. 

Art. 1 L Todo socio effectivo tem por devPr : 
§ t. o A contribuir com a joia de 10~000 no prazo d.

Hi dias depois de receber do Secretario o officio de sua 
approvação e com a prestação mensal de 21~000 em tri
mestre adiantado. 

~ 2. o A concorrer com suas propostas para a ad
missão de novos soei os. 

§ 3.° Concorrer paraoaugmento e prosperidade.da 
Sociedade. 

§ ~.o Aceita r e exercer com zelo e dedicação os 
cargos para que fór eleito ou nomeado, podendo com
tudo escusar-se quando houver impedimento grave e 
justificado. 

§ õ. o Portar-se com ordem e decencia em todas a~ 
reuniões, c prestar a devida a ttencão ao membro da 
casa que estiver orilndo. • 

PARTE H, 13 
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~ 6. o Respeitar c cumprir fielmente todas as tlispo
siçües destes esta tu tos, c lwm assim as do Regi mcn to 
interno. 

~ 7. o Comparecer ás sessões, e quando o não possa 
fazer, commnnical-o por escripto, ou verbalmente, por 
intermcdio de algum socio. 

§ 8. o Participar á Directoria logo que se desem
pregue, declarando seu novo domicilio. 

~ 9. o A entrar com 10 °/0 para os cofres da Sociedade 
das quantias que receber provenientes de trabalhos 
ex traordinarios promovidos pela Sociedade. 

~ 10. A tirar certiticado de habilitação, caso queira, 
no per iodo de dous annos, conta dos do dia de sua ad
missão, preenchendo as formalidades do art. 1.0 3 8." 

AI't. :1~. A totlo o socLO etrectivo assiste o diretto: 
~ l. o De receber um exemplar do pcrioLiico social 

quando exista. 
~ 2. o De matricular-se nas aulas de direito mer

cantil, economia politica ou t}Ualqucr outra, logo que 
funccioncm. 

~ 3. 0 Ao disposto nos~~ 5. 0
, 6. 0 e 7. 0 do art. Lo 

~ !t,. o A lei tu r a das obras da hihliotheca de confor
midade com o regimento interno. 

§ti." A ticar dispensado de mensaliuades, quamlo 
tenha admittido na Sociedade 10 socios efTectivos, ott 
t•ntre para o;-; cofn•s com a Vt'rlla de tiO~OOO, de uma sú 
vt~z, ou em prestações de 2:i 1~000 mensacs. 

§ tL o A comparecer á todas as sessücs sociacs e tomar 
parte na ordem do t:lia. 

~ 7. I) A aprescn ta r thcscs sobre assnmptos commer
ci:-~es para serem discutidas. 

~ 8. o A votat· c ser votado, não se acl1ando incurso 
nas penas •lo art. 35. 

§ ~.o A requerer em numero nunca menor de 30 :-~s 
convocações extraordinarias da assemblt'·a geral, espc
cillcanllo no requerimento o motivo da convoéação. 

§ 10. A ser considerado socio correspondente com o 
competente diploma, quando se retire da Curte, na con
formidade do art. 10. 

Art. 13. o., soei os honorarios e correspondentes go
zarárí das regalias de que tratão os ~~LO, 4:. 0 e ü.o do 
art. :12, quando na Côrte, nunca porém, intervirúõ nas 
eleições e em questões de finanças. 

Art. 1.!J,. 0:; soeios de que tt·ata o artigo precedente~ 
poderão ser escolhidos para as commissões que repre
St'ntem a Sociedade nas suas rclaçües exteriores, c para 
a com missão de redacção do pcriod ico socia 1 •. 
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Al"l. t:). Súmcntn :w sorio eorrc;-;pontlentc assi~tc o 
din·ito flp sP transfnrit· para a classe dos sodos effec-
1 i vos, cujo titulo deixa de existir, logo que fixe sua 
rrsidcncia nesta Côrtc. 

CAPITULO l V. 

D.\ AD:\IINISTltAÇÃO SOCL\Le 

Art. HL A So1~ieda1ll' ~wrá dirig-ida po1· uma Dir~~~·.to
ria, elt)ita aHHualmcntn e composta de sete mt•mbros, 
q til' st~rão: Pn·sidentt•, Yke-PrPsidcnlc, 1. o c 2. o Scerc• 
tarios, Orador, Tltesoun·iro c Bihliotlwcal'Ío. 

Arl. 17. Quando algum fnw·.cionario dTertiYo se Ps
rusl'. se n\Ollerc ou spja tlrslilntdn do rar~o qtu• n1·rupa 
11a Dirrcloria, sPrú chamado para suhstituil-o o inun<'
d ia to t•m Yntos, c s1~ ainda este se recusar, se proeeder:i 
ú IIOYa f'ICil';lo. 

A ri. Ht "Qu;d!J Ul'l' funrr i o na rio que I cnlla dl' se an
í't'lllar por hrt·re '''lltpo, ou que esi.Pja impf'dido por 
lllolt•slia~ o I'OIIl!llUHicará por ollirin ao Prcsitlcnl.l', qun 
us;1d da prt•rogativa do~ 7. 0 do art. 2~. 

~\rt. W. A Hit·ertoria ~·t·pi·e~·wnlarú a Socic1latle na~ 
~ua;-; L"1'l:u;11t's C\lrrnas com as aulori1ladt·~ ou corpora
(Õf's a qlH' ella tin~r dt• dirigir-se. Ella ~~ rompt~lrnll~ 
para nomeat· as romnlisslles extraordinarias de que o 
serviço social haja mist<'r. 

Al'l. 20. A Directoria fará manter í'scrupulosamcule 
a fiel observancia de!'tcs nstatulos, cnmpril-os na parlr
l(UC llw é relativa, t' applicar as pf'nas exaradas, proee
!ll'ndo com toda t·cct idão t' justiça. 

Arl. 21. Ella s1~ reunirá quando f()r nccessario, em 
sPssão, a fim de del'idir sobre o que fôt· dn sua compe
lf'JH'ia. E:-: las reuniões se effectuaráõ por convite do 
Pn·:-iilcnlc, marcando dia e hora, 1', SI' ml'ia hora (]e
pois da hora nwrcada não houYI'l' numero, o Presidente 
lnarcar;'t uma outra que será aberta com o numero dl' 
~o dos pi'I'S!'n I cs. 

Art. 22. A D:ret'loria far:í sciente á Socic1lade, ífUando 
rl'llnida em assl'miJl(•a geral, os socios, que tendo cum
prido o prl'cci I o do art. 12 ~ :;. 0 , rrqnf'rêrão o enmpl'i
llll'llln do rt·l'eritlo paragrapllo, passando ao:-: rettuercnle:S 
atlcslatlos de SI' arllatTm remido~. 
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Art. 23. Quan1lo hajão soei os que rcqucit·ão ser ex a· 
m i11ados, a Dirccloria marcará os dias H} dos mezc~ de 
V'•wereiro c Novembro para esses exames, designando 
d • en L r c os soei os uma commissão examinadora. 

CAPiTULO V. 

DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE. 

Art. 21. Todo o respeito c defcrencia é devido ao 
}lrpsidcnte, e são seus deveres: 

~ Lo Convocar as sessões da assembléa geral. 
~ 2. o Presidir a todas as sessões, abrir e fechar os 

trabalhos, de conformidade com estes Estatutos, c o 
Hcgimcnto interno. 

~ 3. 0 Manter a ordem, chamando a ella os soeios que 
a perturbarem .. 

§ ·l.0 Dirigir a ord.em do dia, chamar á questão o so
cio que uella se afastar, retirar-lhe a palavra, quando 
oJTentla o decóro social, e levantar a sessão; quando se 
se torne tumultuosa. 

~ ti. o Nomear dons, 1l'cntre os socios, para drsen
volvcrrm as thescs apresentadas, abrir, rubricar c 
encerrar todos os livros da Sociedade. 

~ 6. o Assignar os diplomas, os certificados de habili
tação, as a c tas c os officios, que pela presidencia tcnhão 
de ser exprdidos. 

~ 7. 0 Nomear interinamente os socios para os cargos 
vagos, por impedimento ou auseneia de seus propríe
larios. 

~ 8. o Apresentar á assembléa geral, fin(lo o anno de 
=--ua tlirrcção, um relatorio circumstanciado dos facto~, 
oceorridos durante o periodo de sua administração. 

~ 9. o P~r em todos os documentos, antes que vá ao 
Thesoureiro, o indispensavel- eumpra-se-, e as
signar. 

Art. 2fi. O Presidente não pú1le tomar parte em ne
nhmn dehate na cadeira presidencial, salvo se f~r em 
tlcfez.a de actos administrativos. 

Paragrapho unico. Nas votações decidirá, quando rm
patadas, pelo voto de Minerva. Esta faculdade, porém, 
não o im~ede de votar como os demais soeios. 

Art. 26. O Vice-Presidente substitue o Presidente em 
todos os seus impedimentos, g·ozantlo neste exercício 
da.;; me~ mas prcrogativa~. 
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CAPITULO VI. 

DO L o E 2. o SECRET.\RIOS. 

Art. 27. Compete ao L o Secretario: 
§ l. o Fazer a leitura das actas e do expediente que 

houver Jnas sessões, apurar as votações com o Presi
dente e 2. o Secretario. 

§ 2. o Na primeira sessão de cada mez apresentar um 
pequeno rclatorio dos soeios que entrárão no mez ante
rior, c resumidamente das occurrencias havidas. 

~ 3. o Fazer toda a correspond«;lncia da Sociedade, ex
pedir avisos, annuncios, officios, etc., etc., assignan
do-os; assim como assignar com o Presidente os di
plomas. 

§ 1,, o Officiar no preciso prazo de tres <}ias áquellrs 
senhores que trndo sido propostos forão approvados. 

§ õ. o Ar.chivar e ter em hoa ordem os otncios e parti
cipações dirigidas á Directoria, ou a qualquer de seus 
membros. 

§ 6.° Copiar textualmente e por ordem chronologica, 
os oflicios, annuncios, avisos, etc., que forem cxpe
tlidos. 

§ 7. o Assumir as funcções do Presidente no impcdi
m«•n to dPs te ou do Vice-Presidente. 

~ 8. o Tomar os apontamentos precisos para formular 
as aetas das sessões da Sociedade c da Direetoria. fa-
zewlo-as em livros distinctos e apt·opriados. , 

~ 9. o Apresentar na sessão solemne uo auniversario 
da Sociedade, um r ela to rio circumstanciado de todo o 
oecorrido durante o anno, e bem assim a necrologia tios 
soei os fallecidos. 

Art. 28. Compete ao 2. o. Secreta ri o: 
§ ~.o Lançar em um livro denominado-de matri

cula-, o nome~ naturalidade, residencia c estado de 
todo:o; os socios, data de sua entrada, nome dos propo
nentes e as ohscrvarões nccessarias a cada um. 

§ 2. o Snbsti tu ir ao 1. o Secretario em seus impctl i
mentos, P ajtHlal-o quando seja mister. 

~ 3. o Organisar o livro de presenças em todas~-'-... 
sões, fazendo com ffUC os socios prcscn. tcs n~p~ts·"'"'.l.• r C.~ • · 
fTcvão; apurar as votações conto Prcsid tg,·x\\'t.'\15\!~ l, '

1,f. 
tTctario, , '\,) 'i 

~,, 

cS 
\ ,-.':-:") 
~ :~· ~ .. \1' ' 

~--· li.,.· r·, f= t' \ ', ' > . 
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Ar I . 2!1. Compele ao Orador: 
~ i. o Fazer oh~crvar escrupulosamente os E~tatutos 

e o 1\Pgiml'nto jnterno. 
~ ~." A f1'SI1•.i:1r com tliseursos :tpropriados a::; f1~stas 

solnmnrs da Soci1'dadc. 
~ 3." A pedir o adiamento de qualquer discnssJo, 

qtwmlo entender que a ma teria não está sufficicntcmcnU\ 
disnrtida, cujo pedido srrá aeeito c votado. Essa facul
dade, porém, será exercida coin todo o eserupulo t\ rec
tidão. 

~ 'L o A reprrsen ta r a Sodrdade sempre que fôr IIO
m,~ado, c bem assim nas commissues espcciacs quando 
dia fôr 1'onvida1la. -

Art. 30. Comprtc ao Bihliot.hrrario: 
~ 1." Obscn·ar csl'l'upulosamente o Hegimcnto in

LI'rnn. na parte I(IIC diz l'l'spcito :1 Bihliot.IH'I'a. 
~~."Exigir todo:' os mezcsdoTh,•sotli'Piro o1lispo"to 

no~ 'L" do art. l. 0
, aprcscnlamlo o recibo ao Prcsi

di'Hll~ para pôr o cumpra-:.:1~. 

CAPITULO Ylll. 

))0 TllESOUHEIHU. 

Art. 3L. Compete ao Tllc~ourDiro: 
~ 1. o Recehcr as joias <los sodos admittido:~. c arre

('aflar todas as qnnntias qne a SociPdadc tiver de reee
l,ct· dn sl'us a.ssociados. 

~ ~." Cnmnrir os pag-amentos ordPnatlos pela Snric·
datln ou pela llircctoria, isto por aYiso tlo t. o Sl·crclario 
c cumpra-se do Prt'sitlcnlr. 

~ a." Enviar tr·imestraiJlLCIIlc~ á Direrloria Ulll l•a
lam:elc das tran~aeçues tlaqudlc trimestre e uma rl'la(;;lo 
tlos socios em alrazo. 

~ 't.n Ter, e escripl.ural-o:icom liH'thodo c clareza os 
li\ros mi:nt c conlrt.'i con·ente.-;, lançando 1111 prilll«'ÍI'Il 

por ordem rhrouuloo-ica todos u-; rcrehilll!'Uio' e 1n~a-



rr.~ntv~ ,)a Sü\:it?">laJe. i5-to ~~illt'3tbm~ntt-. numt"
ran.Jo o~ documento~~ e no 5~undo um1 t'OHL\ t'ürrt-ntl' 
{Jara cada soei o. 

~ 5. o Apresenta r, findo o anno de seu exercit:io, t'lll 
assemblt!a geral, um balanço geral de todo o monmento 
Jinanceiro da Sociedade, isto muito especificadamente, 
datado e assignado. 

Art. 32. Fica o Thesoureiro autorisado a pedir á So
ciedade, quando julgue preciso, um Cobrador, que será 
por cllc escolhido. 

Art. 33. O Thcsoureiro é obrigado a conservar em 
:-<f~u podnr a quantia de üOOSOOO, para acu~ir de prom
pto ás necessidade da Sociedade, c todo o cxcedcn te dc
posi ta r á em lJanco de confiança, em nome da Sociedade, 
declarando os nomes do Prr.siden te e L o Secretario. 

Estes fnncdonarios assignaráõ com elle os recibos 
para I e vau tamen to de qualtfUCr quantia. 

Ar L 3í. Ter dons li rros de talões, numerados c 
a~Tanjados competentemente, um destinado para a joia 
tios socios c outro para as mensalidades tlu;; mesmos. 

CAPITULO IX. 

DAS FALTAS E DAS PENAS RELATIVAS. 

Arl. 3:>. Todo o socio riTt'Ciivo fJtH~ não satisfizrr a 
sna quota mensal 110 período de trrs mczrs ronst'CU
tivos, sr.r:'t snspPnso de sf•us llirritos at(~ quo cumpra 
esse dever; I' <Utuelle que durante um scrnPslrn u~io 
rontrilmir com prcstaç:1o alguma serú l'limiwulo tlo 
grnrnio social. 

Art. 3G. O soei o que em plena sessão perlurlJar a 
ordem será censurado pelo Presidente com dcdaração 
na act1, c no caso de reincidcncia ficará privado de 
~eu~ direitos por espaço de 60 tlias. Estas prna~ serão 
applicadas ignal mente a Lotlo aquelle que no correr da 
diseus:'ão insulta r on injuriar alguem. 

Art. 37. QuaiiJUC'r socio c1Tectivo que se ausentar· 
1cmporariamf•ntc sem prévia participacão á Directoria 
1ica sujl'ito ao p:tgamento tle suas mensalidades, qtw 
serão cobra1las quando regresse; porém, se sua partida 
fôr precedida de aviso ficarú isento de mensalidades 
atú que de novo se apresente. 

Art. :38. O sorio qnn infringir a doutrina tlestr:-; 



104.. ACTO~ IIO PODER 

Estatutos e aquellas do Regimento interno, será ad
moestado em officio pelo Lo 'Secretario dr. ordem t.la 
Directoria, e quando reincida soffrerá a privação de 
que trata o art. 36. 

Art. 39. O socio que não cumprir a pena que lcgal
menle lhe fôr imposta, ser.i demittido por incorrigível, 
c aqucllc que tentar directa ou indirectamente contra 
a estabilidade e fins sociaes, será expulso. Só a assem
bléa geral, porém, é competente para decretar tal 
pena. 

Art. 40. O socio que não se achar quite com os co
fres da Sociedade fica inteiramente ínhibido de qual
q ncr soccorro ou protecção, e bem assim de todas as 
regalias concedidas nestes Estatutos. 

Art. 4L Os socios que forem expulsos da Sociedade, 
jáma-is e em tempo algum poderão ser readmittidos: 
aquclles, porém, que forem eliminados por falta de paga
mento de mensalidades, e os que se despedirem deli
cadamente, poderão ser readmittidos; os primeiros, 
pagando in tcgralmen te todo seu debito, e os segundos, 
só mente um anno depois de sua demissão. 

Arl. 42. Os funccionarios são restrictamcnte obri
gados a comparecerem ás sessões, e estão sujeitos ás 
p1mas impostas nos artigos precedentes c á destituição 
dos cargos que exercerem nos casos seguinlcs: 

~ L o Não compa1;ccendo a tres sessQes seguidas, por 
motivos injustificados. 

~ 2." Não prevenindo à Directoria tJuando tenha dn 
se ausentar da Côrtc. ' 

~ 3.0 Não desempenhanda com zcló e aptidão a~ 
funq;ões de snus cargos, ou abusando dos poderes que 
lhes são conferidos, para tim diverso c prrjutlicial :'t 
Sociedade. 

Art. 43. Só serão admittidos como justificação ao 
não comparecimento de qualquer funccionario os caso:-; 
provados de moles lia ou ausencia da Côrtc. 

Art. 44. A destituição de que trata o ~ 3.0 do 
art. 42 é privativa da asscmbléa geral, que terá o 
direito de applical-a á administração, quando incursa 
ne~sa disposição. 

Art. 45. O socio que por inhabilitaçã.o fôr desti
tuído tle qualquer cargo que occupe, não poderá ser 
eleito para nenhum outro no espaço de dons anno~. 
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CAPITULO X~ 

llAS SESSÕES. 

Art. 4ü. As reuniões da Sociedade serão consti-
tuídas : 

~ i. o Em sessões ordinarias. 
~ 2. o Em assembléas geraes. 
~ 3. o Em sessões solemnes. 
Art. 47. As sessões ordinarias serão semanaes o du

raráõ duas hor:'!s, salvo no caso de votar-se alguma ma
teria, o que haja requeri.mento de algum socio para 
ser pro rogada por mais meia hora. . 

Art. 48. As sessões ordinarias serão constituídas da 
fórmà seguinte : 

§ L o Declaração dos socios presentes pelo 2.0 Se
cretario. 

~ 2. o Leitura da acta e do expediente pelo L o Se
cretario. 

~ 3. o Discussão o votação da mesma a c ta, fazendo se 
as correcções necessarias na acta seguinte. 

~ 4. o Leitura de manuscriptos pelos socios e offerc
eimcn Los á Sociedade. 

~ r>. o Discussão da these appr·ovada. 
Ar L. 4~. As sessões hebdomadarias poderão ~c r 

abertas com de~ socios presentes, mas não haverá 
votação de materia alguma, visto ser esse o mcuor 
numero para abrir-se a sessão, passando, poróm, o 
numero de socios do acima citado poder-se-ha votar 
qualquer objccto. 

Art. 50. As assembléas geraes serão Ol'dinarias c 
ex traordinarias. No primeiro caso c lias constaráõ: 

~ i. 0 Da apresentação de contas da Directoria e elei
ção da commissão par a examinai-as. 

~ 2. o Da discussão e votação do parecer da com
missão de exame e eleição dos novos funccionarios. 

§ 3. o Para em possa r a nova Directoria. 
~ 4. o No segundo caso serão convoca das pelo Pre

sidente, de accordo com estes Estatutos e o Regimento 
interno, ou para algum caso não previsto nelles. 

Art. lJl. N:1s sessões da assembléa geral seguir-se-h a 
a ordem estabelecida para as sessões ordin3fias nos ~~ 
i." c 2." do art. ~SJ tra Laudo-se em seguida dos mo ti vos 
~Je sua convocação. E !las ueveráõ ser constituitlas eom 

rARTE 11 
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o numero nunca menor de H> socios, c dnraráõ o tempo 
preciso para se discutir e votar o objecto de que se tra
tar, podendo ser adiada, se a hora estiver adiantada ou 
a requerimento de alg.um soeio, sendo approvado pela 
casa. 

Art. 52. Nas sessões em que a Directoria tiver de 
prestar contas, as quaes..terão lugar nos mezes de Junho 
até o dia t~, observar-se-ha o seguinte : 

~ L o Declaração dos socios presentes. 
~ 2. o Relatorio circumstanciado pelo Presidente du

rante o período administrativo. 
~ 3. o Relatorio de todo o movimento social, pelo 

i.o Secretario. · 
~ 4. o Balanço geral do Thesoureiro do estado finan

ceiro da Sociedade. 
Art. 53. As sessões solemnes da Sociedade são in

transferíveis, e nellas observar-se-ha: 
~ Lo Discurso analogo ao acto pelo Presidente. 
~ 2. o Discursos pelos socios e convidados~ em refe

rencia ao objecto. 
§ 3. o Se a Directoria entender que deve abrilhantar 

as sessões solemnes do annivcrsario da Sociedade com 
musica e canto o poderá fazer. 

CAPITULO XL 

DAS VOTAÇÕES E ELEIÇÕES. 

Art. 54. As votações serão por escrutínio; symbo
licas ou nominaes, por cscrutinio nas votações par..t 
eleição de Directoria e commissõcs, symbolicas quando 
hajão muitas materias para votar-se, e nominaes quan
do assim o entend~r o Presiuenle ou algum socio o 
requerer. 

Art. 55. O Presidente, antes de dar principio á vo
tação por escrutínio, nomeará dous escrutadorcs, e fará 
a apuração dos votos com o L o e 2. o Secreta rios. 

Art. 56. No primeiro escrulinio só sahirá eleito 
aquelle que obtiver ·maioria absoluta de votos, isto {~, 
metade e mais um; não ficando, poréru, preenchiuo!' 
todos os lugares, correrá novo escrutínio sobre os mais 
votados, bastando obter maioria relativa; se houver 
ainda empate decidirá o Presidente. Não se contaráõ 
as eedulas em branco nem os votos dog ausentes. 
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P<lr'agTapllo nnico. Só poderá votar e ser totauo o soA 
eio tJne e:-;tin~r quite com a Sociedade e por um trimes .. 
trc adian taJo. 

Art. ~)7. Na ses~ão em que a Directoria prestar con· 
tas eleger-sc-ha a pós esse a c to uma commissão composta 
de tres membros, intitulada-Commissão de exame de 
contas.-que apresentará â casa com a maxima brevi
darle um parecer a respeito da marcha administrativa da 
Sociedade c das finanças sociaes, propondo o que julgar 
justo e eonreniente. " 

Art. 58. Depois de discutido e votado o parecer da 
commissão~ se procederá á eleição dos futuros funccio
narios, marcando-se o dia para o empossamento dos 
mesmos. 

CAPITULO XII. 

D.-\S TIIESES, DAS DISCUSSÕES E l\IAIS l\IATERIAS. 

Art. 59. As theses que forem apresentadas, só versa .. 
ràõ sobre assumptos commcrciaes, c economia politica, 
n deveráõ ser organisadas de fórma tal, que não se en
Yol-r.1 o sy~tema governativo do Estado. 

Arl. GO. Qualquer soeio não poderá usar da palavra, 
soLre qualquer discussão mais de trcs vezes, exccp
tuão-se: 

§ L o Os signatarios da these. 
~ 2. o Os nomeados peJo Presidente para as desenvol

ver. 
~ 3. a O orador, quando queira explicar ou illucidar o 

ponto tia discussão. 
§ ~-o Os membros da Dircctoria, quamlo se discutir os 

respectivos trabalhos. 
~ 5. o O r ela to r ou membro de qualquer commissão; 

t•stes po 1 l:~rão orar mais uma vez. 
AI' i .. ()1. A palavra pedida pela ordem prefere a qual

flUir outr:1, dt>lh, porém, o orador não poderá abusar, c 
S1J lhe SI 'I' á cont·Pdirla, para pedir o adiamento, enccrra
mJn to uu vuLlção de qualquer questão, ou para expli
cações sobre al{!um objccto, nunca se envolvendo no de-
bate. ...-..~--·-. 

A_rl. 62. Havc1~lo questão de ordc_m, ella ~· • -. ~~C A f•;' f , 
decidada nas sPssoes mn que se susntare ara ~.../ 
isso a prdl'n'ncia sohrc qualquer ma ter· ~ scussão. · 

\ 

/~ , 
........... ,., _ _ ) 

\\ ... 
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Art. 63. As discussões tleveráõ começar por opposi· 
<::ão á ma leria, e quamlo haja mais de um inscripto para 
qualquer debate, o Presidente regularisarâ a concessão 
da palavra llc maneira que, ao orador contra, surcec-1:1 o 
orador a favor, e assim por diante. 

Art. 6L São expressamente prohihiuas as discussõc's 
clialogacs, c bem assim os apartes que perturbem o ora
uor. Este deverá fallàr de pé e_clirigir-se sempre ao J>rc
sidcn te ou á casa . 

.Art. 6;). Depois de approvada qualquer these, só na 
sessão seguinte entrará em discussão. 

CAPITULO XIII. 

DO PERIODICO SOCIAL E DAS AUI,AS. 

Art. GG. Quando a Sociedallc puder levar a efTeito a 
publicação tln um periodieo e a crcação das aulas de que· 
t.ralfio o:;~~ 2. 0 ~~:Lo do art. L 0

, clla o fará, elegendo t~m 
asseml1lé:1 grral uma commissão de seis mrmbros deno
minada de Redacriio, cujas funcções duraráõ igualmcnlt~ 
nm anuo. 

Para.QTapho uniro. O rcgimcn c custeio das aulas serão 
r<'.!:!Ulatlos no Rcgimrnlo interno. 

Art. 67. Compete á commissão de rctlacção: 
~ i. o Corrigir os artigos c deliberar sobre sua pu1Jli

eacão. 
~ 2. o Escrever o historico dos trabalhos da Socirdadc, 

e :1 rhronica do pcriodico, em estylo commercial. 
~ 3. o E1n i ar ás sociedades commerciaes, li tterarias e 

corporações do Imperio, que julgar conveniente, um 
exemplar do prriodico. 

Art. 68. No pcriodico se transcrcvcrã rcsumidanwn
te as a c tas das sessões sociacs. 

Art. 69. A com missão receberá todo e qualquer tra
balho em assumpto commcrcial, que lhe seja enviado 
para srr puhlica(lo, não sendo obrigada a restituil-os s~ 
os julgar incapazes de publicidade. 

Art. 70. Deveráõ ficar no archivo da Sociedade pelo 
menos 100 exemplares do periodico pêlra serem forneci
dos ::~os socios posteriormente admittidos. 
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CAPITULO XIV. 

DISPOSIÇÕF.S GERAES. 

Art. 71. Qualquer deliberação tómada pela Sociedade 
só poderá ser destruída um anno depois de sua appro-
vação. _ 

Art. 72. Logo que o rendimento social exceder a 
4JX)1~000 mcnsaes, rescrvar-se-ha desta data por diante 
a joia dos socios para compra de apolices da divida pu
blica, podendo-se dispor do capital existenta nessa 
occasião para o mesmo fim. 

Art. 73. Estes estatutos, uma vez approvados pelo 
g-overno imperial, só poderão ser reformados dous annos 
depois de sua approvação, depois de discutida a reforma, 
.-;endo de novo submettida á sanccão do Governo. 

Art. 74. Qualquer caso não prévisto nestes estatutos, 
:1.ssim como a abolição <le qualquer artigo que se reco
nheça ser improficuo, ou inconveniente aos in teresscs 
sociacs, scrú resolvido pela assernblêa geral, c o que clla 
deliberar fic3r:J constituindo lei social. 

Art. 75. Duas terças partes dos memLros activos da 
Sociedade, estando quites, podem requerer a dissolução 
tll'lla, apresentando o requerimento em assembléa geral. 

H i o de Janeiro, L o de Julho de 1869.- Presidente, 
Bernardo Fernande.ç úa Cunha Avellar.-Vice-Presidente, 
Josrf Fernandes Ferro.- Secretar i o, 1llanoel Pereira de 
F'igueiredo.- Thesonrciro, Narciso José Leite Rraga.-
Orador~ F'1·ancisco Dias Lopes. · 

-···-
DECHETO N. 4476- DE 18 DE FEVEREIRO DE i870. 

Approva o projccto de reforma dos estatutos d, :\fonte-Pio dos 
Sel'vidores do Estado. 

AUendendo ao que Me repl'esentou o Presidente do 
Monte-Pio dos Servidores do Estado, c de conformidade 
com a Minha Immediata Uesolução do i. o de Abril do 
nnno de 1868, tomada sobre parecer da Secção dos Nego-
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cios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con
~ull a de 18 de Fevereiro do mesmo anno : Hei por bem 
avprovar o projecto de reforma do3 respectivos esta
tutos, divididos em 3:i artigos, ficando as alterações que 
ncllcs se fizerem sujeitas á approvaçãt• do Governo Im
perial, e devendo-se passar C1rta para servir-lhe de 
titulo. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, l\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do 
lHo de Janeiro, em dezoito de Fevereiro de mil oito· 
ctmtos c setenta, quadragesimo nono da Independencia 
e tlo Imperio. 

Com a rubrica. de Sua 1\lagestadc o Imperador . 

. Paulino José Soares de Sousa. 

Projecto de reforma do Plano e Leis do Monte-t•io 
Geral de Economia dos Servidores do Estado. 

Art. L o Todo empregado publico que quizcr ma tri
cular-sc no :Monte-Pio Geral de Economia dos Servidon~s 
do Estado, deverá requcrcl-o á Directoria, sendo o re
querimento acompanhado de uma declaração por clle 
assig·nada, na qual especifique sua illade, estado, nome 
de sua mulher, nomes, sexo e idade de seu3 filhos, o 
emprego c vencimento que tiver, ou com que desejar 
ser inscripto. nos termos do art. 3. o do Decreto de 22 de 
Junho de i836; c bem assim das certidões originaes do 
seu vencimento, casamento c idade, e d1 de sua mulher, 
til h as e filhos. 

Depois de admi ttido, communicará quaesquer mu
danças, ou alterações, que occorrerem em sua familia, 
aprcsentanJo as neccssarias cer·tidões p·ua fazcrem-sr no 
livro de matricula as competentes nc,tas. 

Arl. 2. o Nãl) poderão ser ad.:nittiLlos á matricu1a <lo 
1\'Ionte-Pio os inuivilluos que s~rvi~em cmprc~·os intcri
mmente, c :crccrem meras commissões, ou occuparem 
cargos que não constituão empregos publicos, ou nüo 
cstejão sujdtos ao pagamento de direitos. . 

No calctilO do vencimento não serão computadas 
quaes~uer gratificações temporarias, ou vantagens ox.
traordmari:_ s não inhercntcs ao rmpn•g-1), 
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Jlaragrapho uni co. A inscripção dos officiaes do e~: ar
cito e armada será calculada na razão sóinente do soldo 
da patente, salvo se requererem a matricula em virtade 
de emprego comprehendido no art. i. o 

Art. 3. o O pagamento das joias e annu1dades será 
feito conforme a tabella aJtnexa, columna A. 

Art. li. o Cada P'msão :.erá metade do valor da in
scripção respectivr. 

Nenhuma inscrj H~.ão poderá exceder de 'f:800HOOO, 
devendo remir-se t que exceder de 2: ooo~o· 10, no todo 
ou sómente pelo eJ.cesso, á vontade do cont·;.l;.uinte. 

Fica expressamente re 'Ogada a disposic t}O do art. 
9. o~ 2. o do Plano apprt vado pelo Decret 1 de 22 de 
Junho de l8JfL Esta revogação porém em 1ada altera 
as pensões já Ít1Stituidas conforme a dita di~ posiçãG do 
art. 9. o, as quaes sómente poderão ser augmentadas 
d'ora em diante nos tet·mos deste artigo. 

Art. õ. o As inscripções não excedentes de 2:000EOOO 
poderão ser remidas, ou quando forem fei t ts, ou em 
qua1quer tempo depois da matricula do conl· ibuinle. 

O contribuinte remido, assim na hypoL1csc deste 
ar Ligo, coillo na do anteced.ente, terá direito 1 entrar no 
gozo da pensão logo que tenha completauo sua vida 
média. · · 

Art. 6." Quando a remissão tiver lugar no acto da 
matricula, as annuidaues que deve adiant~tr o contri
buinte, alúm da respectiva joia, serão dadas pela refe
rida tabclla, columna D. 

Na hypolhese de ser a remissão postPrior :t matricula 
uo contribuinte, ol1servar-sc-ha a seguinte regra: cal
cule-se o capital accumulauo no 1\fonte-Pio pelo contri
buinte até á data da remissão: se a joia 11ue corres
ponder á idade actual do dilo contribuinte fôr nnior 
do que este capital,junta:·-se-ha o excrsso á sornma das 
annuidades que marcar a tabella, rolumna B; se a mes
ma joia fôr menor. tirar-se-ha a diticrença da mesma 
som ma de annuidadcs: o resultado é o c1ue deve adian
tar o contribuinte para remir-se. 

1\ rt. 7. o A Directoria eão poderá mandar admittir á 
matricula nenhum pretendente sem que preceda pare
cer reservado sobre o seu es~ado de saude. 

Paragrapho unico. Esta disposição é extensiva aos 
con trilmi n tes qnc pretenderem elevar suas inscripções; 
assim como aos que quizerem remir a divida de annui-
dades~ de conformidade com o art. 6. o do Decreto - ~--.... , 
de Março d.e i81!i, toda a vez que o debito exre a~-o~ CA '~.~ J,1 •. 
fl'O f!Ual'lCIS. // "-\)\\\ .f 

/ --~')' ~ ;' 
,. r~.-.. I ;: .. , 0o; // 
\\ .· ' / 
~~'. Dcs ú'é_,.·\~- _..- · 

I ---.-



112 !CTOS DO I'ODER 

A~t. 8. o Na primei.ra. sessão depoi~ da .Po.s.se, ~ 
Presidente do l\lonte-Pw, de accôrdo com a Dtrecto.:. 
ria, nomeará as commissões de sanidade, que serão 
compostas: na Côrte e Província do Rio de Janeiro, 
de dous contribuintes medicos e um directo'r; c em 
cada uma das outras Províncias, de dous contribuintes 
medicos e do lnspector da respectiva Thesouraria de 
Fazenda. · 

Na Côrte e Província do Rio de Janeiro o Director, 
e nas outras Províncias os Inspectores das Thesourarias. 
serão os Presidentes das commissões, mas não terão 
voto sobre o exame medico dos candidatos, salvo se 
forem profissionaes. 

§ i. o Na falta ue contribuintes medicos, serão no
meados; L e Quaesquer medicos; 2. o Contribuintes. 

§ 2. o A retribuição dos medicos não contribuintes, 
quando não se pref'tarem a servir gratuitamente nas 
commissões de sanidade, será paga pelo candidato a 
matriculo, o qual para esse fim deverá préviamente de
po.~itar na Thesouraria de Fazenda a quantia necessaria, 
que nunca excederá, em rel~ção a cada medico, do ho
uorario que estiver estabelecido para uma visita se
gundo o costume do lugar. 

Art. 9. o As commissões deveráõ guiar-se na enun
eiação do seu pal'ecer pelo exame medico a que proce
derem, pelo conhecimento pessoal que tiverem do can
didato, c pelas informações que colherem a seu respeito; 
verificando a identidade de pessoa sempre que fôr ne
ccs~ario. 

Art. !0. Os pareceres serão assignados por ta-los os 
membros da commissão, e remcttitlos directamentc 
pelo respectivo Presidente ao Secretario do Monte-Pio. 

Art. I L Provado pelos meios legacs que não existe 
:1ssentamento de haptismo, ou não constando das certi
clões de baptismo o dia do nascimento <lo candidato á ma
tricula, ou do pensionista, a Directoria, ouvilla a rcs
peetiva commissão de sanidade, arbitrará a idade, e esse 
arbitramento será obri~atorio para os elieitos neces
sarios. 

Art. 12. Para o pagaUiento da joia tomar-se-ha 
a idade do candidato correspondente ao primeiro dia 
do trimestre em que se matricular; e deste pri
meiro dia se contará tambem a primeira annuidade, 
que deverá ser paga na mesma ot.:casião em que o 
fôr a dita joia. 

O anno uc espera para os effei tos do art. 4. o tlo Decreto 
de 13 de Março de 18\i~ contar-se-ha tlo dia em qu~ 
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se realizar o pagamento da joia e annuidade do primeiro 
anno. 

Art. 13. Será feita sem juro a restitui~ão da quantia 
a que tem direito a família ou herdeiros do contritiuinte, 
no caso do art. ~.o do Decreto de 13 de Marco de 184~. 

Paragrapho uniCo. Por familia ou herdeiros, de que 
trata o art. ~.0 do Decreto de 13 de Março de 1~&, e.Q.ten
dem-se sómente os que pela legislação do Monte-Pio (De
cretos de 22 de Junho de 1836, 13 de Março de 1844, 6 de 
Julho de 1859 e o presente) podem ter direito á pensão. 

Art. l~. O empregado de que trata o art. lõ do Plano 
de 22 de Junho de 1836, deverá, no prazo de tres mezes, 
contados do dia em que se tornar effectiva a demissão, 
ou daqueJle em que a sentença passar em julgado, fazer 
declaração por escripto, na Directoria do Monte-Pit, ou 
na Thesouraria da respectiva Província, de que prefere 
retirar a quantia com que tiver contribuído. Findo esse 
prazo, en tendef'-se-ha que opta pela continuação na 
classe dos contribuintes do Monte-Pio. 

Art. 15. Quando se matricular no Monte-Pio qualquer 
empregado mediante adiantamento das necessarias 
quantias pelos cofres provinciaes, a repartição compe
tente deverá communical-o immediatamenteá Directo
ria, a fim de que se fação as convenientes declarações 
no respectivo assentamento. 

Art. t6. No caso do artigo antecedente, acontécendo 
a demissão do empregado, e não se mostrando elle quite 
~om os c<>fres provinciaes, o Monte-Pio restituirá aos 
mesmos cofres as quantias adiantadas, preced~do re
quisiÇão do Presidente da Província. 

Art. 17. As disposições dos artigos antecedentes são 
applicaveis aos empregados nas mesmas drcumstancias 
que já se houverem matriculado. 

Art. 18. Os filhos na turaes, reconhecidos na fórma 
da Lei, têm direito á pensão conjunctamen te com os le
gitimas, ou sem estes, não os havendo, e sempre que 
forem em juizo admittidos por herdeiros á herança do 
contribuinte. 

Art. 19. Fallecendo o contribuinte no estado de sol
teiro, ou de viuvo sem filhos legítimos, ou naturaes 
reconhecidos, pertencerá a ·pensão por inteiro á sua 
mãi ou avós, e na falta destas ás suas irmãs, uma vez que 
vivessem sob seu amparo. 

Paragrapho unico. E' licito ao contribuinte, na ulti· 
ma hypothese deste artigo, designar d'en tre suas irmãs 
aque!la ou aquellas a quem quizcr que pertença a 
pensao. 

l'ART.E 1[, 
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A designação pªra esse efTeito deverá ser expressa por 
verba testamcntaria. 

Art. 20. A' viuva pertencerá toda a pensão, no caso 
de não existirem filhos ou filhas, netos ou netat do con .. 
tribuinte; nem mãi ou avós, que ')Ob seu amparo vi-. 
vessem, nem, nn falta dessas ascendentes, irmãs que 
estejão em idcnticas circumstancias. No caso contrario, 
só lhe caberá metade da pe·nsão, competindo a outra 
metade a quaesquet· dos outr·os mencionados herdeiros. 

Paragrapho uni co. A faculdade concedida ao contri .. 
buin te pelo paragrapho uni co do artigo antecedente é 
appl icavel, pela mesma fúrma, na hypothese final de~ te 
artigo, á outra mctadt tb pensão, que poderá destinar 
a qualquer ou quaesqucr de suas irmãs, ou á sua viuva, 
para quem em tal caso accresccrá essa metade á que por 
direito lhe compete. 

Art. 2t. Por morte ua pensionista jiu'V'a de con tri '!' 
buinte, reverterá metade da sua pensao para os cofres 
do Estabelecimento, ·e a outra metade para os filhos ou 
filhas, netos 9U netas do contribuinte, ~repr.esen tando 
os ultimos suas mãis que forem fallecidas ao- tempo da 
morte tle seu avô; a sendo excluídos os filhos e nu .. 
tos maiores de 'il annos, que não tiverem incapacidade 
physica ou mental para qualquer• decente occupaç.ão. 

Art. 22. A pensionista viuva de contribuinte~ que 
passar a novas nupcias, penlerá d·esqe logo metade (,}tl 
pensão em favor do Estabelecimento; e a reversão pát·a 
os herdeiros, no caso do artigo antecedente., será de 
toda a pensão que ella percebia ao tempo de seu falle .. 
cimento. 

Art. 23. Concedida a pensão pela Directoria, cxpc
dir-se-ha titulo ao pensionL;ta com as necessarias de .. 
claraçüe~. , 

Art. 24. Haverá um Thesoureiro esti'pendiado pelo 
Estabelecimento, e nomeado pela ··nirectoria sobre pro
posta do Presidente. 

§ L o O Thcsourciro, antes de entrar 'em exer~icio, 
prestará ao Estabeler-imento a tiança de 20:000~ a apra
zimento da Directoria. 

§ 2. 0 O Thesoureiro será substituído, nas suas faltas ou 
inipcdimentos, por pessoa de sua escolha. por. elle remu
nerada, e approvada pela Directoria~ Esta approvação 
porém não importa a isenção da responsabilidade do 
mesmo Thegoureiro . 

. Art. 25. O Thesourei'ro apresentará á Directoria .men .. 
salmcnte, c sempre que lhe fôr exigido., um balancete 
demonstr::ltiYo da rerri ta e desprza d:J. Thesour~·ria, 
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Paragrapho unico. O balancete mensal será distri• 
buido a um dos Directores, para o examinar e. fazer sobre 
ellc as observações que rnlender convenientes, verifi-
cando a sua cxactirlão á vista dos livros. ' 

Art. 26. Pelo menos de seis em seis mezes, a Di,. 
rectoria dará balanço ao cofre, c examinará a respectiva 
cscripturação; lavrando-se disso termo nos competentes 
livros. 

Art. 27. A Directoria do l\Ionte-Pio será composta da 
sete membros, a saber : Presidente, Vice-Presidente, 
Seeretario e quatro Directores. 

Art. 28. No Um de cada biennio, a assembléa geral do$ 
contribuintes procederá á eleição dos sete membros da 
Directoria c dos doze adjuntos, por maioria r ela ti va, ou 
á pluralidade dos votos prescn tes. 

Art. 29. Reunida para a posse da nova Directoria, ele
gerá a assembléa geral uma com missão de trcs membro& 
para examinar e dar parecer sobre as contas ap~esen
tadas pela administração que findou. Esta commissâo, 
da qual não poderão fazer parte Hem os membros da 
Directoria que termina, nem os da novamente eleita, 
submetterá dentro de 30 dias, quando muitc, o seu 
parecer á approvação da assembléa, que para isso deverâ 
sei' convocada. 

O mesmo parecer com o voto da asscmbléa será le • 
vado ao conhecimento do Governo. 

Art. 30. A convocação da assembléa geral dos contri
buintes será sempre feita com antccedeneia, nunca me
nor de iO dias, e por annuncios nas folhas publicas, re
petidos pelo menos, tres vezes. 

At·t. 31. A assembléa geral julgar-se-ha constituída, 
achando-se reunidos, pelo menos, 60 contribuintes. 

§ t. o Se até uma hora depois da que houver sido mar
cada não se achar reunido aquelle numero, a sessão será 
adiada para dahi a cinco dias, repetindo-se os annun-
cios determinados no artigo antecedente. · 

~ 2. o No dia ultimamente designado julgar-se-ha 
constituída logo que se achem presentes 40 contri

. lmintes. 
§ 3. o Não se reunindo no dia da segunda convo

cação numero sufficiente, marcar-se-ha novo dia com 
o m~smo intervallo, fazendo-se do mesmo modo os 
annuncios necessarios; e bastará então, para que a 
assembléa se julgue consti tu ida, a presença de 2õ con
tribuintes. 

Art. 32. Os adjuntos serão necessariamente ouvidos 
pela Dircctoria toda a vez que se tratar de reforma ou 
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interpretação authentica da legislação dó 1\Ionte-Pio, 
creação ou suppressão de empregos, . · CQDGessão, 
augmento ou reducção de vencimentos, ou de qualquer 
assumpto grave. Nos demais casos serão. ouvidos 
quando a Directoria julgar conveniente. "< • · •• • 

Paragrapho unico. Nenhuma reforma ou interpreta..J 
ção authentica terá vigor sem a approvação dQ governo; 

Art. 33. A Directoria dará as procurações que foreni 
necessarias para os negocios do Monte-Pio, as quaes 
deverão ser assignadas pela maioria, ao menos, de seus 
membros, comprehendendo..;se nella o Presidente ou 
Vice-Presidente, quando aquelle estiver impedido. 

As procurações poderão ser escriptas pelo Secretario. 
Art. 3~. As presentes disposições são applicaveis 

tanto aos antigos como aos novos contribuintes, 
1icando revogada a excepção contida na ultima parte 
do art. 4. o do Decreto n. ~437, de 6 de Julho de 1859. 

Art. 35. Ficão revogadas as disposições em con .. 
trario. · 

:rtlon te-Pio Geral de Economia dos Servidores do Estadõ 
em 26 c}.e Novembro de 1867.-0 Presidente, José.Marifi 
da Silvá Paranhos.-0 Vice-Presidrnte, Jos~ Antonio de 
Calft,çans Rodrigues.- O Secretario, José Julio Dreys.-
0 Director Thesoureiro, Antonio Henriques de Miranda 
Reqo.--0 Director, Augusto Cesar de Castro. Mene.zes .-
0 'Director, Lopo Diniz Cordeiro. - O Director, José 
Augnsto Nascentes Pinto. · 



i.XECU'fiVO. 111' 

Taboa das Jolas e daa remlasiea ·de aaaaldadea. 

-~ 

& H 
Idades. Ta.xa dasporcenta- Numero de annui-

_qens ou joias das dades para a re-
inscripções • missflo dellas. 

Até 2:l annos .... 17 o/o 14,8~ 
De 23 até 2~ annos 2~ » :14,68 
De 25 , 2.7 » 33 J 14,51 
De 27 :o 29 )) 40 ) 14,34 
De 29 » 31 , 47 J 14,19 
De 31 » 33 , 5-~ J 14,04 
De 33 , 3~ ) 62 J) 13,87 
De3~ , 37 J) 72 J 13,66 
Dc37 » 39 J 83 J 13,42 
D~ 39 » 41 » 96 J 13,14' 
De 41 J 43 » iH. , 12,82 
De 43 11 4~ J 121 , 12,51 
De 4() » 47 » 140 » 12.19 
De 47 J) iJ.9 J Hi6 » 11,84 
De49 » t)l J li3 J 11,47 
De 51 )) ü3 )) 189 J H,i3 
De 53 !'''-' » .),) ll 207 , 10,73 
De 55 , 57 » 22.6 » 10,31 
De 57 , rm )) 247 J 9,87 
De 59 )) 60 » 256 J 9,65 

Observação. 

A joia se calcula sobre o dobro da pensão que se quer 
instituir, segundo a porcentagem correspondente á 
idade. 

A annuidadc é de õ% sobre_ o dobro da mesma 
pensão. 
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FUNDA~ENTO E ·EXI'LJCAÇÜE) DA 1'ADOA DAS Jí,JAS E REMI'5StÍE'. 

A t;)hoa das 'joias, .e d:lS remi~sões de annuiuadcs foi 
organizada por meio das scguin tes formulas: 

t 

~n ~ (n-1) 
r $ ( 1,03)_ . __ -_! l 

700,59a-5 ~ (1,03) +0,51130G O,fl3 ( 

~u . ;. • • (l.a} 
(1 ,03) 

!! (n-1) 

X=l+~~_1_1_3~x(_t.03} -;k······· ..... (~.a) 
0,03 (I ,03) 

Pela primeira (1. a) calcula-se t, taxa da porcentagem 
para a determinação da joia correspondente á idade 
do contrilminte. 

Pda segunda (2.a) calcula-se x, numero de annuidadt•s 
que dcYem pagar os contribuintes que pretcnd<Jrem re
mir-se, conforme a idade que tiverem. 

Nas ditas formulas, n, reprcst>nla a vida média ror
respondeu te a cada uma das idades. Para a tahella do 
projeeto adoptou-se a taboa de mortalidade de Kerse
l>oom. 

As ditas formulas forão deduzidas pelos prindpios 
algehricos, que servem para o calculo de juros compostos, 
e da somma dos termos de uma progressão gcometrica, 
sa tisfazentlo ás seguintes condições: 

No calculo da joia : -t. a, pagar o contribuinte a joia 
calculada sobre o dobro da pensão que tiver de instituir; 
e a annuidade de õ 0

/ 0 , tambnm sobre o dobro da pen
são, sendo a i. a annuidade paga conjunctamente ·com a 
joia no acto da matricula do instituidor~ e as mais 
sempre por trimestres adiantados; 2. a, a importancia 
da joia, e a das annuídades que tiver de pagar o mesmo 
contribuinte até ~o fim de su1 vida média, capitali
sadas semestralmente na razão do 6 °/0 ao anno, deve 
ser igual ao onus da pensão, suppondo-se que e~ta dura, 
termo médio, 30 annos. , 

No calculo das remissões: -pagar o contribuinte 
adiantadamente um numero de annuidades tal, que a 
importancia destas, empregada a juros compostos na 
nzão de 6 °/0 ao anno, fazendo-se a capitalisação de 6 
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em ~ mezes, se eleve no fim da vida média do mesmo 
contribuinte ao algarismo a que se elcvarião as an
nuidadcs que tio outro modo teria cllc de pagar até ao 
ihn do mesmo pcriodo, capitalisadas pela mesma fórma. 

nR:\Il~SÕE'l l'O~TEIHORES Á MATBJCULA. 

A regra das rcmis~õcs dos socios que as qucirão rca
tisar em qualquer tempo de sua matricula no Monte
Pio (art. H. o do projecto), é demonstrada pela seguinte 
t'quação : 

2 n' 2 n' 
(C+ax) (t+-i)=(j'+aq) (1+1) 

que dit 

ax=-aq-1-j' - c : regra das sobreditas remissões. 

(a) exprime a annuidade que pa~a o soeio; 
(j) a joia com que foi instituida a pensão.; 
(j') a joia que o socio teria de pagar, se instituísse 4 

pensão quando quer remil-a ~ 
(q) o numero de annuidade~ (a) que se devião addi .... 

cionar :i annnidatlr. (j'), ~e a remissão coincidisse cont 
a matricula do contribuinte; 

(n) o numero de annos de&orritlos desde a matricula 
até á remissão ; 

(c) o capital accumnlado pelo socio no Monte-Pio até i 
i'pot~:t Pni ~1ue pretende remir-se ; 

(n') o numero de annos da vida media do socio,. cor• 
respontlr.nte â hláde .em que ~e quer remir; 

. (p) a pcn~ão annual., paga mensalmente; 
(r) o j m·o da unidade monetal'ia ; 
(;:t) o numero dàs annuidades· (a) que se devem ad• 

diciQnar a (c), isto é, a incognita do pro~lema. 
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Vida. m~dla paro. as diversas idades. segundo a taboa 
de mortalidade de Herseboom. 

IDADES. I VIDA MÉDIA. I IDADES., VIDA MÉDIA. 

Annos. Mezes. .tnnos. Jlle:;es . 

1 41 9 49 20 o 
2 42 8 no 19 lS 
3 43 6 iH j~ 10 
4 4<t 2 :S2 18 4 
;s u n õ3 17 10 
6 44 3 M 17 3 
7 44 o :5;) HS 9 
8 43 9 D6 H i 2 
9 43 3 57 1.~ 8 

10 42 8 :S8 1lS 2 
I 11 42 2 t;g 14 7 

12 41 "1 60 H 1 
13 40 11 61 13 7 
14 40 3 62 13 1 
15 3\} 7 63 12 7 
16 3R 1l 64 12 1 
17 38 3 6:S 11 7 
18 37 7 66 H 1. 
19 36 H 67 10 7 
20 36 3 6H 10 1 
21 3:S 7 69 9 7 
22 3v ·) o 70 9 2 
23 3i ;s 71 ~ 8 
24 33 10 72 8' 2 
23 33 3 73 7 9 
26 32 8 74 7 3 
27 3:! 1 75 6 10 
28 3t 6 7ô 6 3 
29 31 o '77 6 o 
30 30 6 78 I 8 
31 30 1 79 5 4 
32 29 8 80 :s o 
33 29 3 81 4 9 
34 28 tO 82 4 lS 
35 28 4 83 4 i 
36 27 10 8-t 3 8 
37 27 3 Sã 3 4 
38 26 8 86 3 1 
39 26 1 87 2, tO 
40 25 6 88 2 7 
41 2f tO 8U 2 JS 
42 24 2 00 2 2 
43 23 6 91 2 o 
44 22 11 92 1 9 
45 22 4 93 1 6 
46 21 9 94 t o 
47 21 2 95 o 6 
48 20 7 96 o o 
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J.)ECHETO N. V~77- I>E 18 DE FEYEUEinO DE 1R70. 

Crêa um:-. eadeira puhliea de insLr!_!cç~io primada p:ua o ~cxo 
femillino na fr~~gliC;.T;i-{1~ f.aul.pu-(~i·a·tldl'. 

AUt•JH1cndo :w q11e repn:st•nlo!J o ln.:-:pPctor Gt•ral in~ 
~erino da lnstrurcJo Pr·im~ria ~~ Steundaria do .:\fnniri
pio da C()rk~ dt' itecnrdo com o parcter do rrspcd ivo 
consellto di;·t•rior: u~~i por l•cm Crear uma c:rdeira de 
instrucção prirrwria rmra n sexo feminino da frcgurzia 
de Campn-t~r:mde. 

P:mlinn Josó Soares de Souza., tlo .Meu ConsPlltn, 
::\tiuislro c ~<~tTetario de Estado dos i\e!fO('ios do lm
perio, :tSSÍill O ll'lllla Cllklldido (' f:u:at'H'CUiar. ral:H'iO 
do Rio de Jlneii'O. t'lll dezoito de Fevereiro fh~ mil 
oitnceutus e setenta~ quadragesimo nono da flldCpl~ll
di>n('ia 1' do lmperio. 

t>lrn :1 ruh:·i,·a de Sua 1\fa~c~s!Jdt• o Ill!JH'I':Hlol' .. 

PtiU!ino .lo.~,; Sotu·e...: d" Son:o. 

BECHETO ~ .. H78- BE !8 DE .FE\"EREIRO IH: JH70. 

Altera â disposieão t!o art. ~l.o dos Est:.ttutos tia sociedade 
Phumacculica .Brasileira, approvados pelo Decreto u. 0 4'1~4 
de 12 de Jaiieit·o ultimo. 

A ttcndendo ao CJUe representou a sociedade Pltarma
'CEmtica Brasileira, Hei por bem que se altere a dispo
sição do art. 9. 0 dos Estatutos da mesma socicuaue, 
approvados pelo Decreto n. 0 41,5~ de 12 de Janeiro ul
timo, acrescentando-se depois da p1Llvra- pharrna
eenticos- as seguintes- c mcdi(:os. 

Paulino .Josó St)J.rcs de Souza ~ do Meu Conselho, 
.Ministro c Secretario de E~tado dos Negocias do Im
perio, assim o U•nlu entcudiJo u J'a(;a executJr. Palacio 
do Rio de Janeiro, em dezoito d(• Fevereiro de mil 
uitocent.os c sct.en ta, (ruadragcsimu nono da Iudepeu
d~·m:ia c do Imp~·rin. 

Com a n:lJric:.J. de Sua :Magestadc o Imperador . 

. Paulino Jo:;t: Soares de Souza. 
t'.UTII: 11. 
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1mcn ETO N. ~'.,í9-DE 18 nE Fr.vEREmo Di t8iO. 

Court·tlr priyilrgio a Ulysses llumht>rt Ramu~ para febricar e nnder 
· no lmpl'rio relogio~ de sua inveoçno. 

Af.tl'IHil'ndo ao tjllC '!c n•qurreu Ulyssr~ Humbt·rt 
Ra mu~, P de conforinidadc com o p:trrcrr do Consrlheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fawnda Nacional~ Hei 
por lwm Cl)nn·1lrr-lhc privilegio por dez annos paFa 
t'altrirar c \TH<Icr !lo Imperio os relogios que dcelarou 
ter iuvrntado, r que denomina <le corda iuvisiYl~l, com 
systema de a~:tlliLtS c mecanismo de acertar. 

Diog-o Vt•lllo Cavalt'anti de Allwqur.rqnc, do Meu 
Conselho., Minislro e S('ei'Ctario de Estado •los Nrg:ocios 
<la Agricnllul'a. Commercio e Obras Publicas, assim o 
lt>nha entendido e L1ça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, e:n tl•·zoito de Fevereiro de mil oitocentos c 
setenta, qn:ulragesimo nono da Indt'pendcneia c do 
Im perÍ(l, 

Com a rubrica de Sua 1\bgestadc o Imperador. 
·. 

fJioya lí·lho Cal'alcant i de Albuquerque. 

DECHETO N. '.180-!>E 18 !H: lo'EYEHEinO DE 1870. 

Altrra o Decreto n. 0 3715 de 6 de Oulullrn de t8Gô wbre a pf"r
mis';:\\l eouccdida a Jamcs Johnson c outro, para a lavra da( mina 
t!•':caryJ.o de pedra do arrOJO do:> Hato~. 

Attendendo ao fJUC :Me rCfJtiCrêrão James Johnson c 
lgnacio José Ferreira de .Moura, Hei por bem Alterar o 
lkercto n." :l7 Hi dt~ 6 de Outubro de 1866 nos seguintes 
pontos : 

Lo E' extensiva ao município d11 Triumpho a facnl
uallc concedida aos peticionarias para a lavra da mina 
de carvão de pedra, sita no arroyo dos Ratos, c de 
quacsou~r outros jazigos carboniferos. 

2. o F irão prorog-~l(lot~ pc-r LrPs annos, contados do dia 
em qne cxpir:írão, os prazos marcados n~;s clausulas 
2.a c !_t..a do citado derreto para a realização dos traba
lho;.; nelh prf':.:tTipto~. 
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DioJu Yelho Cavaleanti de Albuqucrtpte, do :Mt•u 
C~m~elho, Ministro e Secretario de Estaflo dos ~t~goei"s 
da Agri!;ulturJ, Commcrdo e Ü]n·as Publicas, as:~im o 
tcnln cnlcnd ido e faç. t ex.ecu ta r. PJlacio do lHo de 
J.meiro, em dezoito de :Fevereiro de mil oitocentos 
c setenta, quadrJge.simo nono da lndependencia e do 
lmperio. . 

C·m1 a ruln·ica de Saa M tgestade o ImpcrJdor. 

lJiogo r e lho Crrralcant i de Albuquerqlle. 

_____ .... ______ 

DEClU~TO K. 't't8l-H;;: 18 llE FEYEHEtn() DE 1H70. 

Proroga o wazo do pri\ilrgio concedido a José l'orftrio de Lima c 
outro, para u~arcm do systcma de cal~amcuto dcnominado-Sey-
sclito {ei'I'U:Jinuso comp1 imido. -

Altentlc•rulo ao que l\le requereu Eu!!rnio Cltauvin~ 
lia qualidade de ce:-;sionario ele José Porf1rio de Lima e 
Theophilo IJIIIII(', Hei por Jwm prorog-ar por cinco 
anno~, q tre rume<_~:trúõ a rorrcr do dia i() do proximo 
fnturo mez de l\bq:o, o priYile;.rio concedido ao~ ce
dt>nlt's pej,, íkcrelo 11.

0 :FdH de H) de l\brço de tH{)t) 
para uqrem tio sy:.;tema dt> ralç1mcnto dcuominado
Scyselil o f'erl'll!Jinoso comprimido. 

Diogo Yelho Cavalcanti de Albuquí'rque, do Meu 
Cnn~elllo, l\liní~lro c Secretario de Estado dos Ncgoeios 
da Agricul I ura, Commcrcio e Obras Pnhlicas, assim o 
tenha entendi<lo c faca executar. Palacio do Hio. de 
Janeiro, em dr.zoi to (Je Fevereiro tlc mil oitocentos 
e sctcn ta, <Juadragesimo nono da Indepcnuencia c do 
In-tpcrio. 

Com a rubrica llc Sua .Magestauc o Imperador. 

Diogo Yelho Cavalcanti ele Albuquei'qzte. 

-···- l 

'I 
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Co!l'~'·d,~ :to llr . .los,·~ l'raukliu de ~lassena c :1 outros faculd:Hk 
IH' lo pr:tzo de HO :tnnos, para a lavra ele ouro c outros minc•·ac-; 
11;1-; :-;t~IT:IS Nt•gra e de Santo .\nto11io, na ProYÍIH.:ia de !\tinas 
C ;cJ :t~~~. 

~\I tendc~!tdo ao que Me rcqucrêrão o Ur. JosL~ Fra
klin di~ Massrna, Antonio de Alrantara rla Fonscc1 
f~11imarãe~, Vicente .losô Lopes, Francisco Jost:· de An
drade Botrdho, Eng·cnio Antonio tle Araujo e José PrLlro 
l\l:lt'tins dt' :\ lmeid:t, e de collformidade com a Minha 
Immed ia ta g,~solução de 26 de Janeiro proxirno findo, 
tom:Hit sol,i'P 1urcc:·r d;1 Secção dos Negocias do lmpc
riú do CtHisellto dr E~lado, exarado em Consnlta de Hi 
tk Oul:tl,ro ultimo: Hei por h('lll ConceLkr-lhes facul
dadL~, pelo prazo de 9U annos, para lavrarem~ por si ou 
por nwio de uma companhia que organizarem dentro 
otL fúra do Intpcrio, nas ~erras NPgra e tle Santo An-
1 nu i o. 11:1 Pro v in e ia lle Minas Ucraes, onro c quae~qtH'r 
ottft·q:-: tilill(Tae . ..; qtw deseoJ,rirem, sob as clausulas 
qtu~ I'.O!It t·rd.e l!aixão, a~signadas por Diogo Velho Ca
vak:tlll i dt~ Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro ~~ 
St-crl'la I' i o dt~ Estado dos NL·goGios tla AgTicnltura, Com
lltl'l't'i'l n Ohl'as Puhlkas, t{UC assim o teuha entendido 
e L11::1 t' !'\tCUI;:Jr. 

Pal:wio do Hio tlc Janeiro, em vinil~ P seis d1~ FPve
l't~iro t(;~ mil oitorentos e setenta, quadragesimo HOIW 

ela lndt•lw:td!'llt:ia ~~ uo lmpt~rio. 

J)iOfJO Vclltó Caralmnl i de Allmqucrquc. 

(.;lausuht-s a t)ue se rc~fere o Uet!rcto 11. LI..JS~ 
tlt~sta. tlata. 

I. a Fi<'a Cl)llCI~d itl:l ao Br. Jost'~ Frankl in de Masscu:• 
~~ a outros, l'ac'!tldallt\ pelo prazo de 90 aunos, para la
vrart~m, vor ~~i on por meio tle uma companhia que 
nrganizarnm, dt~ntro ou fóra do lmperio, nas serras 
Nt•gra •· de Sanlo Antonio, na Provineia de Minas 
(~tTacs. n 110:; lugares qnc forem dc~ignados, medidos 
t' demarcados, ouro c quaesqncr outros minei'aes que 
,tc:;ru!Jrircm, a cxcep1;ão dos diamantes~ p~u·a o que lhe~• 
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··~concedida l!cellf:a por um anno~ contado desta data, a 
lim de que possJo fazer as necr•s5arias cxploraç~cs, 
por meio de ."Oilllagem, abertura de poços c galenas, 
cxcavaçõcs ou qualquer ontro trabalho ideutico~ com 
tanto~ por<"~m. que previamente SI~ ob1 igucm a indem
nisar os proprietario:~ do solo dos prejuízos, perdas~ c 
damnos que lhes possãJ resultar destes trabalhos. 

2. a Esta concess~\o conft•re aos concessiona rios todos os 
r1T8itos da propriedade d:\ mina, em virtu1le dos qnaes 
poderão cllrs vendei-a, trocai-a, doal-a ou fazl~r qual
qurr transacção tendPnte a transmittir a sua propric
dadt•. com tan lo~ port"'m, que ohtt•nhão do Governo Impe
rial pcrmiss;lo prhria que só lhPs poderá ser negada~ se 
o suhroC("~n<lo nos seus direitos não provar que possue 
as faculdades para cUJnprir as ohrigaçõ1~s dos conecssio
na rios. 
"Tamhem não po<lerú a mina s:•r dividida sem permis

são e:-pel'ial do Governo Imperial. 
:J.a A dosapropi·iat:fío dos tnrrr·nos partirulan~s sú St~ 

verificará depois IJlH' os respectivo . .; proprietarios. pre
venidos pdos rmJcessionarios~ S<~ recusem a t'\t'enlar os 
traualhos tla minPrac:lo. 

Os tern•nos llt~Yoltitos lltes serão VPIHlidos prln preço 
mínimo da !oi ll. 0 001 dt~ iH dn Set!•mhro dn 18~)0. 

~.a Fira rollccdida aos com:essionarios: 
1.. 0 A isenção por cinco annos, contados da data em IJIW 

começarnm os trah:llhos da mint~raçiio, dos direitos de 
consumo para todas as machinas, pc~as do m;H'hinas, 
ft•rramenlas c utensílios do serventia especial do ser
viço da lavra. 

Até o tim do m<·z de .Jaiwiro de cada anno deste prazo, 
uma rf'lação dos ohjt•ctos qtw fon•m sumcicntes 1nra o 
serviço de Ulll anno, serú apresentada ao Tribunal du 
Tltesouro Narion:tl, o qnal, ou approvará ott allcrarú, lli
tniunimlo o qtw Cllll'lldcr convenir~nte em ralla p:n·c<'lla, 
ou ainda supprimiwlo aquellas flUI' st~ nJo drstinarem 
exrlusiva c dircetamentn aos trabalhos da mineração. 

~-o A i:wnr;ão ~os direitos <lo exportação para o ouro 
e outros mincracs durante o tempo desta concessão. 

~;.a Ü5 trabalhadores naeionacs que fort·m c'mprega
dos nos trallal h os da mineração serão isentos elo recru
tamento c do snnico adivo da ,!nwrcla nacional. 

Para eslc fim os (;oncessionarios apn•sentaráõ ao Pre
sidente da Província~ no UH'Z tle .Janeiro, uma relação 
dos mesmos tra balhadorcs~ com a design<lÇão tl ~~ seus 
nomes~ idades~ naturalidades~ esta do civil e profissão, c 
informará o comportamento de c :-~da um drllcs. A' vis~ 
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1:1 de.-- ta rL'lação o Presidente da Provincia fará cxp.~J.ir 
pelo Chefe de Policia as competentes guias de isenção 
ao.;; que csti verem nas circumstandas de a gozarem. 

ü. a Dcn tro do prazo im pro roga vel de nove mezes, con
tados de,~ta data, os concessionario.; d,'veráõ design:n, 
nas serras Negra e Santo Antonio, o lugar, ou luga
res, o nele tiverem de minerar. 

Nelles lhes serão concedid1s até noventa datas mi
ncracs de iíL750 braças quadradas cada uma, n:i 
fúrma da condição 7.a, do DJcrcto n. 0 1993 de 2 dt~ 
Outubro (lc 18)7, na proporção dos capitacs que rfTecti
va mente forem empregados na mineração, dn modo que 
cada data corrrsponda ao emprego de 3:0005000. 

7.u ))entro de igual prazo, tambJm improrogavel, con
tado do dia f'm que terminar o da clausula antrcrdnntP, 
os ('OilCC3sionarios farão medir c tlemarcar o tcrn·no 
que lhes competir por esta eonce.;são, mas não poderão 
entrar na posse de mais de dez datas mincrae.;, em
quanto não provarem, de conformidade com o que 
está estabelecido no DJcreto n.o 3233 de 21 de l\larço de 
18ü1, que cfTectivamente foi empregado o capital cor
respondente ao total das datas a que tiverem direito. 

s.a 0; trabalhos da lavra dereráõ eomeçar dentro do 
prazo improrogavcl de doa~ annos, contados desta data, 
c depois de principiados não poderão ~er interrompidos 
s:onão por caso.~ dr fo1·ça maior, dcvitlamenle provados. 

n.a ().; concessionarios pagaráõ a taxa fixa annual de 
cineu rt'·is por braça quadrada, c a de 2 °/0 proporcional 
ao rcn1linwnto da mina, liquido das dcspezas da ex
traccão. 

H( a As (h•spezas, tanto da medição e demarcação do 
tcrn~no concedido, como do processo tla dcsapropriaç:to, 
cmTeril(i por conta <los conccssionarios. 

U. a Os coucessionarios não po:lerão lavrar qualquer 
outro mineral alüm do ouro que descobrirem dentro 
dos limites da sua concessão, emquan to não apresen
ta rem a planta do lugar on(le estiver situada a nova 
mina, com uma dc.~cripção circumstanciada da sua pos
sança, q nalidadP, d irecção c quaesqucr csclarecimcn tos 
que possão servir para dar uma idéa perfeita da mina, 
juntando a isto amostras ditTerentes tlo mineral desco ... 
bcrto. 

12. a Os concessionarios ficão obrigados a collocar na 
tlirecção tios trabalhos da ex tracção dos mincracs um 
engenheiro ue minas com habilitações provadas por tí
tulos scientificos c attestados de pratica de trabalhos_ 
de~ta natureza. 
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Ficão rcRponsavris pelos desastres que occorrerem 
nos trabalhos das mmas provenientes da inobservancia 
das cautelas e medidas que a sciencia e a pratica acon
selhão para os prevenir. 

Os trabalhadores que ficarem impossibilitados de tra
balhar, ou suas famílias, no caso delles fallecerem em 
razão de qualquer acontecimento causado por imperícia 
ou descuido na tlirecção c execução dos trabalhos, terão 
dirri to de ha-ver dos conccssionarios os meios de subsis
lcucia que anteriormente ganllavão. 

t3.a Os concessionario~ se sujritaráõ aosrrgulamentos 
de policia das minas c1ue se estabelecerem, e rmqnanto 
não forem promulgado~, a qualquer medida que neste 
sen titlo fôr tom~( la pelo Governo Im prrial on Provincial. 

Antes d(' COBH'(arem og trabalhos da cxtracção do ouro 
sf'rão expedidas instrucçõcs cspeciacs de policia sanila
ri:.l, quo os conrcssionarios ohservaráõ fielmentr, sendo 
além disso obrigado~ a cumprir todas as ordens que lhrs 
forem dirigidas pelo Presidente <b Província, no in tu i to 
de prevenir o a remediar quaiiJlH'r d:unno causado pelos 
trabalho:; [t salubridade dos lug-ares circumvizinhos. 

l ~.· Em nenhuma circumstancia poderão os conces
sion:lrios fazer obras nos rios que correm pelos lugares, 
nos quaes tüm tle ser feita a miner:1ção, sem licença do 
governo geral, a qu:tl não lhes poderá ser concctlida 
srnão á vista da planta das obras que os concessionarios 
tiverem tU~ CXf~cutar e mediante parrcPr de uma com
missão de engenheiros. Obtida a licrnça, os concessio
narios não poderão de seu mo tu proprio alterar o pl:mo 
das obras. 

u;.a Aos eng1mheiros que o governo nomear para 
cx:uninar os trabalhos da lavra, os concessionarios mi
nistraráõ todas ~s informações c lhes franqucaráõ o in
gresso nas oiiicinas c nas lavras. 

16.a 0:; concessionarios remetteráõ semestralmente 
ao Governo Imperial, por intermedio do Presidente da 
Província, um relatorio circumstanciado dos trabalhos 
feitos durante o semestre, dos processos e machinas em
pregadas na extracção dos mineracs, com especificação 
do autor c qualidade da machina, sua força c seus mo
tores; c bem assim a estatística dos empregados e tra
balhadores, cnm a drelaração da idade, naturalidade, 
estado civil e profissão de cada um. 

i7.a Fica expressamente prohihido aos conccssiona
rios empregar escravos nos trabalhos da lavra. 

ts.a Se os trah:llhos de mineração forem feitos pelos 
cont'r~sinH:Irio~~ por elll's será aprPsentado ao f~ovt•rnQ 
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l:np1•rialum balanço auuual das operaç.õt•s da empreza; 
~(', i'"n··m, forem feitos por uma companhia, o balanço 
~:Tú r<'!llPtl ido nas épocas marcadas nos seus estatutos 
nu na Í"!~·is!:wão em ri•2,or. · 

!H." 'Í'tl~hs. a:-; cont,:staçõPs qnc st~ sus<:itarem pÇJr 
Prn:-.i:i.o da t''\t'cução d<·sl:ts clan:Su!:ts sPrão <l<·cididas 
v·~('('!!tploria (' dt•linitivamenlc pdo ((O\'ITILO Imperial. 

::n.a p,)la inol,serYancia ou lransgn~:;;.:::ão destas clau
sulas os ('(J!lt'Cssionarios fieão sujeitos ás seguint~s 
P!'lUS: 

L" Di~ 1ll1!lta 1lc 100,)000 pPla transgressão das clau
sula:; L" c W.a 

~.a i)() muita de !')()01)000 pr.la transgrcss::io das clau
Sill:lS 12.", ~:La, !1, a, HV c i8." 

~~:1 rcin(·idt•ncia estas multas sf'râo t'ler:ulas, as d1~ 
l001)01Yl a !'iD\l~OOO e as de :mo~~~OOO ao 1lobro, salvo s•~ 
outra }Jt'l!a Wr especialmente esta1Jrll'eitla. . 

3." lk alluullaçJo dc . ..;ta t..:oiwessiio pela inohservancta 
das elan:-:;ulas :?.a, 6.a, 7.\ 8.\ U." e 1 La; no caso de 
scrPm tH•la seguwla Yt'Z infringidas as clausulas lf).a 
~~ 1K.", t~ no ca~o de continuar a inexecuçiio daqucllas, 
rnja in fr:tcçãn 1l:t lugar ú imposição de multa. 

O p:tg:mtento das multa;'; não lilwrta os concessiona
rio .. ~ da ol;ri:-:·açãn de cumprir as dausnl:ls, euja inohser
'ancia tin~r dado ln!~·ar á sua imnosirão. 

As muI las scr;lo inipostas allminhtr;iti \·a mente pelo 
Prcsidcnlí~ da Pro\·inria, cahendo acs conecssionarios 
n~cursn p:1ra o Governo Imperial lb decisão do mesmo 
PrPsiJcn u~. 

Na ltynothe:-;e th annul!ação tlr.sta concessão, em 
virtwle da transgr,•:;são da clausula 2.\ as tlespezas que 
fon~:n nPrc:-:sarias p .. tra me~horar as <..:ireumstancias 
sanil:lria'l (lo lu~·ar da mineraç:To, correráõ por conta 
dos coneession::rios; tieando para isso especialmente 
hypt)llwra!los todos os bens mo\ eis existentes na mina 
n:t oeeasiãu <'lll que fôr decretada a annullação. 

~J ." No easo de ~Cl' dt>c:brada sem cfTcito a pre
sente cew:es.,;io, o~ conc!~s:tionarios poderão retirar da 
mitl:l todos os ohjl'Clos movL•is, mas não tcr~o direito a 
nealwma iHdemnisJç.J:o pPlos trabalhos e obras que 
ltouvci'<~m fdto, t; nem os poderão destruir ou inuti
lisar, soh pe1u de li::arcm responsavcis pelos damnos 
<JllP C:lllS:ll'Cill. 

22." Fi cão tlcpendentes ua approvação tla assem
hléa geral :1s clausulas 3.\ 4.a c ~.a 

Palaeio do Hio de J:meiro, em 2() lle Fevereiro de 
!870.- Dioqo Vl·lho Cavalcanti de Al!mqt~erque. 



r.xr.r.nrrvo , 

nECfiETO N. ~~83- DE 3 DE :\lAnço DE 1870. 

rrorog:t por 10 annos o prazo de duração da Caixa Economica. 
da Cidade da Bahia, c a[Jprova uma altcra<;ão feita nos rés
pecth;os •~statutos·;-

A ttrndcndo ao que l\le representou a Direcção da 
--Caixa Economica da Cidade da B1hia-, e Tendo Ou
vido a Sceção de Fazenda do Conselho de Estado: Hei 
JlOr hem Prorogar por lO annos, contados do dia 29 de 
Abril proximo futuro, o prazo de duração da mesma 
C:lix.a, c Approvar a alteração feita pela assembléa geral 
do" arcinnistas nos respectivos estatutos; pelo que fica 
reduzido a sete o numero dos Directores da Caixa, 
p:tra formarem turmas de dous, e um servir de Pre
sidente, com a obrigação de comparecer diariamente 
no cgtabrlccimento; dividindo-se d'ora em diante a 
commissão de ti 0

/., dos lucros em oito partes iguaes, 
tl uas (las quaes caberão ao Prcsiden te, c uma a cada 
um dos outros Directorcs. 

O Visconde de Jtaborahy, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presiuen te do Conselho de Mi
nistros, l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazentla e Presidente do Tribunal do 'fhcsouro Na
cional, assim o tt>.nha cntcnuido c faça executar. Pa
J:-wio do Hio dn Janeiro, em tres tle Março de mil 
oittlct·ntos e ~etcnta, quauragcsimo nono da Indepcn
dencia c do Impcrio. 

~om a rubrica de Sna ::\Iagestaclc o Imperador. 

Yisronde rla JtafJorahy. 

---
DECRETO N. 4'18'i-DE 7 DF. ~lAnço DF. 1870. 

RPgula a concessão de licenças aos empregados do 1\linisterm 
da Agricultura .-·coÍnÜ-íercio e Obras PubJicas. 

· Convindo uniformisar as disposições que rcgnlão a 
concessão de liccnr;as a alguns, e generalisal-as a todos 
os empregados do Ministerio da Ag-ricultura, Commer
cio e Ohras Pnhlicas, IIf'i por hrm Drr.rt't:.tr o seguinte: 

J>.tR"I'I\ H. 17 
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Art. Lo A::. licença~ que tiverem de ser conceditf~::t 
qualquer cmpregat.lo do l\linisterio t.la Agricullura, Com
mercio e Obras Publieas, serão d'ora em t..liante regu-
ladas exelusivamcnte pelo presente Decreto. . 

Art. 2. 0 As lieença~ serão concct.lidas com, ou SCJ'9 
ortlcnatlo, não se abonando em easo algum as gratifica
cõcs de cxcrcici(}. 
· ~ 1.0 Sú por motiTo de moleslia provadase.co~ced~rá 
licença até um anno, podcnoo ser com orden~do 1ntetro 
até seis mczcs; e de então em dian~e COID metade do 
ordenado. 

~ 2. 0 Por qualrJltcr outro motivo ju~tificado a licença 
não exccdcni de seis mczes; c sendo com ordenado, fi ... 
cará sujeita no seguinte desconto: 

Da quinta parte, scntlo a licença nté tlous mezcs; 
Da terça parte., scnuo per lllais de úou:; at~ CJUatro

mczcs ~ 

De duas terças partes, sendo por mais tle quatr& 
mezcs. ~ 

Art. 3. o O tem~po das licenças ~o'nced.idas com orde
nado, suas reformas c prorogaçõcs de-ntro de um anuo,. 
a contar tlo dia em que o empregado entrar no gozo dll! 
primeira que obtiver no regimen deste Decreto, será 
.sommatlo para o fim tlc fazer-se o des:coo to de que trata 
o artigo antecedente. . · 

Da mesma fúrma proccdCT-sc-ha nos peri~ au
nuacs ulteriores. 

Art. 4. o E-m tod(} o caso, findo o praro maximo ~a li
cença, nada mais perceberá o empre~ado, nem será 
aquella renovada, ou prorogada, sem que este volte aO' 
elrectivo exercício tle seu eargo, e nelle permaneça por
tempo pelo menos igual ao lla auscncía determinada pel() 
gozo da licença. 

Art. tJ. o F'iearú sem efTeito a licença concedida., se o
~mprcgado que a tivet· obtido não entrat~ no gozo dcll(ll. 
dentro do prazo de um mez, contad'o do dia em que o: 
acto da con!·cssão fôr puhlieado no Diario Official, send& 
na C6t·t.e. Nas P!·ovíncias o prazo correrá llo àlia qu~ o: 
respectivo PrcsHlcnte marcar, tcnd6 em conta as d1s-. 
taneias c di mcuhladcs das connnun icaf:õcs. 

Art. 6. o Não se concederá licença áo empregado que,. 
tendo sido nomeado ou removido, não honver cnirado 
no cfl'ectivo exereicio do seu cargo. 

;Ârt. 7. o O disposto nos artigos antecedentes terá a:p
phcação ao empregado que perceber simplesmente gra
tifieação, eonsidr~rando-sc como ordenado duas ter'!as
J~liTI1_''4. Lle seus vencimentos~ 
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Art. 8." Fic~lo revogadas as Ji~po-;içCoe.~ em con·· 
trario. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro n Secretario de Est:Hlo dos Ncgocios da 
A~ricullura, Commcrcio e Obras Publica~. assim o tenha 
cnlcnditlo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em sele de Março de mil oitocentos c sPlenta. rpta~ 
dragcsimo nono da lntlepcndencia e do Imverio. 

Com a ru!Jrica thl Sua ~b!jc>l3de o Imperatlor. 

t:onrrtlc a João Frcllcrico flidtsen privilegio p:tra os mclho
ramantos fJH•~ realiwu nos n~ntilaii•Jre5 de c~r,;, c de s11~ in· 
'''nção. 

At tendr~Hdo ao qtw Me rcqncn·n JoJo FretlerÍf:•) 
nichsen, n lk conformid:tde com o parecer do ConsC·· 
lhciro Procurador da Corua, Soberania c Fazenda Nn
cion:tl, Ht•i por hem Conceder-lhe rrrivilcgi:o, por cinco 
a11nos, para os ml'!ltoram••ntos que realizou nos Yenli
ladores de raf,·~ dt~ Sl(;] ÍllVC·!ll(:to, privilegiadOS pef.n 
Deercln n. 0 1U37 de !7 de Junho de i8u7. 

Diogo Vl'lho Cavalcanti rle AlhiiiFII'rqur, tio Meu Cnn
~cllw, .Hini~lm n St•nl'l:trin dl' Esl:11lo dos Negocios da 
Agricultura, Comllll'rcio, e Obras l'nbliras, assim o 
tenha entendido ,. faç:t ~~\reutar. Palacio rio Rio de 
Janr~iro, em s~:i:e rk l\larr;n de mil oitocentos c setcnt;;, 
quadrat;••,;iiJlll llUilo da lndepcndl'ncia c do lmpcrio. 

Gom a rnlJri•:a de Sua .Mogesladc o Imperador. 

JJíogo lrlfw Cawlcanti de A.lb<•qucrqw;. 



.\CTO~ DO PODEi! 

DECIIETO N. -l'!Hfi-m; lO IJE ~IAHt}J JJE 18í0. 

Eleva á ctlt~~uria tle JJ,tl:dl,:i,, a ~,., .. ,;ãu de halalhit" H.'' Hi du 
serviço da l'PSI'na, "r~:ll)iz~ul" nu dislriclo tk Ita(lel'a da 
faxiua, ua l'ruvincia tlc S. l'aulo. 

A tlcnllf'ntlo ao fJHI' l\lt• rt'Jll'r'srn I ou o Pr<'.sit!cn! c da 
llrovincia de S.l'aulo, l!t~i por lwmllccrt'lar u st•gttinte: 

Artigo unico. Fira t·lclad:J :'t ratcgori:1 dt~ hat:dll<iu 
com quatro compauliia,, I' :1 Jllll!lcração de 1::?, do scr
vir.o da rcsnn·a, a ~t'rr:lo dt• [,:,l:dl!ão n.• Hi, OI'!2':111Ízatla 
no' districto de Ilaf't!~a d:1 F:l:\ÍIIa, na l'ro1·in;·ia dt> S. 
Paulo; rcn,g:ulo o llc,r•·lo 11." ;::n:J dt• 20 dt• '!:tio de 
18ü1. 

Joaquim O,·ta,·io ~elii:J.s, do Meu Conscllto, ~Iinislro 
r St'erclario de I·:~t:Jdo dw; 1'\rgocios da Juslit;a, assim o 
lnnlla cntrwlido e f:tt'a 1'\Ct'Uiar. Palario do Hio dt' J:t
Jwiro, 1'111 dez de 1\l:li·r:o dt• mil oitm·t·nlos t' seii'Hla, 
qnarlragPsimo IliJllO da l!lik[lt:llllcncia e do Iwpcrio. 

!ortq11im OctaL'io Nelficls, 

>wiiOQQiõ"' 

DECllETO N. !liflí --lll:: 12 DE ~unç:o DE 18í0. 

Approv;t o regulamrnt0 para o ;;erviço da Companhia Rio de 
.Janeiro Cily IIIIJll'O\'ClllCiltS. 

Hei por hem ApproYnr e l\faJHlar que se observe ore
gulamento para o seniço da Companhia Rio de Janeiro 
City Jmprorcmt'nls, que rom este baixa, assignado por 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do .Meu Con
selho, 1\finistro e Secretario de Estado tios Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido c faca exí~cutar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em doze de 1\J:(n;o de mil oitocentos e setcn ta, 
quadragesimo nono da IJJdependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Ltgestaue o Imperador. 

Diofio Ycllw Cawlcanti de .Albuqnerque. 
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llrgulamento ll ~I'"' ul!l 

"\rt. l." .\~ rd:r:l·' y, r·<Hl'-'fr·nirla> , ...... ,:. · tiverem 
t!c ser cunslr:•id:h f•r'l:i 1:u'•''''''liia l>t·. l:ttrti'rJ\L'IIlCilh 
vara limpez:i tbs ,·;l,;iis l! e.-~·:olu d:l:l :t.~·,,,,, 'plil\ iat•:; da 
r:id:u[l', Si~!td•J, 1'1111111 :<to, l'lill::idnnd:IS JICIII ~ ~~da I'Oll

dir;:io :t." do l'tlilll':l•'lo :lp['i'II\-III'J l'i'lu lknr•[il 11." lD:~:J 
de 2() du AIH·il d,; P·):ij', l'iHilrl ,,j,r·:l; pnidi•·:1,; perlt'll
ccnles ao Estado, ~··r,i::Ji·;\0 ri:: tu:l11s rJ-> i>l'il ik,c;ios r:ullCt]
d idos a 11 s 1 as . 

Os que a:; dr::~lrnirr::n 1111 d:i!illlilir'arcrll por qll:tll(lll'l' 
modo, alt':m rk inr·ri!TJ'rl'lll 11as j)('llas illlfi"''as Jll'ia 
Jllllla. Cantara :\lrlltir·i!';JI Jla:; po,;l11ras :l)'jll'lll:l![as flUI' 

)'orlaria do ~Iini:;l:•rio ![,, I111pr•rio de :10 de Abril dn 
18fli, serão prot:r•,;c;:~dos 1111:> ll!l'lllrls 1lo Ikrrdo n." 10!}1) 
do 1." de St•fclllltro dr· W!iO, ar!. :!.", ~ I.", e rll:IÍs leis 
r•Jil 1igor. 

,\rt. 2." A :lllforitLule I'Oillf'i'lrnlr! a CJIICIII, seg-undo 
a conrlir:ão ;)."do conl.rarlo, dc1 erúü l'I'I'Orrer não sú os 
('Hlprezarios, corno lambem os particulares p:1ra pres
tar-llws o seu apoio dr·ntru tios limilt•s l1·p:aes, :-;erit um 
engenheiro de nomr•a1:ão do l;ll\cr·rno lHt[ll'l'ial, ao qual 
competir:'! a insper·(io rlc todas as ohra~ r• :;erYi~os da 
cmprez:~. 

Art. :l." A Compan!Jía pod,•rú todas as vr•zes (jlll' julgar 
necessario reclamar o all'..:ilio da autoritladc tlo r•nge
nhriro do Governo, a fim rk que aos seus pn•postos seja 
franr1ueada a entrada em torlos os predios, eclilicios par
tieu,larcs, án•as, quintaes, r:liacaras, campos e mais lu
gares por onde houverem de passar, ou sr~ tirBrt~m rlc 
construir ou assr•nl:~r condur~lores, ranos dr• r!t•spl'jo, 
valias de esgoto r•. mais ohras nr•eessaria~ Jl:tr:t a exe
cução do syslrma por f'lla conlractallo. 

A mesma Llt'Hldade tr•r:'t a Companhia, qnanilo, depois 
de concluid:t:; as ol11·as, li· er !II'Cessidade dr·)'roadcr ao 
seu I'Xame, limpeza r. t:oncertos. 

Art. 4. 0 A cntraJ!a nos edilieios publicos, nas casas, 
prerlios g terrenos particulares para os Hns indicados 
no artigo antecedente, scrú SI'IUJH"e de dia, precedendo 
aviso ao respcelivo proprietario, ou morarlor, com an
teccdcncia de 24 horas, segundo prescrevem as supra
citadas posturas. 

Nos casos porém de exame, concerto, ou limpeza de 
olJras já concli.U.das, além das mai~ condi~õcs, a hor<l 



para tar:; ~crviço.~ será marcada de comlJinação· com o 
morauor do prt>d io o 

No~ casos impn'visto.~ on de força maior, o aviso pré
Yio n a COlUUÍllll('âO da hora JHHit~l'ãO St'l' uispensados, 
sen<lo esta marcada 1wlo cng<'nheiro do Governo c logo 
in ti ma da ao mora<lot·. 

Art. 5. o O engenheiro tlo Governo, quando lhe fôr 
requisitado o seu apoio, p1·ocurará entender-se com o 
proprietario ou mora<lor a fim de <Itte não se opponha á 
execução tia ohra, nem recuse a entrada requeriua pelos 
prepostos da Companhia. 

Se o proprietario ou mor:ulor não a ttcndPr ao cnge
nlJciro~ requisitará este a intervenção da autoritlado 
poliria! do districto, fJllC, na fürma da lei~ dan\ as provi
deut:ias JleCPssa rias a lim de cessar a opposição c pro
seguirem os tr:tbalhos. 

Art. O. o Os prepostos da Companhia terão um tilulo 
passado pl'la policia, c !'Cn'io olJrigauos a exhiLil-ó 
todas as vezes que apresentarem-se nos predios ou 
cditicios publicas ou particulares, em acto uc ser-· 
V Ít~O. . 

i·:stcs litnlos serão passados gratuitamcnteerilvista 
de retjuisição que ao Chcft~ de Policia JizPr o reprcscn-: 
t.ante da Companhia, por rscl'ipto, eom as intlividna
çücs JWCI's~arias f}nanlo ao llOllll', hlatlc, estado, natu-. 
ralidadc, c mais car:tcteriscos do prrposto. 

Quando al,!.nun preposto deixar o serviço da Compa
nhia, o n~prt~scntantc dclla dt'volverá á policia o res
pectivo titulo: c se rstc fôr extraviado, fará constar 
áqtwlla repartição, JHihlicamlo prla imprensa que tal' 
individuo não restituiu o seu 1 itulo, mas tlcix.ou de 
pcr.tenccr ao serviço da Com p:mh ia. ~ ', 

Os prepostos subalternos da Companhia usaráõ, em 
servi<;o, ue blusa azul com c in tnrão tl'Ü ·couro c honct 
da1]udla cc)r, sobre cuja palia· ltavcl-'á ul1la' chapa tle 
metal amarello com :ts inieiaes-C. C. 1.-

Art. 7. o Se os propriet:trios ·flue tiv~~r"cm de reedefi
car seus prcuios, ou de nelles fazer obras n'ovas forem 
embaraçados pelos canos e galerias existentc.s em seus. 
terrenos, de modo a não poderem executar o plano das 
ohras, participaráõ á Companhia a fim de mandar re
mover o embaraço. 

No caso de desaccordo o engenheiro do Governo deci
dirá, se com alguma alteração do plano as obras podem 
ser levadas a etTeito sem prejuizo dos trâbalhos da 
Companhia, ou se a Companhia deve remover os seus 
canos ou galerias. Nesta hypothcse ~~ despeza será por. 
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conta ela Companhia, salvo se os proprictarios dos ter• 
renos tiverem sido previamente indemnizados po1 
cfla. 

Da decisão do cngrnheiro poderão as partes recorrer 
p:u·a o Governo Imperial. 

Art. 8. o 0:~ proprietarios que quizerem tt>r maior 
imnu•rv de eano5 on outras obras de e.s!!oto em seus 
prPdios, aléln tlaquellas a que tem dircüo pelo con
tracto, ou que nas rceuiHcaçücs ou reparos tiverem de 
tocar 110., qne a Companhia tiver anteriormrnte assen
ta:lo, fariio ;, UH'Sllla uma rt•quisição por r:-:cripto, de
clarando a~ ohra~ que pretendem fazer e ourigamlo-se a 
irulcmnizar a i rnportancia rt•spcct iYa. 

Essas obra~ , con~idcraclas ext raordinarias , serii<> 
p••los propril'larios pagas á Coti1p:mhía, de conformi
dade com a tahella tle preços em vigor. 

Ar.t. 9. 0 &e dul'anle a constnu·cão dos tres districtos 
contractados, levantarem-se sobr.atlos nos prrdios ter
reos, oncln pela Comp:mh ia tcnhão sido colloc;ulos canos 
tle despejo, o~ re:-:.1wcti\"OS proprietarios terão dirrito 
a ~~xigír mais urn cano com a respectiva hacia, como 
se ta••s predios jú fossem de sobt·ado na primitiva cons
truc,:ão da:-; o liras da Companhia. 

Art. 10. Os JWOprictarios dos predios de sobrado, a 
(ruem conYinr t1•r súmrmte um em vez dn dous canos de 
des~wjo, a qtw u•m direito, participaráõ ao engenheiro 
do Gov1'rno a dt>..-istencia que fazt•m. 

Urna cópia dessa desistt-ncia serú rcmcttida á Com
panhia, a Hm de qnr, se no futuro o proprietarío tentar 
fazer valer o 1Jircito Llc que desistiu, isso lhe possa ser 
proYatlo. 

Art. lL Os prrdios ou rflificios que para o futuro se 
construirrm no~ limitrs marcados no plano geral para 
o '3crviço da limpeza t.las casas da citlaue c esg-oto das 
agnas plnYiac·s~ Hradü snjt~ítos a t:na t•stahderida, de
v•·ndo o sen·iço do t'sgoto ser feito pela Companhia e 
á sua custa. 

Art. t2, Os proprirtal'ios dos predios edificados fórà 
do alinhamento das ruas ou estradas pagaráü á Compa
nhia a UI'Stwza fl'i ta com a porção de cano de esgoto 
que fõr da parte exterior do prctlio até ao alinhamento 
da rua ou t'slrada, quando nestas c p<'la frente do prc
dio pas~n o coJu.luctor gei·al destinado a receber o en
canamento parcial. 

Art. t:l. Em qualquer rua que para o futuro ~c abrir 
dentro do perinwtro do~ trr:' districtos das obras con· 
tracl31las. a Companhia será obrigada a construi!' () 
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rr~prctiro COU11Ur.tor ~rral dos dr.~prjo~, Jogo que nessa 
ru1 se l'lliflear o primeiro pn~dio. 

Art. I L O; prPdios que sn r1lillcarrm nos futuros 
rlistrictos, qtw a Crnnp:mhia na fúrm:t do ~ ll da con
dição 2.a do contr:~cio tÍYI'l' dt• formar, g-ozarúõ 1los 
]lli'SlllOS direitOS t' l<~rão OS lllC'SlllOS OllUS doS tres UÍS
trÍCtOS já contraetados. 

Art. t5. A Companhia :mnunciará pelos jornars, c 
p1.rticularmentc por cscripto, aos moradorrs dos prr
tlios em que as ohras se arharrm completa~~ o dia em 
que cll1~s drvrm principiar a servir-sn dos canos de 
!lrs pejo:;;, a fim dP que fiqurm na intrll ig-encia de qtw 
dr rntão em diantr nenhum oulro meio de des-prjo lhr~ 
ú permittido. 

Art. tü. A Companhia {• autorizada a rrcrbcr dirrcta
mPntP, nos prinH•iros quinze 1lias dos mer.r·~ de Janeiro 
r Julho, durante o tempo do privilegio, dos proprieta
rios dos prrdiog ou f'llilicios publicos ou particulares, 
não snjrito; pda Ll'i dr. 16 de Ahril rlc i84':.t ao impo~to 
1la drcim1 urh:tn:t, :~ taxa annual flp 601~000 de catla um 
dos prPdios ou c1HHcios rm que o systcma de esgoto s{~ 
:1ehar rm cx.rcução, um:t Vf'Z qu:~ o~ mrsmos não pstrjão 
inl'lnidos Pm qu~lqm·t· dos c:tsus 11Ut' o.~ i~então do pa
gamento da dt•eima. 

A rohr:mça deita taxa sü prinripmr<í a ser frita nos 
predios f'IH que o sy.stPllla tt•Hha funccionado pelo 
mrnos trl's mczPs. 

Art. t7. Srrão rx.cluidos das contnS' npre~cntndas 
pela C')tnpnnhia scmestralnwntP :10 Thc.;;ouro Nacional, 
prlo scn·L:o do rsgoto, o.s predios <JilC ~e acharem drs
occnpatlos, srj1 p·Jr rsLan~m 1•m ruin~~~ mn Yirtude de 
incendio nu qnalqurr· causa, s1j:t ppr ~l)rt~m entrado 
t~m ohrns tlc rrconslrnccão. P:n·a rstc.•lilu·o Adminis
trador da Hcr·f•hrdoria ·cnviarú t·m trmj1o ao Pnge
Jllwiro do Go\ l'l'ltn uma rl'l;u:ão l'sprcifir:mdo ·os prrdios 
c as causas de isf'nção da <leeima acima . .ilrdar:~das. 

Art. 18. Emquanto as obras tlo;; tn•s Jistrietos, ou 
dos que para o futuro se tenhão de construir_, se não 
acharem completas, os lançadores da ·Hocd)cdoria do 
Município farão, conjnnctamente com o "lançamento da 
decima urlnnn, o alist:~mcnto dos predias · rm que o 
!'ystcma de c..-goto já sr adtar em execução~ sPndo uma 
cúpia anthcntica enYiada ao engenheiro do Goveruo, 
para depois de vcrific~l.r a existrncia r. rstado das obras 
po!ler certificar c authenticar as contas da Companhia. 

Entretanto :1 Comp~mhia rrmettrr:'t mensalmente ao 
Pll0"t'Jlhrirn do fion•rnn lllll lll.1pp:t dt~ todo.<;; ft<;; pl'PC]ÍO.", 
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rujos ranos dr. esgoto começ:~rcm a funccionar, p~H'a que 
drpoi~ de f'xaminal-os transmitta ao Governo a devida 
participação. 

Art. !9. A Companhia, na fórma do seu contracto rr
r.ebaá scmc..;tralmcnte da Illma. Camara .Municipal, no~ 
mezes de Janeiro e Julho~ durante o privilPgio, a quan
tia de 12:000~000, pelo custeio, conservação e limpeza 
da~ valias de esgoto das aguas pluviacs dos t.rcs d is
trictos contractadm•. 

O pagamento dessa quantia só prineipiará a ser feito 
seis mrzes depois de promptas as ditas valias. 

Art. 20. As obras de reedificações e rrparos feitos 
nos esgotos dos predios pertencentes ao E~t.aflo, serão 
pagas á Cr11npanhia pelo l\Iinistcrio :t rp-1e pertf'ncerem, 
á vista d:t rPspectiva conta anthenticada pelo engc
nhci ro do Goveruo . 
. Art. 21. De trcs em tres annos a Comp;m!1 ia apre
~entará á npprovação do Governo uma tabülla dos preços 
em que lhe importárão a mão de obra c materiacs na 
construcção de suas obras. 

Por ess:1 tabclla, depois de approvada pelo Governo, 
se calculará a importancia de qualquer obra que os pro
prictarios tiverem de pagar á Companhia, tanto nas 
construcçõcs por ellcs exigidas, seguntlo as disposições 
do respectivo contracto, como nas indernnizaçõcs a que 
a Companhia tiver dirrit.o. 

A tahclla do tricnnio vigor;Jrá para todos os paga
mentos, cm(Jnanto outra não fur approvada pelo Go
verno. 

Art. 22. Os desenhos c orçamentos das ohras ncces
sarias para a construcção dos vasos e latrinas, de que 
trata o§ 6. 0 da clausula 2.a do contracto, serão apresen
tados ao Governo para sua approvação, antes de dar-se 
execução ás mesmas obras. 

Os vasos c latrinas serão collocados nos lugares mar
cados pela municipalidade. 

Art. 21. Totlos os damnos que a Companhia causar ás 
obras publicas ou particulares ~erão por cJia indemni
zados, e vice-versa, todos os damno3 que forem causa
dos á Companhia pelas obras publicas ou particulares 
Jhc serão indemnizados. 

Art. 21. O Png-cnl~ei r o do Governo cxamin:.ll'á espe
cialmente S(~ :J.S ohra~ da Companhia já executadas_. e que 
se forem construinllo, estão de accordo e marchão de 
conformidade com a~ eondif:Gi;s r~;tipuladJ.~ no contrac:---~ -. 
fi) C J))pi'OVad.'l~ JlO pl:JWl !!<"1':1! fhs THPSnl'lS oh:--~~-:{-r ~r 1.' 
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r.on:-:;rrvaç.;"'io tldla::; é manti1la de modo a prestarem-se 
pc~rfeitamentc aos devidos fins; e se o processo de drs~ 
infccç;J:o das matcri:-~s fecaes, nJs cas:1:. de machinas de 
cada úislricto, satisfaz ~ws prcccit.os da arte, sem preju
dicar a salubridade publica. 

Art. 25. VcriJic:mdo a cxistencia 1lc qualr[uer falta 
no preenchimento das condições do contracto, o enge
nheiro do Governo intimará ú Comp~mhia para repara l-a 
completamente no prazo que designar, sob a commi
Jl;l.Çâo da multa facultada pelo mesmo contracto. 

Se, flndo o prazo marcado, continuar a falta notada, 
o engenheiro dará conta do oecorrido ao Governo, que, 
ouviwlo a Companhia, fará eiTectiva a imposição da multa 
no grúo que entender de justiça. 

A dcci~ão 1in::~l scrú communicada á Companhia por 
intcrmcdio do engenheiro, c ao Thcsouro Nacional, para 
os competentes effcitos. 

Nas rcincil.lencias proccdcr-sc-ha do mesmo modo, 
mandando-se nos casos urgentes fazer os reparos ncee~.:.
sarios c sanar as faltas existentes á custa da Com
panhia. 

A1·t. 2G. São auxiliares do engenheiro do Governo 
na fiscal isaç:to d.o serviço da Companhia, os agentes da 
munieipalidade c da policia, que, sem prcjuizo de 
qnaes1111Cr outras attrihui~.õcs c deveres, lhe parlicipa
ráü tlircctarnente por cscripto, apenas cheguem ao seu 
conhecimento, os a~cidentes que embaraçarem ou in
terromperem o mesmo serviço nos districlos c quar
teirões respectivos. 

Art. 27. A Jerivação da ag-na dos encanamentos tlas 
ruas, a que, scgtmdo o ~ 8. o da condição 3.a do con
tr:H~to, a Companhia tem Jircito para o supprimento dos 
flusiting trwks e lavagem dos vasos e latrinas puulieas, 
:sr.r:\ sohrnst.ada tmbs as vezns que o Inspcctor geral das 
Obt':ls Publil'as flemonstrar ser em prcjuizo uo abastc
timcn!o da cidade. 

Para evitar qualquer inconveniente á salubritl:u]e 
publica a Companhia será avisatla pelo Governo, para 
que dentro de um prazo r:1Zoavel trate de ha\'er por 
o!! tro motlo a agua que lhe f(•r Heeessaria. 

Arl. 28. As questões que ~usntarem-se entre a 
Companhia e o Goveruo na {''U~cilção do presente regula
nwnto serão decididas por arlJitramento, na fúrma csta
iH'lt'cid·t no rontraclo. 

Art. SG. Nos ca~os omi~s.og no presente rcg-ulamrnto 
~ Companhia rwdir;·, ao (~oVPI'liO :ts prnvid!~n~ias que 
.iulg~1r HL'Ct'S~lrias p:.tr:t !iel cx.erut:Jo do sel.A rontr:H:lo ;· 
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c as que forem expedidas fic:1rúõ desde logo fazendo 
parte provisoriamente do mesmo regulamento, alé que 
na revisJo deste scjão definitivamente approvadas, 
substi tu idas ou altcrauas, como ao Governo parecer 
conveniente. 

Palacio do lHo de Jane'iro, em 12 de Março de 1810.
Diogo Velho Cal;alcanti de Albuqu,erquc. 

DECRETO N • 4488-DE {7 LE 1\IAflÇO DE f8jÜo 

Abre ~o l\Iiuistcrio da Marinha um erctlilo supplcmcn~!l-& de 
.. 38:iSS3S918 para as dcspczas da rubdca- Contadoria de 11a-
rinba. · 

Sendo insufficicntc a quantia votada pela L.ci n.o Hi07 
de 26 de Setembro de t.8li7, que v i gora no cxercicio 
(}c 1869-!870, em virtude do Decreto n. o 17:}0 de 20 
de Outubro de 1869, para as dcspczas da ruhrica-Con
t.adoria de Marinha,- do .Ministerio da Marinha, no 
oi to exercício; Hei por hem, na conformidade do § 2. o 

do art. 4. 0 da Lei n." ti89 de 9 tle Setembro de 1H!'i0, c 
tendo ouvido o Conselho de 1\Iinistros, abrir ao mrsmo 
1\finisterio um credito supplemcntJr de 3S:r>83~HJH. 

De~lc ::l.Ugmento de dcspezJ flar-~e-ha conta :i Asscm
hléa Geral Legislativa em tempo Ollrortuno, para Ret· 

dcfin i ti vamen te a pprovado. 
O Barão de Cotcgipe, do l\lcu Conselho, Senador do 

Impcrio, 1\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Marinha, assim o tenha entcJHlida e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dczJsctc de l\Jarço de 
mil oitocentos e setenta, quatlragesimo nono da lndc
pendcncia c do lmperio. 

i:om a ruhrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

Brtrüo de Cotr.fJÍpr, 
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DECRETO N. 4189-DE 22 DE l\HRÇO DE t8í&. 

Renova o prazo do privilegio e a subven_ção concedidos á As
sociação Scrgipensc pelo DecreLo· n ;;-ÜlS7 de 14 de OuLUbí·o 
de 1S1H. 

Attendendo ao que Me requereu a Associação Sergi
pcnse, e de conformidade com a Minha lmmediata He
solução de 25 do mez ultimo, tomada sobre o parecer 
da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Es
tado~ exaraílo em Consulta de 10 do referido mez : Hei 
por bem Concrder á mesma Associação renovação por 
dez annos, contados da presente data, do privilegio e 
da subvcn~,;ão para o ser v iço de reboque por vapor nas 
barras da Província de Sergipe, sob as condições e clau~ 
sulas constantes do Decreto n. o .J.Mi7 de !4 de Outubro 
de 18M,, com a srguinte modiHcaç.ão : 

O privilegio renovado não excluirá o serviço de re
boque de embarcações feito por emprezas que tenhão 
sido organizadas, e estejão etl'ectivamente funccionan
do em alguma das barras da referida Província depois 
do dia 5 de 1\laio de 1868, em que terminou a con
cessão primitiva. 

Diogo Vrlho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocius 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faca executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro, em vinte e do"us de ~brço de mil oitocentos e 
setenta, quadragc:;imu nono da Iuúependencia e du 
!mperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Dioyo Velho Cawlcanti de Albuquerque. 
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DECPtETO N. (1í90-DE 22 DE l\1.\RÇO DE 1870. 

Concede pl'ivilegio :! João Luiz LoLh para o fabl'ico c vcnrla. 
de colchOés, almofadas ou coxins clasLicos, de um systcma de 
sua invenção. 

A !.tendendo ao que Me requereu João Luiz Loth. c de 
conrormidadc com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania c FazcndJ Nacional, Hei por hem 
Conceder-lhe privilegio por cinco annos~ para fabricar 
c vender colchões~ almofauas ou cox.ins clasticos de um 
systcma de sua invenção. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque~ do Meu Con
selho, 1\linistro e Secretario de E:-;tado dos Negocias da 
Agricultura~ Commercio e Ohras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte e dous de 1\larço de mil oitocentos c setenta, 
quadragesimo nono da indcpcndcncia c do lmperiu. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 4~91- DE 23 DE l\IARÇO DE 18'70. 

Concede a Charlcs T. Bright e outros autorisação para, por 
meio de uma Cornpauhia que organizarem, construirem c 
custearem linhas telegraphicas sulnnal'iuas cull'e o uul'le e 
o sul do Imperio. 

Attenctcndo ao que Me requerêrão Charles T. Brig-ht, 
E. B. \Vcbbe WilliamF. Jones,Hci por bcmConceucr
Jhes autorização para, por meio da Companhia que orga
nizarem, construirem e custearem linhas telegraphicas 
submarinas entre o norte e o sul do lmperio, mediante 
contracto celebrado de accôrdo com as clausulas. qae 
eom este baixão, assignadas por Diogo Velho Caval
canti ~e Alhnquerque, do Meu Conselho, 1\linistro e Se
crctano de Estado dos Negocio:; da .Agrit.:ultura, Com-
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mcrcio c Obras Publica~, que a~sim o tenha cnlcntlhJu 
c faf':l executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte 
c tr;Js de Março de mil oitocentos e setenta, quadra
gcsimo nono da Indepcntlcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Itlagestade o Imperador. 

Diof)o Velho Cavalc:mti de Albuquerque. 

~lar:sulus a que se refere o Decreto o. 41Ut desta data. 

L a O Governo hnpcrial concede [\ Companhia que 
f<lr Grganizada por Charlcs T. Bright, E. B. \Vebb e 
'Vi !liam F. Joncs autorização para a construeção e cus
teamento de linhas t.elegraphicas submarinas que, par
tindo da capital do lmpcrio e sc~uindo o li L tora l, vão 
1.crm i na r ao norte, na ciçladc de Santa Maria de Belém 
do Pará, e ao sul, na de S. Pedro do Rió Grande do 
Sul. 

2. 8. A linha do norte tocará nas Provincias do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Dahia, Sergipe, Alagôas, 
l)crnambuco, Parahyba do Norte~ Hio Grande do Norte, 
Ccarú, Piauhy c 1\luranhão. 

A linha do sul tocará nas Províncias de S. Paulo, 
Paraná c Santa Catharina. 

Os pontos dessas Províncias, em que dcvcráõ tocaras 
linhas tclegraphicas do norte c sul, serão designados 
no plano a que se refere a clausula quinta. 

3. a A linha do norte poderá cü troncar-se nns linhas 
transa llau tieas entre o llrasil c a Europa, ou America 
do Norte, mediante os convenientes aju,stcs com as 
respectivas companhias, devidamente approvados pelo 
Governo. 

Da mesma fôrma poderá a linha do sul entroncar-se 
nas que se estabelecerem entre o Brasil e o l\io da Prata. 

Pangraplw unico. O Governo reserva o direito de 
conceder igual favor ás linhas tclcgraplJicas terrestres, 
que se estaheleecrcm por conta da administração pu-
Liiea, ou por em preza parlicul::lr. . 

4. a O p1·azo da concessão será de sessenta annos, 
contados da data das presentes clausula-;. 

~ L o Duran t.c esse prazo nenhum outro telegrapho 
submarino pntlcrá sor cstabclc,~ido de qualfJUCr ponto, 
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onJc a cmpreza tiver estação. para outro em it.lcntica 
condição, por toda a extensão das respectivas linhas do 
norte c sul. 

§ 2. o Fica salvo ao Governo estabelecer communi
caçõcs telcgrapho-clcctrico-tcrrcstrcs em CJUalquer di
rccção e pelos pontos que julgar mais convenientes, c 
do modo que melhor lhe parecer administrativa-
mcnte. ou .por meio de empreza particular. . 

§ 3. o Na parte do littoral, em que achão-se colloca .. 
dos ou vcnhão a collocar-se fios clectricos terrest1·cs 
na conformidade flo paragr:1pllo nntccedcntr, tica livre 
aos expctli1lorcs a transmissão dos telegr::nnmas pelos 
c:ll1os suhmarinos ou pelos referidos fios. 

ü.a Antes de encetarem-se os respectivos trabalhos, 
a em preza ucverá :tpresen ta r ao Governo o plano das 
linhas, no qual se designêlráõ os pontos de immcrsão c 
cmersão dos cabos, e as diversas estações tclcgraph icas. 

~ 1. o O Governo terá a faculdade 1le fazer nesse plano 
:-~s alterações quo entender convenientes, entenden
do-se que o approva~ se dentro de trcs Inezes não as 
fizer constat~ á em preza. 

Esta ~wr;í oh r ig:Hla a a ttendcr ás a Iterações, soh pcn;t 
de annnllarào da concessão. 

~ 2. o co"nclnidas as obras da cmprcza~ dcvcr:í. esta 
apresentar ao Governo o plano definitivo que tiver sido 
adaptado, com plantas topographicas, nas quaes se es
pccilicarúõ os pontos de immcrsão c cmersão dos cabos, 
as suas li~ações com a terra, as estações telegraphicas, 
a son1lagem e a na Lu reza do fundo do mar, por ontlc 
aquellcs estiverem assentados. 

Estes trabalhos serão cn L regues ao Governo dcn tro dos 
dez primeiros annos da concessão, sob pena <lclle os 
mandar fazer ú custa da em preza. 

G.a As linh:-~s devcm comccar a funccionar em toda a 
sua extensão dentro do prazo de dous annos contados da 
uata deSt:lS elausulas. 

§ l.o Salvo o caso de forç.a maior, juslifica<lo pe
rante o Governo, qnc julgarú da sua proccdcncia por De
creto, com audiencia da respectiva Sceção do Conselho tlc 
Estado, a omissão daquella condição importará annul
lnção da cunccssão sem mais formalidade alguma. 

~ 2. o Todavia, se a empreza tiver começado os traba
lhos, de modo que uma das linhas, llo norte ou do sul, 
esteja funccionando clfcclivamcntc no prazo m:1reado, 
eximir-se-Ita da pena romminatla, paga11do a multa LI(~ 
4:000JWOO JH'Io primeiro semestre fJue cxectlí~l' o mesmo 
p1·azo, f' do dqJ~r·o pPln s1·g·undo ~;''llli~-;tre, ctdnr~wdo a 



ronr.essJo, :~e no fim tlc~tc não estiverem concluiJa~ to .. 
(las as ohr3s, c ambas as linlws funcciCinando em toda 
a sua ex tensão. 

7.a A cmpreza obriga-se a conservar todas as suas 
•'onstrncçüt~~, appan~!hos c 1~abos em bom estado, de mo
do fJUC nJo haja interrupção na transmissão do'i tele .. 
grammas em toda a extensão das linhas. 

~ 1. o Se a in tcrrupção em qualquer das linhas fôr de 
mais rio dons até oito mczrs, a rmprcza pagará a multa 
dr 1:000~000 pl'!o terreiro mez, 1le 2:0005 pelo quarto. 
r assim por diante rm progrrssfto arithmetica até o oi
tavo mrz. 

§ 2. o Sr a intcrrnp(ão exceder de oito mczes, salvo 
o r:1so 1le força maior justificada perante o Governo na 
conrormidadc do que a este respeito fica declarado na 
rlansnla st>xta~ caducará a concessão. 

8." A emprcza obriga-se a recebei' e transmittir o~ 
telegrammas tlo Gon~rno c do publico para qualquer 
das suas estações pelos preços que serão estabelecidos 
em uma tarifa approvada pelo Governo. 

Os despachos ofliciacs terão preferençia a quacsquer 
ontros, no caso de urgencia, c pagaráõ .dez por cento 
Inf'lHlS Pm rl'la0ão á tarifa do publico. 

~ 1." A recf•pç.ilo e tl'ansmissão dos tclcgT:-~mmas na~ 
r~l.:tçõrs danmpl'cza sorão feitas por telcgraphistas do 
qu:ulro da Dirccçiio Grral dos Telc.~Taphos do Imperio., 
por esta Hcpartição nomeados e demittidos livremente. 
§~."Os vencimento::. fios tclegraphistas assim em

pregados no ser v iço da em preza serão pagos por esta 
ao novcrno. 

§ 3. 0 Na falta ou impedimento de. telcgraphistas do 
cruadro poderão ser provisoriamente empregados outros, 
avisando-se á Dircctoria Geral dos Telegraphos para 
approval-os. 

~ 1-. o De trcs em trcs mezes se procederá a ajuste de 
r-on tas cn tre o Governo c a em preza. 

n.a A em preza obriga-se, soh pena 1le caducidade desta 
concessão, a deposita r, seis mezes depois de promulga
do o respectivo Dcct'eto, como garantia de sua execução, 
em qualquer Banco de Lontires, a quantia de quatro 
mil libras esterlinas á disposição do Governo do Bras i~. 

~ t. o Será levantado o deposito $ómente quando as h
nhas do norte c do sul estiverem funccionando em toda 
a sua ex tensão. 

§ 2. o O deposito reverterá para o Estado logo que fôr 
(lPcl:lr:lda a r.adncillade da concessão, de conformidade 
('L'il1 :1 r husu l:l St'X ta P s~us paragTa pl:os. 



10. 2 A rmprcza poderá dc~apropriar~ na ft'trma da Lei, 
os tr.rrr-no~, madeiras r. outros materiaes necessarios 
p:~ra o estahrlrcimento c custeio das linhas, estações e 
postrs destinados aos fios tcrrrstrrs, que forem indispcn
~avt'is para ligar os cabos snhmarinos :'ls JlH'smas 
rs taçõrs. 

H .. ~~. A!' Lri~ r Regulamentos que regem aclualmcnte 
os tf•lcgrapltos no Brasil, ou que forem para este fim dc
rretados, scrãoapplirados :'ts linhas de que trata a prc-
sf'nte concessão. . 

12." O GoYrrno fiscal isar:'t, ~~orno cn temlcr conve
niente, todo o serYiço da ~~mpreza, a que se refere rsta 
conressiTo. 

J:La O Gon~rno reserra-se a farnldadc de suspender o 
~:rrvi(O trlrg-r:-aphico nas estações da empreza para toda 
a conespondenda, ou p.u·a certa classe delta, por tempo 
limitado on indctcrmin:ulo. 

Em todo o caso o Govrrno ohrig-a-sc a png:u· [t f~mprrz3 
o pr:cço c~qniv:1lente :10 fJilC tin~r pPrc~·hido no prazo an
trnor c Igual àqnrlle durante tpw tiver lugar a su:l.
prnsão. 

l'J .. n Findo o prazo da ronr-cssão fixa(lo na clausul:-. 
\.a, rcr(•rtl~rúõ para o Estarlo, sf•rn indt~mnizac:ão 
:dguma, todo o matnrial 'das linhas. as estarilr'.~ t'depr·n
dt>ncias destinadas ao regular andamento do s~·niçn 
tt•lr.Q.·rapllico. 

t:i.a Em qnalqnrr lf•mpo, dqw.is dos lO prirnriros 
:Jnnos. contados do dia em que romrçart'm a fnnccionar 
as linhéls em loda a sna rxtrnsão~ potlrrú o Govenw res
gatar as linhas lrlegrapltieas eom as rc~i·í~clivas Ps
laç.õcs r drpendencias. 

o prrço do resg-ate sera fixado pela importancia das 
()liras no f~st:tdo t·m que sr aciwrrm, entrando na ava
li:t(JiO sómrntr :-~s dcspt'zas de dirrcção e administração 
d~·~sas olJr;ts I' o valor qnc o material r mão de obra 
rcprcscn ta rem. 

,\ avaliação será feita por ar h i tros. 
1ü.a Igualmente por arhitros, e no Brasil, serão deci

di(las toclns ::~s questões que sugcitarcm-sc entre o Go
YrTno c a t>mpreza sobre seus direitos e ohrigaçõcs. 

t7.a Para a nomeação dos arbitras, conforme as clan-
'lila~ :~.ntt~rNlentcs, segnir-se-ha o seguinte: 

~ f." 5B não ronrorJarem as partes em um só ar h i tro, 
n•lllli'Jr;í 1·ada urna o seu. 

~ 2. 0 Havendo din~rgencia f'ntre os dous, as partes 
''':~o:ll~ráfi um lt'!'C'I~iro, q11e dcriclir:.i sem recurso 
:tl:\::1111. 

1.-.ltll H. 
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~ 3. o Se não chegarem a acc~rdo, a Companhia no
mear:í um Consclheir·o <le E-:tado; e este será o terceiro 
arbitro. 

§ 1.. o Quando honvrr nrreg~idatl~ de arhitramento 
rm qualtJUC'r hypotllesl'. uma das partes dari·l aviso á 
~mtra~ tlcclarawlo o seu arbitro. ~e tlenfro d1~ 30 dias a 
outra parte não commuHiear a ~ua escollw, entcnder-se
ha que aceita o proposto. O me!;mo se praticará quanto 
ú nomeação do terceiro ar h i tro. 

§ ti. o No caso tlc resgate das linhas~ ou de questões 
technicas, a escolha dos al'lJitros por ambas as partes re
cahirá ~~m pl'oftssionacs. O terceiro arbitro será sempr6 
Conselheiro <lc Estado, livremente nomeado pela em
preza, seja ou não profissional. 

18. a No caso de caducidade desta concessão ticará o 
Governo inteiramente livre c habilitado a transferil-a 
a qualquer emprezario, sem que a empreza possa re
clamar cousa alguma a titulo de indemnisação e apenas 
com faculdade de dispot· do material que lhe pertencer, 
IH'eferindo sempre ao Governo, se este quizer ficar com 
elle, ou por ajuste com a mesma emprcza, on pelo preço 
qtw outros se propuzerem a pagar. 

,19." A cmprsza se obriga a ter nesta C~ r te um repre
sentante com plenos poderes para tratar c re~olver di
rectamente com o Governo Imperial as questões emer
gentes, ficando entendido que quantas surgirem entre 
cll:l e o Governo, ou entre ella o os particulares, serão 
trata da~ e r e sol vidas no Brasil. 

~0. a No caso de ter a em preza cumprido todas as con
diçung desta concessão, e de caducar a cortvenção inter
nadonal. que concedeu a Pie r A. Balestrini o estabe
lrcimento do cabo submarino entre a Europa e o Brasil, 
scrú preferida a emprcza para levar a ctfeito aquellc 
servt\O em igualdade tle circumstancias, depoi.s de con
curso ahc1·to sobre as bu:-;cs que o Gover·no jalgar con
Vt'Hit'n tes~ c se e~ te não rc~olvcr renovar a dita con
vc~ll(ão. 

21.a. Declara-se qne á cmpreza não competiráõ outros 
favores, além do:; mencionados nas presentes clau
sulas. 

Palado do Rio de Janeiro, em 23 de ·l\l:tr~o flc 1870.-
Dioqo Vt>llta {.'a,·off'rwfi "" Allmq,uwquf'. · 

----
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nECR ETO N. ~\92-DE 23 DE 1\L\nço DE 1870. 

Corwe<lc ú eomp:Htllia, que Stcphcn nusk & Comp. e o cnge~ 
nbeiro André Rebouças organiz:trcm, autorização para cons
Lruircm dlicas nas enseadas da Saudc c Gambôa do porto do 
ltio de Janeiro. 

Attendendo ao que Me rcquerêrão Stephen Busk l\ 
Cornp. e o engenheiro Andl'é Rebouças, e de conformi
dade com o Decreto n. 17~ti de 13 de Outubro de 1869, 
Hei por bem conceder á companhia, que incorporarem, 
autol'isação para construir, nas enseadas da Saude e dii 
Gambôa do porto do R i o de Janeiro, dócas de importa
ção e exportação, e um estabelecimento para a repara
ção de navios pelo systema de .Edwin Clark, mediante 
as clausulas que com este baixão assignarlas por Diogo 
V e lho Cavalcanti de Alhuquerqur., do l\leu Cünsdho, 
.Ministro e Sccretal'io de Estado dos Negocios da Agri
cu I tura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte tres ·de l\larço de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da Inuepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua rtfagestade o lmperadot·. 

Diogo ~-ellw Cttvalcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se refere o Decreto n. 4492 desta data. 

L a O Govel'no Imperial concede á companhia que fôr 
organizada pelos negociantes Stephen Busk & Compa
nhià c pelo engenheiro André Rebouças, autorização 
para construir, nas enseadas da Saude e da Gambõa, no 
pol'to do Hio de Janeiro, dócas de importação e exporta
ção, e um c~tahelecimento para a reparação dos navios 
no systcma de Ellwin Clark, tudo de conformidade com 
a planta .! .. wral, scllatla em 13 de Dezembro de t867 e jun
t,l á petição inicial do:-; emprezarios, com as modilica
rões auiante declaradas . 
• 2. a A incorporavâO da companhia deverá verificar-se 
dentro do prazo de dous annos, contados da data da 
promulgação do Decreto dr concessão, sob pena d~-·---
rfll,·:n a mc~Iu;,, . _. /~· fi A~~ •. 

/ í'\'..._ N \.•,.1,4/j'" 
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0 f1111dn r;q1iL;tl :Ja CUlllp:lllllia ~-t~l'Ú dt~ de~ lllill'ulllth, 
c rL!u l'udn;\ :::;L'l' allc·r;ulu sem aulurisaç;iu tlu Gu
Yt~rnu. 

:1." 0 (;oVCI'llO CUilCt~de Ú companhia O direito ue des
Jjii'tq_ll'Í~II.~JU, na fúrllla do lh.!Cl'dO 11. lGüfi Lle '!.i ue Ou
tubro di~ U););)~ dos lCl'l'l'IIOS parlil'Ulare~, pr~dio'-' C hem
fcilol'Í:tS, adjacentes ás enseadas da Slimle e da GandJôa, 
qtw forem necessarios ás construcções das llúcas, do ap
!J:trt~!lw de ruparat;ão dos navios e ue suas dependencias. 
o, terrenos de marinhas lhe serão aforados de cuufor
Jttitlade rum as leis vig-e11tl~s. 

r~. a 1h obras t-~ os trabalhos •1uc a companhia se olll·iga 
a t'\.t~t~lll:tr, COll::iÍSlirúCi: 

i. o l\a c•xravaciiu da . ..; CHSt•adas da Sawle e da liambúa 
!'ara !lu·.-~ da!' a pr:urundidade 11eressaria á llurtuaç<'iu, em 
l (ld:t <t llla l'é, de na v ius tle I' a lado do 11uvu melros. 

'::?. u ~a roll~ll'lllT~Iu de t.:.Út~~ e mollws com tudo ú lllalt'
ri:t!Her~·.-:sarin au ,;ml~:tnlUC e desembart{Ue <le passag-t•i
ro~ n IIJcJ-ratlurias. 

:~." Na rottstrucr:io tle tclheiros <~ ~ralltle;-; armneu:-i 
p-tr<t depus i to das uiercauorias, que li verem tle se tkmu
r;! ,. u;t.-. dt'was. 

L'' l\:1 rollor:tt_;:iodu lllalerial lho~ e ua ac'}ubit;:io do 
Jlt:tlt'l' ia I utuv cl ~ 1\l't'l'~sarius ao :-;e r v it:o das dücas lias ruu
di,Jw-· tLts ltlt:lltot-es t.le Luudres. 

;·,." l'llta 11\lll'allta du altura de dous IIJ,t~tros c riu
nJI'illa reutiuu~trus~ armada Lle del't~sas, isol;u~t o terreno 
c];,,; tli'll'a-.; dt~ tudus os circumviziul~t~s, de motlo qw~ só 
:-:~· l"'~~~a ~~t!trar twllc {H'bs portas ~uardadas· por eut
p:·c·~·:tdu:-;da Alralldt·ga. IJu ladu du mar os diversos mo
l:!i··; d:t:-> d;)r:t" lau:o da Saude, rumo da (~athbtia, serão 
r•'!l n ido.-..: pu r nwiq dt~ correu te;-; de ferro~ t~tnlu 110 meiu 
J'"ltllrt·-..: de rt·:',istru. . 

t;." (h artu:w~ns das d1)c;t:-; ruustruidosvci~ •~ump:l-
11 h 1:t :.··o:~a r·;jf, d:..~:; llll'~JUas nn l;tgCil:S ~~ fa vure.:; ~~~mccd idu-; 
l'(!l !t--i :tiJ~ ann:JZI-'11:--\ alf:ullll'gadu~ e intcrpos.lus. 

7.· .\nles de principiar u senrit,;o tLts <lúras, a t:Ulll
r~:lnhia :'U_j;'itar;'l :a il()IJI'O\'at)o du (itHL'l'llU ·umrrg·uJa-
1/li'lltO p:1ra o mr•sruu :-;ervit~.o, t' nelle ~w e:;talwleccrúü 
a~' rt:·:~Ta:--; 1\l't'e:-;:..;;u·ias para :t t~xacla tlscalis~u;<io e ar: e
r ;rd :lf;:i.q d dS n.: ad:~:-: da a Ira llt kg;t. 

;--1," A cump:nllJia ser;í olH·ig-atla a dar nu edíLicio das 
d,:)(';ts as arrolltmudat·ôes neressarias vara o Sül'VIf'o uos 
•~utpregu(los cla .\lfatÍdeg-a, que furem eucarrega(ius tk 
1isralísar o Juuvinwn tu das uwrcatlorias. 

~)." A Ctllllpanhi:t lka tamlwm ohri.•r:tda ;1 :q,re~•mlar 
à a PJ•roYJt>lO do Governo, trc" lllL'LC·: J 11 t•..:) ,_le tl;tr ru-
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uu~r:o ao:-; lraJ,allw~, a~ plantas das eunslrUt:IJikS tflW li
Yerem de ser executadas. 

!0. As modilicat:ões da planta geral tle quo trata a 
da usula pr i mt•ira são as seguiu tes: 

1. a E xdue-st• tudo li uc se refere á I igação das dúca~ 
com a estrada de ferro tle D. Pedro li. 

~.a A esl:H:ão cenlTal na Praça 1\Iunicipal scrú collu
cada de mo(!o que fiquem para serventia publica duas 
ruas lateraes de Hj metros de largura cada uma~ c 11a 
frente do lado tlc terra outra rua de 30 metros no ponto 
m~ is t'S t n~ i to. 

:J." O Lerro da PPdra do Sal, em toda sua extens~u 
de:-::de a ru:.~ 11ova de S. Fraucisco até o mar tit:arú rolll a 
lar.!.WI'a de t:i metrus, tendo na extremidade" de~; de 
embarque P dl~sembarqw· de cargas c passageiros, sem 
011us algum para o publico. 

!.~:," Eutre o edilieiodo mercado publico r~xisteute na 
J'rar:a da Ilarmoitia e o muro que por ahi deve li
mitar a:-:: proprieuadc~ da t:ompanhia ficará para ser
'eutia puiJlira a Lt .. o mar uma rua tle 1:; wl'lros de lar
;:.rur;t., tcltdu na 1'\ll't'lltidaue cá•~:-~ nas condi•Jies tb nw
dilirado anl•~rcdenlt·. 

~; ... ·o JJl'rro do Yapor, ju11tuú ewwada da (;;uuu•la, 
ser;í alar!!;Hiu J;') uwtros f'lll toda a sua exlt'IJSi.to atú 
o mar, te'r!do Híl extn~mitol~de d•·s JJa;; llte:'lUas eundi
çi"if'."' da lt•rcei r a ruod iHr;u;ão da preseu te da usu la. 

Fir:t e11 lt-nd ido qtw a:; des11L':tas nere~sa ri:ls ás mod i
tlca,JH~:-i :u: i JtJ:t dt·c !:1 r a das serão pu r co H I a da cutn p:t
nltia. 

11. Organiz;1da a CUI'lllJaJJhia, e appruvadus o:;; seus 
I'Sia{Uio:', darf1 t~lla CUlllt't;o ás oLras llU lJI'aZO de Sl'Í:' 
JJH'Zes, a routar da data da appr-ova•;ãu das !Jiantas, sub 
peua de cad ucitbd,• do con tracto. 

Se IH'Jthlllll:t modilic;u;.ão fór irHliL:ada pelo Go\erno 
dt•tJlru do prazo lk tres nwzcs, coulatlos da d;~t::t da 
awcsenlat::io. podl'rá a. companhia proceder á execu
t;;io das ohras ruururJJte as mesmas plautas. 

f ~2. Hc·Jll r o do Jll";!zo de c i ucu a unos IIIIJII"Oro;~a Yei s, 
a <"Oill:tr da d:tla da appror~u::lu da:; 1J!anlas de cunfor
mid;tdt~ com a rb u·qJia pn•t:t~ut•tlle , fira a cumpa
uit ia ~Jbr i:~·:ul:l :1 t"oHr In i r as obras prujectauas na ensea
da da Saudto, t' a:-; da t~awbüa dentro dt~ dez, contat.los da 
mes111a da ta, sal vu caso de forç~ nwior j usti licado pe
ralltc o GoH.•nw~ fJUe julgará de su~ procedencia por 
decreto, pn'.ceuewlo audielll:ia dJ respectiva secção tlu 
fllll:)t>l!w dt• t•stado . 

. \ Ldl;r •k ,-u;u[•l"l!ll'."llf••c.b prillH.'ÍLl de-LL, cundit;tw-; 
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fará caducai' o contracto, e a da segunda o annullará n1 
parte relativa á dóca da Gamhôa. 

!3. A companhia terá o direito de percebet·: 
i. o Pelo serviço de cáes das dócas e de cmb:wquc e 

desembarque, da armazenagem das mercadoria~ c pelo 
embarque c desembarque das bagagens, as mesmas 
taxas actualmentc estabelecidas pela companhia da 
dóca da Alfandcga do Rio de Janeiro. 

2. o De joia c;lo estadia dos navios, que fizerem ohra 
nos diques da companhia, nunca mais do que as taxas 
actualmentc pereebidas no imperial dique da Ilha das 
Cobras, em virtude da tabclla que baixou com o aviso 
do ministrrio da marinha de 27 de Novcmbt·o de 1867. 

'1\. A companhia poderá emittir títulos de garantia 
on u·nrnrnts tia" mercatlorias depositadas nos respecti
vo:;; armazcns. De catla titulo cmittido podera a compa
nhia cobrar um quartoporvcntodo valor das mercado
rias nellc mencionadas. 

O serviço de emissão e uso desses titulos serão fci tos 
de conformidade com os regulamentos do governo im
l'er ia l. 

H:>. A tarifa dos artigos antecedentes será conside
rada provisona c deverá ser revista dentro de um anuo, 
f~ depois de cinco em cinco annos pela praça do com me r
cio lksta capital, c approvada pelo Governo, mas náo 
}w.derá ser motl.ilicadJ. de modo a reduzir a renda liqui
da geral da companhia, senão quando clla fôr maior de 
t t % do c apita l empregado nas construcções e no nn tc
riallixo e rodante da companhia. 

!6. S1~rão emuarcadas e desembarcadas gratuitamen
te (IUaesqucr som mas de dinheiro pertencentes ao Esta
do, a:-~ malas do eorreio, os agentes officJacs do Governo, 
hem como os colonos e suas bagagens .. · 

17. Terão livremente transito, cmuarquc e descm
lJa rq ue <lnran te as hot·as de serviço c expeq ientc, passa
geiros que poderão conduzir volumes não cxeedentcs 
de cento c vinte cmco litros, c pesos não maiores de 
trinta kilogrammas. 

18. Se o governo entender conveniente eiTcctuar o 
resgate da eonr.es!'ão, pmlerá fazcl-o em qualquer tempo 
depois dos l~ primeiros anuos da data deste decreto. 

O preço do resgate será regulado de modo que redu
zido a apolices cL.t divida publica produza uma renda 
equivalente a 8 °/ o de todo o capital efTecti vamen te 
empregado na cmpreza. 

O Governo estabclcrerã o modo df' ynrifiear a impor
t:nll'i;~ dt•sh· rapital. 
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19. O t;ovcrno terá um engenheiro <lc sua confbnça 
encarregado da fiscalisação das obras da companhiJ, e 
até cinco praticantes para estudar o seu syslcma de 
~onstrucção e administração. 

20. Quancto a companhia não executar qualquer obra 
ou servi co nas cond içõcs estabelecidas, o Governo as 
mandat·á fazer á custa dclla. 
~L A presente concessão durará 90 annos, conta dos 

da da ta destas clausulas. 
Findos elles, passa rúõ para o Estado, sem indemni

zação alguma, touas as construcçõe~, o material fix.o e 
rodante, c bem assim os terrenos occupados pela com-
panhia. . 

't2. A companhia deverá formar um fundo de :.~mor
tização por meio de quotas deduzidas de seus lucros 
liquidos, e calculatlas de modo que rcproduzão seu ca
pital no fim dos 90 annos da concessão. 

A formação deste fundo principiará~ o mais tardar, 
lO :-~nnos depois de concluídas as obras. 
2~L A tlircetoria da companhia terá sua sóde nesta 

Côrte, c tratará directamcntc com o Governo Im
perial. 

As questões, que se suscitarem entre o Governo e a 
companhia a respeito de seus direitos e obrigações, e 
não pu·Jerem ser resolvidas de commum accônlo, serão 
decididas no Bt·asil por tres arbitros, dos quaes um será 
de nomeação do Governo, outro da companhia , e o 
terceiro, que decidirá det1nitivamen te, c..-co1hitlo por 
accôrdo de ambas as partes ou sorteado, olfcre
cendo cada uma dellas o nome tle um Conselheiro 
de Estado. 

2\. Fica entendido que á companhia não se con
cedem outros favores c isenções além dos mencion:Hlo-; 
nas presentes clausulas. 

ralado do Rio de Janeiro, em 23 de l\larço 1lt"' t~iO.
Dingo Yt'lho Cat,alcanti dr. Albuquerque. 



DECRETO N. 1193.- DE 26 DE 11:\RÇO DE l8í0. 

Approc1 o~ Est:ltutos 11:1 Sor-icda<le Mineira Prote~lora e nenc l 
_fi(~ente, que se preLPJHlc ··estabelecer nesta Côrte~ ·· 

.A.. ttcn1lt>tHlo ao qnc rrqurrru a Soricrl:Hl€ Mineira 
Prutect ora e llenrfircn te, que se pretende c!'ta helecer 
ue~ta Côrle, e conform:llldo-mr com o parcecr d:1 Secção 
dos Ncgocios elo Imperio do Conselho de Estado, rx:t
rado rm Consulta ctc i6 flo correntr. mrz: Hei por hem 
Approvar os seus rst:-~tntM, dh·iclidos rm dnco capt
tu!os e qu:-~rrnta r srt1~ artigos. 
Qu~ lq ur·r :li Lrr.1ção que se lizcr I~ os me!'mo~ rst:-t

tntos ~;(J potled ~er po-::.1:1 rm cxcr~ução depois de ohtirh 
a approYação do Go\'erno Imperial; do que se pa!'sará 
f:arta, quE~ ~t~rvid 1ir~ titnlo. 

Paulino Josr Soares de Sou~:-~, do :Meu Con,Plho, Mi
nistro r Secretario tlf Estado dos N1•gocios do lmperio, 
a~sim o tenha cntrn(litlo c faca r,xrr.uLtr. P;tlacio do 
Hio de Janeiro. em ,·in te e seh de l\larço de mil oi
toccnloc:. e St'tr.nta, q11adragcsimo nono ria lndrpPndcncia 
P do lmpt•rin. 

Com a ruJH·ira dr Sna .MagcstJJc o Imperatlor. 

Paulino José Soares de So~tsa. 

f.staltt{US lia Sodeíiatlc Mineira Protcc(Oi':l ~ neneficentr. 

CAPlTCLO J. 

rnJ n \ socn:n \IH;: • 

. \r!. Lo A Sn,··ir~tl:ldr• .:\linr,ir·:-~ Protrt'lor:~ r B~nrfi
('1'11!1', f!llltLtda 11:1 ridadr do Hio dr ltnt·iro. trm por 
'iiTI prr;;tar protc,·c;5o r -:tlf~'OJTus aM lllhn:=; da PrnYin
,·i:-~ rll' Jlina-. (~erae~, que deiJ,,;;; pn•cisal'clll, rf'~idPntf'S 
nn :\[unidpin l11'Utro ~~no df~ ~ictcro~·. 

Art. S!." A pr0ti'('Ç;io que a Soeit'darlr. prnmcttc aos 
~fínr·iro<::. 1-'.:tf'Ttdf'-.'·~ :·,.;:.suas ,·inya-: I' fi\hnc, cmho:·~ 
ti,l.:, ·.t j:[,, n:ilur:H·;; d,· Miu;~:~. 



EXECUTiru. I :; ;~ 

Ar·t. :J. ~Os membros da Sociedade, que houverem 
cumprido as obrigações que Jhes impõem os estatutos, 
por dous annos pelo menos, terão, elles ou suas familias, 
preferencia na distribuição dos soccorros. 

Art. 4. o A Sociedade propõe-se realizar seu fim: 
~ I. o Distribuindo dinheiro pelos Mineiros pobres, 

e desamparados, que forem acommettidos de molestias 
graves, ou que por sua idade decrepita estiverem im
possibilita dos de promover meios de subsistencia. 

~ 2. 0 Soccorrendo com prestações mensaes de di
nheiro as famílias mineiras honestas, que se acharem 
Prn estado tle pohr·cza c desamparo. 

~ 3. o Promovendo occupação e trabalho para os 1\li
neiros, ou suas familias, que dclles precisarem. 

~ ~.o Pl'cstando-lhes totlo o apoio moral de que pre
dsarem, ainda os que não forem pobres, auxiliando-o~ 
com conselhos. 

~ 5. o Proporcionando inst.rucção primaria aos l\fi
neiros e filhos de Mineiros desvalidos. 

CAPITULO 11. 

DOS SOCIOS, SEUS DIREITOS, E OBRIGAÇÕE~. 

Art. 5. o Podem fazer parte da Sociedade todo=' os 
Mineiros, maiores ou menores, de um ou de outro sexo, 
rf'sidentes em qualquer parte. 

Art. 6. o Só serão eleRiveis para qualquer car·go so
dal os Mineiros residentes no .1\funicipio nrutro ou nu 
c.Je Nictheroy. 

Art. 7. o 05 soei os varões maiores, residentes em 
qualquer lugar, achando-se no lHo de Janeiro, qu3IHio 
se reunir a assembléa geral, poderão toma r parte em 
suas deliberações e prestar o seu voto. 

Art. 8. o Os socios pagaráõ, ao entrar na Sociedade, 
urna joia de 20b000. Os socios elegíveis pagaráõ, além 
da joia, a mensalidade de 2~000 em semestres attian-
1 a dos. 

Art. 9.0 Os soei os, que no acto da admissão quizerem 
remir-se das mensalidades, pagaráõ t.OO~OOO, nos quaes 
inclue-se a joia. Se quizerem rcrnir·-se dentro dos pri
meiros cinco annos, }Xlgarúõ 80~000; e 50lWOO depois 
dos cinco anno~. 

!'ARTE 11. 
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Art. 10. O socio não eleglvel~ que mudar sua resi
dencia para esta cidade ou para Nictheroy, torna-se 
elt'giveJ, uma vez que sujeite-se ás mensalidades, pa· 
gando por inteiro o semestre em que se inscrever. 

Art. H. Nenhum socio pollcrá tomar parte nas deli
berações da assembléa geral, se não achar-se quite de 
suas mensalidades do semestre anterior. 

Art. 12. Os que deixarem de pagar as mensalidades 
por mais de um anno, salvo motivo que justifique a 
omissão~ serão eliminados do numero dos socios. 

Art. 1:J. O socio que distinguir-se por serviços ex
t.raordinarios, julgados relevantes, será nomeado socio 
henemerito. 

Art. 1\. Qualquer individuo, srja qual fôr· sua nacio
nalidade, que fizer á Socieuade donativo importante 
pecuniat·io, ou prestar-lhe qualquer outro serviço de 
valor, poder:t ser nomeado socio bemfcitor. 

No regulamento social serão especitlcadas as condições 
exigidas para conferirem-se os titulos de socio benemc
rito ou bemfcitor. 

CAPITULO 111. 

HECEITA E DESPEZA SOI:fAL. 

Art. HL A r ceei ta da Sociedade consiste: 
~ 1. o Nas joias. 
~ 2. o Nas mensalidades. 
~ 3. o Nas remissões. 
~ '".o No rendimento do capital social. 
~ 5. o Nos donativos pecuniarios feitos pelos socios ou 

por terceiros. 
Art. HL A receita proveniente tle joias e remissões, 

assim como de dona ti vos, a que não f <ir designada 
appli~ação especial, será convertida em apolices da 
Divida Publica geral ou em apolices provinciaes mi
neiras. 

At·t. 17. Em caso algum a administração da Socie
dade dará ao fundo outra applicação. 

Art. 18. As mensalidades e a renda das apolices serão 
applic~das aos soccorros gue a Sociedado tem de prestar, 
d~dulmdo~se dessa rece1 ta, sempre que fôr possivcl, 
vm.te e Cinco por cento para augmento do fundo 
SOCial. 



EU:CUTIVO. 

Art. H). Se no fim do anno social hoqver saldo da 
receita destinada a soccorros, esse saldo será igual
mente applicado a augmento do fundo, a juizo da admi
nistração. 

CAPITULO IV • 

. \DYINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. 20. A administração superior d1 Sociedade 
pertence á asc;embléa geral dos socios e ao Conselho 
administrativo, squ delegado. 

Art. 21. A assembléa geral t·eunir-se-ha duas vezes 
por anno nos mczcs de Julho e Agosto, mediando entre 
as duas sessões um in tcrvallo nunca menor de :l5 dias, 
nem maior de 30. 

Na primeira reunião ouvirá a leitura do rclatorio, 
que apresentar o Presidente, c nomeará uma commissão 
composta de tres membros, a qual dará parecer sobre as 
contas. 

Na segunda discutirá o parecer da commissão de 
contas e votar:i sobre as suas conclusôes. 

A t·t. 22. Nas reuniões onlinarias, cada soei o poderá 
pro pó r as medidas que julgar a hem da Sociedade, 
com tanto que não alterem os estatutos. 

Art. 23. Além das reuniões ordinarias, a assembléa 
geral poderá reunir-se extraordinariamente, sempre 
que para isso fór convocaua pelo Conselho. Far-se-ha 
tamuem reunião cxtraordinaria, se o requerer um 
numero de socios igual ao dos membros do Con
scllw. 

AL't. 2<Í. Nas reuniões cxtraordinarias não se discu
tir~i senão o objedo especial para que fôr convocada a 
asscmbléa. 

Art. 25. O Conselho administrativo compõe-se de 12 
membros eleitos annua1mcnte na segunda reunião 
on\inaria da asscmbléa geral por maioria absoluta de 
Yolos em listas de doze nomes. 

Art.. 'ZG. Os membros do Conselho poderão ser rc
clci los. No caso de reeleição porém não serão obri
gados a aceita r o cargo. 

Art. 27. O-. mP-m h r os do Conselho elegeráõ d'en tre ~i 
uma rlircetoria composta tln um Presidente,- um VjJ;.fr.--·- -· 
l're~idrn tr, tlon;;; Scrrr ta rio::- c um Thc:-;ourcirQ., .,.... , r.~. ,•.: ,1 '1 

.• "';., ';' ' ' I!/ ,I 
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Caua um destes funccionarios será subsLituido pelo 
seu immedia to em votos. 

Art. 28. O Conselho administrativo deve reunir-se 
uma vez por trimestre, e extraordinariamente quando 
fôr convocado pela Directoria. Funccionará achando-se 
reunida a maioria de seus membros. 

Art. 29. Ao Conselho administratiyo compete: 
~ 1. o Eleger a Directoria na fórma do art. 27, c pro

crder á eleição para preenchimento de alp:uma va~a, 
que por circumstancia imprevista se der na Directona. 

~ ~.o Conceder títulos tle sodo henemerí to, ou hcm-
l'ri lo r, na fôrma do rcgulamcn to. 

~ 3. o Rt~solver sobre a conver:=;ão rlos 2~-i "in c. do 
:--;aldo, de que t.ratão os arts. 18 e 19, em funtlo soctal. 

~ L o Crear empregos, e marcar-lhes vencimentos na 
rórma do regulamento. 

~ ;-;," Auxiliar o Presidente com as informaçõc~ tw
r.cssarias para organização uo rclatorio.· 

~ G. o Autorizar as despezas sociaes mensaes ou an
nuaes, ordinarias ou ex.traordinarias. 

~ 7. o Deliberat· sobre a conveniencia de. contractos 
que se dcvão celebrar com qualquer hospital puhlíeo ou 
partieular, para tra tamcn to dos enfermos a cargo da So
eiedade. 

§ 8." Consultar sobre a convenieneia da acquisição, 
ou construcção de algum cd ificio para bospítal da Socie
dade, submettendo a consnl ta á asscmhléa geral, reu
nida ordinaria ou extraordinariamente. 

~ 9. o Formar a estatística da população mineira, re
sidente na C6rtc c em Nictheroy, que esteja no caso de 
precisar dos auxílios da Sociedade. 

~ 10. Nomear commissões ue socios, membros, ou 
não, do Conselho, para tratar de algum objecto parti
cular de interesse social. 

~ 11. Convocar a assembl(\a g-eral para as sessões 
ordinarias, caso o Presidente nâo o tenha feito. 

~ !2. Convocar reuniões extraonlinarias da asscm
bléa geral, quando o in ter esse da Sociedade o exigir. 
Neste caso a convocação deverá ~er fei"t.a por dous terços 
do numero total dos membros do Conselho. 

~ !3. Velar na observancia dos estatutos, e propôr a 
reforma dos artigos que tlella precisarem. 

~ 1 L Eliminar do numero llos socio . .;; os que tiverem 
perdido os respectivos llit·citos; e relevar· tlas mensali
dades os socios que as não puderem pagar. E1u amiJo:' 
o,, c:~~o;o;; deve preceder propost~ da Dirr.rtoria. 

Art.. ao. São altribuit:õcs da llirrdoria: 
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~ L" Approvar e rejeilar propostas para admissão 
de socios. 

§ 2. o Propô r ao Conselho a eliminação dos soei os que 
tiverem perdido os respectivos direito~. 

~ 3. o Propô r ao Conselho que sejão relevados do p:t
gamento das mensalidades os socios que se acharem em 
más circumstancias. 

§ ~-o Designar o estabelecimento bancario onde 
devão ser recolhidos os capitaes sociaes. emquanto 
não são convertidos em apolices; e bem assim a impor
Laneia da~ mensalidades. 

~ 5." Nomear empregado~, su~pcndcl-o~ ~ e demit-
1 il-os. 

~ 6." Nomear, no intcrvallo das sessões do Conselho. 
<~s commissões que julgar necessarías para serviço de 
interesse social. 

~ 7. o Propô r ao Conselho, o convocar a assembléa 
geral extraordinariamente, quando o exigirem os in tc
rcsscs sociaes. 

~ 8. o Convocar a as~emhléa g-eral e o Conselh., para 
as sessões ordinarias, quando o Presidente não o tenha 
feito cinco dias antes dos dias prefixados. 

~ 9. o Autorizar as despezas mensaes, quér devão ser 
a~plicadas ao ensino primario, quér a soccorros de outro 
genero, nunca excedendo ás forças do orçamento. 

~ 10. Prestar ao Conselho em sua reunião trimensal, 
contas da sua gestão. 

~ H. Executu e fazer executar os esta t.u los c o re
gulamento social. 

Art. 31. A Directoria reunir-sc-ha ordinariamente 
pelo menos duas vezes por mez em dias fixados na reu
nião anterior, e extraordinariamente quando fôr con
vocada pelo Prcsiuente. 

Art. 32. Ao Presidente compete: 
~ I. o Presidir ás reuniões da Directoria, Jo Conselho 

administrativo c da assembléa geral; manter a ordem 
nas rcspeetivas reuniões; suspender as sessões; dirigir 
todos o~ trabalhos das eleições, as diseus!;ões, etc. 

~ 2." Convocar reuniões cxtraordinarias da Dirccto
l'ia, sempre que o julgar conveniente. 

~ 3. o Representar a Sociedade perantê o Governo Im
perial e quaesquer autoridades. 

~ ~-o Assignar os contractos e obrigações da Soeie
dade, tlepois de prévia deliberação da Directoria ou do 
Conselh('· 
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~ <L o Autorizar as despezas tu·gentes, quando não fôr 
possível convocar immediatamente a Directoria. 

~ 7. o Fiscalizar os empregados no desempenho dos 
deveres que lhes impõem os estatutos c o regulamento. 

~ 8. o Desempata r as votações com o voto de qualidade. 
Art. 33. O Presidente será substi tuillo pelo Vicc-Pre

siden te. 
Se durante o anno social por qualquer causa vagar o 

lugar de Presidente, exercerá o cargo o Vice-Presidente~ 
independente de nova eleição. 

Art. 3~. Ao 1. 0 Secretario compete: 
~ l. o Substituir o Yice-Presidente e o Prcsidcntn. 
~ 2. o Redigir e assignar as a c tas nas sessões da Direc-

toria, ler o expediente da Direcloria, as aclas do Con
splllO e da assembléa geral. 

§ :l. o Assignar a correspondencia e ter a seu cargo o 
archivo da Sociedade. 

Art. 3:l. Ao 2. o Secretario compete: 
~ L o Substituir o L o Secretario em todas as suas 

attribuiçõcs e auxilial·o no trabalho do expediente da 
Secretaria. 

~ 2. o Redigir c assignar as actas do Conselho admi
nistrativo c da assembléa geral. 

~ 3. o Organizar a estati~tica da população mineira 
na rórma do art. 29 ~ 9. o depois de colligidos os dados 
nceessarios. 

A r t. 36. Ao Thesourciro compete: . 
~ l. o Proceder á cobrança dos dinheiros da SoelC

tlade, tôl-o~ em boa guarda, depositai-os na casa ban
caria designada pela Directoria, convertel-os em ti tu los 
da Divida Publica qua11<.lo se resolver a conver.~ão, dar
lhes, finalmente, as applicações que forem ordenadas. 

~ 2. o Ter a escripturarão tla Sociedade de despeza e 
receita em boa onlem,e 'sempre em dia, de modo a po
der-se, em qualquer occasião de sessão da Directoria ou 
do Cow;;elho, obtet· com promptidão informações pre
cisas sobre o estado financeiro da Sociedade. 

~ 3. o Apresentar á Directoria balancete trimensal, 
e no fim do anno social contas detalhadas c justiticacla~ 
para serem a prescn la das á assembléa geral ~OPl o r ela
lorio do Presidente. 

~ 4. o Fornecer ao l. o Secretario, nas reuniões orJ i
nariag da a~scmbléa gera I, a lista dos socios que não es
tiverem quites com a Sociedade. 

Art. 37. Nos impedimentos temporarios, o The~on
rl!ir•J sot'li suh->tituido pelo immeJiato em votos; \a
~rando o lup::tr~ of:on~elho clPgcr;1 noYo Thr5ouniro. 
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Art. 38. Os livros ue talões de redLos serão nu me· 
r a dos e rubricados pelo Presidente; o de receita e des
peza será aberto, numerado e rubricado pelo l. o se .. 
cretario. 

CAPITULO V. 

DISrOSJÇÕES GERA E~. 

Art. 3<J. A commissão de contas dará parecet·, não só 
~obre a~ Gontas da administração, como sobre a direc
ção geral dos negocios sociaes. ·· 

Art. 40. Os membros do Conselho e os da Directoria 
não podem ser eleitos para essa commissão. 

Al't. 41. As ses~ões do Conselho serão publicas. Po
dem tomar parte na discussão, além dos membros do 
Conselho~ as CfJmmissõcs que forem convidadas para as
sistirem ús sessões, não podendo porém votar. 

Art. ~2. 0.-; mcmbt·os do Conselho, que não fizerem 
parte da Dircctoria, serão substituídos pelos immc
tliatos em votos. 

Art. 43. Se o Conselho entender que a Sociedade não 
pótle continuar a p1·eencher seu fim~ proporá a dis.solu
t;ão á assemblóa geral para isso convocatla cx.traonlina
riamentc. 

Art. ~4. Hesolvida a dissolução, a assembléa geral 
na mesma sessão, ou em outra que se reunirá lO dias 
depois, determinará a obra pia, a que devem ser appl i
caflos os capi taes sociaes. 

Art. 45. Se a esse tempo existir ainda a escravidão, 
os capitaes da Sociedade serão applicados á emancipação 
c.le escravos naturaes da província de 1\linas, prefe
rindo-se os de sexo feminino menores de 20 annos. 

Art. ~6. Na mesma sessão a assembléa geral elegerá 
uma commissão de tres membros, á qual serão confe~ 
ridos plenos poderes para rea lizat· a deliberação social. 

Art. 47. A com missão, terminada sua missão, o que 
deverú realizar-se uurantc tres mezes, publicará pela 
imprensa o seu r ela torio, que será submettido á ultima 
~tssembléa gera I. 

Rio de Janeiro, i. 0 de Dezembro de 1869.-Jotlo 
Baptista da Fonseca, Presidente. - ftlisael Candülo de 
J.lfe.'iquita, Secretario. . . 

-···-
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DECBETO N. \\~Jí-DE Slü J)F, \1-lRÇO DE 1870. 

Conctde autorização ao ln~titu_to_dos Cirurgiões_ P.en~istas, es
tabelecido nesta Côrte, para exercer suas funcções, e approva 
os respecthos Estatutos. 

Attendendo ao que representou o Instituto dos Ci
rurgiões Dentistas, e"tauelecido nesta COrte, e <le con
formidade. com a Minha lmRtediata Resolução de 9 do 
eorrcnte mez, tomada sobre parecer da SecçãC} dos 
Negoeios do Imprrio do Conselho de Estado de 7 dt• 
Fevereiro ultimo, Hei por bem Conceder ao dito Insti
tuto autorização para exercer suas funcções, e Approvar 
O:' respectivos Estatutos, ficando porém entendido que 
o ensino a que o referido Instituto se propõe nos arts. 
i.i:~ e ;;~ é de natureza particular c não dá direito ao 
ex.ercicio da profissão, o qual ficará sempre dependeu tt· 
dos exames c condições estabelecidos nas leis e regu
lamentos em vigor. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos di tos Es
tatutos ticaráõ sujeitas á approvação do Governo Im
I)erial. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 
l\linistro e Secrctat·io de Estado dos Negocias do Im
perio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacin (lo lHo de Janeiro rm vinte seis de Marco de 
mil oitocentos c setenta, quadragcsimo nono da inue
peHdPncia e tio Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o lmperallol'. 

Paulino Jost? Soares de Souza. 

Estatutos do Instituto dos Cirurgiões Dentistas. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇÃO F: SEUS FI~!-\. 

Art. Lo O Instituto dos Cirurgiões Dentistas, fun
dado no Rio de Janeiro em 7 de Setembro de 186U 
pdos Cirurgiões- Dentistas Manoel da Silva•Co:o;ta lu· 
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niur, Jos~ GolUf\i; de Faria, A11toni11 Ju~t'~ d1~ Olívt•ir:t 
Castro, Agostiuho Perr-ira ela Cnnh:1 Jnuior, Jus{• ll:IIHos 
Cordt~iro, Luiz José Cardoso, Dr. José Sp~er, Ilypolito 
Ernilio Hallais, José Joaquim Corrêa Lnal, Tltia~o Bi
vilaqua, Emílio Colonna, Hrmrique Sdmoor, .Migud 
Ferreira da Silva, Horacio Teixeira l .. opes Guimarães, 
.Manoel Par·anhos da Silva Velloso, IJ. Affonso Hen
l'Íf{Ue fle Tavora Noronha Rohan e Vasr~ow~ellos Frnirn 
dr, Andrade r, Antonio Macia Salga(lo, é uma associação 
de Cirurgiões Dentist~1s qur, tem por fim o estu.do de 
qupsU'ies relativas it Cirur~ia n prothese dentaria por 
meio de diseussl1e . .; ~~ trabalhos ·~seriptos. 

CAPITULO li. 

DOS l\IE:\IIJHOS, SUA ADMISSÃO, DIHEITOS !~. llE\EilES. 

Art. 2. 0 O Institutocompik-seuu Ill!~mLrus l'!fectivu-:, 
correspowlenlt•s e honorarios. . 

~ L" Sú potlmn ser membros r,ITectivos ns Cirnrp:itk" 
Dentista.;; qne resiuirem na Côrte, e na capil.al Ja Pro
víncia do H.io de Janeiro. 

~ 2.0 0:; membros fundatlorcs do lnstilnln ainda (jllf' 
se au~entcm da Côl·tc serão sempre cousitlcradus ef
fcclivos. 

§ 3. o Sú podem ser membros eorrr.;po~Hl<'n lt•s o.; 
Cirurg-iões dentistas que re.sitlircm fúra da Curtt· ou 
mesmo füra do lmperio. 

~ 4. 0 Só potL•m ser mrmbros honorarios o~ Cirur
giões U.ent.istas que tcnhão prcstatlu relevantes ser
viços ao Instituto. 

Art. 3. o A admissão dos mmuuros será feita por 
approvaçio da ca.;a, prccl'df'ndo: 

~ 1. 0 Para llH'mhro llonorario uma proposta assigna
da por um dos membros do Instituto, na qual declarr 
os serviços prt•stados pelo candidato. 

~ 2." Para nwmbro ciTrctivo e corrcspondf•JIIIe um 
trabalho escripto pt•lo cawlidato f~ <lJH't~sentadn por 
um dos mcmhro;; f•fTt•t'l ivM do l nst i tu I o~ c·ujo Ira b:tllto 
seri't cscripln sobre• um pouto á Pst·ollta do camlid:tlo. 

Art. 4." O memhro P!fedivo que~ st~ n•lirar da Cúrlt~ 
dcn•t·á ser t·ousiderado membro <'UJTespmH.It~nte at~--·· 
a sua volta. ,.....,..----- r . 
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J\rt. r;.n (b lcdulhos dt• qur~ t:'a!:t o~ 2.Q tTo art.:~:· 
ill'\Clll ser lidos nas ses::ik~ l'l1l qne fon·m t•nlrt•gut•:-; 
pelos camlidalos, ou na ~ua ausenciJ por qualquer uu~ 
Secrct ::1rios. 

Art. G." Ç"ma cnmmis~iio nomeada pelo Instituto for
mulará um parc(~lT a respeito tlo tralnlho ou memoria 
apresentada~ no qual llarú sua opinião que scd sujeita 
ú approvação do Instituto. 

Art. 7." Os candidatos serão considrraclos mcm hro~ 
do hl"stiiHio, d(~pois tlc approY:Illn~ t' disnttidos prla 
casa o lra!Jl!lto t' o pan·cer dt• qut• f:tlh o art. 6. 0 

l'<tra·~T:-tpho mtieo. O p:1n•rtT e;: T:~t·;:1oria pntlem ser 
di~;rulido" ~t>naradamt·rtte t•m caso de w•n's;;;itl:ule. 

"\ri.:-~.·· i'~·io c-·,• JH'•d(• J1(1r c·mdis;·u~<lt) o trahalhndo 
c:nrdid:1l11 :\ t•!!'q·li\'id:ale sem qne t•llc ~.i_' a:·he t•resPnlt~ 
;1 snss:l<' . 

. \ri. n:· o.~ randida[n:-:, cnjos tr::haillo; forrm im
jlll~.mados, JiOder;l.o del'c•micl-us, C St•ndo rrj(•itados ~Ú 
pmlcrão apr('scn I ;1r-sc canclida tos q tlii·do o Inslitu Lo. 
julgar conveniente. 

A1·t. lü. As pi'o;:oÇ,t:ls ou rcqnerinwntos para um 
1w!:ar de nw;:lJJro do JHs! i tu to lli'V('lH tlní·larar o nome, 
nlt:J;·ali<hdP, r"sid'.'11cia e titnlos tlo l':lni:•d:llo. 

Arl. U. 0..; l!l:'!~lbros clf,'dins s1o d•·q~:tis obri-
.~·-atios : 

~1 Lo An p:~o:nn··nio de um·1 .lUCl :·\·i;::· mil réis. 
~ :2. 0 ,\u pa:•.a::t, nt:• d·· uma m~·n~~êl!iLhd~~ 11<' mil réis. 
Art. 1~. Tmlo o membro clf•i'tiYO lt'!ll dirt~ito ue: 
~ 1." Tom:tr 11:1rl:~ IJas tpH·st<lc-; :1dministrativas c 

discnssilc~ .<'cin•t t iiins. 
~ 2." ProltGr llOnlos pwa di~e!:s~;:"io~ :tss!:u romo qnal

q u c r m c< li d :1 a l! e· n 1 ~o In s: i tu: o . 
~ ~l. o Apl'l'scn lar por si, on por corrr:.;pondencia, 

tr:thalhos, jorn;:C's, tlH·sr·s, mt·mori:Js, ohscn ações cli
nicas, <' qttalll!lt'l' Putro escripto rt·lativo aos tins da 
assoriar.:Io. 

~ .~./ Vo t:1 t'('m Pm toda.c; as questões do Jnsti tu to, 
<'111 suas clci~Cie:;_, c ser lOtado para os carg·os e com
missõ('s. 

~ ;j. o Ser rc:·rbitlo por um:1 comm issão de tres 
n1embros nomc:1da pelo Presidente quando pela pri
meira vez to nu r assento na casa. 

Art. 1:3. Os memhros correspondentes c honorarios 
~rrão igualados :lOS ciTectiYO." qu:mdo presenlt'5 á sessão, 
e gozarúõ dn todas as gal'antias destes, excepto as dl) 
~ r.._o do arti~Yoantl•ccdentl'. 



EXECUTIVO lü~ 

C:\PITULO lll. 

iH_ DTREC0.~0 D() 1:'\:HiTUTO E SEUS FUSCClO"ARIOS E:\1 

GEIL\L. 

Art. 1~. O Instilnto t:~rá os sccrnintcs funccionarios 
cledivos :-Um Presidente, um Vicc-PrcsLlcntc, dou:-; 
Set:rctarios. um Tilesourciro, c as commissõt·s extraor
dinarias exigidas pelo art. (i. 0 e outros. 

Art. Fi. o~ ('arg·)~ tlt~ elei(;Jo durai·úil súmrntc alt'~ 
o lim do ~IJliW ~~o;·ial: o-; rargl)s porú111 tk nomca(ão 
\b prcsidcncia dur:tráü até o descmpt•n:lo tb mis~àP. 

C.\ Pl'iTLO P;. 

D.\ .'lESA. 

Art. HL O Pre:-;idente c os <hl!s SecrcLtrius ([tle c:;~ 
t.i verem fmH~í' iPna IH lo, formar;'tu a mesa, ú qual alúm 
de outras at!rilmi;·!)t•s m:trradas m•stes cstat~tlo:-:> com
}Jetc dar· ll:!n"·;•r ~::ohn• poliri:1 e rcgirnen interno e 
qnacS<[Ucr dnri:!:n on inl•·rpr<'L'1(ics dos e.~latu:ns. 

Art.. 17. í·~~) r;~~~ dt~ i!np:~dit;vnlo tle qrql:pll'l' 

membro ch ut·~:1, ~~uhslili!il-•l-lla o scn immcdiato na 
ordem st•gttll! !t• :- Prt•:.;id:·n! t', Yir:·- Prí'::idt"ll.t>, l." 
Sct>retario, ~." s,• ']'l'i:lr:o., (' S;·lJ Íillllli'l!i:lln t•:n \Olo:~. 

Art. 18. }J) 5'n··,i t~·nL· (\ t!t•·. itl'l t:l,:,, n l't';;;pPitn t' 

defi'reneia. 
At't. ·l~l. ~..;:in ~~:a~ ;!I LriLtlit'··~~"-~: 
~ 1.° Cotl\ <•!'ai' :t:·: ·'·'S~~(·w..; td:din:tl'Í:l'' de oil\• em oito 

di;~s, e e\ traunlin:trias quando re:-onlH'1'!'l' essa nercs
sidade. 

~ 2. 0 Prc~idir a totl:ts as Sl's..;,-;p::;, :1Lrir e C•rhar o~ 
trabalhos, lll:lillt't' a or.km ciJ~llnaudo a cs~a os sodus 
tltte a pcrlul'lnr.·m. 

~ :L" Dirigi r t'. man·a r a nt'ill'm do tl ia, rll;unando 
á tprn~tão o ~ot:io que tldla se aLt~·dar, rdirar-lilC a 
Jlalavra quando cll:· (11l'cnde:· o tlccúro soda!, c le
vantar a ses~t!o qnando f'l!a se tornar tumultuo:a. 

~ ·~. 0 Nnmc:u· :1_·; commis~(irs t!o 1plf' lr;lfa o al'l. 1'1. 
~ r•." ;\lJrÍl', fltlH'Ít'3l' f' t_'llf'P!'I'~Il' f;;dr)~: o; IÍ\1'(1~ dr, 
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In~titnto, ~ssignar a~ neta~, officio~ de nomeação, que 
:-;ervirúü de diplomas, Llocumen tos e contas para serem 
pagas pelo Thesoureiro. 

~ ü. o V c lar pela ol,~crvancia dt$te~ estatutos c mais 
dr•librrarões do In~ti tnto. 

~ 7. 0 Apresentar 11a sessão anniver~aria um rcht
torio circumstanciado dos factos notavcis ocrorrido~ 
durantr seu período administrativo. 

~ 8. o O Presidente não podPrá tomar p~rtr. nos dt'
}latcs occupando a cadeira pre~idencial, salvo em defesa 
do~ actos administrativos. 

Art. :to. O Vice-Pn•sidt>ntr terá as attrilmicõcs do 
Jlresidcnte, quando o substituir. • 

Art. 2!. Ao J.u Ser~rctario competr·: 
~ 1.'' L1·r :l :1cla r• o t'XJH•diente. s 2. 0 Helii!!.·;r, :-ilhsiTCYer :l :lda, f' :tpnrnr :ts vo

taçile<:> rorn o P!'t>:'idt·nlr~ t' o 2.u Sr·crl'fario. 
~ :J." F:tzcr rm nm livro compl'tente a matricula 

dos Jll('llll,ros. sr•gundo a dass(' a que prrtr•nn'r, f'S

JH'cifirando, ali·m dos t•sclarerimentos exigido~ no 
art. 10, a rl:!ta d:t nrlmissão, com drelar<~ção do modo 
JHlr q11n ('sla foi feita. 

~ ft ." ne~t i '!·i r r· asç, i!.." rt;H a rorrcspondcnria do Insti-
1 11to r· o.-: ollieios de nonwaciio dos memln·os. 

~ fi. o Es!TIJilllr:lr e tr'J' eHi hoa ordem todos os papeis 
f' livros a Sf'll rarQ'o. 

Art. 22. Ao ~. '' ~crret:1rio compete : 
~ 1. o A.inrl·t r ao 1." St>cretario na escripturação das 

ar ta" P no n~~2:isl ro da Sr·crrtaria. 
~ 2. 0 Tomar nota do que se passar nas ~Pssõrs, ruhri

cando tod:1<:> as proposta~ remettidas á meaa, e dal-as 
('Olll hre\ i:lad(' :to 1. u Se~retario para a confecção da 
ar ta. 

~ 3. o Tnmar nota dos membros presrntes r ausentes. 
~ fLo Hef!'istrar em mn livro proprio todos os papeis 

qn(·r ollirios, qw:-r r·ommnnicaçue..- de qualquer ordem 
<Jllr do Instituto srjJo t"qwdidas. 

Art. ~n. Ao T!~e-;ourr•iro compete : 
~ f. o .A rrl·c:u Lt r :1 s jn i;~ s f' mcnsa lidadrs dos mmn bros. 
~ 2." Tr•r r'''' sua guarda c responsabilidade todos os 

fnntlos dn l11slitutn. 
~ :L o Paf!'ar trllhs as contas de flcspczas rubriradas 

prlo l'rcsitlen te. 
§ 4." Ter em di:1 rom toda é\ clareza em um livro 

proprio a csrTipturação dos dinlwiros a seu carg-o. 
,~ ~j." Pn·star informaçiies sobre os nrgol'ios a seu 

1':tr~n S~'lllpre tJlll' I) Instituto o exigir. 



EXECl TIYO. Hi:; 

§ G. 0 Apn'Rentar no fim do anno social ao Instituto 
nm balanço geral da recd ta c despeza, que será rcmct
tido a uma rommissão para dar seu parecer. 

§ 7. o Fazer cn trcga ao seu successor de todo o di
nheiro e papeis a seu carg-o. 

Art. 2~. Na falta do Thesourciro proecdcr-sc-11a a 
nova eleição para esse cargo. 

CAPITULO V. 

DAS COMMISSÕES • 

.Art. ~?:L As rommissõcs serão nomc~Hla~ pelo Ins
titui o por «'leição; a ellascompctc: 

~ l." Hcceher os traltalhos qnc ll)('s forem envi:tLlo!-: 
pelo Institnto e dar parrl'er sobre cliPs. 

§ 2. 0 Satisfazl'r finalmente as delibcra~õt•s l1o lt:~-
1 i tu to. 

~ :1. o As com missões que não I i verem de dar p:trct·cr, 
darão todavia con la da sua missão. 

CAPITGLO Y I. 

DAS SESSÕES, ELI~IÇÕES E YOT.\~;ÜES. 

Art. 2H. As scs~õrs do Institulo snão ordinarias, 
ex I raordinarias e solemnc. 

Art. 27. Para havei~ sessão é pn•riso qnr na l1nra 
marcada rstejão pn~scntes oito nH·mLrns, bto quando 
se tratar dr discn~srro de pontos sf'il·ntilicos; é por«'m 
pn•c.iso maioria (llJsoluta dos mrmlJros ('fft•diYns: 1." 
Jlara ell>içãn dos funceion:.rrios; 2. 0 para alt<•ra1:ão !los 
c•statutns; :~."quando a maioria dos IDI'lllhros prt'Sl'lll,·s 
o julgar nccessario. 

Art. 28. As srssões ordinarias terão 1 u,a·a r llll1;1 

YCZ por semana. 
Art. 29. As se~sõcs cxtraordinarias terão lugar 

fjUando o Presidcntr ju1p:ar necessario. 
Art. 30. A sc~são solt'mnc terá lugar no dia da 

installat:ão do ln,tituto. 



~ (i(j ACTUS DO l'ODER 

Arl.. 31. Nenhuma ses.-.;ãn onlin.1ria durará nnis de 
trt•s horas, salvo se fôr pedida e approvada a sua pro
rog-.1ção. 

Art. :32. As qnc~tões fJHC se ventilarem sohrc 
cmcmb da a c ta não tlcvcráõ prolon,!.!:ar-sc por mais 
d~ dt•z minutos : compctn ao Prt•sidcutc encerrai-as. 

Art. :n. A eleição de funceionarios para o no v o 
anno soei a 1 st>rá feita no dia anni versa rio da instal
l:teão do Instituto. 

"Arl. 3'L As decisões do Instituto serão tomadas por 
m:t ioria do votos, que d!'VCill ser st•mprc por cscru
t.inio secreto. No caso pon'•m de empate a sorte tle
ridirú. 

Art. :~~~. Qua lqucr mcmhro pótln mandar á mesa 
para ser in..;t•rida 11:1 aeta a declaração de seu voto. 

Art. 3H. Observar-se-Ita nas dist.:us~ões o eslylo 
adopt~Hlo nas associações analogas. 

CAPITULO VII. 

I:OS DIPLmL\S. 

Art. :n. O lii!doma de memhro du lrr~titutn, eons-· 
!ar:'t tlc lLlll oJL·.i'o as~1ig-a:ulo pclu Presi:lcatc c Secrc
Ltrio }Yll'licip:mdo a IIHlllr:t(io. 

Art. ::~. O.s f:tnd:1tlores não ter :in di p toma, mas 
sim o.-> seu:-; llOP!n-> a:-:.-.;ignallo~ na c'l.rla da st•ssão da 
jnst:tiL11;1o do ln:~liluln" n ~~lll um qu:tdro qae !:'Cl'[\ 
I'Ollul':tdo Jn; :-:ala:-: t!a.~ scs~õc:-:. 

C A V I T ll f)) \ lll . 

Art. :i!l. O :trt'liÍ\'O :-;nh :1 iltlllll'di:tLI \Ít:ilanria do 
l." Sf't'l't'larin, rolt-;tar:·t: ,, 

~ 1. n Hn todtl:" o..; lr:1hallto:-: t•,;tTiplo~ olTt•n·,·idns :w 
lnstilulo pur setL-> m·•tJLil!'O." e pelos candidatos a tal 
J ug:1 r. 

~ 2. 0 ))o~ lirros d;lS ~es.~C,t 1 ~, liYrn< dt• ;1;-..:~e11tu.~ c 
n1 IÍ·; lDixd\10'\ !lO~ fU!lt'('ÍOllcU'ÍU'l C I'UHliHÍ>·UCS. 
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~:L" !le l11dt1:; 11:-: jlll'll:ll':-\ ,. li\iu:-' ulr••f't't'idus :to 
In si i i 111 o. 

Art. '10. t) :lr,·l:irn scr;'t collocado n:t r:1~;:1 das St'ssürs 
r frar!l[ileado a iodo; os membros, uãu podendo estes 
rt)l i ;o:! r do :lJ':'!tho oh,ií't:io alg·um. 

Art. ';!. ~.;.:o proprÍt'dadt~:-; do lrt:-diiHIO Indo.; os 
trah:..llltfh lid~~~ l':n ;-;11as ~:t':'s,)r:-;. 

C\PlTULO IX. 

00 PE:UODlCO. 

Art. 'd. Quando as pos:ws do Jn:-;liluto o p1'l'mil" 
tirem, f'llt' lt'l':'t o ~·.1~11 pniodico ~~~h o l1'illlt' dt· <I He
yista do I11~:1ilnto dPs Cirtll'!!'i<!t·s lk~lli:·d:l:-;. l> 

Art. ft.:L A Hni-:l:t t•sl:t!.Ú st'h a imtiH·dial:l dirc('r:io 
de Hllla romnli:;:e:l:J d1' l'l'iÍart::'lu clt-ila pl'io lnstitÚit~ 
em occasiflo opport tma. 

Art. !t,í. A' 1·ommissi1o tlc rr•daf'r:rro CP1ll[H'tf': 
~ Lo SerYir-st• ,lo ;;rcltiro do ln:-;tituto qu;:ndo tin·r 

nrccssidadc de malcria p:ua o prceEcliillH'nlo da pu
JJI i cação. 

~ 2. o H.ejeilar ~ censurar c corrigir os trabalhos 
qun ll!l' ft,n·m su!~mdt idos, Sí'lll alterar ~ls idéas 
srientifir·.as qm• os autores nutrirt•m. 

~ :l. o Escren·r a chron it·a do pedotl i co, h islori;mrlo 
as <liscussiics sci(·ntifiras que a}ll;arerercm no recinto 
do InstitHt.o. 

§ !t,. o EnYÍ'll' ús primcir:-ts corpora~ões sricntifiras 
do Imperio um <'\t'lllpl:tr de cada nHmcro da Ht'\ista. 

§ :;. o Consl'nar l'm sPU podt•r todos os trabalhos 
que l11c fon·ut su hutctl idos sem serem oJJrigados a 
restitnil-os a :ce11s attlure:;. 

Art. ML A Hcvista, cx.clusivanH'lliP mantida por 
meio das assi~llatur:.t:'', apparcrcrú ao mrnos uma y;·z 
por ml'z. 

A1 t. r.~:H. Sú por f:d!a de assip:na!.11ras podr·r:í a n•
dacção n·roJ'I't'l' ao:-; cofres do Instituto, rom próvia 
autorizaç.~o do m<·smo. 

Art. r1:1. Oercdõ lif'ar rt•snrvados no archiró dllí.: .• -· , 
Instituto pelo lllf'nns rJ,•z; llUfllf'ros da Hcvi~Jtff-.. .}, \1~. _~:·· 

/- '' ~. ' , ...... ~ 
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CAPITVLO X. 

UlSPOSI~:ÕES GEU.\ES. 

Art. 48. Touo o dinheiro e objectos que pertenção 
ao ln~tituto, por otrerta ou eontriuuição dos seus 
mnmhro~, não s«~rfío resti tuitlos sobre pre!Pxlo algum. 

Art. 49. Para fazer face a qualquer despeza ex
traordinaria uo Instituto, não havendo dinheiro em 
caixa, devcr-se-ha fazer um rateio entre os socios 
c!Tcet.ivos. 

Art. 50. No c:u;o de dissolução do Instituto o seu 
espolio r e\ erteril em Leneildo do Asy lo de luvaliuos 
da Patria. 

Art. 51. Log-o que constar que qualqurr membro 
n:i:o tem compareduo 110 Instituto por motivo de 
molcstia, será enearrcgatla de visital-o e otrereeer os 
seus omdos uma commis~ão nomeada pelo Instituto. 

Art. t')~. No caso de fallecimcnto (lo algum dos 
membros o Insli luto n:\o só nomcarú uma commissão 
para assistir ao :wu fu1wr:tl, como taml1elll a uma 
lll i.:;sa d«) 7. u (Jll ao." dia IJUC O Justiluto manJará 
cdPllrar. 

Art. ti3. QuatHlo as cireumstancias do Instituto o 
rermittirem tT«'ar-s;~-l1a uma aula pratica de ('irur
gia e protlwst~ «kntaria, cujo programma de ('Hsino 
será ('lll l«>mpn or.!.;·:mizatlo pot· uma commissão uo
mc:~tla pr,lo Inslitulo. 

Art. 51. E;-;ta aula l«'rá os prof«'Ssores ncet~ssarios.. 
que s«í poderüo ser cs~lhülos tl'entre os memhros 
l'll'«'t:livus <lo Instituto. 

Art. ~iJ. 0..; presl'lll«'~ ('Slal.utos só podPrão ser 
a I teratlns ou 11wsmu rdurmados quatro annos depois 
de sua approvação. 

Sala das sessÕc'S uo Instituto dos CirurgiõPs Dcn-
1 islas, cru 2G de Sdcm hro dn lRliU .-Os mcmbt·os da 
«·nmmi . .;sJo dn retlan:ão.- Assiguados.-.lJltmoei da. 
Silrrt C.osta Jnnior.-Agostinlw Pereira dlt Cunha Junior. 
-Antonio Jos,; de Oliveira Castro. 

Appr(:vado.; na S«'.-; . ...:ão do Instituto de 26 dt~ Scl«'miJro 
•le 18GB.- O sclT<'t.uin interino, Antonio Jost; út· 
t Jliuim Casti'O. 



EXEt;U'fHO. 

IJECI\ETO N. 119~-DE !6 DE MAH~p DE 18i0. 

CtHJt~de autot·is::tt;<io ao Instituto dos Diri)Clorcs e Vicc-llirce
torcs de estahcler.imeiJtos de instrucção Jlarlicul:u, c dos 
Professores da mesma iustrue1;ão j1ara exercer· suas funcções, 
e ani.JroYa os respectivos estatutos. 

Atlendendo ao que representou o Instituto dos Di
reetores c Vice-Directores de estabelecimentos de ins-
1 rnc(;ão particular, e dos Professores da mesma in!'
trucção, estabelecido nesta Côrtc, c de conformidadn 
com a Minha Immediata Hesolução de 16 do corrente 
mcz, tomada sobre parcce1· da Secção dos Negocias do 
lmperio do Conselho de Estado do I. o do mesmo mcz, 
Hei por bem Conceder ao dito Instituto autol'ização para 
cxereer suas func(;ões c Approvar os respectivos Estatu
tos, 1icanlfo quaesqucr alterações que nelles se fizerem, 
sujeitas á approva(ão do Governo Imperial. 

Paulino José Soares de Souza. do l\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estatlo dos Negoeios do Impcrio, 
assim o tcuha entendido e faça cxeeutar. Palar.io do 
Rio de Janeiro . em v in te seis de Março de mil oi to
rcnlos c setenta. 'luadragesimo nono tla lndepcndeneia 
c do lmpcrio. 

Com a rulJrica tlc Sua Magestadc o Imperador. 

Pwtlino .Jos1! Soares ti~ Sou:a .. 

Estatutos do Instituto dos ni1·cctores, e 'icc·bircr
tores c l'l'olcssores da instt·uct~\o taat·licula•·. 

CAPITULO L 

110 INSTITUTO E SUA REPRESENTAl)ÀO. 

A rl. I :• t l Irutitutll ó a reunifio dos Oireetorcs, Vice-Uiree
tnn·s H Prof,~ssqrt~s da in"tr·ue~~ão primaria e secundaria 
parti1~ula.r do llllP'-lrio, uacionaes e cstrang~iros, de ambos 
os sexos. 

Art. '!.n O lnstitnliJ lt~fll por lim Lf<lhalllar c esfur~:ar·,!>e 
"~lU prt} •lt in.;tfU ·t:·t<~, •l '" iut•:n~:iSI:I" ~~ tl1J::i dÍt"CÍlU:5 de tieUio: 

I' AH I F. li 22 
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membros n dt~ ~ou;; respectivos alnmno~\ pnpondo r. :li1mit
tinilo as moditieaçõ·,~s o innnv:-~~·õrs sobre ffi('tltotlns dt! r~nsirtl) 
c compondios, cuja adop~ão julgar m:ds eonv()llientn. 

Art. 3. 0 Esta r.ssocin.ci\;, dnnrá o ec;nnc:.) de (1ez nn'1"S, 
llClo menos; pnrlrndo r.stP- prn0 s~r nrnr.,g-,Hlu por delibo" 
racâo da assembléa geral de seus ItF'mhrus. 

Art. !1. 0 O Institutn S(Há rep1·rsentado pnr nm C··clho 
.sapnrior compo.::to 1le sete mPmhro~, a !''dJcr: nm Prr~i
dente, um 1. 0 e um 2. 0 Sccretarios, nm Thesourrirv o trt'S 
Voga os. 

Art. r.i. 0 Ec;tc Con~clhf) s~rá eleito unr cs·~nttinio sr.er. t, e 
maioria relativa, na a;;somhléa g:..w;d ·tle !}:>l''lllllro, :!;lft'Sdt
tan!lo r,ada soeio em Uffi'l ~(l lista os nornPs dos VíJt::J!lo:; (~l'lll 
a in:Jicaç::ío dos cargo,:.; que tenhã') r!e ser vir. 

Art. 6. o As funcções do r.on:::elho são ~~nntl1es, c pJder:io 
~cr reeleitos todos os seu-; membros. 

Art. 7. o São devere~ do Pn'sid~.~ n 1 r, : 
§ t.o Presidir as S(:SSÕes do Conselho e ela asset1!b~é;) g;~r:l 

do Instituto. 
§ 2. o Convoear os membros do Con:-~elho p,·r; suas fl u · 

niõt>s, 
~ 3.° Convocar os srrCiOS para as r.~uniÕI.lS da a~sem!Jiúl 

geral, tanto ordiuaria comJ ex~Pc.t 1linlri:l. fl"r nvin lL~ :11t· 

nnneios nos jornacs mni.; pu!Jii(: s (l 1 Cú~·r:·, ~'''!U :1ntr~e:~· 
deud: tL~ dt-·z di·1s. deeh:·;\U:io o rn ir.iv1r IJ;I !'•'Ut:i:l•'· c r~·~~c~-
Lido o nnnnnci 1 na· vespr>t':l e dia d.1 l'"HV(ll~.t(_~~.,. , 

~ ~. 0 Dirig-ir os trabalho~, t;;u:.J (tr) Cons.:lh•) '.'Oill1 u 1 

a:-:s,~mlJléa geral, podendo susptmt·er e h~Y<,ntar ~~ t•ec.súo t•tu 
eireumstaneias extraordinarii1s. 

~ !L 0 Lt:r o rd<ttorio annual do c!IOviml'nto do lnstitut•) 11a 
~cssão oni innria de Dezembro. 

§ 6. o Ceder ;1 cadeira da presi l:meia no i. o Secrdario, 
quanrlo tiver de orar. 

~ 7. 0 De~empatar pH) voto de I:linervn. 
~ 8. 0 A"signar a corresponder:r~!ól que teoha de ser diri

gida aos :dto:; Poderes do Estado. 
§ 9. 0 Manter a regulariLiade durante :1s di"l~n!'~Õcs, dl:1-

maudo ü ordem qualquer socio qtH' tlelLI s:~ afasl:lr, e p:•de;1du 
<1té, depois de consultada a assemldó". g~ral, fncl-o rdir;~r do 
rPeinl') fh sessão. 

~ lO. L!)V<1ntnr ::ts sessões qna1: ~~) csvj,\·l t:~rmioad!.·S t1::; 
tralJalho~;. 

Art. 8 o Ao 1. 0 Secretario eomllt~ll' : 
~ l. o Ler o expediente, tanto do C0nsDlho eu mo ua ass•·JJJ

bléa geral. 
. ~ 2. 11 Fazer ::t cseriptura~~ão que lhe fúr indicatlu pelo l'n;

:-;wcu te. 
~.:Lo Dirigir e nssignnr t•)(1a a corresrrmlt,a(:i1 que r~~;., 

t'.ste.J<.l no easu da do art. 7. 0
, ~ 8.", Ü!.!\C!Ll'J ,:~:ujJl'~ l'nd-u un 

UfJHW dtJ l'r·:~'idcu!r. 
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§ ~.o Suhslitair o Prü:sidente nos seus impedimentos. 
~ ;'i. o Tt'r soll su.'t g·uard:t o archivo do Instituto. 
~1 ti. 0 Pass.1r n; ~~l~rtidõ~s autori:sadas pelo Presidente. 
Art. 9 o E' ílo dever do 2. 0 S,•crct?.rio: 
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~ ·1. 0 Rerli~ir as actas do Conselho e asscmblé1 geral, e 
lei-:Js nrn se::s:w. 

~ 2 o T·hnar to!loo:; 0s npontflmentiJs precisos para a rctlar.
ção (hrs rnesmus ac1n~. 

Art. tO. São nbri~~açu:>,s df) Thesoureiro: . 
~ 1. o Pt·omova n arrecadnç~;o dos fundos do Iostitnto c 

rrnprrg-rd-os 1~111 npo!ie·;:; da rJivida pnblien s~~mprtJ qno tiVL~f 
fJilautin ~ufíicitmte crn sou poder, e o Conselho o jnlg;;r aecr
tarlo. 

~ 2. o F ncr os p:1ga mentos determinados pelo Conselho. 
:\rt. 'i l. Incumhe nos Vogacs: 
~ L o Tomar parte nas discussões e votnções do Conselho 

comll ns <lnmai.~ llli'lllbro._, d:t mesmo Cm1selho. 
~ 2. o Sub~tituir os St)eretarins e o Thesoureiro, do motlo 

segninlo: i) Vng·:d mais vota!ln substituirá o Lo Secrê't:l rio. u 
~cg-nnd·' rm vola,·:·ío sub~titn ir:1 o :~.o Sceret:\rin, u o t1·n~eir,, 
o Tllr·~;' nr~>ir·'· · 

C.\l'ITFLO H. 

1111 CO'i."ELllll. 

Art. 1~. tl 1:on~dilo :~:) l'•:nnir:í, w•lo 111 flll.~, um:t y, z !ltH 
11HZ . 

.J.rt. n. Xin !\l):l:·r:.í havor .-~·~s ;;w s;~m <!L1() estrj:~c) pl't',-;:.:ntt•:-: 
qnatr.J du :-,~us JJie!;dJi'v.', pc!u 1:1enus. 

Art. H. A. . .; d-~:~i~ll:'i fl,.J (>msclho S\•:·ii.o tnnH\•ias lJOr :naioria 
relativa do . .; :;,. . t·).-; pi·t~.~:Jat:s. 

,\rt.. Hi. S~.l ;,~tr·l:}nieli.·s íh Cons~·lhí•: 
~~ 1. 0 Pfélc•it'·[·~:· t rJ,, :,, L 1 J.·~i'!lV:JIVi1ll''lltü do tastitutu e 

pu~iWr ;;t~lu., S~'LtS ·!il'í.'Ítu:; L' illtt.Jft:S't~s, e dos de caJu um de 
s:~t!:• l!W!llbr:::;. 

~ ~.o .;,: !•:: lll:lt' p;uticnLHm,;nt·} os socios que se dr.svia
r··n ,; .. s.iiCL: .. r:::' :d mural piliJlk;• ;1 lim de que se eorri,ião, 
~~ ':' .-:;; <:,d 1,·, i 'O:.d •;lt'lil ;:p!;liC:JI'-Ih .. :s :1s IHm:1s CS1Dh-'~'ltcid~s 
i! 1 ,. , t ... " (" ·., ,. : .. ,., t:·; u t·.;s _ 

f~ ~:.o D·.;,';m:u:!;' t.·J].·;:; :•s fJ·.•:;v;zas fJ:lC jl:Jg,ir n.:l~cssDrias 
p·:r.t •I lJct1l ~il:.i.,;~;pntu du liLtil.ttto. · 

~ '~-, 
0 Vehr U:i lJ 1:1 ex:.:·cu\~\o uos Estatutos c de qu::~esquer 

r C;.! n L; n1 (~r:; tus S11L~ tiH'S. 

~.ti. 
0

_l'~ur~~~t' 3 as:;l'mhléa geral todas as me:lídas que a ex
P(~l'~t~ueta JHt111JllU eomo prolit~uas ú hoa murcha c l!('senvol
\'intt'Htl) do fustltuto. 
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§ 6. 0 Tomar sob sua responsabilidade, em caso urg.,nte e 
u~w previsto pelos Estatutos ou Begulamentos, toda c qnalqner 
prttVIdcllcia rrclam~Hla pelas eir~umstaueias, solidtando em 
tnmrn hrevc d;:; a:-scmbléa geru! ~pprov<u:ão para l:iCU aeto. 

CAPITULO 111. 

Art. IG. A :tsge:mhléa ger:~lllolnstitnto ~~a r~união de st~us 
membros. 

Art. J7. Para lu ver sessão da as~embléa geral é preeiso 
flUe estt>jão reunidos, pelo menos :J(l socios: se porém urna 
llor:t tlPlJOis da indicada não est1 Vt•r presente este numero 
~JJrir-se-ha a se~sãG com t5, pelo menos. 

Art. 18. As ses•õcs ordinarias serão duas annualm~nte, uma 
em Junho e outra eru Dezembro. 

Art. 19. As se~sões extraordinarias serão convocadas quan· 
do o Presidente julgar opportuno fazel-o. 

Art. 20. Oito membros do Instituto tt~m o direito de soli
eitar do Presidente a convoeac;:io de qualquer ~essuo extraor· 
tliml L.a. (', St~ t~::iu forem attendidt·~, podt•r::!O filZH a mesma 
l:t;llVUt~ação, independente do PresidcntP. 

Art. 2L. Nas se~:-Õ"S extraordiuaril!S não se discutirá ní'rn 
votiii:Í materia diversa daquella pnra que tenha sido convo· 
eada a i:ISsemtJiéJ geral; uao imuediudo porém esta clausula 
a apref-enta~;ão de quaesqner indiea~õe~. quando eouber uo 
temvo, para serem discutidas e votadas em outra reunião. 

Art. ~U. Cada sessão, tanto orJinaria como extra•·rdinaria, 
tlurará nté duas hora~, podendo str prorogada (JOr dfcisão da 
;Jssembh;a. 

Art. 2:1. Nenhum socio poderá fallar sohre cada materia 
mais dtJ duas vezes, ~:-xceptuados os r ela ttJres de eom m is~ltt>S 
~:: :1qut'lles que pedirelll a pala7ra pela orrlem. 

CAPITULO IV. 

nn~ ~01:10:-:. 

Art. 24.: O Instituto compor-se-ha tlt'l wdls tfl'c._wtivM, et·r 
respondt,nlel;, honor:.trios ~-' hencmerilos. 
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Art. 2i). São socios effectivos todo:; os Directores,Yice-Direc
tores f\ Pf(Jf .. •ssorcs particulares, de instrucção primaria r, 
sl·ctmdaria, naeionaes e t'strangeiros, de um e outro sexo, que 
tivrrem os seguintes re11uisitos: 

~ t.o O:; que installár~o o ln:-tituto. 
~ :2. o Us •JUe depois da installnção forem propostos por um 

sodo e approvados pela maioria absoluta do Couselho. 
Art. 26. O socio eJfectivo pagará em acto de entrada no 

Instituto a joia de fO~OOO, e mensalmente n contribuição de 
·JJ)OOO, e porJcr:í r~mir-se (.1ag-ando de umas{, vez a quantin <lt• 
(i0r)OOO. 

Art. 27. O S'Jeio Pll'ectivo tt~m o direito de disr~utir, votar 
e JH'opúr em nssemhléa ~era! tndo quanto julgnr util ao Iasti· 
tnto, e de ser Yotaao para qualquer cargo S1)Cial. 

Art. 28. C socin, que u~o estiver quite de snas contribui
ções, n~o poder:~t fJZel' parte da a.~sembléa gr,rJ I. 

Art. 29. O sGcio que não pagar sua join lrinta dias depois 
de haver recebido c:>mmnnicação de sun admissão, ou q111~ 
(lt·ixar de satisfazer snns mensalidades no esp:tr;) rl<~ ~eis me
zes, Hearft !m~pcnso de :o:sns direitos !"ociac·s 8ll~ •1ue se mostre 
f!Uitn. 

Art. 30. Se uma tal falt:t continuar a existir pnr cspa<;o de 
mn anno, o ~ocio, que n comrndter, ser:í considerado elrmi
nnclo do Instituto. 

Art. :31. Todo o socio é obrigado a aP.eitar qualqur.r eargo 
sod:d p:1ra que f«'•r deito pela primeira vez, salvo cneurrJ
stanl'ia attenuivcl, sub pena de ser elimmado llo fnstitutn. 

AI t. :::L O sceio, que ni:ío pudt,r assistir a q un lqu0r sessão 
da as~ernhléa gr·ral, IJUdPrá mandar sua opinião eserivta sobre 
:• ma teria, que teolw de ser disnttida, a fim lle ser li·1a na re· 
ferida sess5u. 

Art. :~:L Além dos cargos rlc que trata o art. 31, todo o 
socio é obrigado a aceitar f}Ualquer eí!mmissão p:lra a (}Ual seja 
nomeado p~lo Presidente ou Cuvsellw. 

Art. :Jf&.. O soeio que pL,r seu procedimento contr;uio aos 
tlietames da r;rond puhlwa, se tornar indi~no de pertencer ao 
Ln:-.lituto, será delle ~lirniuado w•r maioria ahsolnta de votes 
li os n;,~u:IJros do Come lho. 

Art. :3~. Tt•do o socio qu.~~ se julr::-&r ofToulido em seus di
Tt'ilc•s por qu:dquer dP!ik·raç:lo tio t:ol~!'P!llo, podr'r;í reeorrer 
para a assernLh'·a g.'ra I. 

Art. :w. ~.:iosDciuscoJl'•'SpOn!lentes tode;s •s Qllt;ti\rPTCm 
ns cnndiçiJü.:- .le r;ocios 1·fl'ectivos, mas que re6iJirHn em lugar 
tlist;lnte, qne os lrnpo,si~•ilito de t'Xercerern as ohrig~1ções quo 
aos me~mos ~·ocios pertencem. 

A i t. ::7. Estes soei os poJerão pass;,r para a cla~se tlos efT.:cti
vos, se YiPrt:'lll • st,;hdcr·er ~na rc~itlrncia na Cltrtr. 
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."rt. :;:3. Se c:-tiVt!ll'lH JWft;lll tt~mpl)rariameut,\ na t:uclt' 
p0Jrr:lo toTWlr p:lrtf~ no:' tralwlhos ;J,l assemlJiú:1 geral. 

Art. :m. S:i,J s·,eios hont1rat·ios to:los ~~s pr~~soa:' que tiVf)rcm 
prest:JtliJ serviços ao J ustituto ou á instrueç:\o ou rnt·sino· :'t 
f'l[1SSC. 

Art. 40. O mn ior prcm io que o Instituto pú lc cor:H~Cilcr !) 
o diploma de soeio bcnemt~rito, o <rua! só poderá ~cr datlo üs 
pessoas que tiverem prcstauo serviços relevantissimos, tnmo 
ao lns~ituto como á iustruc~ilo. 

Art. r~:t. Estes soci.)S t0m o direito de occnpnr lngar c.spe
cial e d1stineto qunndo assistirem ús sessões da uss~m!Jit~a 
geral, em cujtJS trabalhos potlerão tomar parte. 

CAPITPLO V. 

Art. Td. Os diplonws dos socios effectiVtiS ~Drflo CX}lOr!i,lo.;; 
n ;,ssit~n<:<!os pt)lo J>fn.;iu<'nte, ~;i.~eretarios e Thesourniro. n ('~ 
d11~; ~:or:1n3 d::s uut: ~;:, d t-:s,·s [l!:hJ' !Jh'S!it•Js er!l[H<'gados IIL'HiJ:-; 

'' Thesourciro. 
Art. r~·L O Crnscll111 on <~inr·n m.~mhros <h lns;tit 1J 1.fl l•~:!l 

li dirdt·,l Üt~ pi'O;.t'll' ('il1 :l··sprnb!ú l fri!r·:l ordm:ui~\ [l:J!',J ,c;(('itl 

!t.lllOl'<tí'iO t~T! llcn,jrli•;: ito IIU:Iiq;vt' p~::;s·Jn qu•: r;:;tc.b n:t~ eJrl· 
Llit;(J~):; dos arv. :;;) u h.O. 

Art. f.~:'L A ns·;rrn!Jlúa gt}f~l apí('Ci·;rú tans condiç0:,s. r P••· 
(l.~:;í :1r!mittir l'll r ·.i··i::1r :1 !'''' p·l·t:t; t!tl".'Cil'lo o Con·:l'!ltn, Jl;) 

fú'ÍG!t:irn r;•:;:', ~_~:<:p·~·~ii' D dipl·•ln 1 IL! l'ít'nlé\ c:~t:~~~~·let)i·h pi.'ll) 
(ll't. ~-2. . 

,\rt. !i:J. ::-\i\1) ó fJ~·rmii.lid•) s,~rvir,•m C0njt!n<:t.i!tH~~;:,,J Wl 
!:o:Jsellw p:!renté'S t;;n :;rúo ~·r,iximu, IHlm ll1!:':iil11l :dli!L~. 

Art. !.:,:L Fie;\:J su:->pons:):-> tio·; s ::J.s t!irnitu:' ::.•!l)ia~-; o:' 
membro~ cf'ftetivos e e • .~rruspjn•lent>:;, ljUn :·10r ;tGt'' dd 
vuu;a!!tl lll't)i1rir_~ L~Lhiretn Si'ltS eollc~gios uu deiX1íPl1l d.~ 
!,·et.~l')nar. 

Ari. 1:8. O socio e!TI:CiÍV•l qw~ :<J o.as:~ntar ten~p1r<Hi :n~::1UJ 
l':t Cúnü e o pa:;tu~[p,lr p;Jr eana ao Con..;elll·J, .<::~'lÚ di:;
pnlS}!d~) dtJ p:!(.;<PWnto de qu:.t!•jller rontribw(\o da\;:nt.•J :·ua 
an:-;cnl'l:1. 



EXECUTl\'0. 175 

An. ~9. t/_iGO que o est.')d·l finm(~níro do Instituto? per
Jllitt:r, porl~~r:í r1 r'~Spl'.l~tiva ns~~c1nbléa g'·ral tletPrmlll'1f a 
l;rt•nrão dr, nrnn caixa tle lJPnefi1~eneia em favor dos soeius c 
d1~ s ~ltlS fn rn i I iH S. -

~ rt. r.; o. E' ex prrss:1 mentn VPd Hlo nns mnm bros do In:- ti· 
tu:o, nn ~Urt qu:didade do Dir,~etorr>s. Vice D;reetores ou Pro
!'t)'S'H'cs, in i<·hr a menor r-orrespondcnei:l eom o Governo ou 
!'1m f1lPesrplcr ontr:JS ant •rirl;~d,:s _; n:'i·<") o wvienflrJ fner snnfrn 
p ·r in:H·rnpJj,, dn C lll~('!hn; m~nos, pnrén1, qnnnf!,t se trat::Jr 
de olJjc•:t!•s rrivativos do cr.IIrgiu otl do ext~rcieio do proft•s
~ot3(lr1. 

Ar·! .. :i!. Os :c i· r f(iii~ infriP.:.;ir o ~'ror~.·iu :Jn :1rt:<.;·o antcee
d,·:·t · iril':•rr:·, :í 't:l :·;nlt 1 ·w CIL~c:oo. n;11~ ;;·Tâ lu·~o eol;rndJ 
l': I í Tll··:-;,rrT,·:r", ! or 1·rdenJ d:1 t>rcsicl:'nt(~. L 

Art. ;.;_;). A'~ ·.~<Jmhlé l Q'cral 1i·) ~r:t'Z :1n .I uu!J0 J10:iJ:•:u~·, nm:1 
f' l!ltmis:-:>q l'•'!ilp· strt :~ trrs rnemhros, da qn:d o m:IÍ~ '\'C•tad•l 
·;.•.r;·, "rl'l :to~r, ;1 fim ri• I·X:I!liinar as <~dntêls do C~t~:s,~lho e rno
l;ll:"::r, s ;,;:t'l:; d11 me~m'', do que f:1rri um rel<;t·Jrio, qn·~ f'Ji

Jr;!r:í t:!!J d:seus.~fio (! s~;r;) voladu u:1 ~~·:,:,:Jo d:1 mcz 1;,~ lic
ZC'nliJ!':' . 

.. ~ri. l'P. Tt:l•)~ n; l:vr<~:;, fJ:l;wi-:, ·~ilntas c c.utrltS fJU::H'~qner 
dvi~Ullh'!lin:; 1!-J Jnstitulo S\'r:\•J rubric::d·1~ pelo Pf!-~illrnte. 

Art. ;;: . O <~:~pita! !'Oc:i:sl se•Ú fornndo: 1. 0 d •• s joi:1s dos 
~~·(·:r•<; efl't'cti\·••s; ~. 0 d :s mt>n·C~Iithdr-s diJS mcsnws ~w·.i!iS; 
J.o das rcnlis:-ÕI'S _; !t,. o das mull~lS em qw\ pos~:io ineorrcr; 
;j." 1hs ri• n: t~ ••·s v;,luntarius dtl 1 1 n~side:~te. na nec~·-~iilll d:.t 
t:u:s::; ti:· "'·"d'"~i:.ti\'Ds i'll k~~<J(hos quo pnssào ser feitus ;•u 
lustituto ; 7." .~ ::-> lt·lerias qttt) us l''udcn~s du E~LH]v !;Oss~o r.ou
l'l'tler; t:J:) do:-; jur1!::> cc.:pitalisarlo:-::. 

,\_;·[. ;)f). o nt)·~illll\ll!,O ÍilltH'i1(i n quai;;;IJllt)r OULI'IIS Hc~~nb
l!il.'l\lO . .; H,·e~·:-.~:rriu.,; ú lwa m;,rerw dvs tr<dJi:llh•JS do JnstiLUto 
~·?·:.~J (J!'i;~<:~it.:.,:.;l•::i i.t~l·! Cui.bellw <; at,iJIO\';.du,~ pe!:3 a:;.:;eudJléa 
{)doi. 

.\n. ;;\.). A refur1:l~i tl st.:s E..;t:dutlls sú ter;! Jug-ctf sc~udo 
\'i:L;.rh ~·ur lll;~!.:·r!•.; n rn:1::::; Lua tiu~ Jll•.'diiJrvs efft)eti;·os rcuni
tJ,,; nr!l as~cndd0.t gcr;d. 

Hiu do J;:rwiro, ~8 de .Janeiro dt! tti70. - Cnnselheiro Dr. 
~ldulplw .i.'u notl Victol'io da Costa, Prc~ídenv~.- Dr. AscaMu 
Fc1Ttt:.:. rf:r. J!dltlt, L" Secrutoriu.--11adro J'Jaquim Fen·eira 
11;1 Ci nz IJ· ltnardc, 2. 0 Sccrcturi•.í. 
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BECHETO N. :líU()- or-: 26 rm 1\l.\W.:o UE 1870. 

Cnncede ao [H·. ,Joa!{Uim :,toutiuho dos Santos ttriyiJeg;q para 
os melhol'ann!nlos que rcalisou no5 apparclhos de sua in
veu~·ão, dcstin~ulos á extinq~ão lia fnl'llli~a-~;1úva. 

A ttcndcmlo ao que l\lo requereu o Dr. Joaquim l\lon
tinho do f-i S:m tos, c de conformidade com o parecer do 
Conselheiro Prorurauor da Corôa, Sooet·ania c Fazenda 
Nac:iona l; Hei por lwm Conceder-lhe privilegio, por dez 
annos, para o:-; melhoramento:-; qne realisou em seus 
a ppardl1os, destinados ú ex tincção (la formig-a-. .;aú v a-, 
privil!'p;i~ulos pelo Decreto n." 2ü82 de;; de Novembro 
de HWO. 

Diogo Yelho C:tralcanti de AlbuqueriJUC, do l\leu C.on
:o;(-llto, l\liuislro e Secretario de Estado dos Negocio:; tia 
Agrieultura, Couunercio e Ohras Puolicas~ assim o tenha 
entenditlo e raça C:\I~Cutal'. Palacio tlo lHo de Janeiro, 
em vinte seis 1le l\1arço de mil oitocentos c setenta, 
t}uatlragt•simo nono lla lllllepeiHlcncia c do [mperio. 

Com a rubri~·a d1• Sua Mageslatle o lmperatlor. 

Dio!;o Fcllw Carafcanli tle Alúu~ncrqnc. 

-----
DECHETO N. 1,197- UE :W UE MABI.:u UE 1870. 

Coueetle ú rompauuia iugleza " Tlw CollllllCI'dal Cuiou Assn
rauee Compauy )} a ncccssaria auLorlza~~fw para cstcn1lür.suas 
Úpcra~·ôes ao Impcrio. 

Allemlcndo ao que Me requereu a companhia ingleza 
tl~~ seguros -Thc Commcrcial eniou Assurance Compa
uy-, devidamente representada, e de conformiuadt~ 
com a 1\linha lmmedia ta Hesolurão de Hi do corrente 
mez, tornada sobrn o parecer da Sccç<lo dos Neg-ocios do 
Impcrio do Conselho tlc Esta do, exarado em Consulta 
tle ~~i <lr li'everciro proximo 1indo: Hei por bem Con
cellcr-lhc a ncressaria autorização para estender suas 
uperaçiles ao I mprrio, sob as segu in tos I~OJHli..:ões: 

1.'' A companlua não putl.erá ellertuar nu Bra~il opc
t·a~_:üc~ 'ohrc o :-;eg:uro d.e Yida:-; :. 
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2. 11 Em qua lqucr dos estabelecimentos banca rios exis~ 
tentes na praça do Rio de Janeiro depositará a compa
nhia a quantia de 10:0008000 como fundo de garantia. 

3.a Os actos da companhia praticados no Imperio 
serão regidos pelas leis brasileiras ; 

.t.a A companhia responderá pelos actos dos seus 
agentes no Imperio c pelo cumprimento de todas as 
obrigações que elles contrahirem; 

5.a Será trazida ao conhecimento do Governo Impe
rial qualquer alteração que soffrercm os estatutos por 
que se rege a companhia ; 

6.a A companhia terá uma agencia na cidade do Rio 
de Janeiro, c não poderá estender suas operações a 
outras praças do Impcrio, sem especial autorização do 
Governo Imperial. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do ~leu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte seis de Março de mil oitocentos e setenta, 
q uadragesimo .nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Allmq~terque. 

DECRETO N. r.íD8- DE 2G DE 1\IAI\ÇO DE 1870. 

Concede á companhia inglcza -The Dri~ish aud Foreign 1\la
riue Iusuranct! Compauy Limiled- ãt.ÚorizaÇ~o parã estàbe
lecer. uma agenciá na Proviucia de Pernambuco. 

Attendendo ao que Me requereu a companhia ingleza 
de seguros marítimos -The British and Foreign Marine 
Insurance Company Limited- devidamente represen
tada, e de conformidade com a Minha lmmediata Reso
lução de lô do corrente mez, tomada sobre o parecer da 
Secção dos Negocios do Jmperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 2l de Fevereiro proximo findo; 
Hei por bem Conceder-lhe a necessaria autorização para 
estábelecer uma :;tgencia na Provincia de Pernambuco, 
sob as seguintes condições: 

23 
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La Em qualquer do~ ostabelerimentos 1Janc.arios exi~
tcntcs na m2:1;,i;mada Provincia dopositará a companhia 
a qu:mtia d~ ~J:OOO;)OOO como fm~do de garantia~ 

2. 8 0:> éu~tos da companhia praticados no lmpcrio serão 
rrgido~) JH'.las leis brasileiras; 

3. 11 A ~~,.lmp1nhia respondcd pelos actos dos sens 
a~::ritlcs no lll1pí~rio c pelo CUllliJrimcnto de todas as 
nhrigações que elks contrahircm; 

11.a Será trazida ao conhecimento do Governo Impe
rial qua:qnrr ai l!'raç.ão quo soffrcrcm os estatutos por~ 
(JUC se rege a com p:mh ia. 
Din~n Ydiln C·,v:dranti de Albuquerque, do l\l·~u Con

S(~lllo, .Min~:'tro '~ :_.:;ccrcl<nio de Estado dos ·Negocias 
d:J. A'~Tir ;li lu t·:~_ Com mcrdo c Ohras Publicas, assim o 
1cnh:1 cnL:ndit{;) c faça executar. Palacio do Itio de 
Janeiro, c;n Yinto seis de 1\larro 1le mil oileccntos ~~ 
~etcnta, (l!l;ulra:~c;;imo nono da fnllepcnclencia c (lo lm
perio. 

Com a rubrica de Su1 Magesladc o lm pcrador. 

lJioqn Yf'l!lo Caralcanti de Albuquel'rjtw. 

-~·~-

DECB ETO =~. 4'~:QU-Dr. 2 DE AllniL DE t870. 

A ltf'l'a os din•itus taxados em diversos artigos lia ~'a rifa das AI· 
fandegas. 

Hei por bem, Us.:mclo da autorização conrcllüb no 
§ U. o do art. L o do Decreto n. o 1750 de 20 de Outubro ele 
t8ü9, Ordenar que na Tarifa das Alfantlegas, actnal
mrn te em vigor, se fação as alterações que com este 
Jnixão, assig:iadas pelo Visconde de ltalJorahy, Conse
lheiro de E:->tatlo~ Senador do lmperio, Presidente do 
Conselho de .Ministros~ Ministro e Secretario de Estado 
1los Negoeios (la Fazenda c Presidente do ·Tribunal do 
Thesouro Nacional, qqe assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dons de Abril 
de mil oitocentos e setenta :J quadragesimo nono tla 
lnJepcndencia c do Imperio. 

Com a 1mb r iea de Sua Magestatlc o Impcrad_or. 

Y~condP de ll~1bomh1t. 
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DECRETO N. 4::>00-DE 2 DE ABRIL DE 18j0. 

Approva os novo; estatutos da socieuatle- Reunião dos 
ExposiLOres. 

A ttcndcndo ao que 1\Ie requereu a sociedade- Heu
nião dos Expositores-, devidamente representada, e 
tendo ouvido o parecer da Secção dos Negocios do Irnpe
rio do Conselho de Estado, e~arado em Consulta de 8 de 
Fevereiro ultimo, Hei por bem Approvar os novos Esta
tutos, que com este baixão, aceitos pc]a asscmbléa geral 
dos respectivos socios, salvas as disposições dós para
graplws do art. 2:J, do art. 37, do.paragr~qJho unico do 
art. :HJ, c dos arts. 40 c .1:1, as quaes ficão snpprimidas 
por ser a matcria de que tratão, mais pro[JriJ JJ regu
lamento interno que a mencionada Sociedade adoplar 
par:.~ o prccuchimcnro Llo seu fim. 

Dio'~·o Vel!10 Cavalcanli do Albn,1uerquc, do Meu 
C:onselhn, Ministro l~ Secretario do E'tado dos NeJ.Soeic,:; 
d:t Agl'iellltnra, COJwncrcio c Obras Pu!Jlic:1s, assim o 
tenha> entendido e fat:a cxeeutar Palacío 110 Hio 1lc Ja
Ht~iro, em dous flo ~~hril de mil oitocentos c :>ct.enta, 
quadl'agt.!simo nono da Indcpcndencia e tlo Impcrio. 

Com a rubrica tle Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

JJiugo rcl!w Cavalcanti de Alú1UJIU'i'(j1l!J. 

Eslalnl6s ~~ ttnc se refere o necrelo n. o ,~300 (lc 
~ de Abt·H de f870, da sociedade -ihmnião dos 
l~x positores. 

CAl'ITULO I. 

Jl . .\ SOCIEDADE E SEUS FI!'I:o;. 

Ar L i." A sociedade -Reunião dos Expositores-, 
constituída na Côrte e approvada pda C]rta Imperial de 
2f de J~Ilho de 18G7, t1ea sendo d'ora em dia11te denomi
nada -Rennülu dos E.:cpositores da lndw.:tria !Jra.-:ileira ---; 
tendo por tim o congraç:unento de tod'l~. que .~e ocrupão 
da industria em SL'US differentes ramos, quér st'jão 
nJ.cionaes ou estrangeiros, para estudarem u !HCio pra· 
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tico dn le\'ar a ciTcito entre nós as exposições indu~
triaes dentro c fóra do p:tiz. 

Art. 2. o Propõe-se: 
§ i. o Excitar a emulação do Brasil para com os paizcs 

estrangeiros mais adiantados. 
~ 2. o Contribuir com todas ns suas forças para pre

parar o t ralnlho verdadeiramente nacional, ajudando a 
formar aprendizes c ourciros em diversos ramos da in
dustria. 

§ 3. o Propagar pela influencia individual dos seus 
associados, c pela collectiva da associação, os melhores 
methodos de trabalho industrial c artistfco. 

§ 4. o O~cupar-se da vulgarisaç5o do ensino que possa 
contribuir para o adiantamento intcllectual e moral da 
classe dos obreiros no Bt·asil. 

§ 5. o Levantar o trab1lho manual e os trabalhado~cs 
ao grão que lhes pertence em toda a sociedade esclare
cida, amiga do progresso, e que respeita a dignidade do 
homem ulil e laborioso. 

Art. 3. o Para alcançar este dcsideratum a sociedadü 
estabelecerá, quando permittirem suas forças: 

~ i. o Uma escola de instrucção primaria e secundaria 
nocturna para os obreiros que desejarem instruir, se 
nos diversos ramos do ensino publico. 

~ 2. o Cursos theoricos nocturnos em que se expli
quem os princípios sobre que se assentão as diversas 
industrias. 

§ 3. o Um museu industriat que deverá conter spe
cimens dos objectos que forem julgados dignos de expo
sição, e que sirvão outrosim para m:trcar a marcha c 
progresso da industria nacional. 

§ 4. o Uma bibliotheca especial sobre tudo que possa 
interessar ás questões industriaes. 

§ ü. o Um jornal. 
§ 6. o Exposição annual de productos iudustriaes, á 

qual concorreráõ todos os seus associados que puderem, 
hem como os estranhos que quizercm honrar a asso
ciação expondo seus productos. 

CAPITULO 11. 

DA ORGANIZAÇÃO DÃ SOClEDADE. 

Art. 4. o A sociedade se comporá de numero· illimi
tado de socios, sem distincção de nacionalidade, debaixo 
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da srguinte classificação: honorarios, correspondentes, 
hcncmeritos c ciTcctivos. 

§ t. o Terá o diploma de soei o honorario não só o 
membro eiTectivo que mostrar interesse real no desen
volvimento das idéas exaradas no programma adoptado 
pela sociedade, como tambem toda a pessoa de posição 
social reconhecida c que por seus conheeimcntos cspe
daes implicitamente contribua para o seu progresso. 

§ 2. e Sómen te poderá ser C(lrresponc!cn te <\ pessoa 
que, tendo sido socio effectivo, passar a residir fóra da 
séde da associação, ou o individuo que fúra da Côl'tc, ou 
no estrangeiro, entretiver com a sociedade correspon
dencia interessante e tendente ao bom desempenho do 
seu programma. 

~ 3. 0 Terá direito ao titulo de bcnemerito o socio 
ciTectivo que concorrer com um importante donativo 
para os cofres sociaes, bem como o que propuzcr o nu
mero de 40 socios etTcctivos. Estes, bem como os hono
rarios e correspondentes, ficão dispensados da prestação 
pecuniaria. 

§ 4. o Para socio effectivo requer-se : 1 . O, que o pro
posto tenha concorrido a uma exposição qualquer, ou 
que por suas luzes tenha contribuído para o desenvol
vimento e progresso da industria e bellas artes_, e que 
deponha além disso no cofre da sociedade a quantia de 
üSOOOcomo joia de entrada, e a mensalidade de 500rs., 
que poderá ser elevada a t.SOOO, se isso fôr nccessario 
para a sustentação do jornal, c serão cobrauos trimes
tralmente. 

CAPITULO III. 

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL. 

Art. ú. o A administração da sociedade será feita por 
uma mesa· composta dos seguintes membros: um Pre
sidente, um Vice-Presidente, i. o e 2. o Secreta rios, Thc
sourciro, Bibliothecario, Director de aulas e um Secre
tario adjuncto. 

Art. 6. o São deveres da administração: 
§ t. o O governg economico da sociedade. 
5 2." Arrecadação dos bens da sociedaue ·e sua appli

cação conforme o disposto no orçamento. 
§. 3.~ Propór a approvação de titulo de socio hono-
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rario e brncmcrilo para o in di vi duo que achar incl u itlo 
nas conrtiçõr~~ prcsrTipta~ pelos Estatutos. 

~ ~·." Prover sohre tudo que fôr administrativo ~~ 
rt~g u Iamen ta r. 

:\rt. 7." Quando qualQuer uos eleitos, sem motivo 
jnc;liíieado, nJo se ernpos:-;ar ou ut~ixar por espaço de 
um mez o cargo vara que fôra escolhido~ será chamado 
o immetliato em votos, e no caso oeste não aceitar, se 
procederá a nova eleição em asscmbléa geral. 

CAPITULO IV. 

s.\0 HE\"EHES IJO PHESWE:"'TE. 

1. n Pl'l'<idir as Sl~~sões, ahrir c fn:·twr os trahalhos. 
2. () Hed íg"Íl" a 01\lcm do ui a e a d iseuss<iO. 
:L" Ahdí·, ruhrkar c cn•·errar com o 1. o Secrclario 

todos o::; livt·os de re1.dstro, bem como assignar todas as 
ad:ts, halaw·1·tcs c halaiH~os . 

. } " E\1'1'('('1' só o voto· de dC"scmpatc, não podendo 
voí:tr ordiuari~:nentc. 

!'L o 1\o;lJe:tr as ~·nrnmissfics ex.traonliu:trias uue não 
:-;cj:Tn pru\·islas uos Estatutos. • 

\i." L '\ :m! :t r a :-;;_~s:-;ão, q na ntlo a JH'l!dt~lti'Ía (~ a !toa or
d~·~n do-; tnh:ll!to~, :1s~im lhe aconst'lb1r. · 
,, 7." :\;·.i,.:·:t;tr o.~ dí1dumas cum o 1. 0 S:•rrelario ~~ u 
{j i I'S O' li' ('li' O • 

Ari. U." No ('aso d1~ impedimento, p·ls::.:lr:'t a :ulminis
tr,J, _ _:;·w ao Yi{·:--Presilknte, a qrwrn tlrJu inher'ellli•:-; toda~ 
:t" uitri<.r:t(~uc•.;:, ('\.aradas no art. 8. 0 

~\.rt. :10. Compdn ao~. o Scerdario: 
L" Heclig-ir o periodieo que a Sociedade mantiYcr. 
~-" Fn~~r o rdatorio annual tlos trabalhos. 
3. o E .;t:revu1· to la a correspondeneia da associação e 

a'-'.si~nll~a, ll1~111 1:omo r~prtlir o;;; avisos, annuncio~, etc., 
as:;i·~nar outrosim os diplomas com o Thesoureiro c Pre
sidrntr. 

1. 0 R11bt·icar juntamente com o Presidente todos os 
livrm da sociedade, excepto os pertencentes á biblio· 
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thcrJ, c apurar as rotações com o Pre~idt~Htl~ c 2. 0 
St!

crrtr~rin. 
Art. 1J .. \o 2. o :-;c~1·retario ~.Jo prt~SíTiptas as seguintes 

ohrig·:lçtl,,~;: Lo d:tr ruala do ~~~IJCd_ienle n;! t.a parte da 
nrdem do o i:1, de rendo ou I ros11n InruHÜHr-~.c da orp;a
niz:1t;:lo :~ lt'i! ll!'a das ar tas das s;'ssi'it!S, quér ortlinarias, 
quér cxtraordi::arias, dar rdaçãu (~vs sm·:o6 presPnte~, 
da apar;;ç.1o das voL1çõ:~s, hem como da n:~n-1ptnração, 
de um I in o cspí'l~i:d d('nomina1lo de soeios, em que 
se inditJlW a natur:llidadt' do socio, profissão, idade, dat~1 
d:1 entrada, nottH' do propotwntt>, o moi ivode sua demis
silo, quando 1101' t!llalqncr motivo dt'h.c de fazer parte 
do rptadro ::;!tl·ial. 

A n. 1 ~- o ~.cereta rio atljuncto sullsti tu c o 2. o em todas 
stns Ld!~1s t' impPdimrnto.;;, c o eoarljnv;l. 

CAPITFLO Yl. 

Art. I:t. C·llw-lhc sú a responsabilidade no hom on 
nüo andalHL'nto do cofre social. 

Art. ilf. ~;Jo seus tlereres: 
~ '1. 0 ;\n·~~~·ularpor si,on porpcs~oadcsna conlhw:.a, 

os rcnrlimrm tos da asso~ iação, bem r orno pag:1r todas as 
dcspezas ordenadas pela directoria, dn conformidadt' 
com a !e! do orcamento. 

~ 2° .Esrripturar o tivrocaixa. 
~ ~}. 0 .Mostrar em um minucioso rclatorio semestral 

o cst:1do 1lnanrciro da socicd;!dC, JJI'm ·f~omo um que diga. 
respeito a Lodo tl'mpo de sua gcrcnria c que th·vu ser 
ac:ompanhado do orçamento do armo futuro, e que será 
t~n treg-ue aos cu itlados da com missão de fundos. 

~ r,. o l'ropôr ú dircct.oria uma casa lJancaria de sua 
cont1ança para nclla depositar as quantias arrecadadas, 
tlcvcndo sem pro preferir as garantidas pelo Go,rerno. 

Art. H> C11mpre-IIle depositar toda a quantia quo 
exceder a 506000, salvo se os compromissos da socie
dade excederem a esta somma. 
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CAPITULO VII. 

DO BinLIOTHECARIO. 

Art. !6. Compete ao Bibliothecario: 
§ l o Ter em boa ordem os archivos. 
~ 2. 0 Rubl'icar todos os livros pertencentes á biblio

theca. 
~ 3. 0 Organizar um livro especial em que mencione 

o titulo da obra c o numero dos volumes, nome do doador 
e data de sua doação. 

~ oi. o Formular um catalogo das obras existentes 
pela classificação mais aceita. 

~ õ. o Exigir do socio a restituição dos livros, quando 
elle exceder na leitura dos mesmos ao prazo marcado no 
rcgulamen to especial da bibliotheca. 

~ 6. o Tomar conta do museu in.dustrial. 
Art. !7. Propô r todas as med1da~t de accôrdo com a 

directoria, que forem de interesse para a bibliotheca. 
Paragrapho unico. A bibliotheca terá um regula

mento especial que será organizado pelo Bibliotbecario 
e approvado em assembléa geral, p:1ra ter força de lei. 

CAPITULO VIII.· 

DO DlRECTOR I>E AULAS. 

Art. 18. Ao Director de aulas pertence: 
Paragrapho uni co. Não só a direcção irlterna das 

aulas, como propór todas as medidas conc~rnentes ao 
bom andamento das mesmas, ficando outrosim obrigado 
a dar no fim de seu anno social, um relatorio cir
cumstanciado sobre o seu estado de progresso ou 
atrazo. 

CAPITULO IX. 

DAS COM.MISSÕKS. 

Art. 19. As com missões serão as seguintes: 
~ t.e Commissão de fundog, composta de cinr,o mem

bros, que scrú eleila no fim de cada anno social, depois 
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llc apresentado o t'Cspeclivo relalol'io pelo Thesoureiro 
e qno tem por ineumuenda o estado e apreciação do j~t 
citado rclatorio. 

~ 2. o Toda aquella que o Presidente julgar conve
niente, uevcndo esta ser composta de Ires mcm
ln·o:-;. 

Art. 20. O soei o que, nomeado para nma commiss<lo 
no espaço de seis mezes, não em i ttir seu juizo sem mo
ti v o .i ust i ficado sobre a ma leria submctt ida á ~ua 
apreciação, não poden\ mais ser eleito para qualquer 
ou lra com missão. 

CAPITULO X. 

liAS :-iES~ÕES. 

Art. :?1. A assoriat~ão se reunirú «'Hl sc~~ões onlill:l-
rias. assemhléas L!:erac·s c sessües annuaes. . 

AÍ·t. 2'2. Para' :~s sessões onlinari:1~ requcr·sc apenas 
a presença de seis sor i os. 

Art. 2:1. As assembléas gel'aes ser~o : onlina rias c 
ex traonl in a rias. 

~ J." Onlinarias, quando eonvoradas para a eleição da 
mesa e questões adminisl ra li v as. 

~ 2. o Ex traonlinarias as que forem marcadas para ue
gocios urgentes, não indu idos no~ l. o 

Art. 2~. Para ambas lr<~IJalharem, se faz preciso 
a presença da quarta parto dos soei os etreeti vos ins
criptos e quites, devendo preceder aviso por espaço dl~ 
llous dias consecutivos. 

l)aragrapho unico. Não eomparecendo numero sulli
eicnlc se farú nova convocação c então se lrabalhar;\ 
t:om o numero de suei os preseu tes. 

Art. 2;-i. São consideradas sessücs anmwes não sú a 
anni versaria da fundação, como Lambem a ela abertura 
e cncctTamento <la exposição que annualmente tleve 
fazer a sociedade. 

~ 1." E' programma da L": 
L o Diseur . ...;o do Presidente. 
:?. " Relalorio dos lrabalhos pelo L" Sl~<TI'tario. 
:1. o Trabalhos analogos ao acto pelos soeios. 
~ ~-" Quanto ú 2. a seu programma será especilicallu 

tta oc_4·;~"ião em que ~c lenha de ,·cldwar a n~sp#e.c.:t-n-! 
C\ postraO. // -. . r 

l'AHT~· li. ,//\·~': 
/ ç:"\ .· 

íl ~ '" \ 
;· ...... · ..... 

I ... '\ 

í . 
~ r_:_ l 



ACTOS DO roDE[\ 

~\ri. 2G. São eon~ider;:H.la~ ~cs~Üc:-' ordiuaria;-; a:-; da 
tlircrtoria. 

CAPITULO Xl. 

D~ ASSEMBL~A ~ERAL. 

Art. 27. A assembléa geral se reunid ex lraordinaria
mente nos casos previstos no arl. 2:3, ~ 2. 0 

Art. ~8. A associa cão reunir-sc-ha em as~cmblü:1 
geral onlinaria em um· tios dias do mez. de Novcmuro d1~ 
cada anno soeial, podcnLlo as sessões demorar o tempo 
c os dias que forem nccessarios. 

Art.. 20. Compele-lhe: 
~ L o O exame das actas, do rei a tOt·io da eommis:-:ão 

de fundos e do orçamento sobre o halanço get·al apre
sentado pelo lhesoureiro. 

~ 2. 0 Approvar o orçamento da reeeita e despeza do 
anno social villdouro. 

~ :3. o Nonwação da rommissão ele fmHlos, :wdamação 
tios ~ocios honor:trios c henenwr il os ;;pprovado."'~ llerisão 
dn todas as ~tucslõos ctuc lhe forem propo."la." c clei1;ão 
tlos uwmbros ({UC Llcvcm formar ;1 atlminis.Lração sodal. 

CAPITULO XII. 

l>AS ELEIÇÕES. 

A.rl. :1u. Heuuida a associação em asscinbléa geral 
orllinaria para a eleição, c recebidas em urnn especial 
as cedulas, considerae~e aberta a sessão emhora se re
tirem os socios presentes c dri.xc portnnto tlc haver n 
numero fix.aclo para 1<\CS sessões. 

Art. 31. A administração soria I será eleita bienal
mente, podendo ser rcclegivel indefinidamente e a vo
tação rceahit· em qualquer classe tle socios, menos na 
Llos eorrespondcn los. 

Pa ragrapho unico. l\cqucr-se para lotlos os c lei los 
m:dori:1 ;1hsolnla tlc votos. 
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CAPITULO X lll.' 

FAVOilF .. ~ CONCEDJOO~ AO~ SOCIO:<.. 

A !'I. 32. Qualquer soei o poderá, assistir ás. sessões, 
propor, uisnll.il' c votar sobre qualquer m~th~la, bem 
I'OlllO utiliz:1r-sc dos livros existentes na btbhothct~a, 
Yisita r o muzcu c a exposição imlustl'ial: LcnJ.o out.ros_i m 
direi lo a um exemplar tlo que fôr publicado pela soetc· 
dacln. 

CAPITULO XIV. 

0.\S PENAS. 

Art. :~:;. O stwio effcrl.ivo que l.crmin:l(lo o anno fi-: 
nanrciro, n:io l.iVI'r cumprido o paganwnln dn suas 
mensalidades e joia, scrú eliminado do l(tJaJ.t·o soda I, 
pnna fJUC Lambem será imposta ao soeio effecl.ivo qtw 
se retirar da sédc da <1Ssoc.i:1r:to sem participar :"t dirnl'
toria. 

Paragrapho unieo. Cessa a pena acima 1lesdc que o 
socio satistlzcr o seu rompromi,so c justificar a sua 
falia. 

Art. 3-í. Ainda fieão sujeitos ú pena de elimi· 
na cão. 

~ 1. o 03 que lcnlarem, llireeta, ou inuireet:nnrnle, 
por fa~·Los provados destruir a associação ou lançar mão 
do mcws pelos qnacs possão <·.ausaJ<o 1lr~sr·rctlito ou ani-
quil:llncnlo tb nwsma. .. 

~ 2. o Os qnc faltarem ú honra c probit.Llllc por han
l'arrola ou úo outra maneira, ou que foremfsentenciatlos 
pt>los I ri lmn:H's tTimin;ws. • 

Arl. 
llt' i l'd, 

6)1L• 
•I,), 

CAPITULO XV. 

A dire·r-lori:l lomarú posse no dia H dr .Ta-



"'~ro~ no ronr.r. 

A ri. ::11. A~ rruniões ortliruria.~ sedio sem~,n~H·.;;, nfi11 
pod,•wlo ha\'1~1· por Sl'lllana mais de duas sessõrs. 

Art. :!7. No inlervallo fl;.~_s sessões, fica puhlil'o a 
lodos os sodos a I' asa da sociedade para leitura das pu h li-
1';1ções rel'ehidas, a elas, ele. 

Art. 38. E' renda da sociedade, as joias de entrada 
de todos os socios e as respectivas mens~did:ules, lJl'm 
como as quantias que lhe pôssão ser oiTere1~idas para 
:1jndal-a na rcaliza,.:ão dos fins a que ella se propõe at
lingir. 

Art. 3U. Salvo as dcspazas miudas ue registro de 
papeis, J1Cnnas, tintas, annuncios, c circulares de con
vtwaeão, todas as oHlras drvrd.õ ser autorizadas por um 
ndo ·;mtcrior. 

Parap:raplw uniro. A so:·icdade não responde por 
quantias adiantadas pc~lo IIJt•sonreiro, fjUe não lt'nlião 
.sido aulorisadas. 

Art. !10. Paragrapho unko. O Thcsoureiro não tlar;'t 
cumprimento á 2. a parle t.lo ~ 1. o t.lo art. 11 sem que 
a conta estrja ruhrieacla pelo Presidente e 1. o Ser rr
lario. 

A ri. fd. To(la a proposta deverá para ser posta a 
votos ser aprPscn ta ela poe esrripto e assip;nada pelo pro
JlOilCnLe, qun srrú approvada em spssfio spgninll', s:tlvo 
lll'g·enl'ia. 

Art. !1'2. Estawlo o Presidente, ausente ou impedido, 
:-;ed suhstiluitlo pclo Yil'e-Prt•sidcntP ~~ na sua falia 
pnlo l. n Secn~lario. 

Paragrapllo uni,·o. D:ulo o impetlimenlodos dons snh
sl i lutos 1lo Presidente, ~erá chamado o sorio mais an ligo 
d't~ntrcos que csliven•m presenll·s. 

Art. 4:1. Para s:~lisfaz!·r ;'ts IwcessitladPs que o tempo 
ftlt· mostran1lo pn•risas para o hom andamento dos p:tr;l
g r a p 1t os d os a r t s . 3 . o, 7 . o, li c 1 :l, fi I' a a u t o r i za da a d i -
rc<~toria a nomear os rmprcgados nPcl'ssarios, devendo 
disso dar contas ú assembléa geral. 

Art. !11. Fica prPjudicada :í 2. a parte do~ :L o do art. 
ft:. o desth• que os propostos não ten hão satisfeito o seu 
compromisso. 

Art. f_t.ii. Os presentes Estatutos não poderão ser mo
tlilicados nos seus ponlos ~~apit.aes, desde que forem sub
mel tidos á s:mtção do Go\'crno Imperial, sem estar o 
pedit.lo de reforma assignado por dous terços do~ socios 
·~ffccti vos inseriptos e quites, modifiraçõcs que só terão 
força de lri dPpois qtw forem ;lpprov;H.Ias pelo Governo 
lnqwrial. 
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;-.;:da d:1..; :'f':;:sões da rruni:in dtl.:~ t'\Jlll.:;ifnrr;;, 1'111 ·t; 
dt' .Junho dP 18HH.-O President<', Antonio Pinto tlt• Fi
tfiiPirt•dn .~fnult•s Anta.~. -.!orlo Franrisro JlelJI'llo, Sct·rc I a
i·io inlcrino.-Thesourciro, 1~/anocl Antoni_o de .lJlelfo. 

Com missão das estatutos.- Br. Josó PPt·cira RPgo 
Fillto.-José l\Iaria dos Hcis. 

Commissarios.-J. B. Lomhrcrts.-Fr:.~nr.ois Ca
linos.-.Tos(~ .Marqtu's 1\lerino.-.lost\ Caetano C:1rncirú. 
-N. F ar 11 iiw I ti. 

DECRETO N. 1,;)01-DE 2 nr. Annu. DE 1870. 

Conrrd«~ ú t·omp:lllhia -lnt.imidadt~- a nccrssaria :lllloriz::u; ;1o 
para ful1ccionar c :lpprova os rcspecli\·os t'Sl:ll.lllos. 

AI trntlnndo ao que 1\ln rntJUCI'f'!l a t·ompan I tia -Inti
midade-, dcYidamcntc rcp1·esrntada c organizada na 
1:icladc do Hio Grande, da Provineia de S. Pedro, p:l r a o 
t'sl.abrlecimcnto da naveg:11;ão a vapor entre a nwnrio
Hada cidade e a tln Porto-Alegre, c tendo ouvido opa
reí'Pt' tia Scrç~io dos NeQ·ocios do Imperio do ConsniiJO 
•l1~ Estado, Pxaratlo em Consulta de:~ tio mcz proximo 
lindo, Hei por L em CnHrctlcr-lltn a ncl'cssaria auto ri
z:H~ão para J'uw·(~ionat· c Appmvar os respectivos esta
t11'tos, rnm as seg·uinles modifica(·ões: 

1 d Fica snppl'ÍIJI ida a seguuda parte do ~ 1. o do 
art. 1(), competindo ú asscmhléa gorai dos aceionista~ 
eseo!IH'l' ('Jll suas reuniões a mesa fJUe deva prcsidil-a. 

2. a Acrt'SI't'll lt'-se no Jim do ar l. 2l'i- saI v o o caso 
da ('icição do Hircctor c sctl suhstrtuto. 

Diogo V c lho Cavalcanti de AlbmJUCl'que, do Meu Con-
1';1')llo, :Ministro c Sccret:trio de Estado dos Ncgocios da 
A(rricnltura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o tt'nlla 
ct~Lrnd ido c f:11;a cxecnt.ar. Palado do Hio de Ja nni r o 
t~m dons de Abril de mil oitoecntos c setenta, fJil:l: 
1lragrsimo nono da lndcpendcneia e do Impcrio. 

Com a rubrica tlc Sua .Magestatlc o Imperador. 

Oioqo Y rlhn Crwolcrw f i de Alb1f.t71lf'1'11ll'. 
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l·:statnlns a 'IIIC se 1·d'cre o Ut~el't'ln n. o 1!tot de 2 
de Abril de f870, da com~anhia de navegat~iio 
a lapor -lnHmitlade. 

CAPITULO l. 

ll\ COMP.\NJIL\. 

' 'Art. t.o A companhia denominada -Intimiuade- tem por 
fim a navegação a vapor rntre e~ta ridade e a capital ua pro
Yinei:-J, ou entre ellrt e outro qudlquer ponto que se mo~tre 
mais conveniente.Para preencher o seu flrn te.rá a. companhia 
um ou mais Larcos de vapor de tonelagem e furça preci~a. 

Art. 2.0 A comp~nhia terá a sna sc~,le nesta cidade do Hio 
Grande, e começará as suas operações dentro do prazo de dozo 
lllt'zes, contados da data da approvação dos seus f~statutns W'lo 
JH.l'lt'r romw·t~'ntr. com um vapnr de força e lot:Jçiío fli'('('S
sa ri:!. 

,\rt. :1. 0 O num.)I'O d'l vapore.~ ScT:'t ;;ug-rnr>nt:.uo iJU:.wl(l e 
('IJíllO rc~.olver a <ts~cm IJ!éa ger:.~: dus ac.:ciou bUtS. 

Art.. !L" A C!lmpanhia durarú por osp.;ço de J,·z :qno:-:, a 
eou1ar do c.:ct'J d:! appnwaç.lo dos seus r.•;tatuVlS pelo GJvern .1 

laqll'rial. 
i\ 11 ws <L findo f·qo pr[lzo, ~ó potlcr:í S"f disso I viu a: 
~ 1. 0 Dadu o ca~tJ dt~ qualquer das llyputiJt~·sr·s du art. 2!>5 do 

t'utligo ~~~l!UIIlt'l'ei ti n ;;;; ~~ :-eguint• s du c:'l'itult) lO do Heert~lo 
u." ::711. dl~ ;9 d1~D zerll!Jrt•d•~ 1Sl)0. 

~::.o St~ <1 i!:-SeiJIIJII.)il !-;"~"l'al dos a~~~~i,mbLJ'~'· L:gal o t:Xí;l'Cs~a
ill;·é:lt~ e•mVO!';,tda p>ra e::-se fim, ft's·.dver a tlissulncãiJ po!' V•Jlll~; 
q ut~ rt·pr•:;~ ut:m :lt•us ter( os da.-; actiJe~ em ill itbs. 

CAPITULO H. 

fiO C.\I'ITAL DA C0;'11l'Al"lll.\. 

Art. f).o O capit:d tl:1 comp[lnhia ~ed,de !01:000/)000, divi
didos em tÍ<'Zasnis ve~~ões tlll valor <le G:t>OOr)OOO t'D!l<t nma. 

í:ste e::>.pital poria:t ~er augmcntado soiJ lJropuHa da tllrut~-
1oJ ia, pur dclih~r:H;Jo t!a assPmiJIÜ:\ gt>rcd «~ uutorit.:·~·:to llu 
f:o\'t"l'CP hnp<·rial. 
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Xo cnso do emissãu de acçõm: para augmeuto tlo capital, tlar
se-ha prcferencia aos que forem accionistas. 

Art. 6. 0 ()g a(·eionistas entrarüõ eom metade do valor das 
<H~(·õcs que tom11rern, no prefixo prnzo de 30 dias que lhe será 
111nrearlo pelo Gerente, por avisos nos jornaes, e por carta 
dirigida a cada um. 

PAla mesma fórma entr<~ráõ com as tlr-mai~ prestações qur~ 
h ou verem de lhes E:er pedidas até a realização do fundo C;J· 
pita I. 

Art. 7. o Os quo nüo entr:Hem llO!ll as SUdS cotas, nos prazos 
quo lhes fun~m marcado~. s:•ri\o Pliminados !la companhia, 
~~o:n prrd:1, a l)Ctt~-'11\~io tb eomn:Hlhi<l, das entradas que hou
Ye!'!\lll f, itu, n dos ÍlltiJfé'RSCS !{U(~ lhes possão pertencer, tican· 
do ::in Ja :-;r:.it;itos ao:: prPjuizos "cout.·cidos até o dia da exelu
são. 

As penas cornminad:•s neste artigo, não se poderão impôr 
110 easo de fnrça mr~ior, ju.,tific;Hi:l perante o gerente, de cuj<l 
de:~i.,ão han~rá recurso para o Direetor, ~endo elle interposto 
no prno de dez dias. 

Art. 8. 0 As :~cçuns qu·~. por inf,acç~o do art. 6. 0 eahirem em 
<: ;:nmisso, s"rno dA novo emitti,la~; e ~~n não honvt>r fJUflnt Hs 
qnt->ira. fk,rftõ wn·:n ·cntlo ii comp<.tnhia qun [:S cuns,•rvarú 
satisf<:zt~nr1o ~~s entrndas eorn fuudos da r2eeita dn rcspt•etivo 
;1Hll0. 

\rt. U. 0 Nenlmm at'eillnist:l pnri.·r~ d~'spcdir ~c cb eílmpa-
1~hia cluran:n n ppzn t!e sua clur:'l~iin, rn:ts po·lerá fazer-se 
~UIJ.;titu Íl' tr:: HSrNilld•l :1S ~U;JS ;,C('OCS a OUtrCrll, d(l :1 ppi'PV:l· 

t::i:J du G;m·nt:·, qn:· tnrnt~ s0bre si as su:~s l't'SfltJnsahilid<ldes 
o obrigtH.>"lO noi· tt·nnn, qu:· :•s~<ig·muá e:H•l o IliPSlliO t;ercnte • 

. Art. tO. St·, farão p::rtr. <los dividi1 D•~os, os lucros prove
n~:-·u.tPs rt:'s l)pt•n•çõt~s eonelnidas e lit(nit.iad1ls dentro du res
prcttvo ~Tmestre. 

Em quanto o c&pibl social, desf>llcado em virtude de pcr
!las n:-,o estiver integralmente restabelecido, não se fará dis
t rilmiçàu ~lguma de dividendos. 

Art. H. O fundo de reserva e os seus juros suo destiua!.los 
p::r;.• faz;•r filce ás per(1~s do capit:d Slletal, uu p~ra substi· 
tnl! -o 

IWu ::1·1 ;i Í:Ji'ttl::do r}.) :j 0
/ 0 tirado (lus Iue; os liqnitlos de e:tt.la 

:11mu, :tló attiugir :t 50 °/o ao capital da t.:ompauhia . 

. \!'t: l~. 'J',JJ(Is os valorPs PPrt(>.nr-(mtcs á <~ompanhia s~~r;lo 
di'ptlS!tado~ ('!ll u·n IJaneo ou t:;1sa bi'lncaria, a premio úU etn 
'~unta eorTentl'. 
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CAPITULO liJ. 

lH DIHECÇÃO. 

Art. 1J. A companhia será dirigida por um Direelur e ;ul· 
ministrada por um ~rente. 

Art. H. O Director scrii eleito no mez de Jdneiro d1~ cada 
llltrlO! pela as-em!JiéJ geral p•Jr escrulinio secreto, e maioria 
relattva de votos. 

Art. Hi. i\ a mesma nc!:,si;I•J em lJlie se eleger o Dircetnr, 
elr>g-~'r-~o-ha pela m·~snHI fôrma um substituto, para ser rlla· 
wado a servir !la vaga ou impedimento do IJirector. 

'~o tJ~o d;~ ornpat~ p3ra qualquer dos cargos decidirá a 
~orte; 8S rccleiçõ~s serão permittida:-~. 

Art. Hi. Ao Director compete: 
~ 1.° Convocnr a ns;;emhllia ~~crul e !Jresidil·a, tendo por 

Secretario o n1~cionista que noiw•:~r. 
-~ ~.o D.Jr instrucçõ,·s para a. boa administração e li.~ealiza

~·au dos ucgoeios da cowpanhiê!, c prover ~ubrc os inwress1;~ 
da mesma. 

~;;,o Fixar, Sl•h proposta f)o Gf~renL!', o numero dos crn
PI'•'!;·aJo~ e :l:~~·ntt•.-:, o m:Jrear-IIH·~ o..; vencimento:~. 

~ 1. 0 AuturizJr o Gc\rcnte a fazer dPspeza" reputadas cx
tr;tordinari:~~. :1 ri·ali;~;!r eontrM:tns, ali,~n:.~;iies c ~CfJHisições 
approvadas pela a~scmldlid g-eral. 

~ [).o A uturiz:.tr a eha ma da p<ll'a prestações no ca pita I. 
~ ü. 0 Jul~ar n Cf)rrJIJlis;o das ;H~t;Õf\S, em gráo de~ mcurso 

das rlcr:isiíPS do Gereute, CfllllO lli~plic n. parte fiu11l do art. 7. 0 

~ 7. 0 'l'lirnar contas ao (;erente qnando lhe pareça a propn
sit•l; ~nsp·~nrh·l-n pnr motivos jnstilh~ados, nomH;;ndo entru
t.;mtu, lJt:lll L:omo no t..:a~o tie ruorte ou impu~sit.Jilidatle alJsu
luta, cJnern o sub.;;trtua interinamente, e dando couta ú as
semfJló·-t gera I na r a rcsoluç~'io d(din itiva. 

~ H o n~~sol v,: r êlS consultas d11 n•'rf'ntt•., e fp,char a commis
s;-tu do 111nsrno, rw lim d•J lJI'imeiro ;wnu da ~ua administfi.Hjúo. 

Art. 17. O Dirt'ctor servirá gratuitanwntc, ~~ seni ao mes
mo L('lllfiiJ o !~ne;trrcgado 1 1iJ eseripturação do seu cxpc·tlieutP. 

CAPITULO IV. 

fiO liERENTE. 

,\rt. i8. Ao Gerente compt•t.c: 
~ 1. o Admini:-trar as oper:1çi)es sociaes c todo o r,xpcdientc, 

f:l)IJI poderes {)~lf;t OUI'HI' I:OJllO entelldPt' elll hl'llr!kiu tla l\1_1111• 

p<mlli<', e ''Uillpl'lr <'s ctdihf.'I'<H;i'ies do Uirt.'!:tor. 
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~ ! . a Reprt~sentar a companhia em juizo e f~ra delle, _por 
si, seus agentes e procuradora~, pan o que Jhe sao concedidos 
plenos poderes. 

i a. o Nomear e d~miltir os commanda~te~ e c~pitães dos 
navios, agentes e mats empregados na admm1straçao dos ne
gocios da companhia. 

§ ~.o As~iguar os contractos e a correspondencia, ordenar 
as compras e despezas ordinarias, receber e despender os di· 
nh~iros da companhia, Cí>llocando o saldo na fórma determi
nada no art. n. 

§ S. o Fazer as transacções das acções de que falia o art. 8.0
, 

dingir a escripluração, providenciando que seja methodica ~ 
clara. 

§ 6. • Apresentar á assembléa geral, no mez de Janeiro de 
cada anno, um relatorio de todas as operações do anno Undo, 
acompanhado das observações ou considerações que achar 11 
proposito .. do balanço geral a demonstração da conta de lucros 
e perdas. 

Art. t9. O Gerente perceberá no primeiro anno de sua 
administração a commissão de 5°/o dos productos dos fretes 6 
passagenll, e depois a que lhe rõr marcada peJo Director. 

CAPITULO V. 

D.\ ASSEMBLÉ.\ GIIUf.. 

Art. !0. A' assembléa geral compete: 
§ L o Deliberar sobre todo que fc)r do interesse da eom· 

panbia, e sobre a continuação da mesma, art. 3. o destes Es-
tatutos. · 

§ ~. 0 Reformar ou alterar os presentes estatutos, ficando, 
porém, a reforma ou alteração dependente da approvação do 
Governo Imperial. 

§ 3.• Aulorizar a acquisição, construcção e alienação de 
navios ou trapiches. -

§ 4.0 Eleger o Director nas épocas marcadas no art. f3. 
§ 5.0 Nomear a com missão de exames de contas que st>r:í de 

urn só membro tirado dos accionistas, para dar seu parecer 
sobre o relatorio, balanço e conta do Gerente. 

§ 6. 0 Ordenar os dividendos dos luc~ros liquidas. 
~ 7.0 Resolver sobre as contas do Gerente, approvando ou 

reprovando-as, e dar ou negar-lhe quitação. 
~ 8.0 Nomear ou destituir o Gerente. 
§ 9.0 Augmentar o capilal da companhia nos termos do 

an. 5. 0 

§ tO. Marcar o modo dA liquidar a companhia em todos 
os casos de sua disso I ução. 

Art. jl. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente no 
mez de Janeiro, em dia e hora designada pelo Director, e ex· 

P.ARTE 11. 2/l 
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traordin:lfi3nwntr tlHb~ :1~ Vt'zrc: rJn•~ o DirN~Lnr julg:~r l'nnv;• 
nientr, qunnrJo lhl' fút· ff>tfllerido pelo Gt-lreotP, ou por um 1111-
mero ur ~ecionistas, que n~presente um t~~rr.~o do fundo sn· 
cial, declarando-se o ohjecto da reunião. 

Art. 2~. As convocações da asscmbléa gAral serão feitas por 
anuuncios nas folhas diarias de maior circulação com antlci
pação de cinco dias pelo menos. 

Arl 23. Entender-se-ha constituída a assembléa geral, desde 
que d3t.la a hora estiverem reunidos accionistas que repre
sentem um terço do capital. 

Art. 2lJ.. As deliberações da assembléa geral serão tomadas 
pela maioria de votos dos occiun~stas que po_ssuirem ~cções 
averbadas no livro das transferenCI:\S, trmta dtas antenores a 
qualquer reunião. . 

Só um dos das firmas collectivas que forem accionistas po
derão votar, posto que, fica perrnittido a todos o propôr c 
discutir. 

Art. 25. Os accionistas residentes fóra tltlsta cidade, ou 
que se ausentarem pOdArão fazer-se ropre;;entar por procura
dor na assemhlóa geral e em todos os actos e deveres. 

Art. 26 Os votos serão contados na razão de um por cada 
acção, mas nenhum accionista terá mais de quatro votos, S••ja 
qual fôr o numero de sons acçue:-:. 

Art. 27. No dia c hora marcada para a eleição da directo
ria, c~hamados cs aceionsit:1s pel•) Presidcnlc, entrc'g,,rá cuda 
um duas Ct~dulas com rotulo, nrn:. para elt•içiio do lJirector n 
urn supplcnte e outra para a comrnis~ào ele exame de contas. 

C:.tda urna destas cedulas levar<f ruJ is por fúra o numero de 
votos que eornpetirPm llO votante, e de11tro os nomes dos vo
tados que serú um para lJm~ctor, um para supplente, e antro 
para a commissào de contas. 

Art. 28. Se pa~;sadas duas horas depois da marcada para a 
reun1ão da assembléa geral, não apparecer o Director para a 
presidir,os accionistas (Jresentes, veri!icaudo que estão em nu
mero legal para a reunião, elt~ger:íõ um Presidente ad hoc, o 
nomeado, por este, o Secretario, constituir-se-hão em assern
blt~a gerr.d e funccdonará esta até o fim da sessão, embora com
pareça depois o mesmo Director. 

Art. 20. Quando tÍ hora de5ignncla não se reunirem acei•1· 
nistas, eomo exige o art. 2:J, 1~0nvccar-se-hão o~ aer.ioni!;tlls dn 
novo ~~um as mr,srnas formalidades, e então r.onsliluir-se-hn a 
a~semhléa ger(ll eom os que se aeha.rom presentes, uma hora 
depois de desic5nada nos avisos publicados pelos jornaes. 



C;\PITULO Yl. 

IHSI'OSIÇÕES GERAES. 

Art. 30. P1Jr fallencia ou morte de qualquer aceiooisla, 
!'lUas <~er;t'ies fiearáõ vagas, e a ennt!lllDhia tomando-as a si, u 
g"f'rtmtn disporá dt-dlas, consflrvando SPU prorlucto e iutf'fessr~. 
clP.duzioa a f]nota quH ern propcm:~ão lhfl toeaã. de quaesf1Uer 
prejuízo-: vrritic~<Jtlos llté a data da morte ou fallcncia, á dis
po~irão dt~ quem por direito pertencer. 

l\;o easo dt~ morl.t), se ns h•}rdeiros dc•s nccioni~tas forr.m 
1n:tiorc~. n não cstiverP.m privados d<l admini..:t.rnç?io de ~eus 
bcus, as ac~rões Jhps serão tmlregues, se denrro de 30 dias, sendo 
prt• . .;untPs, c St'is mezr-~, sr.r.d<) au~entvs, d1~clcrarem au gerente 
11 u•· pref;·rem 5Rr aceiouist~•s. 

1\1 t. :Jl. o, act:ionistas d:~ comp:mhia-Intimiuade-ubri
g-~:'-~e ao flel c~untprirnent•J das dispnsiçl'ks dPstfls e~tatutos, 
pur si, seus ltt•rdr.iros ou sucers~orcs, renunciando (JU:dcpH'f 
direito cpH\ t:·nhã" nn OO!'Sàl) vir a ter par;\ imwclir a sua 
ohservant~ra. ~~ tudo v:didão ~~-om as suas assignaturas. 

Art. :u. Os aeci·,nistas ~5•) respon-.;aveis unit~auwute pelas 
:~n;l~t;s !JlW !111~ ftii'C'Il ubtrilJUidas . 

. ÚI. :::~.O minitll-l neces~~il·in JHHa qun as opr~r:wõc•s knltãn 
t·urn•·~.:o. tit·a llx:do ua quantia dn ~O:OOOH, o qnc ('llr·ctnar-sn· 
Ira JJO prncl d" dons weze.; dPpuis de satisfeil<.~ a di~pn~i~·;Ju de) 

••rt. 1). 0 de:-:tcs t'SlfllUto:-. 

Art. :H. Os ~etioni~l.:ts d:l(J !Jicnp.;; poder•·s aos s::1~ios John 
Proudfoot & Cowp., J•Jaquim Franeiseo Gareia c Thomscu 
Lrlrfsl & Liutl. p<•ra solicitan~rn ao Gdverno a ineurporaçiío 
de~ t~ompauhra o ap!Jrovação dos Estatutos, quo serão, depois de 
approvadu:-, registrados no Tribunal do Commercio. 

t:i,J:Hln do Hin Grande, Província ôc S. Pedro, 2~ de Selem• 
l1ro tln :~rJn.-.Jo/w l'rmul{out & Comp., sete <t't'\ÕPs.-lJomin
!fOS CM dciro & I· ilhn, uma <ccç5o.·-1'1tomsen /,oefsl &: Lind, 
U'•·a aeçào.-.1. Wllisftmy & Comp , uma ae~·ão.- Joaquim 
Fnu.cisr:o Gon:in, Ull!a <H~ção.-José Ma·;ia 1'1'ixeira Bastos, 
uma a•·•:ÜtL-AtntPO IJPn:riqne da Silva & Comp., urna aeção. 
-11mningos Blayalluies & Silca, uma acção.-J(I!fmc Po.~---
~ Ftlltns, cl u.,~ (ct't.i'n·s. ~-·· . 0 1\ ~-: 

~,.,-" ,-.,. ~ \\ ~ \I , t1 
/"' \ (. \'\.\ . 

//'-.~\\''~ 
/' .. > ·. --~--· 
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··' 



196 AC'l'OS DO PODER 

DECRETO N. ~502 -DE ! DF; ABRIL DE 1870. 

Cllncede perdllo á., dill'erent~s praças do5 corpo5 da armada, impe
riaes marinheiros, batalhao naval e mariohagem, que tiverão a in
felicidade de desertar da esquadra imperial. 

Commiserando-Me das circumstancias, em que se 
achão as differentes praças dos corpos da armada, im
pcriaes marinheiros, batalhão naval e marinhagem, que 
ti verão a infelicidade de desertar da esquadra imperial~ 
apartando-se de suas bandeiras: Hei por bem, por effci
tos da 1\linha Imperial Clemencia, indultar ás referid:ts 
praças com excepção das quedesertárão para o inimigo, 
o e rime de deserção, apresentando-se porém os réos ás 
autoridades militares ou civis, dentro do prazo de UO 
dias, conta dos da publicação do pr·csente decreto em 
cada uma das comarcas do lmperio, ou nos lugares em 
que houverem capitanias de purtos.1 estações navaes ou 
navios soltos, incluindo neste indulto os réos senten
ciados, e· os que estão por sentenciar. 

O Barão de Cotegi_pe, do 1\leu Conselho, Senador do 
Jmperio, Ministro e Seert'tario de Estado dos Nego
do~ da l\larinha, assim o tenha en tcndüJo c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro. em dous de Abril de 
mil oitor,entos e setenta, quadragesimo nono da In
dependcneia e do Impcrio. 

• 
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Barão de Cotfg;pe. 

DECRE'fG N. ~003--DE 2 DE ABRIL DE t870. 

Coueetlc perdão ao Inipel'ial 1\Jarinhciro José Coelho de Car
lallw J)jas, coudemnado pelo supposto c•·irnc de deserção. 

ALtendendo ao que Me representou o Imperial Ma
rinlwiro José Coelho de Carvalho Dias, condemnado 
·a um anno de prisão com trabalho pelo crime de 
deserção, em que parecera incorrer, por ter estado 
ause~t.e da guarnição da corveta Nictheroy, a que per
f enna, o prazo marcado para rJualinração de ta ll'rimr, 
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verificando-se, depois de dada a respectiva sentença, 
que esta ausencia não fôra voluntaria, porque o sobre
dito Imperial l\la1·inheiro tinha sido recruta(ID pelas 
Autoridades da Rcpublica Oriental do Uruguay, e ob~·i
gado á assentar praça fiD um dos corpos do exercito 
da mesma H.cpublica: Hei por bem Perdoar-lhe a pena, 
que lhe foi· imposta, em vista das circumstancias re
feridas. 

O Barão de Cotegipe, Senador do lmperio, do Meu 
Con!~.clho, :Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dous de Abril de mil 
oitocentos c setenta. quadragesimo nono da lndepen
dencir. e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Barão de Cotegipe. 

__ .__ 

DECRETO N. '!001-DE 2 DE ABRIL DI-: 1870. 

Extillf511C a .Junta de .Jta~_t!~~a :\~ilitaa· creada pl'ovisorianH~nte na 
l'rovinci:t do Hiu ~rimctc do Sul pelo Hect'eto n.o 3\99 de H 
tle Julho de 186:.S. 

Hei por bem cxlinguir a Junta de Justiça 1\lilitar, 
creada provisoriamente na Província do llio Grande do 
Sul pelo Decreto n.o 3~99 de 8 de Julho do 1865~ e que 
passou a funccionar junto ao Exercito em operações no 
J>araguay, devendo os processos, que estiverem pcnr 
dcndo de seu julgamento, ser remettiuos ao Conselho Su
premo ~lilitar de Justiça nesta Côrtc. 

O 1hrão de Muritiba, Conselheiro de Estado, Senador 
do Impcrio, 1\línistro e Secretario ue Estado dos Negocios 
da Guerra. assim o tenha entendido c faça executar. 

Palacio uo Rio de Janeiro, em dous de Abril de mil 
oitocentos e setenta,' quadragesimo nono da Indepen
uencia e do lrnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barrlo de Muritiúa. 
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li ECH ETU N. ~:)O:)- UE u DE .\.HHIL DE lt-i70. 

!ta H4'1:ulalllt'lltu p:na a anccada~,"ào fili imposto do ~ello. 

IT~ando da (lU(orizaç5o do art. '1." § n.o do Decreto 
11. o ~17;)0 de 20 de Outubt·o de -1869: · 

lfPi por hem Onlenat· que se execute o Hegul<~~ 
meuto para a an·ecada~üu do imposto do sello, qun 
eo111 cslt~ baixa~ assignado pelu Yi:.;conde de ltabo
rnhy, Conselheiro de Estado, St~nador do lt11pcriu, 
l'n·sidcnte! do Ct)nselho dü :\linislros, l\liuistt·o ~~ 
Secretario de Eslauo do~ Negocios da Fazt•tHia ·~ 
_PrPsidt>lllt~ do TrilHlllill do T!wsuuro Nacional, qttt~ 
êtssitll o lt~Iilra entPildido e i"ilt.'il cxeeulal'. Palaciu do 
Hio de .linwiro, c111 twvc tk ;\'IJril de nril oiloeenlo:-; 
" st·lenl<l, qw,dragesimo llono da Independeu ei;_t e 
do J 111 pcriu. · 

Corn n rubril'a de Sua Magestade o Imperador. 

~·isconl/e de /faborahy. 

Ut·gulamt•ulu lliH'a tt an·H:ufac:êlo d1r imttoslo du scllu , 
a (IIIC ~r rel'crc o Uccrrto u. o ,~;;ur; dt~sla dalit. 

TJTl'LO I. 

C.\ P 1TlJ 1.0 I. 

DOS 1'.\PEIS SF.IEITOS .\0 SEI.LU I'ROrOHClOJ\.\1. • 

. \1'1. 1.° C):.; lilt!lo:-; cut11prei1P11didns tt:ls elêlssp:-; 
rrtr·rwiullildt~:-. llt':-,lt~ cilpitulo f':'iiHt sujeitu." iiU ~.cllt' 
!'l'li\IU!'t'lllllid IÍ\ildtl llib l't~~~H~Cll\'il:-; lahe\li1:-;. 
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Lt>l;~as dP. caií·dJio c da lr'i'i'a; escr·iptos â ordem,; 
c1·editos c cscdptw~as ou escriptos de obri,qa
!XlO ou c.t·onerar~ão de somnzas e valores. 

YAJ.OR, SELLO. 

Nào excedendo de 200$000 ............ . 
JJc mais de 200$000 até 400$000 ... . 

~.oosooo » 6oosooo ... . 
)) ()00$000 )) 800$000 ... . 
)) 800$000 )) 1 : 000$000 •... 

200 réis. 
400 )) 
600 >• 
800 )) 

1$000 )) 

Assim por dianle; cobrando-se mais 1$000 por 
conto on fraeção de conto de réis. 

Comprcllendem-se nesta classe: 
tetras ue cambio e un terra sacadas no Imperio. 
Letras sacadas em paiz estrangeiro par·a seretn 

aeeitas ou pagas no Tlllpet·io. 
Escriptos ú ordelll. 
Creditos, l'ar.turas ou contas assignadas. 
Titulos de cmpnlstimo de dinheiro . 
.Escriptura:'> publicas dn h,Ypotltcca. 
Contractos de sociedade. 
Escr~plnrns publicas e particulares de dissoluçun 

df' soe1edade. 
Arrendamento ou locaçüo c quacsquce titulos dn 

1ransmissiío de uso c gozo de bens imnwreis, moreis 
e snmorcn les. 

Titulos de transferencia, não sujeita ao imposto dn 
transmissão de propriedade. · 

Escripturas publicas c escriplos parliculartls dn 
lianl;a. 

Cai'lns tle credilo c abono. 
Cnrl.ils de ordens. 
Cou!Jr;cimeulos ou billlelcs dn1iniliros de mfllars 

JH'<~eiosos, passados pela Casa da ~loctla na couftH'
midade do art. s:J, 2.a parl.e, do Regulamnnto n.o 2:_;;;7 
de 2 de l\lnrc·o de 18GO. 

Titulas dt~ ··garantia de mercadorias, passados na 
conformidade do Decreto n. o .U,.t;O de 8 de Janeiro 
de1870. 

Bilhetes passndos _pe~os Assignnntcs elas Alfandc
gas, e as letras de d1 rettos de consumo c de l't'f.'X-
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pol'ltH.,;ão, :1 que se l'eferem os :u·ts. ü8!) § 1. ~~, 586 e 
tH2 n. 0 2 do Hegulamento de HJ de Setembro de 1860. 

Saldos de contas correntes, quando ajuizados. 
Endossos dos titulos sem prazo. · 
Os dos que forem pagaveis â vista, sendo feitos 

depois da apresentação. 
Os dos tilulos a prazo, quando feitos depois do 

vencimento dos mesmos titulos. 
Títulos de deposito extrajudicial. 
OrdQns para entrega de bens de orphão, casado 

sem licenea. . 
Termos "de fiança prestada em Juizo ou em Repar

tieüo Publica. 
~Papeis que contiverem promessa ou obrigação, 

ainda que sob fórma de recibo, distrato ou exone
ração de obrigação, delegação, sub rogação, garantia 
e declarac;ão ou liquidação de som mas e Yalores. 

2.a CLASSF.. 

J.Votas ao portador· (' â 1.'ista. 

SIU.LO. 

Nüo cxeetlendo de 200$000... • • . . . . . . • . . 200 réis. 
J)p nw is de 200$000 alé 1 : OOOHOOil.. • . . • üOO » 

Assim por diante; cobrando-se mais 500 réis por 
conto ou fracção de eonto de réis. 

3.3 CLASSF.. 

,, AI.OR DO F R RTF.. SF.LLO. 

Para rlentro do Jlara fóra do 

Não excedendo de 500$ •••• 
De mais de !jOO$ até 1: ooos. 

1 :OOOH , 2:0008. 

Jmperio. lmperio. 

1$000 
28000 
4$000 

2$000 
48000 
8$000 

Assim por diante; cobrando-se mais 2$000 por 
conto ou fraccão de conto de réis, sendo o navio 
fretado para dentro do Imperio, e 4-$000 sendo-o 
para paiz estrangeiro, ou sem decJara«_;ão de lugar. 
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!~.a CLASSE. 

A pol ices ou lei'f·as de se.r;uro c conlractos mt 
letras de risco. 

V.lLOR DO PREl\110. 

Nüo excedendo de 10$000 .•.••.•••••••• 
De uwis de ·1 OHOOO até 50$000 ••••••••. 

• 5osooo , · 1 oogooo •.••••..• 
)) 100$000 150$000 ••••••••• 

SELLO. 

200 réis .. 
·18000 )} 
2$000 » 
3$000 » 

Assim por diantP. ; cobrando-se mais 1$000 por 
:>o!~ooo ou fracção du cincoenta. R.)il réis. 

A r·t. 2." O sello dos tilulos da ·I . a e ~.a classes 
será coiJmdo: 

:l. o Nos contractos de arrBndarnentu, sobre o 
pre<.~o de todo o tempo da loca~~üo c, não ltavendo 
cstipulaçüo de prazo, ou sendo este incerto, sobre 
a renda de um armo; computando-se além disso em 
ambos os casos a quantia que se estipular sob o 
titulo de join, entrada ou qualquer outr·o. 

Nos casos de traspasso, sobre o valor corres
poildente ao tempo que faltar para a terminaçào 
do pmzo, ou sobre o de um anno, se o prazo 
ror incerto. 

2. o Nas lian~~as pr·estadas en1 Juizo ou nas He
partições Publicas, sobre o valor arbitrado, ou esta .. 
lJeleddo em Lei ou Hegularncnto. 

3. o Nos ti tu los de urremata6w de rendas pu
blicas, soLH'C a lol<li'ÚO do excesso do rendimento 
que o contracto devê produzir· c (Jlle constitue a~ 
iantagens do a rrcma lanle. 

4. o Nas transfereneins de apolices e acções de 
f:ompanhias ou Soeiedades anonymas, sobre o preço 
da nc~gocia~;ão ou Lrausmissiio. 

ti. o Nos titulos de conlraeto em virtude dos quaes 
se passarem letras na mesma data dcllc e que 
núo t:Ollslituir·cnl por si só oLrirracáo nova, sobre 
a difl'erennt entre o valor do contt:Xcfo e o das letras. 

Sendo <J cuutrnclo l'uilo por· escriptura publica, 
o TaLelli;-tn devc~rú declarar 1wlla qual u·vnportancia 
do sello das lelras e o modo por que foi pagu. 

No cnso de escl'ipto particular, igual declara~Jw 
será larH;atla no titulo pelo Hecelledot· c Escrivão 
do sellu, d~~ntrrJ do m·az1) de trinta diu.-; tb data 
co lituln. ' 

l'.UlTL\ u. 
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fi. o Nos r.nntrar.Los tle sociedade, sobre o fundo 
~npital, flllÚiquer que seja o tempo de durm;ão; 
n nas 1Jrorog;1~:ücs sómcnte sobre o nccrescirno, s~~ 
n IJonver. 

7. 0 :\"os contrnctos flc que houverem diversos Pxcrn"7 
p la rcs, nnmerauos seguidnmcnt~, solH'C un1 delles s(í
rnc:nte, declarando nos outros o Hecebedor· c o .Esf:ri
-;·üo do sello o numero do exemplar snllado, o valor 
do imposto c o nome de quem inutilisou a Pstnrn
pilhn, ou a data e o numero da verba, se nüo ft'lr 
sujeito no sei lo ndhcsivo. .. 

_Esta disposiçüo nüo é extensiva ús letras. 
8. o Do capital das Companliins ou Sociedades 

nnonymas c suas A~cncias e Caixns filiaes, sobre 
a i mportancia totnl das enlrnctas, ú JnediUa que o 
C[lpital se fôr· ren liznndo. 

~.o Nos titulus ern que se convencionar o paga
nielllo, por prestações de quantias, que se não possüo 
dclt~rminar, sobre a irnportancia de uma nnnuidade. 

10. Nos cont1·aeLo~ eom as Hepartiçôes Publicas, 
nito se declarando o valor total, untes da expedição 
das onlens para pagamento de cada {lrcstar.ão. 

1 L Das notas no portador c ú vista, sobre o~ ttrrno 
mf\dio tlos hii!wtes de cada classe em eirculaçáo 
no (li I !lO antenor. 

E:::~L<~ termo nu·~dio scrú caleulndo, verificando-se 
o numero dos billtetrs cmittidos de cada classe 
em circulaçüo 110 fim dos ntezr>!;l do referido anno, 
e di\'idinrlo-se depois o total dos bilhetes pelo nu
mero dos mczcs. 

ArL. :3. o O sell~) propo_rcional !Je _um titulo com
prehendc o das dtspostçoes eonstlluti v as do contracto 
c das flUe forem eonsequendas neccssnrias destas. 

Se, pot·érn, o titulo contiver varias estipulações in
<lependentes umas dns outras, de sorte que por si 
sú (~onstituüo 011 Lros tantos contr·;wtos, serú devido o 
sdlo de cada uma deltas, ainda que se refirão aos 
mesmos (~ontraltcn tes. 

ã.a CLASSE • 

. Art. 4. o Fi cão sujeitos ao scllo de 2 o/., do vcn
eullenlo de :200$000 pnra e i ma: 
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Tilulus de Humeação expedidos por Funceiu11arios 
Publicos e Autoridades Ecclesiastieas, pelas l\lesas 
das Camaras Legislativas e das Assembléas Provin
daes e pelas Camaras Municipaes. 

Os de Empregados das Corporações de mão morta' 
c Sociedades anonymas. . . 

Os de concessão de reform3, aposentadona, mew 
soldo e outras mercês pecuniarias. 

Art. õ. o O sello será calculado sobre o ordenado, 
gratificação ou outro vencimento de um anno, com
prehendidas a3 porcentagens, commissões e emo
lumentos, conforme a lotação. 

§ Lo Nos casos de accesso, transfercncia, remo
ção, ainda que para lugar_es de diverso l\li_nisterio, 
reconducção ou novo proVImento para contmuar no 
exercício do mesmo emprego, pagar-se-ha o sello 
proporcional da melhoria de vencimento, se a 
houver. 

§ 2. 0 O sello do accrescimo será devido, ainda que 
se não lavrem novos titulas, nem apostillas, aver
bando-se naquelles em virtude dos quaes se acharem
servindo os Em pregados. 

Art. 6. o O selto dos ti tu los desta classe é devido, 
qualquer que seja a fórma por que fôr expedido o 
acto da nomeação ou mercê. Havendo mms de um 
acto, será averlJado no que der direito ao exercício 
do emprego, ou ás vantagens da nomeação. 

Art. 7. o Só mente á vista dos titulas de nomeação 
devidamente scllados, se abrirá assentamento c 
serão os Empregados incluídos em folha de paga
mento ; ?odendo estes tomar posse e entrar em 
exercício antes de satisfeito o sdlo. 

Art. 8. o Não obstante a disposição do artigo ante
cedente, será permittido abrir assentamento no The
souro, sem pagamento do sello : 

i. o Aos titulas dos Empregados do Corpo Diplo
rnatieo, que o poderão pagar nas Legações onde re
ceberem os vencimentos. 

2. o Aos dos Empregados e Pensionistas residentes 
nas Provindas. 

Art. 9. o O sello das pá tentes dos Militares poderá 
ser arrecadado á vista de guias das Pa~adona~----:-
Côrle e Thesourarias de J.<"azenda. 

4 
.. : ,._ -. , f', r.~.· 
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DUS TITULOS ISE.i\TOS DO SELLO l'HUPOfiClOl\AL. 

t.'J. c 2." Classes. 

Art. lO. São isentos: 
I. Titulas de actos e contraclos sujeilos ao im

JlOSto de transmissão rle propriedade, salvo se coll
tivercm eslipulaç.ões independentes, de sorle que 
por si só conslltuão outros conlraclos sujeitos a 
seJlo. (art. 3. 0 ) 

H. Bilhetes e outros titulas de credito emilli
dos pelo Thesouro Nacional, e pelas Thesourarias 
de l~azenda Geraes ou Provinciaes ; excepto as \etras 
sacadas a favor de particulares, ainda que para rno
''iJncnto de fundos entre Repartições Publicas. 

III. Notas ao portador e á vista, emittidas pelo 
nanco do Brasil, c o fundo capital do nlCsmo Banco. 

IV. O capital das Sociedades de credito real, c as 
letras hypothecarias ou a transferencia destas (Lei 
11. o 1237 de 24 de Setembro de 1864, art. 13 § 12, e De
creto n. o 3471 de 3 de Junho de 1865). 

V. Yales postaes. . 
VI. Os conhecimentos, passados para pagamonto 

:10s vendedores de generos para os Arscnaes e outro~ 
Estabelecimentos I)ublicos. 

VII. Concordatas commerciaes celebradas judi
eialnwntc (Decreto n.o ~H-81 ~,de 28 de Setembro 
de 1Ri.l9). 

Yllr. l\foralorias concedidas na fórma do Codigo 
Comnwreial. 

lX. Títulos, actos e papeis lavrados e processa
dos nos Cousulados das l\"açõf's Estrangeiras, se nào 
tivCI'Cill dn produzir os seus efl'citos no Impcrio. 

X. f:ontractos d(~ cmpreit<tda uu locnção de. ser
"i~~o, em que o rmpreitciro ou loeador apenas for
neça o proprio trabalho ou industria. 

:XI. Actos relativos á desapropriação pl)r utilidade 
ou necessidade publica, por conta do Estado, dns 
Administrações Provinciaes, ou das Camaras .Mu• 
nieipaes. 

Xll. Titulo~ de eoncess~o Je Jibcnl:l.d<.!. 
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\111. Ohriga~:ües, cnutelas de penhor c todos os 
t~d.os rclatiYos ús ndminislrnt'.ões das Caixas Eeo
nomieas, ~Ionlcs Pios, J\Iontês de Piedade ou ele 
Soc<.:orro c Soeicdades de So<.;eort·os !\luluos e o 
capital dos mesmos estalJeiPeimenlos. creados na 
fúrtila dn Lei 11. o 1 OR:~ de 22 de AgtJsto de 18GO. 

XIV. Contraclo'S de parceria celebrados eom co
lonos. 

XV. Titulos e·ctoeumentos apresentmlos em Juizo 
a favor dos que litigat·cm por sua liberdade. 

XYI. ()uitn<,;úes de dinheiro provenientes de coll
trncto~ que tenhüo p:-~go sello proporcional. 

Excepluào-se as que comprelienrliio pagamento 
de juro ou de qunutia nilo computado no titulo 
prineipal, as quncs pagaráü o sello do accreseinw. 

XVH. Transrert-new~ de apoliees, ac~:ücs de Ctlm
pnnllins e Sociedades anonymas e outros títulos 
pat·a o ell'eito de serem recehil.ios em penhor.· 

XVIII. Transferencias em livros de apolices c 
HC<,;ões de Companhias e Sociedades anonymas em 
consequencia de transmissüo por titulo oneroso ou 
gratuito, de que se tenha pago sello proporcional 
ou imposto dê transmissãc_, de propriedade. 

Art. :li. , Não é devido sello dos endossos á 
orrlmn sem declnração de valor recebido ou en~ 
conta, nem dos passados até o dia do vencimento 
nos titu1os a prazo, ou antes da apresentação, quanto 
itquelles que forem pagaveis ri 'Vista. 

Os endos~os em hrnncu repu tão-se sempre á m·dcn~ 
com, ralar recebido ( Cod. Com. arts. ~HH c 362). 

5. 3 CLASSE. 

Art. 12. São isentos: 
I. VeneimPntos (le .Empregados do Corpo Diplo

matico en1 disponibilidade. 
H. Titulo~.; ele~ ~111Jstituição tcmporaria entre Em

pregados lli..t 1ueswa Heparti<:;ão e os de exercicio 
t_>.\'Cillll(ll. 

lll. Titulos de nomL'<Jçiío interina, ou .. por menos 
ele anrw, e os de emprego de vencirri'ênto annual 
menor de 200$000. 

IV. Gratificações por serviços extraordinarios 
e as de Ofliciaes de Gabinete.· 

V. Nomeac_;ões de Delegado:; e Subdekgados de 
Polida. 



ACTOS f)O I'OJJEH 

Vl. Titulus de rcfor·ma de pnu~ns de prd e 
as vautug-eus de e1l'ectividaue que lhes eumpe
lirrrn. 

Ylf. Pcnsi)es concedic!ns a famílias dos l\Jili
fart·s e dos Olliciacs e pr<1t.;<ts da Guarda i\'aciQnal 
e \"oluularius da Pc.~Lria, l)lle morrerem· em cun
scqueucia da guena do ParagUi.tY. 

Vlii. nrati1kaçücs ruililal'es ir!IH~renlcs ao exer
eieio do po~Lo, exeluidvs as que se dPrem por 
t:OilllllÍSSUL'S OU Clll pregos. 

TITULO H. 

Do sello fixo. 

CAPITULO I. 

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO FIXO. 

A r't. J :L Estilo sujeitos ao sello fixo os papeis, livros 
e títulos cumprehenuidos nas seguintes classes: 

4 .a CLASSE. 

Papeis que lJagão segundo o nwnero de folhas. 

§ 1. o Papeis forenses e documentos civis. 
Autos de qualquer natureza, cornprehen

dirlos os que correm ante o Juizo Eccle
siastico, Delegados, Subdelegados c Jui
zes de Paz. 

Requerimentos, mernorias e memoriacs 
dtrigidos a qualquer autoridade. 

Escriptos particulares, ou por instrumento 
publico fúrn dns notas, em que direeta ou 
IIH1ircctamente se não declare valor· certo. ~00 rs. 

Trnslados, certidões e publicas-fúrmas. 
Sentenças a,..sobre-sentenças extrahidas de 

processo, tncluidas as de formal de par
tilhas. 

Cartas testemunhaveis, precatarias, avoca
toria~. excculorias, de inquirição, arre
mataeão c adjudicaeão, ainda que cx
pedil[as n favor du ·:r:(1Zcnda Proviudal. 



EXECUTn·o. 

J'rovisõ1~s de tutela e outras não espoeili- \ 
cadas. 

Instrumcntns de dia de Hpparccer, de posse, 
protcst,_, e outros f(• r•• das notas. I 

EditaPs n mnnd<\dos judiciaes. 
Proeut·a;J•~'~ e npltd-acl!l ~ nüo contendo 

cl;uJSltlns que torne extglvel o sdlo pru-
pordorwl. · , 

Suhst:dwiPI'irnentos elas mesmas, quando• 
nilo outorguem poderes para a venda de >200 rs. 
Psernvo~. 

Attcslado~; f~ recibos de menos de G0$000. 
Tostarnelllus e codicillos. 
Compron1i::-;sos ou estatutos de Irmnn

dnde:-;, Ordens Terceiras, Confrarias c So
ciedade;.;. 

r.ontractos, títulos e pareis não sujeitos ao 
s:)llo prop;H'ciona\, nem ú taxa fixa maior 
do que a dP<>.ignada neste paragrapho., 
~ 2. o J,in·os. 

De lcnno:-> de bem viver, do segurança c OS\ 
de rui dos 1·.ulpaclos. 

Dos ('.ofrcs de orphàos. 
nas Ot·dens Terceiras, Irmandades, Confra

rias, Fabricas e llospilaes. 
De notas, de protoeollo das audiencias, do 

apolllíHW~nlo dt~ ldl·as c de registro (h~ ~ 00 rs. 
Ti\Íl(~lliiíes c Eserivües de qualquet· Juizo. 

De protocollo dos Officiacs tlo registro 
g·r~ rill. . 

Do~ Ui:.;trillt.Iitlores judiciacs c Depositarias 
pulJiic~os. 

lJe rcgistr·o tln Jwscimcntos, baptismo:1, ca- , 
samcntus c obitos. J 

(b qun sito ohrig-;ulus a ler os Com-~ 
lllPITiantes, Cor11p;mhias, Corretores, 
Ag1~11li~:;; dl~ lrilücs, Trapiehciros e Ad
IJ~illisl!~;''.lorc.s ._d.e n~·mar:enr~ d~ depositos 

40 
rs. 

(Cotl. Lc)tll. <ttls. ·11, 1,1, ,)o, 71 c 88), 
Os dos Despacll<llllcs. 

As taxns estahelcei1lDs nos §§ L o c '2. o são devidas 
por meia folha de papel, toda cscripta ou em parte, 
nào excedendo tle 33 ecntimetros de compJ'imenlo 
ü 22 de brgura. Excedendo csla medida, cada rncia 
1'ollln Jl:l.~·;11'il o dullro dn respPrtira. tnxn. 
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Niio t': pnrtnillido cser·cvcr em (~:Hla lllf~ia full1a 
de papel duns ou mais netos, sulvo pngando~sn o 
sellu tle cada. u1n ; excepto os que forem eseriptos 
('111 eonscqttew~ia ou pal'a complemento dos actos 
que us pret.:uderetu. 

2. a CLASSE. 

~ :1. 0 -Documcntos diversos. 
HPeilws ou quitações parti cu lares de' 

:)o~;ooo para c i rna. 
Ueeibos de dinheiro depositado em 

collta corrente nos banct\S e casas 
Lancnrias de G0$000 para cima. 

Cheques f~ nwndntos ao portador ou a 
Jlf~ssoa determinadn, passados para 
sen~m pngos por hnnqueiros na mes
ma pra~a. em virtude de r,ontas cor-

. rentAs, na f<lrrna do <H'L L o§ 1 O da lei 200 r{~is. 
de 22 de Agosto de 1860. 

Titulos de concessão de pennas d'agua 
dos aqucdHctos publicos. 

Diplomas de habilitação pnra ser no
meado Juiz de Direito (Dec. n. 687 de 
26 de Julho de 1850). 

Passaportes, guias de mudança de domi
í~ilio e ti lu los de residencia. 

f.onhecimentos de carga. 

Cartns dn registro de emharcnção . • . . 1$000 
Substabclccimenlos de proeurDções, que 

outorguem poderes para a venda de 
um ~scra v o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.05000 
Seu do para mais de um~ t\ taxa será multiplicada 

pelo uumero dcllcs, com Lauto que não exceda de 
11:000$. 
Titulos de posse de terrenos devolutas 

(Lei n.o 601 de18deSetembrode,l850). :i~OOtl 
Excedendo de um quadrado de 500 hr~H;as prH· 

lado, cobrar-se-hão tantas vezes 5$000 quantos fon~nt 
os quadrados de igu~ll nun:ero ('.•~ br~ras, cx-
duidrts <1S frnrr:ú('~. · 



IIECUTJVO. 

§ .\. 0-Liccnças. 
A Empregados Publicos, até 3 mer;es .••• 

Por mais de 3 mezes ...............• 
Para aceitar emprego, pensão ou conde· 

coração de governo estrangeiro ..... . 
Para abertura de Lheatro, concedidas por 

autoridade polida I. ................ . 
Para espectaculo publico, de que se au· 

fira lucro, idem .................... . 
Licen~<as concedidns pelns Camarus .Mu-~ 

nicipnes para o exercieio de industria, 
profissão, arte ou officio. 

Pelas Capitanias dos Portos. 

Licenças e alvarás não especificados ...• 
§ ';). 0-Loterias. 

2$.00() 
l$000 

:l0$00() 

40$00(} 

:10$000 

1$000 

2$000 

Dilheles de loterias, segundo o numero de 
inteiros d.crplano approvado .•..•..... , 150 rs. 
§ 6. 0-11itulos e tratmnentos. 

Cartas de mercê do titulo de Duque ou 
Duqueza .....•............•..••..•... 1: OOOSOOO 

De Marquez ou Marqueza. . . . . . . . • . . . . . . 800$000 
» Conde ou Condessa, Visconde ou Barão 
com grandeza........................ 600$000 

» Visconde ou Viscondessa. . • . • . . . . • . . 400$000 
»Barão ou Baroneza.................. 300$000 
>> Hom·as de grandeza. . . . . . . . . . . . . . . . 300$000 
» Conselho. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 150$000 
>> Tratamento de Excellencia........... 300$000 
» >> >> Senhol'ia. . . . . . . . . . . . . H>OHOOO 

§ 7. 0 -lVobreza e brazão. 
Alvarás de mercê de Fidalgo Cavallf'iro, ou 

Moço Fidalgo com exercício........... 200$000 
De Fidalgo Escudeiro, ou Moço Fidalgo. 1408000 
» Cavalleiro Fidalgo, ou Escudeiro Fi-
dalgo ...•...••...••..•.........•••... 

» Brazão d' arlnas •.•.........•......••. 
§ 8. 0 -0flicios da Casa Imperial. 

80$000 
70$00'0 

l\Iercês do cargo de Mordomo·mór....... 5008000 
De Capellão·mór, Estribeiro-mór, Cama· 

reira-mór, e qualquer Otliciul-mór da 
Casa ~mperial ..•.....•.......... :. . • • 400$000 ... --· ... _ .. 

c Gcntllhomcm , Duma de Pulucw e ~~ . J ~ I r'··. 

Veado r .•... ,... • • • . . • • • • . . • . • • • . . . . • ,.,,a(Q.N~ot·· '·.' .l\ 1•1 .11 r'{.' 
PJ.IlTE IIe /' ~\·. '-1 ' 

1 

/1'' .... ,~\\. 

/ r:'" ; 

r .-. -
ti . ·' 
1,\ 

-v-.·.:;.,... (. I 
A'-' 

~-..: 
. ,"\, ··~ 
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De l\Joço da Imperial Camara da Guarda-
roupa ......•............•..........•. · 

» ~Iordo1no ...................•...•.... 
>> Açafata ................... ~ ......... . 
)> Oflicial-menor............. . ....... . 
» Moç.o da Imperial Camara ....•...... 

120$000 
B0$000 
ü0$000 
708000 
50$00~ 

Qualquer outra nomeaçào de officio ou 
emprego da Casa Imperial........... 20$000 
Honras dos referidos officios, metade do seUo cor

respoudente ao titulo de efl'ectividade. 

§ 9. 0 -Condecm·arDcs. 
l\Ierct·s de Grà-Cruz de qunlquer Ordem !)00$000 
De Grande Dignilario da Ordem da Hosa. 400$000 

>> Dignitario da Ordem Imperial do Cru-
zeiro e da nos a..................... 300$000 

» Commcndador da Hos:~ ............. ~ 200$000 
» Official do Cruzeiro e da Rosa... . . . . 1 b0$000 
» Commendador das outras Ordens.... 120$000 
» \ Cavalleiro de qu:~lquer Ordem....... 60~000 
Os ap-raciados com distincções de qualquer Ordem 

pagawõ lllais metade do sello correspondente aos 
gráos anteriores, que lhes uão houverem sido C's
pecialmcntc conferidos. 
s 'Í O. Diplomas scienti(icos e ouilY)S. 

r.artas de Doutor e Bacharel.... . . . . . . . . • 50$000 
Cartas de Bacharel em Letras, de approva-

ção do curso de Institutos Commereiaes, 
de Engenheiro Civil ou Ge·ogl'apho e de 
Pharmaceu Li co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$000 

Outros ti tu los de llabilitação scientifica ou 
de profissão ....................... , . 28000 
As apostillas nos titulos scientificos, passados por 

Faculdades estrangeiras, pagaráõ o sello ncinka esta
belecido para os que o forem no lrnperio. 
De Advogado do Conselho de Estado. w... . 50HOO.O 
Provisões para advogar, a quem não seja 

formado pelas I~aculdades do Imperio: 
Sem declaração de tempo, ou com a clau

sula de-emquanto se não 1nandar o 
contrario-ou semelhante: 

Nas cidades ern que houver Relações.. 4508000 
l'(as outras cidades e viUas............. 90SOOO 
SP.ndo provido temporariamente , cada 

«lnno •...•....•.•••. , ... , . . . . . . . . • . . . . ~)~0{)0 



EXEt..:'[;TIVO. 

llrovisôcs tlc Solicitudor do~ auuitorios 
rlas cidades onde houver Helações .. . 

Das outras cidades e villas ............ . 
Scndt• ternporarias, cada anno ou fracçào 

de anno ................•........•.... 
Nomeações de Escrevente juramentado .. 
Diplomas de matricula de Negociante ..... 

§ 11. Privilegias. 
Diplomas de concessão de privilegio a 

qualquer empreza: 

211 

S0$000 
30$000 

2$060 
5$000 

60$000 

Por dez. annos~ ou menor pr~zo.... . . . . . . ~ 00$000 
, mms de dez annos até vtnte......... 300$000 
.. mais de vinte ao nos................ 5008000 
Pagar-se-ha o sello estabelecido neste 

pnragrapho, ainda que o privilegio seja 
e:-;tipulndo .nos contractos e estatutos de 
Companhias Ot!.§ociedades anonymas. 

§ ~ 2. Outras wlercês. 
Titnlos de concessão flc honras de 1\li-' 

nistt·o tlo Supremo Tribunal de Justiç.a .. 
Ditos de honras de Desembargador ..... . 
Ditos de honras de Monsenhot· .... ·...... . 50 ~000 Ditos de hom·as de Conego da ·capella Im- " 

perial e CaLbedral /do RlO de Janeiro •.. 
Ditos de Pregador da Capella Imperial e 

de honras deste oflicio ............... . 

Cathed raes .........•... · ·. · ·. · · · · · ·. · · 30L+QOO 
Ditos de honras de Dignidade das outrasl 

Nomea~~üo de Addido de 2. 3 Classe ás Le- i1 
gaçõcs .......•......................• _ . 

Títulos de eommissão sem vencimento ouj 
d.e _emprego retuunct';,Hlo, m_. as. _d_ e exer- _ 
cw1o eventual. ...................... . 

Titulos de nomeação interina, au por me
nos de anno, e os de emprego de venci

. mento annual rn.enor de 200$000 ••.••••• 
Tttulos de remoção de emprego ou para 

conlinw~~~ão de exercício, sem melhoria 
do vencunento ...... ~ ................. . 20() rs. 
Patentes concedendo honras e gradua-

ções de postos do exercito e da armada : , 
Official General......................... ~,~ 
Dit~ ?uperior ......•.•.......••.....•... ~ .. (fS..<l~~MAt74 \ 
Ci..lpJlao uu ~ulJaltcrno .••.••..... , .... ·y-- < ~oõ ,\ 

,'\\- ll 

I 0._·,\' ""_ 1/ 
. (~~~~- . c)? J 

(' .. -~ '\ ~<;· j 
I ~0 / 
\\ I r-,\.,..... /_;;;;/ 
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Sendo ns grüduaçües concedidas a Ofli
ciaes do exercito e armada .........•.. 
Patentes de Offieiaes da Guardn Na

cional, quér de effectivi1iade, quér c..le re
forma, de coueessão de hollrils ou de 
passagem da aeliva para a reserva ou vice
versa: 
Com mandante superior ou Coronel •••.... 
Tenente Coronel .......••...•.. ~ ....... . 
~lajor..... . ; ................•.•...•.... 
Capitão, Tenente, Alferes ou 2. o Te11ente .. 
Cartas de naturalisação, excepto as que 

forem iscnlas dos emolumentos Je Se-
cretaria .•.........•......... ·· .•. · • · •. 

Cartas de autorização de Companhia ·ou 
Sociedade anonyma e de approva«;ão 
dos estatutos ....••...............•..• 
Sendo concedida a autorização por acto 

distincto do da approvação àos estatutos, 
cobrar-se-ha de cada um metade deste 
sello. 
A c tos de confirmação de compromissos de~ 

Confraria, Irmandade e Ordem Terceira. 
Alvarás de suppr·imento de licença de pai 

ou tutor pam casamento .•........... 
Dispensas de lapso de tempo ..•...•.•. 
Cartas de perfilhação e adopção, tantas 

vezes quantas as pessoas contempladas. 
Ditas de supplemento de idade, idem .•.. 
Provisões de opere demoliendo . .....••. 

. Diplomas de qualquer metcê não espe-
cificada .... o •••••••••••••••••••••••••••• 

§ 13. Diplomas ecclesiasticos. 
Bulias de confirmação de Bispo Titular. 
Breve.s concedendo· honras, gt·aças e tí

tulos especiaes a Clerigos seculares ou 
regulares. o o o o. o •• o o o o ••• o o. o o •• o ••••• 

J.?itos concedendo graças espirituaes ..... ~ 
Cart~s _de Ordens de Presbytero ..•.. ~ .. . 
Provisoes de cenfirmação de comxromJSSO 

~:i~ao~:~~~i·~'. !~~~~~-a-~~.~-~~.~-~~~~ 
~~~~eid:Je ~-e· .i~4l~~~~i~!~ .~~~: .~~~~~~ -~~ .( 
Dit~s de lap.s.o de tempo. concedidas pelos \ 

Bispos .•• "!. ••••••• , •••• , ••••• -·. t •••• o .•• 1 

1$000 

f20SOOO 
9H$000 
,"808000 
~0$000 

30$000 

60$000 

30$000 

&.ogooo 
30$000 
20$000 

~sooo 

80$000 

50$000 

lOSOOO 

45$000 
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Ditas de inqwdimcnt.o e de pregão pnrnl 
casamento; excepto as concedidas a po-
ln·es, dedal'ados taes pelos Paroclws, i 0$000 
e as que ~ forem para casamentos de\ 
consctencta ........•.......•.•.•...... J 

Ditas de Hnnr.n de bAnhos, as chAmadas de\ 
temporas, ·irrPgularidade, etc., quando~ 

,dadas pelo OriHnario ................. . 
Ditas de Ill.egitimidade para o provimento 2$000 

de bentdlCIOS ..•.•..••.••••..••.•.•.... ' 
Outros Jiplomas passados por Autoridnde 

Ecclesiastica , não especificados neste 
paragraplto ........................... 1 
Licenças para oratorio pat·ticular: 

Por tempo de um anno....... •• .. .. .. . • '8000 
Por mais de um anno: 

Nas povoac_;ões.......................... 30$000 
N'outros lugares........................ 408000 

§ u .. --:J'itulos de Agentes auxiliares do com
'mercio. 
De Trapicheiro .e Administrador de arma-} 

zem de depostto............... . . . • . . . . ~ogooo 
» Corretor e Agente de leilões ......... . 
» Despachante da Alfandega e Ajudante .. } l0$006 
» Interprete do commercio .••••........ 
» Guarda-livros .................... · · • ·} 5$000 
»Caixeiro-despachante ........•.....•. 

Art. i~. Se um titulo contiver differentes mercês, 
de cada uma das quaes seja devido o sello fixo, 
pa~ará o imposto só mente da mercê sujeita a taxa 
mawr. 

CAPITULO li. 

DOS TITULOS ISENTOS DO SELLO FIXO. 

Art. Ui. São isentos: 
· I. Títulos, condecorações, honras e distincções 

concedidas a Officiaes e praças do · Exercjto, Ar
ruada, e Guarda Nacional em destacamento .ou 
Corpos destacados, por serviços militares; decla
rando-se esta circumstancia. no p1·vprio Decreto de 

· ltercê, salvo quanto ás .. condccor~H:õcs da Ordle.ru 
de S. Bento de A vil. ... 
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11. l\Ieret~s conferidas a Príncipes c a subdilos 
estrangeiros. 

IH. Livrns das Caixas Economicas, Montes Pios, 
Montes de Piedacle, ou de Soccorro e das Sociedades 
de Soceonos Mutuos creadas em virtude- da Lei 
n. o ·1 os;J de Q2 de Agosto de !860. 

IV. Os das Casas de Caridade e de :Misericordia, 
os dos tern:os das multas a Jurados e das cor
reições~ e outros não especificados no art. 13 §_2. • 

V. Processos em que forem partes a Justlçn, 
ou a Fazenda Nacional; os traslados e sentenças 
uellcs ~ ?S manda~os e quaesquer actos pro~ovidos 
e;r~-nfficw em .Tu1zo, sendo porém o réo, quando 
a fina I condemnado, sujeito ao sello. 

YI. Processos de desapropriação por utilidade 
on necessidade publiea, promovidos por conta do 
Estado, ou das Administrações Provinciaes e petas 
Camaras Municipaes. 

VII. Actos promovidos, titulos ou documentos· 
apre:;entados em Juizo a favor dos que litigarem 
por sua liberdade; sendo, porém, a parte contra
ria sujeita ao pagamento do sello, se fôr vencida. 

VIII. Processos do Conselho de direcção, in..: 
quiriçi:lo, disciplina_, investigação, de guerra e outros 
que se instaurarem no Exercito e Armada, nos 
Corpos Policiaes e na Guarda Nacional. 

IX. Recibos passndos em títulos sujeitos ao selto 
proporcional e as di1ferentes vias dos mesmos re
cibos ; exc!~pto no caso de serem juntos a reque-
rimentos. ou apresentados a autoridades. · 

X. Títulos ou papeis sujeitos ao scllo propor
cional e os que delle forem isentos, pagando estes 
ultimos o srdln fixo do arL t3 ~ L 0

, quando exl!ibidos 
como documentos em Tribunaes, Juizos, ou Estações 
Jluhlicas ... 

XI. Ottcstados dos medicos e guias das Auto
ridades para sepultura dos cada veres. 

XII. Dor~umentos; do expediente das Repartições 
Geraes~ Provinciaes e Municipaes . 

XUI. Nomeações de Delegados e Subdeleg~os· 
e as de Inspectores de Quarteirão. . 

XlV. }lequerimentos e papeis de presos pobres. 
Art. f6. Os papeis, de que tratão os n. o a H a 1 ~ 

do artigo antecedente, pagaráõ o seUo do art. 1:3 
§ I. o, quando apresentados a autoridades, a ílm de 
produzirem etrcito diverso daquelle para que forem 
passados. · 



TITULO 111. 

Da eobran~a: 

CAPITULO I. 

DO SELLO ADHESIYO. 

"·~ ~. 11. Haverá estampilhas de sello adhesivo, 
eujos valores, formato e signaes caracteristicos 
serào determinados pelo Governo. 

Art. 18. O sello adbesivo serve: 
~ L o Para os ti tu los da I. a, 3. a e 4. a classes do 

scllo proporcional, exeepto o do capilal das Com~ 
panhias e Sociedades anonymas. 

§ 2. o Para oSilctos e papeis sujeitos ao sello fixo, 
a que se refere o art. l3 §§ 1. 0

_, 3." e L o 

Art. l9. O sello será inutilisado, escrevendo-se 
a data e a assignatura, parte no papel e parte na es-
tampilha. · 

§ 1. o E' competente para inutilisar o sello: 
~.o Nas letras de cambío e da terra, o aéeitante; 

nas que forem sacadas á vista ou sobre paiz estran
geiro, o sacador. · 

2. 0 Nas que se protestarem por falta de aceite, o 
Esci'ivão do protesto. 

3. o Nas transferencias de npolices e acções, o 
transferente, nos livros em que se lavrarem os 
termos. 

4-.0 ~os contractos lavrados em Notas c em Hepar
tições J>ublieas, o contrahente que o assignar em pri
l~leirQ lugar; collocando-se a estampilha no proprio 
l1vro. ~ 

No caso de que trata o art. 2. o n. o lO, o Escriv iío 
do sello inutilisará a estampílha nas guias expedidas 
pela Hepartiçâo onde se houver celeurado o con
tracto. 

5. o Nas facturas ou contas de generos vcndidosr 
o comprador; nos credit{}s e outros tilulos de obri-
ga~ão, o devedor. . . 

6. o Nos fretamentos de navios á carga, colheita 
ou prancha, o Capitão ou Mestre na nota do des-
~~a?lw ma~ilimo, em que deverú declarar ~. ~M· ·Ã · ~, 
t~_)t<~l do ftete. /~~~~\lt ~1\MAfi,f ... 

/ 2\'<'"~. 

(. ,:__,'~ '",, 
...::·' o?/ 
-:-:) .,..<:.> /' 

( '\"\ /;/ 
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7. o Nas contas correntes, o Escrivão do sello ou 
qualquer dos signat{lrios. 

8. o Nos der.1ais ti tu los sujeitos ao sello propor
cional, nDs cheque~ sobre banqueiros da mesma 
praça, nos conhecimentos de carga e nos recibos 
Je 50$000 para cima, o signatario. 

9. o Nos tilulos extt·ahidos de processos, nascer
tidões, traslados, publicas-fórmas, tràducções e 
outros documentos officiaes, o Empregado Publico 
ou de Corporação de mão morta, que pl'imeiro sub
screver taes documentos. 

1 O. Nas procurações e substabelecimentos por 
instrumento publico fóra das notas e nas apud-acta, 
o Tabellião ou Escrivão. 

i 1. Nos autos judiciaes e administrativos, a parte 
que assignar os arrazoados, articulados e allegações; 
nas demais folhas, o Escrivão do processo. 

Exceptuão-se os de execuções da Fazenda Na
cional, cujo sello será inutihsado na guia para o 
pagamento da divida, pelo Escrivão do sello. 

i 2. Nos requerimentos, o signatario, a Autori
dade que os dPspachar ou o Empregado que, antes 
de despacho, lhes der andamento ou informação. 

i3. Nos testamentos ou codicillos, o Escrivão 
que lavrar o termo de aceitação da testamentaria. 

u,. Nos ti tu los sujeitos ao sello do art. i3 §§ 3. o e 
~.o, passados nas Secretarias de Estado, do Senado e 
da Camara dos Deputados e nas Directorias do The
souro Nacional, o Escrivão do sello da Estação a que 
forbm remettidos para a cobrança dos emolumentos. 

Nos que expedtrem as Secretarias das Presiden
cias de Província, dos Tribunaes e das Camaras Mu
nicipaes, os respectivos Secreta rios. 

Sendo passados em outra Repartic:ão, o signatario 
do titulo. .. 

15. Nas procurações particulares e nos documentos 
não especificados nos numeros antecedentes, o 
signatario, ou na falta, o Escrivão do sello ou o 
Empregado a quem forem apresentados para pro
duztrem effeito. 

§ 2. o Aos Bancos e Associações bancarias é fa
cultado inutilisar o sello por meio de carimbo, 
que imprima o nome do Banco ou da firma social 
e a data. 

~ 3. • Quando fot·em diversos os signatarios de 
um papel, inutilisará a estampillm o que o assignar 
em primeiro lugar. 
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~ 4. n rara r.omplrtnr a importa~lr.ia da taxa. de
vida pode6to ser colladas num tttulo estamptlJws 
·de di versos valores. ' 

Art. 20. o sello adhesivo será vendiclo nas Re
partições enca~regadas da co_Drança do imposto e 
Prn c~asas particulares, autorizadas pelo Thcsouro 
e Tlwsourarias. 

CAPITULO li. 

DO SELLO DE YERDA. 

A J't. 21. Devem ser sellados por ver h a: 
~ 1." Os pnpcis niío sujeitos no sello adhcs~vo. 
~ 2. o Aqucllt~s, ern que ni"io se empreg-;tr o sei lo 

ndltesivo, por n;Jo o haver no lug;u\ sendo isto 
dc~darado pel) Escr·ivi"'w do scllo (]lie bn~;ar a verba. 

~ :l. o Os títulos, cujo sello proporeiorwl ex.-,edeJ' 
no de estampilha de maior valor, se o contribuin
te nüo prefel'ir o modo de pngamento eslaucle-
ddo no art. !9 § ~-o 

§ ~.o Os que incorrerem em revalidação, na con
formidarle do art. 31. 

Art. 22. Os contractos, quo forem ohrigndos ao 
scllo propordonal, nfto scrüo lavrados em livros 
de notas do Tabellião, nos de Hcpatli~ões Publicas 
c Companhias anonymas, sem terem pago a tnxa, 
conforme o art. 29. 

§ ~.o Os que forem lavrados em autos judiei:JCs, 
ou officialmentc fóra delles, nüo seriío assignados ou 
subscriptos pelo Escrivão ou 01Iicial competente 
sem que estejil.o seJlados. ' 

~ 2. o Os quo c. forem pot· particulares, onde houvPr 
HPpartição arrecadadora do seJlo ou desse lug<~r dis~ 
tm1Lc até tre~ legu_as metriens, pagará() o jrnposf.o 
dentro de tnnta dws da rlata, corH~Cdf~ndo-se rnnis 
trinta dias para cada nova dislnnt·ia de tres J~guus 
.mr;tr·icas. ri<~üo, porém, salv:Js as disposiçües sc~-
gumtes : 

,, • o Nas letras tlc cambio e da terra, sacad:ts a 
r!ins ou m<~zcs de vislil, c~olll(l-sc o prazo para 0 
Sf~llo da data do aceite. _ ~--~ 

2. 0 Os s;~lt~os de ('.nnlas corr··~nlt~s p:lgar;~~S"P.fk}~-ti,1. !?~ ..... 
nnks de <lJlliZ<Hlos.. / _~-;. <..\\~ \)~\1 , /~ · 

I'AI:TI' 11, //~.-~~~- • )J 
I -.'>~ ;/ 

I. C'._~ c'J /> 
I l..;:_; <::?// 
~ .-'( ?- .:/ 



3. o Os ti tu tos a nrazo menor de trinta e UUl dias 
~erão sellados alt~· a vespel'a uo vencimeuto. 

4·. 0 Nenhuma ohl'igaGlO poderá ser solvida, sem 
qu1~ esteja d{~vidamenle sellada . 

. ~ :L o O sello Jo capital das Companllins ou Socie
dades anunymas se:ú pago no prazo de 30 dias, cem
fados uo em que hndat· o termo d~ cada entrada. 

~ i. o O das notas ao portador e á \"isla pagat·
se-lJa mmualmente, até :30 de Julho. 

§ 5. o Dos fretamentos, na hypolhese do art. :f!)~ f. o 

n. o 6, será averi>ado o sello na nota do de:-ipaeho 
marítimo. 

Art. ~;J. O::; pi.\peis sujeitos ao sello fixo seriío 
sellauos: 

1. o Os autos judicillcs antes da conclusão para 
sentcnç:a iinal, ou iuterloculoria com força de dc
Hnitiva. 

2. o Os titnlos extrahiflos de proCC!_I'.SOS, cerlidí)rs 
c outros documentos ofliciaes, anles de su l)scriplos. 

3. o Os elwques e mandatos, antes de cumpndo~. 
4. o 0::-; conhecimentos de cm·ga, dentro de ·Ollo dias 

da daUl. 
~).o 0:-~ testamentos c coLlicillos, antes de suh

SI'l'ipto o termo de aceitaçüo da lestamenLaria. 
f)." Os n•rttlCrimcnlos, antes de despaclwdos. 
7. o Os dcnwi~ papeis assignados por particulares, 

nllles de juntada a uutos e a requerimentos, ou de 
aprescnt;u.:üo a Anlorillacle o•1 Otlic.iul Pul>lic.o para 
produzirem eil'eilo. . 

~~-o Os livros, antes de ruhricudos ou de se co .. 
meça r ucllcs a escripturação. 

~~.o As lu lerias, antes da venda dos bilhetes. 
Art. 21,. O se\lo das graçns concedidas pela Santa 

S{~ averbar-se-1m no Heneplacilo Imperiul, e o dos 
ontros diplomas eec\esiaslicos no <lespacho ou ti
tulo da concessão, antes ue prodt:~:ir etl'eito. 

Art. 2~>. O imposto será arrecadado e escriptu
rado nns Hecebedorius, r,Iesns de Hcndas, suas 
A!.reucins n Collectorias. 

C Nos cusos em que (~ permittido o sello de verba, 
Sl'rá Lambem arrecadado: 

8 'I. o Em qualquer· outra Repartiçüo Publicll, au
torizada pelo .Ministro da Fuzenda. 

§ 2. o o do:-; passaportes de em lwrcnções e do
cumentos pertl!t-teen!es no l1espaclw ddlns, n:ts Al
r~~.ndr~';a~ e l\Jp:..;as de Ht•wlas c ~un;:; .\crrncias, poe 
(ltidt> l:,t(·-; d(·~pnd:u~ '-'!' t•\pt·d~!n:. 
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~ :L" O 1los p:11wis; e doeumenlns sujeitos ao sello 
fixu que se expedirem e processarem pelos Juizes 
de Paz, c Autoridades Policiaes de lugares onde 
nüo lwuvcr alguma das referidas estações, pelos 
respectivos Escrivães. 

§ 4. o O dos titulos passados por nancos e Associa
ções bancarias, pelos mesmos estabelecimentos; a!;
signnndo n respectiva Directoria ou Gerente termo 
110 Thesouro e nas Thesounuins, em que se obrigue 
a entregar á Estação Fiscal nos primeiros dez dias 
de cnda- mcz, o producto do IJieZ nnteeeclente c a 
cxhibir, quando f'Xigidos, os livros da escripturac;ão. 

~ !j. o O dos lJilhetes de loteri.-ts, pelos Tltcsoureiro~ 
de·'! las, sendo entregue o p roflucto no TliCsouro, 
Tl1esouraria ou Estaçfto do sello do lugar da ex
trac~;ão, nntes que esta se verifique. 

Art. 2C. O pagamento do sello constará c](~ uma 
verL• rubricada pelo Recebedor e Escrivão, con
tendo o num0ro do nsscnto do livro de Heccila, o 
Yalor da taX[t em algarismos c pol' extenso, o nome 
do lugar c a data. 

Art. 27. Apresentado qua lqucr pnpe1 á Estação 
Fisf~nl, c sendo entregue ao rreeeheclor a i 111 porlfiiH:ia 
do sello, escr·cverú este em nlgarismos o valor rcee
bido, lançando depois o Esct·irfío a partida nu livro 
c em ultimo lugíir a verba no papel. 

Art. 28. Quando se hourer pago taxa inferior· ú 
devida, c o titulo fur de novo npr<'sentaJo ao sello 
no prazo legal, cobrnr-se-ha a diíl'crcn~~a sónH~nle; 
lanl'ando-se no livro de Hect~ila c na verba as letra~ 
- Üii'.-

Art. 29. A verlw ele sello dos lilulns lavrados nos 
livros de Notas, nos das Heparti~:.ões Publicas(~ nos de 
transf'erencias de ae~;ües de CorrqJanllins, se \an~ará 
em uma nota cir·curnstanei:ula a~signada por nlgum 
dos interessados, ou pelo T<lbelliüo, Empregado ou 
Corretor ; meneionando-se no a elo, que só ü vista 
desta nota se poderá lavrar, o numero~ quantia e 
dnl<~ do Sf~Jio. 

Art. 30. O numero de folhas dn livros leYndos ;1n 
sellu serú de1~larndo rw ullirw• t'ollt~t pur qllr'm ddles 
se deYi_l seni r. 



AC'IU~ IJO l'OlJEll 

C.\Jl1TULO IH. 

DA HEYALlDAÇÃO. 

Art. 31. 0!5 papeis não sellados em tempo e 
;HpiClles em que o sello adhesivo não fô1· compe-
tcnternelltc inutilisado, ou de que se eoLrar tuxa 
iurerior ú devida, serão revalidados, pagando: 

1. o No primeiro e segundo casos, o decuplo do 
sello nwr~ado na respectiva tabella; no ultimo, o 
decuplo da diil'ercnça entre o mesmo sellu e o 
fJlW houverem pago no prazo legal. 

2. o O dobro das unas dcsign::tdas no numero an
tecedente, os que estão sujeitos ao sello proporcio
nal, se não forem revalidados antes do dia dotVen
eirnento. 

~ uni co. Os ti tu los sem prazo e os passados d 
11ista, considerüo-se vencidos, para os effeltos deste 
t~rtigo, no dia em que forem pagos, protestados ou 
vjuizados. . 

Ar.t. 32. A disposiçfto do artigo precedente não ó 
npphcavel nos titulos da 5. a classe, nem aos da 2. a. 

clas:-;e, ~§().o a 14·, do sello flxo. 
Art. 3:J. Aos titulos sem data, ou que a tiverem 

emendadn, sem quu no mesmo papel tenha o proprio 
signatario rntificado a emenda, applicar-se-lw a 
disposi~~ão relativa aos nüo sellaclos em tempo, 
exceptuados aquellcs cujo pruzo paru o sello não se 
contar da data.. 

Art. 31. A revalidar-ão serú calcularla com rela
çil.o no valor, de que se devc~ra pngar o scllo propor-. 
c·ional, ainda qtw o mesmo valor se ache dimiuuido 
por qnitw:üo ou outro meio legal. 

CAPITULO IV. 

D.\ FISCALISAÇÃO. 

Art. 3:5. As Estaçõrs encnrrcgadas da co!Jrnnça 
não poderüo 13zer exames nos Cartorios ou em He
purli~_;ues, para uvcrig·uarem faltas de pagalllelllo; 
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d.evendo, no <:a:-;o de inl'rl\c~~ão, rerptisitar das auto
ndades ect·tiuões ou exames para prueederem 
t.:ontra 0!15 inl'ractores. 

Art. 3õ. Os Delegados, Subdelegados e Juizes de 
11az são fiscaes do procerl irnento dos seus Es<:ri vuc ,. , 
como Recebedores do sello. 

Art. 37. O Juiz, Chefe de Repnrtiçfio PuLlicn, ou 
qualquer Autoridade Civil, Ecdesiastica c Militnr, 
Geral, Provincial ou Municipal, l\ quem fô1· presr~nte 
Hlgum processo ndrninistrativo ou judieial, no qual 
existào papeis, fltle nflo. lenhiio pago o sei lo 011 a n~
vaiidação nos prazos legaes, exüdrú, por despnelw 
no mesmo processo, antes de lhe d<.tl' andamenlo, 
que a falta seja snpprida. 

Os processos, de que trata o art. 59, e os que csli
verorn suhmettidos aos Trihunaes Judiciarios, Mi
Jitares e Eeelesiasticos, ás Thesou:·arias de Fazc~nda 
Geraes e Provinciaes, no Thesouro e ús St:ereta
rias de Estado, {Wderil.o todavia ser· ahi despachados 
antes ~le pago ú sello, ikando de:;Le dependentes 
os eff01tos dos rlespndws. 

Art. 38. Os Diredores ou Gerentes de Sucir~dncles 
nnonyrnns são obrigados a apresenlar, quando o 
Chefe da Estaçüo Fiscal o exigir, os títulos dt~ nomea
~:ão dos respJetivos Ernpr~gndos, considerando-se 
verifieada a llypothese do art. 44 § 3. o, no easo de 
recusa. 
. Art. 39. Os contractos ou estatutos dns Sociednt les 
anonymns nflo serão recebidos nos Tribunaes e Con
scrvatorias do Commercio, sem que conste delles o 
assentamento do sello do capital. 

Art. 40. As Autoridades, Ernpr·egados, Juizes, Ta
helliães, Escrivães e Olficiaes PulJ!ieos, a quem for 
presente titulo, ou papel sujeito ú revalidil~::w, ou 
ti'onde conste alguma dns infmc~;ões, de que tralüo 
os arts. 43 a 47, o remetteráõ ao Cltel'e da Esla~:iw 
.Fiscal do dislriclo ou a quem eompetir proceder 
sobre c lle. 

1\r·t. ltl. As decisões sor<1o dadas por dcspnelw 
no proprio ti tu lo, no requerimento da parte ou com
wu.nicn(·ão oflicial. 

Arl. fit.. Se o contribuinte não pagar logo o im
posto ou se, a.lóm da revalidação, houver' multa, 
ser-lh~-1la 11fío obstante devolvido o titulo, ficando 
<·.üpia authentica do mesmo e do despacho nelle pru-
ie•:,ido, pam os dl'eitos .h~gacs. . --- -:---.,, 

§ I. o De JUtus t; t~senpw::; lavrndos ou regt :_ \'f~ \J ~MA tff ~ 
,' :\~~) 
'~ 

';~; 

r._-~ 
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em liHns dt~ C;trlorios e Hcpnrti<.iíes PuLlic.as, e de 
pappis de gT;lltoln volurne IIúu se exlrahirà cópiu, mas 
~i.lll cxlracto contendo os fados juslificativos da ue· 
crsiio . 

. ~ ~.o Este nrt.igo niw é npplicavel nos títulos c 
Jl''P'~is, rk que trata o nrt. t~,~;, os qunes, decidida 
«il'linitivamcrrle a quc•stãu JWia Autorirlad<~ adminis
lr;tl.i vn, s1~r·üo enviados a t-~rtcm de direito for pi.lra 
instttura~:üo du pnJcesso erillJinnl. 

C.\ P fTl) LO r. 

n .\S ~~C I.T.\S 

Art. '.~::;. Fi<·ú,J sujt•ilus fi rnulla dP ;;$000 a '2iifl000, 
nlt''ltl d;~s JH~ll<ls du C'ldign t:rirn., os Erupreg<H.lus Ita 

•• rTecad;•~~;io do sei lo, qtH' n•cd11~run ou lau~~arem 
tio livro de Heccita taxa nwiur ou wcnor do que a 
dcvidn. 

Art. '"L InroJTCIIl na multa de 10$000 a 50$000, 
;dt"..tn das rwnas do Cudigo CI'Íill.: . 

~ 1. 0 Os .Tuizt~s, que sentenciarem :111tos ou as~ig
wucm m;uHI:tdos e lfll:tcsqu~l· instnuuentos e pit
peis q111' ncnl111rn scllo l.<~nltiio p;•gu, ou em que a 
Yerba tiver sido feil.l1 c o sello adltesivu iuulilisadu 
por pessoa Ílll~om pelenl!~. 

~ 2." Os EmpregMlos que, sem prévio pagamento 
do scllo, 1izer·em asscntamculo, cru folha, de títulos 
de nonwa~.~i1.o. s :l." O .Juiz, Autoridade Civil, Eeelesia5licn, Militar 
ou Municipal, C!tef1~ de Corpora~üo rlc mão-morta 
ou Diredor de Soeiedadc anonymn, quo der posse c 
exercido a qualquer EITlJH'Pg'<Hlo, que n;iu tenha 
Y<~ncinwl·l·lo dos eofres 'mblieos, sem que o titulo 
de IIOilll'a~:ilo esteja st?l ado. 

~ ~·. 0 O Chefe de Hcparti~:üo Publica, Juiz, ou outro 
J<uncdonnrio, qtte assignnr contra elos ou nomea~~ões, 
t~ltender oílicialmente ou dt~l'erir requerimento, ou 
p;tpcl instruido de documentos nfw sellados; ou 
Jiznr guardar e etmlpt·ir, ou que produza efl'~to 
l1Lulo ou pnpnl sujf~iu) a scllo, sem que o tenha pngo. 

§ 5." O 01Iicial Publieo. que lavrar conlracto, suh
s~~<~yt~r, ou registrar papel sujeito ao scllo, sem 
preno pnga mcnlo dnste . 

. ~ ti." O Tlrt·~unreiro que ~~xtrnl1ir loteria antes de 
png•J u :-'L'IIu. 
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At·t. ~~;. Fic~o suj,~iU•s á multa de 40,~ a 200$, 
nlt'•rn das penas do Cudigo Cri 111.: 

§ 1. o Os que falsifienrem o Sf~llo, 011 empregnrem 
esl~mpilha l'alsa, op de que já se teuha feito uso e os 
que escreverem verbas falsas. 

~ 2. o O Escrivão ou outro ErnprPgnc1o nas Es
la~~ões do sello, que antedntar ou alterar vcr·ba, 
com o fim de evitar o pagamento tla revalidaçüo. 

Art. 4B. O flUe negociar, aceitar ou pngar lelra 
rle cambio e da tena, cscripto á ordem, elreque ou 
l'lota promissoria, antes de pago o sello em tempn 
ou rcvalit.LH~iio, quando rl1~vida, snr·ú sujeito ú 
multa de 5 °/0 do valor da letra, escripto ou notn, 
e ao dobro, na reinej.dencia. Se o negociador da 
letra, escripto ou nola fôt• Conctor, c houver proce
dido de má fé, será na reincidcneia destituído do 
officio. 

Art. 47. O que vender ~c~llo ndhcsivo, sem a com
petente antoriznçiío, penlerú o V«dor das estarnpillws, 
que lhe forem .Lrwontrat.las e inconerú na muI ta 
de 20$000 a 100$000. ·No caso de reincidenda a 
multa será duplicada. 

Art. 48. As multas serão impostas: 
1 .o Pelas Heecbedorias de Hcnt.las internas, A1fan

degas, Mesas de Hendas e Collector·ias, eada urna em 
relação aos pnpeis flUe nellas se possão sellar·, a 
f1uaesquer infractor.es que não sejiio Autoridades 
.Judiciaes. Ecclesiasticns, Militares c Civis, iBcluidos 
os Vereadores e os Chefes das Hepartic~ües adminis:
lratlvas Gcraes e Provindaes, quando proccduo em 
razao de seus cargos. 

2. o Pelos Presidentes de Províncias ús respectivns 
Autoridndes e Funccionarios, cornprehendidos na 
exccp(;ão do nurner·o antecedente. 

3. !•elos Ministros de Estado ás Autoridades c 
Chsfcs das Reparliçües da Cô1·te .. 

C\PITULO YI. 

DOS H EC URSOS E RESTITUÇÕES. 

Art. 19. Das decisôe~ proferidas pelos C:hefes d:1s 
neparti(./)t~s Fiscaes, sobr·e questôes reltJtivas ao im~ 
poslo do ::iello e sobre as mu\tns cornmin;Hias nesff~ 
HPgnlnmc~ttln. l'aber;·u. n~ !'C'I'll!':-'t.)~ t'nct1ll;11lt~:-; pel<1 
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Dc~~I'Pio 11." 2:H:J de 29 de Janeiro de 1 R:i9, arts. 1. ", 
~ 1 " (' '->j 
~. ~. (o' Ôs .Colleclores e Administrarlores de Me~as 
d(~ Hnndas l't~correrúü C';r-of{icio, ~a Província do Hio 
dn .Janeir·o para o Tribunal Jo Tltesouro e nas outras 
l'rovincias para as Tllcsourarias, das decisões favo
raveis sobre restituiçüo do imposl~ e d~s multas. 

~ 2. o Os rceut·sos, tanto voluntarws como neces
snrios, serüo interpostos dentro de :10 dins, eonta<los 
da intima~:iio ou puh\icn~~ào das dccisôes : ten<!o 
dl'nito suspensivo os que versarem sobre rcst1 .. 
tuiciío . 

.A'I't. r.>O. Snrú restituído o sello de verba devida-
mente iHTccndndo: . 

1. o De nomea<_:fio, flUe não produzir effeito pela 
posse do nomendo ou pelo exercício do empr·ego. 

2. 0 De neto ou contracto que nüo se etfectuar. 
:L o De contracto 11ullo, se a nulli<.lnde fôr absoluta. 
Art. 51. O sello auhesivo em nenhum caso se 

restitue, iienndo salvo ú parte o direito á indemni
sa~:rto pelo Funecionnrio que, em razão do cargo, 
·1pplicar a algum papel estampilha de va1or maior 
'IIIC o devido, ou cujo imposto <.leva ser pugo por 
verba. 

TITULO IV. 

DISPOSIÇÕES GEUAES. 

Art. :)2. O deposito central das estnmpi\lws cs
tarú na \.usa da :Moeda c os depositos provinciacs 
11as Thcsourarias de Fazendn, sob a administração 
do Provedor e dos Inspectores c sob a guarua 
dos Thesourciros. 

Art. !)3. Da Casa da Moeda scrlío as cstampillws 
rcillcttid;ls ú nccehedoda, Mesas de Hendas c C:ol
lcctorias Ja Côrte c Província do Hio de Janeiro, 
c ús Thesourarias das demais Provincias, de con
formidade com as ordens do Director Geral das 
Hcndns Pnhl icas. 

Das lllesmns Tlwsourarias far-se-ha a distribuição 
dellas pelas Esta~~ões Fiseaes encarregadas da co
bt·:mça do sello . 

. ~ nuieu. A disposi~:5o deste arti~o n[ío ohsta {t 
l"!'!ll!'~~a din'da d:1s tlit:1s <~sL;ImJdllt:l~ a qualqw~r 



d;l~ ltlt':-;1n:ls 1·::-;t:l('t-tPs, d;tndn-st~ ari~~~ ;'t Tlwsnu
raria eutnpetcllte, ··para dehilar o~ J't~spousaveh-; t' 
tomar-ll1es contns. 

Art. b~-. Os vcut)cdorcs pnrticularcs forneccr-se-
1tfJO das estampilbtis por meio de compra nas Repar
tições eompetf~nte·s., e terão dir·eilo a urna commissão 
marcada pelo Ministro da Fazcnt.ln., sendo deduzida 
do ''alor das estampilhas no acto da compra. 

Art. !):). Havcrú. na Casa da Moeda um registro. 
d'ond~; consle o mmo e mez em qnc começou a 
distrilmi~~üo para a ,-,~nda publi<~a d .. s estampill1n~ 
d(~ r,~Hia Yalor, com dcsigna~;üo dos signaes cnrac
krislicns pu r q IW se dislingilo. Deste rügislt'o 
darú o Prurcdur, por de:-~padw, as eer.tidüe~ rt>
q lli'I'Í di I S. 

Art. ;)(i. Os tilulus das mereüs, df~ IJilt~ trata o 
;trl. 1:~ ~~·L", li. o a 14, serão rémettitlus ú Hc-eelw
dol'ia do Bio de .lanc~iru, on ú Est<Wito <ll'l'\'t'<ttl;tdnm 
do imposto 11a Capital da Prt,YÍIII~ia t~llt que n~si
<lirem os agr<t(·iatlo~, a fin1 cl(• 1111':-i st~l'(~lll enll't'g'tH·~ 
dPpois de scllados. 

~ 1. o Tel'lninando o prazo, ew qtu~ us litulus tJpr,·Jri 
ser solicitados, scn1 que os iull~n~ssados o ll'nhfio 
feito, a Esta~:üo Fiseal os d~·,-olverú ú Hl'parti~Jto 
que os houver cxpndidu . 

. ~ 2." A disposi~:fw deste artigo (~ npplic<lYel <tos 
aetos do Gon~r11o, da l\Iordumia da Casn Impnrittl 
·f~ uns Prt~~identes de .Provincias; os outros pagnrúú 
o sello anlt'S de assignados. . 

~ 3. o Aos t.itulos de nomcaçáo para empr•ego com 
vencimento dos cofres puhlicos ,·~ applicavel o 
art. 8. o 

Art. 51. Os Escrivães, Empregados, Sociedades, 
Tltesoureiros das loterias c~ quaesqnet· outros ficiio 
sujeitos ús penas do al't. 1-3 da Lei n." ~)14 de 28 de~ 
Outubro de HHR, pela indevida fiPtf'n~::fw do producto 
do sello. 

Art. G8. O pToducto arrecadado nos termos da 
art. 25 ~:L o será remettido no fim de cnda semestre 
com a competente guia ú estação fiscal do districto, 
pelos Escrivücs, que terão por este encargo a com-
missão d(! ;; 0 /o do mesmg produeto. . 

Art. ~m. Não será retardado o julgamento dos 
processos c1·iminaes e policiaes etn qualquer ins
tancia por falta de sello, o qual será pago depois 
pr.lo inter•~ssarlo no andamento do processo. . . -._ 

.t..r·t. fiO. O nllor do :-;e li o dP rm·nllrlru~ft0~ ... i~r;-.~·/1 ~."'-
P~nrF li. . ·.2_!'ç\~ \\~\I \,li, /?4 \ 

/r- \- \..._\ • ~ I 

/ . \.\' I /\ ., ' 

/ ~\ 
i ; 
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multas, que não fôr pago voluntariamente, será nr
recadado por meio executivo; procedendo-se, quanto 
ás multas, na conformidade do Decreto n. o 2486 de 
29 de Setembro de 4859 art. 33. 

Art. 61. Os infractores das Leis e Regulamentos 
do sello são solidariamente responsaveis á Fazenda 
Nacional pela importancia da revalidação dos títu
los e das multas. Terão, porém, direito regressivo 
uns contra os outros, na ordem da responsabilidade 
contrahida. 

Os Funccionarios responderáõ sómente pelas 
multas, quando procederem em razão de seus 
cargos. · 

Art. 62. Serão admittidas denuncias sobre as in
fracções deste Regulamento, cabendo ao denun
ciante metade das multas. 

Art. 63. Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

Rio de Janeiro, 9 de Abril de 4870. 

Visconde de Ttaborah11. 

DECRETO N. 4ã06- DE 9 DE ABRIL DE t870. 

Renova o prazo da autorização concedida á ·companhia d~ 
~eguros-Garantia -da Cidade do Porto, para estender suás 
operações ao Irriperiõ. . 

Attendendo ao que Me requerêrão os negociantes Car
valho & Rodrigues, incumbidos, na praça da Bahia, da 
agencia da Companhia de Seguros-Garantia-da Ci
dade do Porto, e de conformidade com a .Minha lm.me
diata Resolução de i do corrente mez, tomada sobre o 
parecer da Secção dos N egocios do lmperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de ti de Fevereiro 
ultimo; Hei por bem Renovar, por seis annos contados 
desta data, o prazo da autorização concedida ã men
cionada Companhia para estender suas operações ao 
Jmperio, ficando em seu inteiro vigor as clausulas do 
Decreto n. o 2905 de 16 de Abril de 186~. 



EXECUTlVO. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, du Meu Con· 
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, 
em nove de Abril de mil oitocentos e setenta, quadra
gesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de .4lbuquerque. 

DECHETO N. i507 - DE 20 DK ABIUL DK f 870. 

Abrindo no l\linisterio da Fazenda um credito supplemenLar do 
H.710:4~:!$000 para diversas rubricas do mesmo ~linisterio no 
exercício de 1~69 a 1870. 

Sendo insufficiente o credito votado no art. 7. o da 
Lei n. f 507 de 26 de Setembro de f 867 par·a as 
despezas do Ministerio da Fazenda no exer·cicio de 
1869 a 1870, em que vigora a mesma lei em virtude 
da Resolut;ão n. t 750 dé 20 de Outubro de 1869; Hei 
por bem, na conformidade do art. 12 da Lei n. 0 H77 
de 9 de Setembro de 1862, e Tendo ou v ido o Meu 
Conselho de Ministros, abrir ao dito Ministerio um 
credito supplementar de quatorze mil setecenLos e 
dez contos quatrocentos e vinte dous mil réis, dis
tribuído pelas rubricas mencionadas na tabella 
junta, assignada pelo Visconde de Itaborahy, Con
selheiro de Estado, Senador do Imperio, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o tenha 
.entendido e faça executar. 
· Palacio do lHo de Janeiro, em vinte de Abril de 
.mil oitocentos e setenta, quadragesimo nono da 
Indepcndcnda c do Imperio. 

t:om a rubriea de Sua 1\lagesludc o Imperador. 

Vi~coudc dr Itaboral,!l. 



.<\Crus DO PIIDL:r.. 

Tabella, das vcrútt.s do al'l. 7." dr' Lei 11. liiOi' dt ~ü dt: Sctem
liro de fl)ti7, (!1t\ vium· no exucicio de lHtiU -70 por virtud1· 
tlt' Jlrsolut:ào n. 1750 de ~O de Outub10 de 1~9, as qnaes Ct6· 
n~am rfe âugmento de credito, a que se refe, c o decreto drst11. 
dnta. 

~ ~-" Juros da divida intuna fnn•laila .... 
~ ~.° Caixa da amortizaç:io e liliill da lla· 

~~ia •••••••••••••••••••.•••••.•••.••••••••• 
~ ;).

0 PeusitYnisl:ls c :tp,,snntatlos ........• 
~ 8° Juizo dos feitos da. fazenda ..•..... 
~ tO. Cosa da n1oetla ...•...••..•.•..... 
~ 16. Despezas evcntuaes, sendo 

t .08Lü2li~üv5 para dilTercnças de cambio, 
r;.tlcnladas as remes~as :10 cambio m~!lio ele 2'~-. 

~ 17. Prenlios, drscoutos de hllhetes da 
alfaudeg,'l, eommis~õcs, earretag-ens, seguro~, 
juros Tl't:Jprocos, :lgio tlo moedas e mntaf's •. 

:\diantatnento da g;trantia dA 2 °/o provin
~·iaes :i ~~stra«l:l dt:\ ft'rro de S. l':tnlo, na r~·~nna 
dn A viso do Ministerio I! a A~ricultura de W 
1ln .Junho 1le 1867 e do De:~rcto n. 2&.H~ de ~B 
tfe Outubro do tSG~l .•....•..•...•......•. 

7.i:J0:03i~OOO 

t 2t: 1008000 
170: 696S:j~;} 
~:l: 183/)000 
U'J,: 158t)ti0~ 

I. ~6J: 9H)/17~G 

I'~. 710: ''~:!.?001) 

l'alaciu do litu t!f~ Jan• iro, :W d1~ :\ltril 1l1~ Hl70.- Viscondr 
dt• ltfll)//fflh!/. 

DECRETO N. ~,~108-nE ~o nE ·"miL nE 1870. 

Approva alg-umas altt~rat;iks t:ompeteutemente feitas uos esta
t,utos llo-Bau_ro nnral e llypothccaJ~io 'to f\Lo (~~ .Janeiro. 

Attendcndo ao que )lc representou a Dircctoria do
Banco Rural c Hypothccario do Hiodc Janeiro-, e Tendo 
Ouvido a Seeeão de Fazenda do Conselho de Estado: Hei 
por 1Jem Approvar as seguintes alterações feitas pela 
assembléa geral dos accionistas nos respectivos esta
tutos; sendo porém os arts. 18 e 19, de que trata a se
i~·uiHla alteração~ redigidos do modo abaixo indicado : 

I. a Acrcsccn te-se ao final do art. 7." : -devendo o 
r~stantc constituir o dividendo scme~tral ;w~ acr.io
IHSta~~ salvo o t.li~posto no ;AJ'l. !'j;J, 



L\LCI!'Il\ n. 

~.a Su fJ-; li IU;tl) os a r t~. 18 e lU pelo:-; seguintes: 
Art. 18. Na reunião ordinaria u:1 assemJJlóa geral 

Jos acdonista~ serão apresentados o relatorio da direc
t.oria e o p~n·ccer da commissão de exame c consulta, 
que ti ver sido eleita no começo do a nno de cujas con
tas se tratar ; c 1intla a tliscnssão das materias sobre 
que se offercccr dchatc, procédt>r-se-ha á eleição ou 
substituição dos directores na fórma da lei, e !lem 
assim á dos membros da nova eomrnissão de exame c 
eonsulta, f]Ue deVI! ~companltar a directoria durante o 
anno que então começar, para apresentar o seu parecer 
no fim do mesmo anno. 

Art. 19. A esta commissão serão franqueados todos os 
livros c rofres do Banco, srm cxcepção alguma, bem 
romo ccípias do rclatorio da directoria, balanços e quaes
quer contas fJUC tenl1ão de ser presentes á assrmbléa 
geral dos accionistas, a fim de que clla possa proceder 
ao mais minucioso exame sobre tudo, e formular o pa
recer que tem de apresentar á mesma assembléa na épo
<~a designad<1 no artigo antecedente. 

3. a Âo ~ 10 tlo art. 38 acresceu te-se: -carecendo 
rst.as opcr<1çõcs do acc(irdo pleno da dircctoria. 

4. a Allditc-sc aos !'). 0 do art. 3U o seguinte:- cxccp
tuão-sc_, qnan to ú~ primeiras, as letras do Thcsouro e as 
do Governo Provincial. 

:;, a No ~ 7." do art. :m suhstitu;i'o-sc as palavras: 
-nas O}Wraçõcs de que tra tão os ~~ 8." c 10-, por 
.-stas :-nas operações dt~ q un trata o ~ 8. o 

t).a i\ o arl. ;;:j em lugar uas palaYras-lcvando o terço 
restante á conla especial- diga-se: -levando o trrço 
restantP ;·,conta do antigo fundo de rescrYa para oppôr 
aos prejuízos qnn se fôrem realizando. 

O Visconde de Itahoralty, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Prc~ideute do Conselho de .Minis
tros, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda c Presidente do Trihun~ll do Thesouro Na
cwnal, assim o tenha eu tendido e faça executar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro, aos v in te de Abril de mil oi to
centos c setenta, quadragesimo nono tia Jndependencia 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador_ .. -·--:-----. 

Vis.ronrlc de :;;;tal.J .~ .. . '1Í~ IJ), \~~,M~fl~'.',-\. 
'~ \\ ,, 

.,.. \Í., ~ J' 
' 1'-. . . ·f 

/ -.- if / _.-,:; ~()c)/ 
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DECRETO N. 4~i09- DE 20 DE ABRIL DE 1870. 

Concede ao Coronel George E. Cburch , privilegio exclusivo 
pelo tempo de ãO annos para a construcç:io de uma estrada 
de ferro que evitando as quedás ou cachoeiras dos rios Jla.
tleíra e Mamoré partindo do ponto mais vantajoso nas proxi
Jitidadcs c abaixo da Cachoeira de Santo Antonio ao ponto 
mais vantajoso nas proximhlades e acima da Cachoeira de 
Guajará-mirim. 

Tendo em attenção o que Me representou o Coronel de 
Engenheiros George E. Church, dos Estados-Unidos da 
Amcrica do Norte, ácerca da utilidade de uma estrada de 
ferro que, c vi tando as quedas ou cachoeiras dos rios 
!\ladeira e Mamo ré, desembarace o commer~io fluvial do 
Brasil c da Bolívia, c desejando promover quanto fôr pos
sivcl o desenvolvimento e prosperidade das provincias 
do Amazonas e !\lato Grosso pela facilidade de communi
caçõese protecção da industria de seus habitantes, Hei 
por bem, de conformidade com a Lei de 26 de Junho 
de 1852, Conceder-lhe privilegio exclusivo pelo tempo 
de 50 annos para, por meio de uma companhia que orga
nizará, construir, custear c gozar uma estrada de ferro 
que, partindo do ponto mais vantajoso nas proximidades 
e abaixo da cachoeira de Santo Antonio, se prolongue 
pela margem direita do rio 1\Iadeira até o ponto mais 
vantajoso nas proximidades e acima da cachoeira do 
Guajará-mirim, extensão esta de pouco mais ou menos 
300 kilomet.ros, tudo de accôrdo com as clausulas que 
eom este baixão, assig-nadas por Diogo Velho Cavalcanti 
de Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado jos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido c faça 
executar. 

Palacio do 1\io de Janeiro, em vinte de Abril 
de mil oitocentos e setenta, quadragcsimo nono da 
lndcpcnuencia c do lmperio. 

~om a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

JJiogo Velho Cmmlcanti de Albtu]ucrque. 



EX H~lJT I\ o. 

t~lausulas a que se refere o Decreto n. () 4309 
desta data. 

t.• O Governo Imperial concede ao Coronel de Engenheiros 
George E. Church autorização a fim de organizar uma com
panhia para a construcção de uma estrada de ferro na mar
gem direita dos rios Madeira e Mamoré, pelo systema. mais 
apropriado. 

A em preza se denominará jlfadeira and Mamoré Railway. 
~-a A estrada de rerro, tendo por fim evitar as cachoeiras 

dos rios Madeira e Mamoré, será construída pela companhia 
no melhor traço praticavel, e estender-se-ha do ponto mais 
vantajoso nas proximidades e abaixo da cachoeira de Santo 
Antonio ao ponto mais vant8joso nas proximidades e acima 
da quéda do Guajará-mirim. 

A estrada poderá ramificar-se até o ponto fronteiro á embo
cadura do rio Buri no Madeira. 

3. • A companhia terá o privilegio exclusivo pelo tempo de 
50 annos para a construcção, custeamento e gozo dessa es
trada de ferro . 

.\.• A incorporação da campanhia deverá verificar-se den
tro do prazo de um anno, a contar da promulgação do Decreto 
da concessão, e não se considerará feita sem que os seus Es
tatutos sejão registrados no Tribunal do Commercio compe
tente: as obras começaráõ dentro do prazo de dons annos, e 
ficaráõ terminadas no de sete, contados da mesma data, em 
condições de poder funccionar a estrada regularmente; salvos 
em qualquer das hypotheses os casos de força maior, que serão 
allegados e provados perante o Governo, e por este decididos 
por Decreto, precedendo audiencia do conselho de Estado. 

5.• Provado em qualquer hypothese o caso de forca maior, 
os prazos serão prorogados como o Governo Imperial enten
der conveniente. 

Finda qualquer prorogação sem que a companhia tenha 
cumprido as condições estipuladas, caducará a concessão sem 
mais formalidade. 

6. a Seis mezes antes de terem começado os trabalhos da via 
ferres, ou de qualquer de suas secções, a companhia submet
terá á approvação do Governo os respectivos planos, que se 
consideraráõ approvados, se dentro de tres mezes da enuega 
não forem impugnados. 

A companhia attenderá ás alterações que o governo deter
minar, sob pena de serem estas executadas á custa de lia. 

Os planos devem comprehender não só o traçado da linha, 
como as obras d'arte, estações e o respectivo orçamento. 

7 .a Além dos terrenos devolutos precisos para o lei to da es
trada e suas dependencias, o Governo concede á companhia, 
mais 3! leguas quadradas kilometricas, em lotP.s alternados 



lllliH~a l!lainrt•.; ,1,"\ qu:1Lro k~n:t~ qnadrada~. ao long-o d:\ ~!'i· 
trada d·~ 1\~rro, ull nas suas immed•ações, e designadarnen t~ 
nus dous ~~xtremos da liuha, e em fronte á harra do Bllri. A 
lt·r~na kilumdrit•a e a tjlW Cl)rresponde a H,6 kilometros. 

:\ dl'llliHt~a~;ltl d(ls terrenos assim cedidos á companhia será 
dT(·t:tnada ~í ~ua eu~ta. 

n.a E' i~ualrnl)nte conr.t>dido á companhia o tiireito dH de~· 
apropriar, na fúrma da Lei n. 0 BLG de W de Julho de t8a5, os 
l•~rrenos 11t' dumiuil) particular, que, não havendo devolutos, 
f'o~rem indispunsavei:; para o leito t.b. estrada e :-uas dependeu· 

~. 11 O G,~verno eonced,~ á e:Hnp:-~nhi:t isenção de dtreitos d"' 
import:H,~:'!o, dur:•ute o prazo elo privife:,rio, em favor dos ma· 
teriars de.,tinl•dos ü eonstrue1,~ào d·• estrada, sua eonservrsção, 
cn-;u•io. e f(IIan,cJner outros traualhos da empn~za, ficanfltl 
t•sta ~llj1~ita ao~ regul:nneutos liseaes. 

fO.a O tinv··rno :-;oli~itará dns porlcrf's ~~·HnPdlmtes. i:.;enção 
<ln taxas c.~ imt.o.;tos de iJll~t.lqw·r natnrt~Za para as propried.t· 
dos da eOttlfJ<HJhi;~ durante o tempo d·J privilegio. 

u.a 0:; lla!~illnues empregados nos tr;•Lnlhos da o.strada, n 
em qnaeS!}tler ontros S<•r.vi~~o::; da em preza, llllraut~ a existen· 
eia della, s:•rão isEmtos do reerutamenro, como tambem di~-
pens3dos do ~erviç,) da gu&rda naeiuniil. · 

i-:: ... A eom panhia ter<i o direito de cortar o tirar nos ter
reno~ do Estado as madeiras de qu~~ ~recL;ar para o com· 
bustivel dos seus vaporllS e coustrucção de suas obras. 

t:J.• A eumpanhia, durante o tempo do seu privilegio, torá 
i~u:.dment~ o direito de explorar dentro de uma zona de cinco 
lc•g-u~~s da marg-em da estrada, e no sell prolongamento, minas 
de q u!tesquer metaes preciosos e prod netos crlimico~. deven. 
do, 4}Uando as descobrir, requerer ao Governo para na fórma 
das leis em vigor serem-lhe demarcadas as datas, e estipuladas 
as condições do seu gozo. 

f!.~:.a A companhia perc'3berá o preço dos transportes d!~ 
mercadorias e passageiros á vista de uma tarifa por eHa orga· 
nizada de accôrdo com o Governo. 

As tarifas serão provisorias dllrante os tO primeiros annos, 
H posteriormente sujeitas á revisão de cinco em cinco a anos. 

!5.• Trinta annos depois do estar aberta ao trafego a estra
da de ferro, a comoanhia deverá formar um fundo de amor
tização do seu capital por meio de uma taxa addicional no 
transporte de passageiros e mercadorias que transituem pela 
Pstrada de ferro e suas dependencias. . 

A referida taxa será opportunamente fixada pelo; Governo 
de accôrdo com a companhia. . 

Amortizado o capilaJ reverterá para o Estado a estrada de 
ferro e suas dependencias, sem indemnização alguma. 

i6.• Durante a construcção da estrada, e emquanto não es
tiv~r ella funccionando regularmeate, terá a companhia o 
(lit·t·il(l tlr. srm prejuízo da navP-gação ar.tual, emrm'~lHmd~r oi 
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11\l~ltt.wamf'nto;; qu~ forem necessarios, pnr:l facilitar a pas· 
s:tg-,•m dos IJrtreos pel:ls cachoeiras, su!Jmettendo previamente 
no ~~~mhfleimeuto do Governo qualquer projecto, que para esl6 
ti111 tt>nha de ser posto em execução. 

17. 3 As ernhareaçõfls, não pnrtencente~ á cornpanhi3_, que 
'.f~ utilisarem de:-~ses melhoramentos, pagar:íõ uma taxa sobre 
trmelagem que s~r:l fix}jda em urna ta1 ifa. que a •~ompanhia 
de :u:eôrdo 1:om o Gúverno d-·verá organizar. A tarifa será 
IJrovisuria dt~rante os i O primeiros anuus. 

ts.a A cobranva da taxa, de que falia f.! elausula anleceden
tn, não cessará pelo facto de sor declar:Hla livre a todas as ban
dt~iras, na conformidade do De·~reto de 7 de SeterniH'o de 1867. 
a navegação d~ toJo o curso diJ .Madeira; mas será regulada 
lle modo a favorecer o commercio e a navegação no interessa 
da companhia, sem oiTensa dos tratados exist~mtes. 

Para melhor execução de~ta clausnla o Governo Imperial 
rará habilitar na linha do Madeira os portos de embarque e 
desembarque, que julgar convenientes, expedinuu para este 
limos precisos regulamentos. 

t9.i A companhia, sob garantia de sp,ns aeeionistas, da sna 
propriedade particular e da rt~nda liquitla da estrada, podera 
contrahir empre:;timos por m~io da emissão de títulos nego
daveis, para maior fadlidade 1le suas operações eeonomicaf'; 
sendo obrigada a publicar se mestra lm1mte os balanços da n~ · 
ceita e despeza nas Províncias onde atJrir suas opera~ões, e 3 
transmittil·os ao Governo nas mesmas épocas. 

~O.• O Governo fiscalisará, como julgar conveniente, a cons
trucção das ouras, o serviço do trafego, e a ex~eução das esti
pula~~ões desta cooeessào. 

~1." Serão ouservadas nesta eslratla Je ferro, na parte que 
lhe fõr applieavel as disposif;ões dos regularut rllos em vigor 
nas actuaes estradas de ferro, e •tuaesqu~r outros que velo 
(~·JV~rno Imperial forem decretatlos, uma vez •1ue nã() otTen· 
tlão as dausulas da presente eoncessão. 

2~.~ Se o Governo ItnperiL~I eHteuuer r.onveniente efTectuar 
o resg<~te da pre:-wnte concessão podeJá fuzel-o em qualquer 
tempo depois de :.W aonos de dnração do J.!fivilegio. 

O !ifeço do re~gate s;;rá regulado de modo que reduzido a 
apolices da divida publica, produza uma renda equivalente a 
méllia da receita litlUÍtta da I'Strada tle ferro nos tres ultimos 
a unos ; e delle será deJnzido o ruudo de amor tizacão que 
houver, conforme a clausula 15.a • 

:n.a ~ão se verilicando a hypothese da clausula antecedente,. 
termin)}tlO o ~rnu do privilegio, a companJ1ia continuará na 
posse e ~ozo da estrada e suas dependencias, deixando poréut 
de col.Jrar qu<.dt{Uer taxa que percelJJ pelo trafego fluvial. 

2'~. 8 As m:~las do correio e r-eus conduetores, e quaesquer 
•wuHuas Lle dinheiro perteneentes ao thesouro ger·al ou pro-
vioeial, Sl-lriio t:nnduzidas ~ratuitameutu pda compJoUi~~--·'"'-, 
a:> Ut:>ee~s:triil~ ~Jranti:.ts de st'gur:JDÇJ. ~----··,\~ ~)~MAf/,1 '\ 

Hn r r 11. ./ ~ \.} '' 
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!5.• Se o Governo precisar transportar forças pnra CjU!\1· 
quer ponto da linha ou seus extremos, fica a com(.Janhi:l obri
g ... da a pôr á sua disposição os meios de tran~portA qu~ pos· 
suir, quér terrestres, quér Ouviaes, pagando-lhe o G JVerno o 
serviço com 20 °/o de abatimento nos preço~ das suas tarifJs. 
Igual abatimento se fará quanto á conducção de cargas per· 
tencentes ao Governo geral ou ao provincial, de colonos e de 
suas bagagens. 

26 a A companhia, será preferida em igu:ddade de condi· 
ções nas concessões e favores qud o G >verno Imperial houver 
de conceder para a navegação do Guaporé e Mamoré, na 
parte que pertence ao Brasil,. quando entender conveniente 
estabelecer essa navegação. 

27.11 A companhia pod€rá ter sua sóde no paiz ou fóra dell~. 
com tanto que, para decisão dos assumplos relativos á em
preza, tenh;i no Brasil um representante, habilitado com. os 
necessarios poderes p1ra tratar e resolver directamente com 
o Gaverno Imperial, as questões emergentes, ficando enlen· 
dido que quantas apparecerem entre ella e o Governo, 011 
entre ella e os particulares serão tratadas e resolvidas no 
Brasil. 

28.• Podendo, não obstante a clareza d-1s estipulações desta 
concessão, haver desaccôrdo entre o Governo e a companhia 
sobre os direitos e obrigações de ambas as partes na execuçã1) 
da mesma concessão, será o ponto controvertido suj~ito á de
cisão de Juizes arbitros. 

O arbitramento terá sempre lugar no Brasil, e se regulará 
nomeando livremente cada uma das panes o seu arbUro, 
quando não convierem n'um ~ó. 

Se os dons arbitros divergirem, a companhia nomeará para 
desempatador um Conselheiro de Estado, cujo voto será de
finitivo. 

Quando por qualquer circumstancia uma das partes con· 
tractantes appeltar para o arbitram~nto, dará aviso a outra 
declarando o seu arbitro. Se dentro de 30 dias a outra parte 
não communicar a s1.1a nomeação, entender-se-ba qne af~eita o 
proposto. 

29. 6 Fica entendido qne a companhia não terá direito de 
exigir garantia de jaro~ sobre o capital emprea-ado nas suas 
obras, nem prestação ou subvencão alguma do Thesonro Na
cional, nem quaesquer favores além dus que vão expressados 
nas presentes clausulas. 

Palacio do Rio de Janeiro, em !O de Abril de 1870.- Diogo 
Felho Cavalcanti ~e Albuquerque. 
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l>ECRETO N. ~õlO - DE 20 DE ABRil. DE 1870. 
r . 

Altet·:t algumas di o;;lOsições d<\ 1\cgnla.mcnto da~ Alfandegas. 

Attemlendo á conveniencia de simplificar o processo 
dos despachos dos gencros e mercadorias e de alterar 
outras disposições do Regulamento das Alfandegas; e 
u~ando da autorização conferida ao Governo pelo De
creto n. 0 1.750 de 20 de Outubro de t869, art. L 0

, ~ 9. 0
; 

Hei por bem que se obsct·vem as disposições constantes 
do Hegulamento que com este baixa, assignado pelo 
Yiscomle de ltabor<!hy, Conselheiro de Estado, Sena
dor do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
.&linistro e Secretario de Estado dos Nego.cios da Fa
zenda, que assim o tenha entendido e faça execut.ar. 
Palacio do lHo de Janeiro, em 20 de Abril de mil oi
tocentos c setenta, quadragesimo nono da lndepen
dcncia c do lmperio. 

Com a rubrica Je Sua l\lagestade o Imperador. 

Visconde de Itaborahy. 

Regulamento alternndo algumas disposicões do das 
Alfau1egas, a que se. refere o Decreto n. o 4!HO 
desta data. 

Art. 1. 0 O serviço interno nas Alfandegas de La e 2.a 
ordem será distribuído por tres Secções, e nas de 3. a 

ordem por duas. 
Nas Alfandegas de 2. a ordem servirá de Ajudante do 

lnspector o Chefe da 3. 3 Secção, e nas de 3.a o da La 
Secção. 

~ 1.. o A' l. a Secção pertencerá o serviço: t. o de en
trada de mercadorias; 2. o de capatazias, armazens in
ternos de Alfandega e trapiches alfandegados ; 3. o de 
exp~r~ação, reexportação e transito, 4. o de despacho 
mantuuo. 

§ 2. o A' 2. a Secção o serviço: l. o de contabilidade ; 
2. o de arreeatlação e Thcsouraria; 3." de rentlas in
ternas. 

§ 3. 0 A' 3. 3 Secção: Lo o de revisão c cslatistica; 
2.0 o de balant;o, expediente e ardlivo. 



\t.llfS 1111 l'llHEr: 

Art..:!." A ~~~lali:-;tira comnu~rcial da ,\lfandel';:t 1.h 
Curte con tinnart'1 a ser organizada na :L" ~ecçJo d:1 
mesma AI famle~a. 

Art. :L o Nas Alfamlegas tlc :3." ordem fica perten
n'IHlo: 

A' l.a SceGiio a entrada das mm·cruloria~, :1s capata
zias~ os annazcns internos tla Alfandega, os trapiche~ 
alfaullegatlos~ a exportação, recxportaç:lo c transito, 
o tlesp::~cho 1n:u·itimo. 

A' ~." Sccç:1o a contabilid:Hlc, a atTt•eadac;:lo e Tlw
souraria, ::~s rendas internas, a· revisão c eslatislica 
commercial, o halançn, W\.pedient(}C archivo. 

Art. 't:." O :-;l'rVifJO uas Alfandegas de 4.\ ~)."c H." 
nrdt•m continuart'1 a ser feito soh a immediala direceáo, 
lisralisac:ão c responsal>ilitladc dos respectivos inslÍec
torcs. 

Art. ~).o A inspef·t;ão c Jlsealisa~ão do serviço externo 
rompelt•m ao Guarda-múr. Os Oilkiaes de desearga llll~ 
1iclo i 111 media lamcn te subordinados. 

As folha~ lln dc~earga continuaráõ, porém~ a ser e~
prd idas pc la l." Secção, segundo a da ta das entradas 
das cmharc<u:i"),~s, e rcmeltidas ao Guarda-mór, a qnern 
li_ca compeliudo a escala do serviço <los mesmos Olli
ctars. 

Art. G. 0 Os r;tpiliiP~ on mnstres dos navios lltel't'au

tcs, nacionat's ou e:-;tran.~eiro~, que dernaudarem purlu 
alfandc~ado do Brasil, trar:1o um, nm vez dos dous 
manif<>slos a que os obrig·ava o art. :JHU do citado He
gnlallll'lltt'l, continuando em vigor as outras disposiçiks 
relativas aos mesmos documentos. 

Art. 7. 0 A's mnharcações tle cabotagem servirúti tln 
manifesto a~• guias ou cópias dos despachos que são en
viadas ús Alt'audeg·as ou l\lesa~ de Rendas dos portos a 
que se destillão as mesmas embarcações. As que sa
hirem para portos estrangeiros não serão obrigada~ a 
levar manifestos: poderão~ porém, requcrcl-os~ se lhes 
forem nccessarios. 

Art. 8. 0 Para o tlespaeho ou passe das embarcações 
(~straugeira.s lmsl;! que o capitão ou mestre~ além da 
nota de que trata o a r t. !1:BO ~~ L o c 2. o do Hcgula
mento :-~prcst•utl· Jocumrnto que prove: 1.. 0 a matri
cula da equipagem nu gente de serviço de mar; ':!.l' 
a "rq neação dn !l.'l v i o ~ ficando assim a Iterado o art. ~07. 

Art. 9. 0 A conferencia dos manifestos das embarc:-~rõns 
que, Hnda a dt)scarp-:l~ tiverem sido visitadas, ser:'1 feita 
por empregados da 1. .l Sen;âo, os q naes remei t eráõ o~ 
n•.o;;pcrt i Yos 1 ct\lurio~ L' mú:; p:tpi..'is ao ln:-;pertor da 
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Alfande,~a p:tra impor as multas em qne ellas tiverem 
incorrido ou para m:mdal-as desembaraçar; llcando 
~ssim alterados os ai'ts. !J.7ü e 477. 

Art. Ht O prazo marcado pelo nrt. 382 aos capitães dos 
ua v i os par a apresentação do despacho nas barcas de vigia 
poderá ser prorogw!o pelos Inspeetores por mais 2'J. horas 
uteis. 

Art. U. Fica restabclecitla a disposição do§ 8. 0 do 
art. 6't,2 c elevado a um mez o prazo de uma semana que 
ahi se acha lixado. , 

Art. 12. As notas para os despachos sujei tos a duas 
eonferencias devem ser calculatbs, a La via pelo Con
ferente interno, e a 2. a pelo Despachante c revista 
peJo mesmo Conferente. 

As notas para os despachos de uma só conferencia 
serão calculadas, ambas as vias, pelos Despachantes, e 
a 1. a revista pelo Conferente que der sabida á merca-
doria. , 

Ultimados os despachos e sabidas as mercadorias, 
serão as l.as vias rcmetlidas immcdiatamente pelo 
Porteiro á 3. a Secção para se fazer a revisão. 

Art. l~l. Ficão abolidos os prazos de c:;;tadia livre. 
A armazenagem nas Alfandcg-as em que este serviço 

cstivel' a cargo dcllns será calculada c cobrada sobre 
a impottancia dos direitos de consumo, do modo se
guinte: 

Do dia immetliato da descarga até{} mezes na razão 
do. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . f 0

/ 0 ao lllCZ 
Até um anno na de. . . . . . . . . . . . . . . . . l ~4 
Até !8 mezes na de............... 2% 
Até 24 )) , . . . . . . . . . . . . . . . 3 o I o )I 

E em todo o tempo Jxcetlcn te a 2-i mezes na raz1o 
de 4 °/o ao mcz. 

Art. 14. A arrecadação <lo imposto de 20 % da 
aguardente nacional consumida no 1\'Iunicipio da Córte 
ticará a cargo da Beccbetloria llo Rio de Janeiro, con
tinuando, porém, a cargo da Alfandcga a liscalisação 
dos dcposi tos a hei r a mar. 

Art. Hi. Fica revogado o Ti t. 7. o do Hcgulamcnlo 
de 19 de Sotcmbro de .f8GO. 

At·t. iü. Concedcr-sc-ha abatimento de direitos em 
Yirtude de avaria: 

i. o Se os volumes aptesentarem, na occasião de 
desembarque, in<lieios externos de estarem dcLerio-
radns as mercadorias que contiverem c a parte inte-
r•:ssada o reclamar no prazó de tres dias uteis., rui~La.Qes·---:-_ .. 
do mesmo dt'-"Clllbarque. - . (\ .~ 'l~ ·~ 7, :·, ... 

/:~,i··'.' "·' . ' ""'' ·i '!'\ 
/ ... '-""' I,_. r.Ji 

; "·:--,' <.'\() /' 
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' _ n0 '_,;; 



238 ACTO~ OU l'OlH~R 

2. o Si, não a prcscntando o:; volumes a•tuclles in
uicios, se verificar a avaril na conferencia interna 
ou na de sahida. 

Art. 17. Fica supprirnhlo o plt'tl!Srapho unico do 
art. 42 tbs Disposit;i:ics Preliminat·cs ela Tarifa, que 
obl'iga o lnspcctot· a recorret· ex:-oilicio de suas de
cisnes sobre questões de avaria. 

Art. 18. Encontrando-se entre as mercadorias. acon
dicionadas em volumes algumas peças de qualidade 
d iiTerente. que importem accre:-;cimo~ de direi tos de 
õO % ou mais, o Conferente, depois de o participar 
ao Chefe da Repartição, que mandará veriiicar a exis
tcncia do facto, mencionará na nota o numero~ quan
tid:Hle c qualidade flas di tas peças· para serem cobrados 
os direitos correspontlcntes; tw~ando de mais a parte~ 
em favor do respectivo Conferente, uma multa igual aos 
direitos da dill'ercnça verificada, si estes direi tos ex
ceflerem de 50MJOO. 

Do mesmo modo se praticará, quan•lo em algum ou 
alguns do.1 volumes de uma mesma addicção da nota 
forem encontradas mercadorias de qualidade difTe
rcntedas declaradas na dita nota e contidas nos outros 
volumes. 

Si as mercadorias se acharem acondicionadas cn tre 
as outras como escondidas, para se subtrahirem aos 
direitos, o Conferente as apprehenderá com todas as 
demais contidas no volume, dando logo desse facto conta 
ao Chefe da Repartição para que este proceda nos termos 
do processo respectivo. No caso de condemnação, 
o dono ou consig-natario perderá todas as mercadorias 
contidas no volume, c pagará além disto a multa de 
metade do valor dellas. 

Quando as mercadorias contidas no mesmo volume 
(si a addicção ela nota constar de um só) ou nos di versos 
volumes (si constar de muitos) forem todas differcntcs 
das declar:1das na nota sómente se exigirá o pagamento 
dos direitos simples c mais a multa de 1 1/2 °/0 , mas 
neste caso o Conferente deverá examinar todos os 
volumes. C) 

Art. Hl. Achando-se entre a nota c as mercadorias 
postas a despacho differença para mais em quanLi
dade, medida ou peso, sô terá lugar a multa de 
direitos em dobro do art. 553 se os direitos da ditTe
rença excederem de 505000. 

(") A palavra addi~fies dcsi~ua as diversas verbas ou arliso5 
c:scriptos ::;eparadamcnlc na mesma 11oti.l de despacho. 
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Art. 20. Achando-se differença para menos entre o 
declarado na nota e as mercadorias póstas a despacho 
o Conferente assim o tleclarará na mesma nota para 
sómente se haverem direitos do que realmente· se 
cncon trar. Dando-se, porém~ circumstancias que re
velem fraude ou subtracção de mercadorias, pagará 
a parte, a juizo do lnspector, direitos em dobro pela 
ditrerença que existir entre o declarado na nota e o 
verificado pelo Conferente. 

Art. 2!. O pagamento dos direitos exigid~ pelo Re
gulamento, será feito unicamente em moeda corrente. 

Art. 22. O producto da impugnação, quér seja feita 
na conferencia interna~ quér na da sahida, pertence 
integralmente ao Canferente que a l1ouver indicado. 

Art. 23. Será de 2 a 5 .lnezes o prazo concedido 
para apresentação de documento justitlcativo do des
tino das mercadorias reexportadas para os portos do 
Imperio c para os das Republicas do Prata ; e de 6 
mezes a um anno para os porLos fúl'a do lmperio. 

Art. 24. O expediente da CJpatazia será cobrado na 
razão de 30 réis por volume de peso não excedente 
de ro kilogrammas, c mais 10 réis por dezena ou 
fracção de dezena que exceder de 50 kilogrammas. 

E' devido pelo embarque c desembarque de merca
dorias nacionacs e estrangeiras nas pontes, caes e 
uepositos externos mantidos e custeados por conta da 
Fazenda Nacional, e por qualquer serviço ou tra
balto feito a requerimento da parte. 

Art. 25. Os despachos de reexportação ou de transito 
serão processados na fúrma das instrucções que forem 
expedidas pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 26. O prazo da prescripção para a l?azenda Na
cional~ de que trata o? :t. 775 fica reduzido a um anno. 

Art. 27. Os embargos, arrestos, penhoras judiciaes 
e quaesquer exames nas mercadorias deposita das nas 
Alfandegas terá lugar em todos os casos admittidos 
em direito, se forem expedidos por autoridade com
petente, precedendo deprecada ao lnspector e obser
vadas as regras do art. 209. 

Art. 28. Os trapiches que se destinarem a deposito 
de generos naciouaes livres de direitos, ou estrangeiros 
já despachados para consumo, não nece~sitão de titulo 
passado pelo Thesouro, nem de licença das autori
dades fiscaes. 

Art. 29. Não será permittido o abandono ou reex
portação dr mrrcadorias quando a parte eslivrr obri ... 



ga1la a multa:-; por tliffcrcnças encontradas no des
pacho, sem prévio pagamento das mesmas multas. 

Art. 30. Os Despachantes e seus ajudantes serão no
meados c dcmi ttitlos pelos lnspectores das Alfandegas 
e Administradores das :Mesas de Hendas. 

O numero dos Despachantes poderá ser augmentado 
por Portaria do Ministro da Fazenda, segundo as neces
sidades do comme'rcio, sobre proposta dos mesmos lns
pectores ou Administradores. 

Art. 3L Ficão supprimidas no art. 6!J:8,' § 4. 0
, as 

palavras conferencias de mercadorias. 
Art. 32. O imposto de ancoragem será calculado 

pela arqueação constante do registro dos navios, qual
quer que seja sua nacionalidade, fazendo-se rcducção 
das toneladas estrangeiras ás que servem de base para 
este impdsto. 

Art. 33. A alçatla dos lnspectores das Alfandegas tla 
1. a, 2. a c 3. a Ordem será de 200,.~000, e a elas outras 
Alfandegas, bem como das 1\fesas de Remias, tle 100~000 

A alçada das Thesourarias será de 400SOOO para as 
trcs primeiras ordens de Alfandegas e de 200~000 
}Jara as outras. 

As alçadas serão determinadas, não pela importan
cia ou valor dos olJjectos submettidos a despacho, 

. mas pela dos direitos que tiverem de pagar. 
Art. 3~. Um Decreto ulterior- determinará as clas

ses, numero e vencimentos llos empregados das Al
fandegas e Mesas de Rendas. 

Art. 35. As gratificações dos empregadgs das Alfan
llegas farão d'ora em diante parte de seus re5pectivos 
ordenados. · 

Art. 36. O :Ministro da Fazenda fará colligir em um 
só H.egulamen to touas as disposições tlc Leis e DL•cretos 
que fieão em vigor, na parte relativa :í atlministracãu 
das Alfandegas do Imperio. · 

Rio de Janeiro, em 20 de Auril de 1870.- Visconde 
de ltaborahy. 
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OF.CRETO N. /j.~)ll - DE 20 DE ABRIL DE !S70. 

Appi'Ova o <t~.!tlr:\c~o celebrado com Conceição & Comp, para 
o scl'Vit;.o da navegação a vapor na linha intermediaria até 
santa Cathariila. 

Hei por bem Approvar o contracto, .que com este 
l1aixa, eolebracto entre a Directoria Geral dos Correios 
do Imperio e Conceição & Comp., em 8 do corrente 
nwz, para o servif.~.o da navegação a vapor na linha 
intermediaria até Santa Catharina. 

Diogo Velho Cavaleanti de Albuquerque, do Meu 
Comwlho, l\linistro e Secretario de Estado dos Ne
g-ocios da Agricultura, Commercio e OlJras Publicas, 
••~sirn o tenha entendido e faça executar. Palaeio 
•lo Hio do Janeit·o, em vinte do Abril de mil oito
(~~ntos c setenta, quadragcsimo nono da Indepen
dcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho c,walcanti de Allmqucrqne. 

{~ontraeto f(Uc •~m vh·tmlc •lo Aviso do l'tlinisterio •la 
J\grieultura, Conuncreio c Obras I•ublieas, datado de 
G tle Abril de f S70, eclcbrão entre si o Direeto.r Geral 
•los Correios c Conecic:ão & Comp. para o serviço tia 
navegação a va11or na linha intermediaria at6 Santa 
Catltari~a. 

O serviço da navcga~;üo a vapor na linha interme
diaria será feito mensalmente, partindo os vapores 
do I tio de Jancir·o até o porto da capital da provincia 
do Santa Catharina, com escala tanto na ida como na 
volta pelos portos de Santos, lguape, Cananéa, Para .. 
naguú, S. Francisco do Sul e Itajahy. 

Os vapores ficarúõ isentos da obrigação de entrada 
no porto do Itajahy, sempre que não fôr isto prati-
eavel, devendo neste caso o transporte das malas c . _ -,. 
passageil·os, com as respectivas bagagens, ser feit / -- ;. ~~A t) >,, 
em escalores ou em vapores apropriados, ú cusl .· t\ ,,~ ~J,, 1 ~~~~ • 

~~mpreza, desde o lugar owle se dor fundo, q . ~~·· 
P.\R'rE U, ~~~ _, 
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u ruai~; apl'u\_imadu possivel tlo refet·ido portu, alt. tJ 

dr~seu~harq ue, e viee- versa. Nesta hypothese o· 
prazo de demora será coutade do momento em qu~ 
chegarem ao porto os escaleres ou vapores espe
ciacs com as malas do correio. 

Os Yapores empregados neste serviâo' deveráõ ter· 
600 toneladas Je arqueação, accommo ações para 50' 
passageiros de ré e 100 de prôa, e capacidade para 
recebt.~rem :300 toneladas Je carga. O calado destes 
Havius uào excederá de nove pés inglezes com o car
regamento completo, c sua marcha nunca· será infe
riol' a uov~ milhas por hora. 

Estas eundi\.ües serüo vet'iíicadas por uma corn
wissào rwuteada pelo governo imperial. 

o prazo de cada via:s·tm r~donda não excederá d€: 
4n dias. 

4 "" 
Us Yapoi·es serüo nacionalisados brasi-leiros, fi .. 

eando ist~nta Slla acqu isiçào de qualquer imposto 
por transfert~ncia de propriedade ou matricula, goza
ráõ Lh~ todas ;.~:-; isent;ües c,.. privilegios de paquetes-, 
e a respf~ilo de ::,uas tripolações se praticará o 
wcsmo que se pratka (:om os navios de guerra nado-· 
naes ; o qne nilu os isentará dos regulam-entos poli
ciaes e da alfandega. 

t• 11 v. 

A ta rifa das passagens e fretes será organizada de 
accõrd.~ e com ~lpprova~ão do· governo, tican.dn 
desde Ja estabelecido que as passagens e fretes por· 
eouta do Estado gozaráõ do abatim.ento Je' tO 0

/ 0 tios 
preços fixados na dita tarifa. • 

O abatimento ser{t de :JO % quando essas passa
gens forPm d~H!:~s a immigranlcs. 

fl :1 ), 

A rmprezn fará transportar gratuitamente as malas, 
(.i.o '-~arreio, obrigando-se a faze l-as conduzir de leri~a· 
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fi:Ha bordo, e vice-vt-~rsa, ou [I entregai-as aos agen
t·~~ do correio, devidamente autorizados para rece
het-as. Os commandantes passaráõ c exigil'áõ reci
bos das malas que entregarem ou receben~m. 

O governo imperial terá dil'eito de embarcar nos 
vnpores da empreza, livre d<ls despezas de pnssa
gem e co medo ria, em lugar distincto e com as pre
ósas accornmodaçõcs, um empregado do correio. 
que incurnbir-se-ha das respectivtls malas. Em tal 
easo os commandantes forneceráõ · cscal~~r pnra. o 
~mbarque e desembarque das malas, mas nn~) serão 
por ellas responsavej.s. 

7. ~ 

.\. empreza far~ t.ransportar gratuilam~.~nl.fl: quaes
·quer sommas de dinheiros que se rcrnetlerem do 
tllesouro ás thesourarias das provindas e viec-,·ersa. 
Estas remessas serão enc[\ixot<ldas na fôrm:1 d:-~s fns
t.ruccões do Thesouro de 4- de Setembro de 18G5, e 
entrêgues os volumes qne <lS eontivcrcm aos com~ 
mandantes dos vapores, sem obrigação de procede
rem clles á contagem e conferencia d:Is mesmas 
som mas, assignados previamente os conhecimentos 
de embarque, segundo os estylos com merciaes. 

Fica entendido que a rcsrituição dos volumes in
tactos, isto é, sem signal exterior rle violação, isenta 
os commandantes de toda e qualquer responsabili
dade. 

·s.:t 
Os dias e horas fla partida e ehcgadn e tempo da 

demora em cada porto dns escalas serao fixados em 
uma taLeHa organizada pelo director geral dos cor
reios, de accôrdo com a crnpreza, e npprovada pelo 
ministerio da agrieull.urtL Esta tahella será revista 
sempre que o governo de accôrdo corr1 a empreza 
entender conveniente. Os prazos de demora serão 
contados por horas ut.eis, de sol a sol, do momento 
em que os vapores (undearcm, ainda que seja em 
domingo ou dia feriado. 

9 .• 

As repartições do correio dcveráõ ter ns suas nw
las sempre promptas a tempo de não retardarem <t 
,,.iagem dos vapores, além da hora marcada para • .._ 
sabida. 
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O serviço começará dentro do prnzo de dous mc
zes contados da assigna~ura do contracto, salvo o 
caso de força maior. 

A cmpreza fica sujeita ás mnltns·scguintes : 
§ -t. o De quantia igual á subv<;!nção respectiva, se 

não elfectuar alguma das via·gens estipuladas; 
§ 2. o De -t : 000$000 a 4:000$000, além da perda da 

subvenção respectiva se a viagem depois de ence-
tada fôr interrompida. __ 

Sendo a interrupção por força maior não terá 
lugar a multa c a ern preza perceberá a quota da sub
venção corresponden~e ao numero de milhas que o 
vapor houver pcrcorrtdo; 

~ 3. o De 250$000 de cada prazo de ~ 2 horD~ 
que exceder ao marcado, tanto para a parltda corno 
parn a chegada dos vnpores no porto do Rio de 
Janeiro; 

§ 4. o De 100$ a 500$ pela demora que houver na 
cr1trcga e recebimento das malas do correio, no 
extravio ou máo acondicl'tmamcnto a bordo, ou pelo 
facto de incumbir-se o comrnandante ou qualquer 
ernprcgaao de bordo, do transporte da corrcspon
dencia fóra das ditas malas e sem estar devidamente 
franqueada com os sellos do correio. 

12. 11 

Quando a demora de quo trata o§ 3. 0 da condiçüo 
antecedente t'ôr motivada por or<lcm do governo, {f'J
gará este á em preza a respectiva multa. 

i''icaráõ isentos da multa o governo, se a demora 
por clle dctcnninada (a qual scmpr~ por· ordem os
cripta) fôt· causada pot· sedição,_ rcLellião ou qual
quer perturbação da ordem publica; e a em preza se 
a demora ft.r causada por força maior. 

l~L a 

O.s vapores devet·úõ tct· a bordo os sobresalentes, 
apl'estus, material, ohjeetos de ~ervi~~o dos vassa
geiro~ e numero dt~ ollidaes machinbtas, foguistas 
c iudividuos de equipagem •IUC forem uecessarios, a 
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juizt• do governo, que poderá fiscalizar este serviço c 
tomar as providencias indispensav;eis para que as 
suas prescripções sejão observadas. 

No cuso de declaração de guerra entre o nrnsil c 
qualquer potencia durante o prazo do eontractó. o 
governo se obriga n indemnizar á empreza do pr·e
mio do seguro dos seus vapores pelo rtsco de guerra 
sómente, ficando a cargo da empreza o seguro pelo 
risco maritirno. 

45. a 

No caso de innavegabilidade de algum dos vapo
J'es da ompreza, poderá ella, mediante prévia lieen
ça do governo, fretnr outro vapor nas contli~;ôes _exi
gidas, ou em caso de falta absoluta, nas quo tniliS se 
Jhes aproximarern para substituir provisoriamente 
aquclle. 

A interrupção do serviço contractado por mais de 
um mez em toda a linha ou em parte delta, sem ser 
por ef!eito de força maiot·, sujeitará a cmpreza á. in
dcrnmza~,:iio de todas as despezas que o governo f11.et· 
para a continuaçfto do referido serviço durante o 
tempo de interrupção, c mais á multa de 50 °/o das 
mesmas despczas. 

No caso de abandono, além da caducida(lc do con
tmcto, a em preza pagará a multa de 50 °/0 da suhven
~;úo annual, entendendo-se por abandono a inlel'
!·upção do ser.vi<;(O por mais de tres mezes, salvo o 
caso de força mato r. 

O governo imperial poderá lançar mão dos vapo·· 
rcs da cmpreza para o serviço do Estado em cir
eurnstancias imperiosas o imprevistas~ mediante 
prúvio accônlo, quanto ao preço quér do fretamento, 
quér da compra; cumprindo, porém, que clla,. nu 
ul~it~IO caso, os substitua pot· outros nas conLlil..:- / 0 'MA J 
extgtdas e dentro do pl'azo de seis mezes. ~---~ \)~ u~"' ' 

::-.:~ \., \J 

! .
,~, 

cS' 
t ~-;_~ 
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Em retribuição dos serviços especificados, a em~ 
prez.a receberá de cada viagem redonda a subvenção 
de r;: 000$000. · 

o pag:-~mento da subn~nção será feito no Thesouro 
1\adonil\. rm moeda corrente do Imperio, segundo 
rc~quisiçfto do Ministerio da Agricultura, de quem o 
Oircctor· geral dos correios, solicitará o dito paga
mento, depois de rcatiwda a viagem c deduzidns ou 
:Hldieionndns as JnlJILas em que porventura houver 
incorrido nem preza, ou a :1dministração., 

As all'and f'g:ls dos porlos em que os vapores tf·m de 
f(w.ar·, PX(H~didõ os despachos neccssarios para se 
proceder ao desembarque ou emlJarque da carga, ou 
tlns encom rnendas que elles transportarem ou tive
rem de transportar· com preferencia a descarga ou 
~arga de qualquer embarcação, e sem embargo de 
domingos ou dias feriados ; admittindo por conse
guinte a despnclws anticipndos a carga e as encom
Jnendns que porventura tenhão de ser transportadas 
pelos vapores da em preza. Os Presidentes das Pro
Yincias dentro das suas faculdades lhes prestaráõ a 
protecção e o auxilio de que por qualquer motivo ne
(:essitarem para a continuação de sua viagem dentro 
do devido tempo, e em cumprimento do contracto 
com o Governo Imperial, pagas pela empreza todas 
ns dcspezas nos casos em que ellas tiverem lugar. 

o prazo dt) dm·a0•io do contracto será de cinco an
nos, eonlados do dia rrn que corr.e~;ar o serviço. da 
naveg-açflo. Findo o prazo a. empreza terá preferen
da a qualquer outra para a continuação do mesmo 
serviço, em igualdade de circumst.ancias. 

21.:1 

Os casos de força maior serão justificados perante 
o Governo, que julgará de sua procedencia por decre
t.o, precedendo audiencia da respectiva Secção dn 
Conselho de Eslarln. 



) I •• .:. ... 

As qu,~sl.ut~~ qun su:;citarem entre o governo e a 
emprczn, iuclusive a3 que se derem•obt·e os preços 
de fretamento ou compra dos vapores_, nos termos 
cta clausula 17 .. a, serão resolvidas por ê:ll'bitt·os. Se as 
partes coütractantes não accordarem n'u:rn mesmo 
arbitro, cada uma nomenrá o seu, e e~es come~.arúl) 
os seus trabalhos por· designar um terceiro cujo votu 
será definitivo. Se nào houver accôrdo sobre o h~r
eeiro cada ·arbitro üscolherá um Conselheiro de Es
tado, c enln~ estes deciclirú a sorte. 

2J. a 

A empreza terá sua séde no Rio de J;meiro ond(~ 
:c;nrüo tratadas e decididas todas as questões enlrt> 
ella ~~ o governo, uu entre ella e- os particulares. 

A empreza obriga-se a entrar para o Thcsouro Na-
cional, eom a porcentagem propordonal ú sua sub
venção, que fôr marcada pelo Ministerio da Agricul-· 
tura, para o pagamento de um Inspcctor geral, se o 
Governo Imperial deliberar-se a erear esta com
missão sob a base seguiu te: 

Decretada a despeza a fazer com esta inspccção. 
sua importancia serú dividida em quotas correspon
dentes aos contos de réis que o Estado· pagar de 
subvenção ás emprezas de navegação, e, cada uma 
destas coneorrerá na propoq:ão resrectiva. 

C)~ a -v. 
A empreza não terá direito a exigir do governo al

gum ou1.ro favor ou isenção, além dos designados 
nestas clausulas. 

O presente contracto só terá vigor depois ct·e appro-
1Tado pelo governo imperial e p-agos os direitos devi
dos á fazenda naeional. 

·, · Directoria Geral dos f;orreios, em 8 de Abril de 
1870. -(Asiignados).-Luiz Plinio de Oliveira.-C on
teição & Comp.- Como testemunha·s, José Tertuliano: 
.M11ntei1·o de j.lfendonça .-Jose Ricardo de .4ntfrnde. 
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DECHETO N. -í:;t2- DE 27 DE .\BRIL DE i870. 

Fixa a taxa de cinco por cento para a amortização das notas do Banco 
do Brasil no anuo bancario de lSJW-1870. 

Não estando ainda fixado o quanto a re:;gatar das no
tas t.lo Ban<~o do Brasil, de que trata o ~ 6. o do art. t. o 

da Lei n. 13~9 ue 12 de Setembro de 1866, e Attendcn1lo 
ao que Me rept·cscntou a dirccto1·ia do mesmo Banco: 
Hei por bem Hxar a taxa de cinco por cento para a 
amortizac::ão rclati v a ao anno Lanca do de 1860-1870. 

O Visconde lle Itahorahy, Conselheiro :le Estado., 
Senado L' J.o Imperio, Presidente .. do Conselho de .Minis
tros, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios tla 
Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Na
eional, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lado do Hio de Janeiro, em vinte sete de Abril t.lo 
mil oitocentos e setenta, quadragcsimo nono t.la In
depcmlcncia c do Im pcrio. 

Com a rubrica Jc Sua Magcstadc o Imperador. 

tiscondc de Itaborahy. 

DECRETO N. 4513- DE 28 DE ADRIL DE 1870. 

Autoriza a incorporação da companhia Unilio Fluminense, de. seguro 
de vitla do escravos o api>rova os respectivos estatutos. 

Attcndcncío ao que Me requereu Luiz José t.los Heís 
Montencgro, devidamente autorizado pela assembléa 
geral dos socios da companhia União Fluminense, de 
seguro de vida de escravos, estabelecida na cidade do 
lHo de Janeiro, de conformidade com a Minha Imme
Jiata Resolução de 2;) de Fevereiro ultimo, tomada sobro 
o parecer da Secção dos Negociosdo Imper,io do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 5 do mez anterior, 
Hei por bem Conceder á referida companhia a ncccs
saria autorização para funccionar, c approvar oi res .. 
IJCctivos estatutos «JUO co1n este baixão. 
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Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do l\leu r.on· 
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Ag-ricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
Pntendido e faça executat·. Palacio do Rio de Janeiro, 
PTJl vinte oito de Abril de mil oitocentos e setenta, 
q uadr~lgt•simo nono da Indepemlencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magest~de o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

Eslalutos da companhia tle seguro tle vida tle escravos 
-União Fluminense. 

CAPITULO I. 

H.\ CO~lP\~HIL. SET;S FI~~: nUn\ÇÃO E HfSSOI,fTI]ÃII. 

Art. L o A como:.nhia anony~a fun.dada no Rio de Janeiro 
Cl)ffi o titulo de linião Fluminemf', é uma associar-ão de pes· 
~oas quo fa1.em contracto com o fim de segurarern entre si 
eontra os prejuízos provenientes da mortalidade de escrnvos, 
sob as comlições expostas nestes estatutos. 

Art. 2.0 A companhia será installada logo que estes estn
tntos tiverem sido aporovados pelo governo imperial; depois 
que se acharem inscriptos, para serem seguros, valorrs QUP. 
J'epresentem, pelo menos, a importancia de 500:0006000 e 60 
dias depois de publicados e registrados· os estat·Jtos e carta · 
im;lerial que os approvar. 

Art. 3. 0 Os seguros desta companhia circumscrevem-~e, por 
emquanto, ao munu~ipio neutro e ao de Nictheroy, e qusnt:lo 
o conselho fiscal deliberar, poderão ser creadas agencias nas 
Províncias do Jmperio. 

Art. 4. 0 A duração da companhia será de nove annos con
tados do dia da sua installação ; fin:Jos os quaes a assembléa 
ger11l resolverá o q11e melhor convier á companhia. Se fôr 
df'libRrada a !Jrorogação, solicitar-se-ha ímmediatamente a 
app,rovação do Governo Imperial, e sendo resolvida·a disso
)ução nos casos lios arts. 35 e 3ô do Decreto n. 27lt de iU de 
Dezembro de f8GO, começará Jogo a liquidação. 

Art. 5. 0 A dissolução poderá ainda verificar-se antes de 
findo o prazo mar~ado no art. 4. o quando os valores segu. 
rados descerem do minimo fixado no art. 2. 0 

PAR'I'R IJ, 
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CAPITULO I I. 

DAS OPER.\ÇÕE~ D:\ COMPANIIIA. 

Art. 6.0 O valor segurado será estimado pela directoria, 
precedendo o exame medico. 

Art. 7 • ., Os seguros serão todos feitos pelo tempo de um 
tnno, e regular-se-hão por umil tabella proporciona I ás idades 
approvada vela directoria e conselho fiscal. O Hm dos riscos 
tomados será ao meio dia dos dias designados pela a pol ice. 

Art. 8. 0 O anno economico da companhia será contado pelo 
anno civil. As liquidações serão sempre feitas em 3t de De
zembro de cada anno. 

Art. 9.0 O maximo do valor segurado por cada vida de 
escravo será de t:5oonooo. 

Art. 10. Os premias dos srguros, não excedendo a quantia 
de 60~000 serão pagos á vista; mas quando ultrapassarem 
esta quantia, serão pagos p~rte á vista e parte em letras a 
prazo nunca maior de tres mf'zes. 

Art. H. A falta do p~gamento das letras a que se refere o 
artigo antecedente, na data 'do vencimento, importa a cessa
ção da responsabilidade tomada pela companhia, ficando a esta 
o direito de proceder pelos meios legaes á cobrança do taes 
letras. 

Art. !2. Logo que haja sinistro reputar-sG-hão vencidas 
todas as letras que a companhia possuir aceitas pelo sega
rado, as quaes serão encontradas no pagamento dos mesmos 
sinistros. 

Art. t3. A companhia toma a si o risco de morte do escravo 
seguro, menos quando esta resultar de suicídio ou de sevicia.c;, 
castigo barbaro, ou tortura dos respectivos senhores, ou mes
mo da autoridade. 

Art. 14. No caso do seguro recahir em escravo que poste
riorment.e pertença á tripolação de algum navio, a directoria 
de accôrdo com os interessado~, augmentar:.l o premio. ' 

Da mesma fórma se procederá quando o escravo passar a 
exercer algum officio que seja dilmnoso ou arriscado, corno 
foguista, padeiro, catraieiro, etc. Fica, porém, est3helecidn 
que se o escravo estiver. comp_rebendido nestas condições, no 
acto do seguro, o premro sera sempre mais eiPv<Hio do qrw 
para aquelles que estiverem em caso. diverso. A falta de dl~
claraçüo acima vicia e annulla a apolice em todos os seus 
etfeitos. 

Art. lã. A morte do escravo será verificada por um medi
co da companhia que certificará a identidade, e se aquella 
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procedeu de sevicias on propinação de veneno. O segurado 
deverá prestar-se a dar todos os esclarecimentos, devendo 
antes do cada ver ser dado á sepultura, oarticipar por escripto 
á c 1mp:mhia, a fim de proceder-se áquella verificação. 

Art. t6. Se a mortes~ der onde não possa ter plena execução 
o disposto no artigo antecedcntR,certificará o medico do lugar, 
m~~oeionaodo na certidão os sigaaes particulares do escravo, 
H qual será authentic!lrfa por tres assignaturas de pessoas qua
lith~adas do lugar e reconhecidas por tabellião. 

Art. t 7. Quando por falta de medico, não se pu1er preen
ehPr o disposto no artigo precedente, será o respectivo certi· 
ticado passado pela prirneif<l autoridade policial do lugar. 

Art. t8. Os attestados mortuarios, conduc<.;ões e despezas 
que se fizerem vor causa do sinistro, serão pagas pelo segu
rado. 

Art. lU. A propriedade da apolice será transferível no 
caso de heran~a ou venda ; mas, par·a que a transferencia 
St>Ja vúlid;i é indispens~lvel participação e consentimento re
fvrt·ntladus rwla dirt.Jctoria. Os transferidos serão obrigados a 
éiJ.lrosentar esai~Jtut·a de venda ou certidão do formal de 
partilha na parte relativa ao escravo. A falta de declaração 
rla tram.fere11eia importa a aunullação do contrdcto. 

Art. 20. Quando o escravo seguro fôr recolhido a hospital 
pulllico ou p<trtieul;tr, o interessado participará immediata· 
ment•l á cumpauhb; o mesuw se fará IJUant1o o escravo fúr 
para fúra <los muuieipios da eõrte ou de NtcLheroy por ma1s 
tlu W di.Js. 

CAPITULO UI. 

DOS PREl'tllOS E !\lODO D.\ INDEnl\IZ.\ÇÃO. 

Art. 21. A importancia total dos premios será recolhida a 
um ba llCO, e dell:l sú serú retirada a parte concernente á in
dernnizaçiio dos ~inistro:-~ e 'Dais despézas occorri!Jas durante 
o anuo social. Deste deposito não haverá a directoria, para si, 
interesse algum. 

Art. 2.!. Eotender-se-ha por de~pezas da companhia, os 
vencimentos dos m·~dicos e r.mprPg~d')s, aluguel da casa, gas
lt)S de escriptorio; imJ.)ressões, custas judiciaes e em geral 
qaaeSIJIWr outr<.~s tlnspezas que s~ fação em benellcio dos inte· 
resses soeiacs. 

Art. :2:3. Vailh~nclo o sinistro, depois rle apresentarlns li 
1:o10 p;•ullw os ('.f•Inpr~wntes do1:umoutos, t·sta indnmnizarã aos 
IUL~~rc~sadus 1·tdu ~cgUillle IIJOdo: IJJetade tio Vctlur f'egurado 
~era pi.tgu em UlllLJ kt1 d a (lfJZJ Lh~ tn:::: UEZe!-l, e o excede nle, 
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Hi dia~ llopois tle feita a liquidação annu<.d. Stl o sinh;tro se 
tltJr nu ultimo trimestre do anuo social o se~urado sómen
te re~euerá aqucllo excedente tres mczes depois da liqul· 
dação. 

Art. n. Fall11cendo qualquer escrava em conseqncncia de 
parto,sc o seguro não tiver sido toma1IO, tendo em vista aqucl
le risco. far-se-ha o abatimento de ~5 °/0 que será encontrado 
na final indemnização. Da mesma fórma se procederá quando 
u Hseravo fallccer de hernia. Dt>sde que o es:~ravo seguro se 
liLlcrt:~r ou fôr libertado, cessa a respo:Jsauilidade da compa
nhia, á qual aliús pertencerá o premio respectivo. 

Art. 25. Se, por epidemia ou outro qualquer motivo o pro
du~to dos premi os existentes em dep JSI to, os juros e fnndo de 
ft~scrva não ehegarcm p1ra o pagarflf~nto integral dos sinistros 
havidos nnsse anno social, f'ar-se-ha abatimento proporeio
n:d nus ~inistros da uns , quando se efl'ectuar a liq uirlaç:io 
liu.:d do anuo .. Este ahatimento ou rateio não poderá, •·m 
~~<iSO al:,:-uu1, attingir os sbgurados •JUC uão tcnhão a haver 
JUtlemnizJt;ão de s111btro. 

Art. 26. O direito de rcclama~,;ão, por parte do seguratlo, 
presereve doutro de~um anno depois de acouteeiJo o siuistr11. 

CAPITULO IV. 

DO FUNDO DE RESERV~. 

Art. 27. O fundo de reserva é unicamente destinado a ft~
Z<~r LiCe 10 pí!gamento de sinistros, tJUando O:' premios an
IIU:ti'S rccelJitlos e depositados nã11 cht•guem para pagamento 
U11S mesmos sinistros. Será composto do modo scguint~': 

~ t.o Dos saldos que fiearem quando a mortalttiade fõr in
ferior aos pnnnios recebidos annualmente; 

~ 2. 0 Dos juros que fôr rendendo todo o capital recolhido, 
c os tJUaes serão levados annualmcnte ao fundo de reserva; 
J :J.o Do que possa resultar da ultima parte do que se dis

pue no ort. ~:t 

Art. 28. O fundo de reserva que existir quanio se liqui· 
da.r a comoanhia ser;í destinado a um asylo pio, desig-nado 
pela assembléa geral dos socios, quando a mesma assembléa 
g-aal não delrbere que seja distribuído pelo' socios da com
p;mhia. 
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CAPITULO Y. 

DA ASSEMBLtA GERAL1 

Art. 29. A reunião dos segurados desta companhia qua~· 
do convocados em conformidade com estes estatutos, consti· 
tue a asscmbléa geral. 

Art. 30. A assembléa g-Ar&l compor-se-ha de um presiden· 
te, escolhido por acclamação d'entre os segurados presentes e 
tlous secreta rios por elle designados. 

Art. 31. A assembléa geral julgar·se-ha constituída estan· 
do prPsentes pnr si ou por procuradores, tantos segnradns 
fJUantos reprtJscntem o numero sextuplo do conselho fiscal. 

Art. 32. Quando a assembléa geral não puder funccionar 
por falta do numero marcado no artigo antecedente, far-se·h.a 
nova convocação e nest:l segunda reunião, qualquer que seJa 
u numero dos que concorrerem, poderá deliberar. 

Art. 33. Nenhum segurado, por maior numero de sc~uros 
que tenha nesta CQml)anhi:J, terá mais que um voto. Serão 
a1~citos, entretanto, os votos daquelles que não puderem com
parect~r. uma vez que sejão representados por seus procura
dores Jegaes e necessarios; salvo para eleição do conselho fiscal 
e gerentes, na qual só serão admittidos os votos dos socios 
presentes. São procuradores necess!Jfios dos ~egurados todos 
aquelles qne o direito civil do Imperio autoriza a adminis
trar bens de terceiro. 

Art. ::l&.. A convocllção da assembléa geral será feita pr,la 
directoria em annuncios publicados nas folhas dtl maior eir· 
eulação, e com uma antecerlencia de cinco dias pelo menos. 

Art. 35. A assembléa geral reunir-sP.-ha annualmente duas 
vezes. A primeira logo depois de feita a liquidação annual 
e a seg-unda depois que R commi~são fie exame de contas 
apresentar seu parecer. Na primeira reunião será apresen
tado o relatorio aeompaohado do balanço do anno findo, c 
em acto continuo far-se-ha a eleição de uma commissão para 
examr, de cont.1s, compnsta de tres membros, tirados de pre
ferencia d'entre os socios que tiverem a haver indemnização 
de sinistrt nr~e mesmo anno. 

Na seg-unda reuo ião, drpnis de 1ido o parecer da com· 
missão dtJ exame de eontas, abrir-se-ha a discussão, tanto do 
relalorio do wesidentc da eo.upanhia como tio parc~o'r da 
t:ou11nis~ão de exanw de nmLas, que serão a Jinal sultmellidos 
;í vtJtar;'"· ;\11s auiJus em Cfllt~ tiver de havur d•·i,~;-•o do c:on-___ _ 
;-;cll·w liseal ."ll tle gercu Lcs este prut:e::o~o Lerá I Úgar · ~ --;-~ ...___, 
~undarcuntflo. //~ ~~~ll1~.fl./ 

=--· x '-'"" " / -<\'(\ / 
!<~ 

I ~/ 
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Art. :J6. Toda a vez que a directoria, o conselho fiseal 
entenderem eonvelliente, ou 30 socios o requererem, eonvo· 
car-sl~·ha extraordinariamente a assemhléa geral. 

Nas reuniões extraordinarias não se poderá tratar de olljc
eto e:stranho á convoenção; qualquer proposta ne~sa oct~a
sião apresentada ficará sobre a mesa, a fim de ser comiderada 
em outra sessão para is~o expressamente convocada. 

Art. :17. São attrihuições da assemblé1 geral : 
1. o Eleger o conselho fiscal e gerentes, e demittil·os quand•1 

:tr:t is~o hllja motivos ponrlerosos A j nstific ~v eis; 
::Z. o Bf\solver qualquer duvida sollre a interpretação destes 

f~statntos; 

:J o Prorogar ou resolvt!r a liquidação da companhia ; 
4. o Hcformar os estatutos. 
Nrstas duas ultimas hypotheses cxigir-se-ha que a asscm

ldéa geral srj:1 representada, pelo menos, Vlif metade dus 
v~lllft's seg-uralios, e flUe as dtliuerat:õcs tomadas sejâo ap
provadas pelo governo imperial. 

CAPITULO VI. 

DA ADMlNlSTHAÇÃO. 

Art. :l8. A ndrninistl'l'l~~ão da companhia pertencerá: 
t. o A uma direetoria composta de duus gerentes e um 

directur: 
2. 0 A um conselho fiscal composto de Cilli.~O memhro5 e OU· 

tros tantus supplcntes. 

Art. 39 Os gerentes serão eleitos ocla assembléa ~cral :l 
maioria relativa de votos, salva sempre a disposição do§ 121lo 
art. ~- 0 da lei n. i083 de 22 de Agosto de t860. · 

Suas funcçõr~s duraráõ pr.'r tres annos; mas, findos fJUe sr
jão, poderão ser rr.PJeito~. Exceptua-se o que a este respeito 
dett~rmina o art. qfi em disposição transitoria. Se algum d<,s 
gPrentt•s tir~ar im(JP•iido, fallecer ou resi!!D:.li o cargo, o con
sdho fist~al nomeará qnem o substitua intHinamente até :\ 
prinwira rPuniüo da é!~semhléa geral. O direct•·r será Ultl 

dus membros do conselho Jiscal e servirá de presidente da 
com !Janhia, suus funcliÕes dura1 áõ por um ••nno, lindo o IJttal 
poderá ser rnelr~ito A eleição do prt>sidentc, que servirá <Jp, 
rlircetor cnuual, sPrá feita pdo conselho fbcal1l'cntre os seus 
mom h r os por meio de fS~rutinio secreto. • 

O conselh,) fi.;:ca I ímrá Pleito pela nssembléa grral á maioria 
relati\'a de votos n suas funcções t.luraráõ por tres ann • .~s: os 
snpplentc,; Sf.rào eleitos tio nwsmo modo e entraráõ em nxer· 
rido na <Htsenria, faltt lill t.lerniss5o dos membros Ptff'«~tivos. 

Ln'!ll qllf' r•nlr r t'lll t~\Yn:irio n ullilll') supplt~otn ser;í t•nn
\ot·ada a ;h~f·mldéa g•.-ral (!Jl'a ~e pnw'~llcr ;l u!eir;ào da cuu~•'· 
lh•J t\ ::;upplt'Hte::;. 
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Art. t,o. São n1tr1huicões da directoria: 
§ ·J. o Ao presidente compete representar a companhia em 

tO!log os actos civis, presidir a directoria, assignar com os di
rectores gerentes todas as apolices, cheques e mais papeis 
concernentes á companhia, e bem assim rubricar e encerrar 
os livros em quH forem reg-istradas as actas da asseu;bléa ge
ral e das sessões do conselho fisca I; 

§ 2. o Ao caixa que será um dos gerentes, compete arre
catlar toda a cobrança da companhia e depositai-a no banco 
que lhe fôr designado pelo conselho fi~cal,não podendo nunca 
ter em caixa maior quantia que a de duzentos mil réis; 

§ 3. o Ao secretario, que será o outro gerente, cornpAte, além 
das obrigações geralmente attribuidas a este carga, dirigir 
ou mesmo fazer a escriptur11ção da companhia, propôr á di
fi'Ctoria a nomeação e vencimentos dos empregados do es
criptorio. 

§ 6-,. o A todns os directores, cumulativamente, compete exe
cutar os presentes estatutos, regular entre si o meio pratico 
de levar a ciTei to as suas disposições e exercer toda a adminis
tração; para o que lhes são outorgados plenos poderes, sem 
f!~Scrva, eonsiderados como os dt~ causa propria, ficando in
dividualmente responsaveis w~los abusos que commetterem 
no exercício dds suas funcções. 

Art. 4,1. E' da competencia do conselho fiscal : 
§ L o Heunir-se ordinariamente no principio de cada tri

mestre, e extraordinariamente toda a vez que o julgar conve
nif'nte; 

§ ~.° Fi-;calizar todas as operações e entradas de capitaes, 
examinar relatorios e contas da directoria antes de serem 
apresentadas á assembléa geral ; 

§ 3.° Consignar em actC~ especial todas as resoluções to
madas em sessão, e velar pela exacta observanda dos estatutos 
da companhia. 

Art. H. Em remuneração dos encargos que toma a direc
toria no de~empenho de suas funcções pArceberá ella, dM 
segurados, no a3to do seguro, a agencia de dez por cento sohre 
a importancia do premio, a qual será repartitla entre os tres 
membros que compõem a directoria. 

Além d:HJUella agencia os segurados pagaráõ mais os se
guintes emolumentos: pela apolice, dous mil réis; pela veri
ficação medica de ca•1a escr·avo, dous mil réis; pelo attestado 
mortuario, dez mil réis, e por cad1 uma transferencia, cim~o 
mil réis. E-;tes emolument1•s pertencem repartidamente aos 
dons dirr.ctores, eaix.a e secretario. 

Se ern algum tempo os emolumentos e agenr,ia dos direc
tort~s, eaixa P se{TtHario, chegarem a llez conto;; de réis, o 
exeelfente pass.ará a pertencer ao fundo de reserva da cum
p:mhia. 
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CAPITULO YIL 

DISPOSIÇÕES C.ERAF.S. 

Art. 43. A escripturação da companhia será feita por par
tidas dobradas, e em todos os trimestres será apresentada fiO 
conselho Oscal a relação dos seguros feitos, seus valores, 
numeras de apulices e importancias dos premios. 

Art. 4~. Qualquer contestação que possa haver entre a di
rPctoria e algum dos segurados, será decidida por arbitras 
extrajudiciaes nomeados, um pelo segurado e outro pela di· 
rtet<Jria, que em caso de empate se c•mformaráõ com a dPcisão 
df~ um terceiro, tirado á sorte, e do juizo deste não poderft 
h:wer appellação, de conformidade com o Decreto n. 3900 de 
2ü ue Junho de 1867. 

Art. M>. A dir8ctoria é responsaveJ solidariamente pr.la 
ohservancia do preceito imposto ás sociedades anonymas na 
Lei de 22 de Agosto de t860, Dfcreto n. 3189 de :w de Novem
tiro de t~G:l e Godigo Commercial. 

f.APITCLO VIII. 

IHSPOSIÇÃO THANSITOJHA. 

Art. !a.G. Por exrepção 30 disposto no art. :l9, e em attent;ão 
ao~ ~erviços prrstados pelos incorporadores desta companhin, 
~erão directores gerentes, durante o primeiro anno, os abaixo 
assignados. 

Rio de Janeiro, t2 de Agosto de 1869.-Luiz José fios Reis 
lJJontenegro.-JUanoel José de llfendonça Furt!tdo. 

-···. 
DECRETO N. 4:H4- DE 28 DE ARRIL DE 1870. 

Conceue prhi_!çg~o a Alexanrlnl Bristal para fabricar e ,·ender no 
Imperio{apparclhos, que declarou ter inventado, para seccar o caf~. 

Attenuendo ao que Me requereu Alexanure Bristal 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania c F'azewla Nacional, Hei 
por hf•m Cmtccder-lhc privilr.!:!'io por drr. annos, p:u·a 
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fabricar e vender no Imperio apparelhos, que declarou 
ter inventado, para sec.car o café. 

Diogo Velho Cavalcanti de Alb11querque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça ei.ecutar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte oito de Abril de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. ~515-DE 28 DE ABRIL DE 1870. 

Approva as alterações feitas pela co_lllpanhia geral de seguros Feliz 
Lembran~a, em varios artigos de seus estatutos. 

Attendendo ao que l\Ie requereu a companhia geral 
de seguros Feliz Lembrança estabelecida na cidade do 
Rio de Janeiro e devidamente representada, e de con
formidade com a :Minha Immediata Resolução de 19 do 
correu te mez, tomada sobre o parecer da Secção dos 
Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 17 do mez passado, Hei por bem Approvar 
as alterações que com este baixão, feitas pela assembléa 
geral dos respectivos accionistas em varios artigos 
dos esta tu tos. a que se referem os Decretos ns. 2077, 
2673 e 3352 de 16 de Janeiro de 1858, 20 de Outubro je 
!860 e 29 de Novembro de !865, ficando dependentes 
da ulterior appr·ovação do Governo Imperial os regula
meu tos e tabellas organizados para o seguro de vida. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meú Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro, em vinte oito de Abril de mil oitocentos e 
setenta , quadragesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. ___. -

Diogo Velho Cavalcanti de Albuqner :-:~~~~~MAR, 
PARIE 11. 3ix_,~\'\ 

/~~ . 
. !:::~ .. , 



At:TUS UU l'UUEU 

Alteruçõe~~J ll qut"! H~ t•efet•e o Dect•eto 
n.n .tã_lõ de ~S de ~~ln•il d~ •s't,. 

CAPITULO I. 

Ao art. l . ., As palavras -:Feliz Lembrau~a- sejào 
substituídas pela de-União-; c depois da palavra
terrestre- ocrescente-se- na matriz e nas agencias 
onde lhe convier. 

Ao art. 2. o Onde diz o fundo da companhia, diga-sn 
-o capital da eompanhia; onde diz- será de 2.000 
contos. diga-se- sel'á de 1.200:0008000; onde diz
divididos em 4.000 acçôes, diga-se- divididos em 
L200 acções; e em lugar de se dizer-de tiOObOOO cnda 
uma, diga-se-de conto de réis. O mais como cstú. 

O art. 5. o su!Js Lilua-sc pelo scguin le : 
Todo o tlinheiro disponivcllcrá a seguinte appli· 

ca•.{iío: metade dcposi lar-sc-ha em qualquer dos banco:-; 
a~reditados, c a outra metade cmpregar•sc-ba em bi
lhetes du Tllcsouro Nacional ou da A lfandega} ou em 
tilulus de igualtwtureza c garantidos pelo Governo. 

CAPITULO ll. 

Ao art. l':L Depois das palavras que dizem -venda 
ou cessão- acrescente-se- a pessoa que goze credito 
aceita pela directoria. O mais como está. 

O art. 14. Sub.'ltilua-se pelo seguinte: 
A direcloria poderá aceitar ou recusa r· q~alquet· 

transferencia de acções que não julgue de vantagem 
ú companhia. 

l:Al'ITULO UI. 

O art. ~H, onde diz- pela companlJia geral de se
guros- Feliz Lembrança-diga-sr.- prla companhia 
geral de seguros- União. 

Ao art. 2rj. Depois das palavri~S-ll:l falta ou inqa~tli
mcnto de qualquer dircrtor- <.HTcsrcnle-!'e- por mai;-; 
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de 60 dias. O mais como eslá até as palavras que 
dizem- quando entrem em exercício-que serão sub
sl.ituidas pelas que digão-quando estiverem em exer
cício os tres supplentes. O mais·como está. 

O art. 2ô seja substituido pelo seguinte: 
A directoria eleita funccionará consecutivamente 

por espaço de trcs anno.:;, podendo todos ou cada um 
de seus membros ser reeleitos. 

O art. 27 seja substituido pelo seguinte : 
Cada dircetor vencerú, pela direcçiío quG exerce, oito 

por cento dos lucros liquidos a dividir pelos accio
HisLas, c qurtntlo os não haja ou não cheguem á quantia 

· de 3:0006000, fica subentendido que essa quantia é a 
que 1iea marcada para cada um dos directores, como 
remuneração do seu trabalho, c mais 6006000 ao di
rcctol' que estiver com a caixa, em remuneração das 
quebras e trabalho; não podendo receber cada um 
dos directores nem mais th~ r-->:0008000, nem menos 
de :1: 000,)000. 

C.\PITUl-0 IV. 

Ao art. :u. Em lugar de 20 votos, diga-se- f. O volos 
-acrescentando-se em seguida- nem mais de üO 
acções pal'a o~ actuaes e 20 para os que se associarem 
ú companhia da data da npprovação destas ai terações 
em diante, e nem podendo o aecionisla votar sem que 
t~steja inscripto como accionista no livro do registro tia 
rompanhia com GO dias tle antccedencia á reunião tia 
assembléa gcr::d, ficando assim findo o artigo~ tendo 
este tido alteração no que diz respeito aos accionistas 
antigos que não podem ter mais de 50 acções e 20 os 
que entrarem novamente, conforme acima se vê, foi 
assim approvaLlo. 

Os directorcs, Francisco Borges Xavier de Lima.
.Tosé Virinto de Freitas. 

---
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DECRETO N. 4;)1G- 08 28 DE ABRIL DE !870. 

Dedara uulla a concessão feita ao finado Visconde de l\laranguape pelos 
Decretos ns. 887 de 18 de Dezembro de 1851 c 1319 de 31 de Janeiro 
de 185 i, c transferida aos seus herdeiros pelo Decreto n. 3351 A 
de 29 llc Novembro de 186i. 

Não tendo sido organizada dentro do prazo mar-. 
cado na clausula L• do Decreto n. 3351 ~ de 29 de 
Novembro de t864 a companhia que devia encarre
gar-se da exploração e lavra dos mineraes exis
tentes no Hio Grande ou Araguaya, comprehendidos 
os aflluentcs, tanto na província de Mato Grosso como 
na de Goyaz, e igualmente das,íninns de)çgl}r~.do ~io 
Jaurú, Hei por bem Declarar nulla a eoncessão f01ta 
ao finado Ybc.onde de 1\laranguape pelos Decretos 
ns. 887 de 18 de Dezembi'O de t8til e ·1319 de at tle 
Janeiro de 18:>4, c transferida aos seus herdeiros pelo 
citado Decreto n. 33tH A de 29 de Novembro de l86L 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios t.la 
Agricultura, CommerC'io c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Jan~iro, 
em vinte oito de Abril de mil oitocentos c setenta, 
qwHlragcsimo nono da Indcpendencia ~e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavqlcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. ~tH7- DE 28 DE ABRIL DE 4870. 

Approva a alteraçlto feita no art. 16 doi! estatutos da CQIIJp~nhia _de se
guros contra f~go Argos Fluminense. 

A ttendendo ao que Me requereu a companhia de se
guros contra fogo Argos Fluminense, estabelecida na 
cidade do Rio de Janeiro e devidamente representada, 
e Tendo ouvido o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 28 
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do mez passado, Hei por bem Permittir que o art. 16 dos 
esta tu tos, que baixárão com o Decreto n. 2079 'de t6 de 
Janeiro de 1858, seja substituído pela seguinte disposi
ção : cada um dos directores t.erá em remuneração de 
seu trabalho o honorario de 3:6006000 por anno e mais 
6 °/o dos dividendos que se fizerem, repartidos em par
tes íguaes pelos tres .directorcs. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque , do l\Ieu 
Conselho, .Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Agrieultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Ja
neiro, em vinte oito de Abril de mil oitocentos e 
setenta, CJUadragesimo nono da Independencia e do 
Imperio. 

Com a l'ubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque . 

••••• 

DECRETO N. ~i.HS- DE 28 DE ABRIL DE !870. 

Proroga por mais um anoo o prazo concedido pela condi.;ão 13.• do 
I>ecreto n. 3924 de 3 de Agosto de 1867, a Cuoba Plant & Comp, para 
a incorporaçllo da companhia emprezaria da ,·;a rerrea, ou tram· 
road da cidade do Rio Grande aos terrenos carbonireros do Candiota, 
nn p1·oyincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attenuendo ao que l\fe requerêrão Cunha Plant &: 
Comp.: Hei por· bem prorogar por espaGO de mais um 
anno o prazo concedido na condicão 13. • do Decreto 
IJ. 3924 de_ 3 de Agosto de 1867, para incorporação da 
eompanhta, que tem de realizar a construcção de 
uma est~Q:.Qjl_de fe_rro pelo modo mais econom i co, 011 
de. unitr:i.\'P:-n?.ãSI, partindo da cidade dg__J:!io Gra~ile 
a~e os tet·r·f•nos·carboniferos do C~ndiota, na provm
cia de S. Pedl'o do Hio Grande dó. Sul. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego· 
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
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assim o tenba entendido e faça execntar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte oito de Abril de mil oito
eentos e setenta, quadragesimo nono da Inclepen
dcucia c do Imperio. 

Com a rubrica fle Sua Mages tade o Imperador. 

Diogo Yelho Cm;alcanti de Al~uquerque. 

-- -··· 
DECRETO N. MH9- DE 28 DE ABRIL DE 1870. 

Abre ao l\liuisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publieas, nm 
credito supplementar de 103:020$878 , para fazer face ás despcza~ 
com a verba -llluminaçllo publica-, pertencente :lO cxereicio de 
1~69-1870. . - - ' -. -

Sendo insnfliciente a quantia votada no § 9.l' 
art. 8. o da Lei de Ol'çamento u. (l 1507 de 26 de Se
tembro de 1867, mandada vigorar no actual cxer
eicio de 1869-1870 pela Resolução Legislativa de 20 
de Outubro de 1869, e tendo ouvido o Meu Conselho 
de Ministros : Hei por hem, tle conformidade com 
o art. 4-. 0

, ~ 2. 0 da Lei n.o 589 de 9 de Setembro 
Je 1850, e do art. 12, da de n.o 1177 de9 dP. SetembJ'O 
de 1862, aLl'ir ao Ministerio da Agricultura, Com
uwrcio o Obras Publicas, um credito supplementat· 
de 10:1: 020fl87S, para fazm· face ás despezas com a 
VL~rha- IllumincH;ào publica-, pertencente ao diln 
t~x.e1·cido de 1869-1870, como se Vl~ da demonstrar.iio 
junta; leviJndo-se este acto ao conhecimento do poêler 
legislativo em sua proxima reunião. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palncio do 
Rio de Janeiro, em vinte oito de Abril ele mil oito
centos e setenta, quaclragesimo nono da lndepcn
<leneia e do Imperio. 

Cnm fl rnhrica de Sua 1\iagestnde o Imruw:ulor. 

fJiogo rel/Jo Carokunfi tlt• Alllllt]I/1'/'QIII', 
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Demonstt•açào da tlespeza com a verba - llhualaaçAo 
Publl~a - pertencente 1\n exercielo de t 889 - t 870, a 
que se refct•e o decreto dest:.. data. 

~ 9.n ART. 8. 0 DA LEI 
~ 0 :1 :S07 DE 2H DK 
SETEMBRO DE 1867. 

NUl\IERO 
DE HORAS. 

h. m. 

PAGAMENTO 
SEGUNDO 

OS CAMDIOS 
TOTAl •• 

"" ( 1 .Julho ..... 18 5/8 1.7H8.2iH IH 69:211$033 
~ I \A l 1'1 ~/ 1.689.20~· 36 63:~Y70S!i86 ~- ,..:. sgos o,.··· t<• t;4 1 .• ~li3.!J33 e!2 rls·.s~t 1112/l ,.,_ ~ ~ f, etem H'U • · ,, s u " u f) •.J 

~~ .,... Outubro .. iH 1.4S7 .261'1 :JCI l>7:0MSJ.H 
(.>~. Novembro. 19 5/8 1.3o3.2i)3 12 !J0:2,8$61!> 
~ í..>? \ nezeH~bi'O. 19 7/8 t.31S2.073 H 49:õ93S027 

~.g ó \.Janeiro... » 1.36ã.OiJ2 !.>2 ã0:069$:f08 
.~ !i'; 1 Fevereiro. , 1.302.3i6 4 47:769$06H 
~ \ ..... t 1\Iarço ..... 21 a;4 1.õo1.4S7 36 52:001SH07 

nc~peza I[IIP se lerá rte pagar até o 11m 
do exercício, inclusive a fliffercnça de 
cambio. Approxiluadamcnle ...•....•. '1t)6:000SOOO 6154: i98~3H 

Consumo do Passeio Puhlico. 
Hcspez.a feita tlc .lulho a Novembro, iu

dusivc n eambio, e o pagamento ao 
encarrc~ado da mesma illuminação... J :2~3$209 

Dita que se terá de pagar até o fim do 
•~xercicio . . .. . • • .. . . . . . .. . . .. • • .. .. . . • 1 :026HH89 2:270~198 

-----
Idem feita eom20 combustores do Jardim 

da l'ra~·a da Constituição de Julho 
a 1\Iarço, iuclusive a tlitfcrença lle 
carnbio . . .• . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . • 1:037$310 

Idem por fazct' até o fim do exercício.... 324$000 1:36:18310 

Idem feita com a rcmo('ão de combns
tores de uns para ouLrós pontos da Ci-
rlade .•............•...•..•.•• · .... •• .. 

Despe:za que se terá de fazer com este 
mesmo serviço aLé o fim do exercício .. 

llluminacão a azeile. -, . 
Importancia paga ao pessoal empregado 

nesta illuminação, até Março ......... 
Idem com o material para a meima ..•... 
llfeu~ qu~ se terá de ~a~er com o pessoal, 

ate O fuu do exerCICIO ..••.•.• , ...... .. 
Idem com o material. .................. . 

Ct·cuito da Lei. . . . . . . • • . • • . . . . • ....... . 

nellcit. ......................••......... 

472HüOO 

5:436H636 
4:91HS200 

1:9208000 

:í72SIJOO 

1:6208000 13: 9'27 #836 

··········· 
• ........... 

673:180H1SS 
570:159$280 

103:0208878 

l'alacio dn Hio de .Jauciro, c>m 28 de Abril de 1870.- Diogo 
J"clf,u Caralt:anli de A.lbuqwr'luc. 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. "520 - DE 28 DE A'BiliL I) E 1870. 

Crq lUA ~jo 4e inC.wtuia 4a 8~!~ ~~_q~a AO ~u.Ucipio 
de Boa Viagem, da llroviocia do Ceará. 

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

Artigo unico. Fica creado no município de Boa Via
gem, e subordinado ao commando superior da guarda 
nacional dos municípios de Quixeramobim e ann·exos 
da Província do CeJrá, um batalhão de infantaria com 
seis companhias e a numeração de cincoenta e dous 
do serviço a c ti vo, o qual terá a sua parada no lugar 
que lhe fôr marcado pelo Presidente da Provincia, na 
fórmn da lei. 

.Joaquim Octavio Nebias, do 1\lcu Conselho, :Ministro 
e Sccretal'io (le Estado dos Negocios d~ Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte oito de Abl'il de mil oitocentos e setenta, 
•Juadragesimo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Octavio Nehias. 

DECRETO N. iã~l-DR 7 DE MAIO DE t 870. 

Promulga a Çonyenção celebrada em 21 de Jaaeiro dG cor
rente anuo, ~trc Q Br.~J.il tl a_ Uesi!!.!!l!,a, para re,ular a troca 
da cora·espondcncia entre os dous pat7.es. 

Havendo-se concluido e assignado nesta córte no 
dia 21 de Janeiro do corrente anno, uma Conven
ção entre o Brasil e a Hespanha, para o fim de fa
cilitar e regular pela maneira a mais vantajosa a troca 
da corresllondencia entre os dou:; paizes; e tendo 
sido esses actos mutuamente ratificados e trocadas 
as ratificações nesta Côrte aos 30 de Abril proximo 
passado, Hei por bem Mandar que a dita Convenção 
seja observada e cumprida inteiramente como nella 
.;;c contém. 



EXECUTIVO. 

o Rarüo de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do 
lmpPrio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Mal'inha e interino dos Negocios Estrangeiros, 
assim o tenha entendido e faça executar, expedindo os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro,. 
em sete de Maio de mil oitocentos e setenta, qua
dragesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Gol cgipe. 

Nós D. Pedro ll, Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo do Brasil, etc. Fazemos saber a todos os que a presente 
carta de confirmação, approvação e ratificação virem, que 
aos 2l dia~ do mez de Janeiro de 1870, concluiu-se e assignou
se nesta Côrte do Rio da Janeiro, entre Nós e Sua Alteza oRe
gente do Heino de Hespanha, pelos respectivos plenig:>tencia
rios, que se acha vão munidos dos competentes PlenGs Poderes~ 
uma convenção postal do teor seguinte : 

Sna Magestade o Imperador do Brasil, e Sua Alteza o Regente 
do Reino de Hespanha, desejando estreitar, por meio de uma 
convenção postal, as boas relações que existem entre os seus 
respectivos Estados, nomeárão para esse fim seus plenipo
tenciarios : 

Sua Magestllde o Imperador do Brasil o Sr. João Mauricio 
Wanderley, Buão de Cotegipe, Grande do Imperio, Membro 
no Seu Conselho, Senador, Commendador da Sua Imperial 
Ordem da Rosa, Ministro e Secretario de Estado dos Negocíos 
da Marinha e interino dos Negocios Estrangeiros, etc.; 

E Sua Alteza o Regente do Reino de Hespanha, .• ~Sr. D. Dio
nysio Roberts y Prendergast, Commendador de numero da 
Real Ordem de Izabel a Catholica, Commendador da Real e 
distincta Ordem de Carlos III, Cavalleiro da de S. João de Ie· 
rusalém e da de Leopoldo da Belgica, e encarregado de nego
CIOs de Hespanha no Brasil. etc. ' 

Os quaes, depois de se terem communicado os seus respe
ctivos plenos poderes, que forão achados em boa. e devida 
fórma, convierão nos artigos seguintes: 

Art. t.o Entre a Administração do Correio do Brasil e a 
Administração do Correio de Hespanha, haverá uma troca pe· 
riodica e regular de : · 

i. o Cartas ordinarias. 
2. • Cartas registradas. 
3. o Amostras de mercadorias. _ -
~.o Periodicose impressos. ~--/ ~~MA 

, Art. 2. o A troca da correspondencia de que tra t .... )J{'(Vi~ 
precedente se effectuará em malas fechadas e por. ~ru~à-io 

PARTE 1(, ', ~t-
/1 ''~ 

C'::-\ 



AC'l\)~ DO I'ODEP. 

da Atlministrsção do Correio de Portugal, aprovcitantlo-su :bi 
linhas de paquetes a vapor francezes e britannic\l~, on qn::w::;· 
•Juer outras tJUe, fazendo eseala por Lisboa, se dil'ijão ao H I() 
de Janeiro, e de conformidade com os accôrdo3 em vigor. ou 
que para o ftttnro tenhão do vigorar entre o Brasil e a He~
panha, de um lado, e os Governos de França, Inglaterra e Por· 
tugaJ, de outro lauo. 

Art. 3. o As despezas rPsúltantes do transporte da corres· 
pondencia em malas fechadas, que entre si trocarem o Brasil 
e a He~panba, por via de Portugal e por meio das liuhas 
de paquetes francezes e britannicos, ou outros, serão feit:.~s 
pela atlministraçfio do correio brasileiro, e a administração 
do correio hespanhol, com relação ás suas respectivas re
messas. 

Em consequencia, a administração he~panhola pagará os 
dire1tos de transporte e conducção marítima devidos ás ad
ministrnções portugueza, franceza e britannica por todas as 
cartas, amostras do mercadorias e impressos, que em malas 
ft:charJas forem transportados da Ilespanha para o Brasil ; e 
a adndnistração urasileira, pela sua parte, pagará os direitos 
de tran~ito e conducção marítima devidos ás referidas admi· 
nistrações por todas as cartas, amostras. de me r c a dor ias c im· 
pressus. quo em m«~las fechadas forem transportados do Brasil 
para a IIespanha. 

Art. fJ,. o As dcspezas de tramporte que occasionar a cor
respondencia rcmettida em mala.:; fechadas por Viii de Por
' ugal e pelas linhas de paquetes fra.ncezel' e britanuicos, quér 
do Brasil para a Hcspanha ou da Hespanha para o Brasil, ti
earáiJ todas a cargo daquella das duas actministrações quo 
houver obtido condições mais favoravcis nos preços dê tran
sito e de conducção maritima. 

A administração que houver 8atisfeito a totalidade das ditas 
despezas será indemnizada pela outra administração, do 
conformidade com as estipuloções Jo precedente art. 3. o da 
parte que a esta ultima competir abonar pela correspondencia 
qne ella tiver remettitlo. 

Fica convencionado que a administração do correio hes
panhol se encarrega de pagar á administração do correio do 
Portugal, ou. quamlo o caso o exija, ás administrações dos 
correios de França e de Inglaterra, emq uanto ulteriores 
di.,posicões tomadas de mutuo accrodo entro ambas às admi· 
nistrações não prescreverem o contrario, as despezas relativas 
ao transito e á cunducção marítima de que se faz menção no 
citado art. 3. o 

Art. 5. o As cartas ordinarias, iste é, não registradas (ou 
certificadas), procedentes do Brasil para a Hespanha, assim 
como as cartas ordinarias da Hespanha para o Brasil. deveráõ 
ser prévia mente franqueadas com os sellos postaes que estive· 
rem em uso no respectivo l'aiz, pregados na sohrecarta. 

Art. 6. 0 Qualquer carta. ordinaria que tenha de ser trocada 
Pntrr, a ~dminis\r~<,:ão dos correios do Brasil e ~ adminis&rl\· 
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(_:i'i-o dos r.orreios de Ilespanha, e cujo peso não exceder de 
dez gramrnas, pagará préviamente nõ Brasil o porte de tre• 
sentos réis e n1 Hespanha o de trinta centimos de escudo. Por 
qualquer carta que exceder do dito p~so e não passar de ~O 
~·rammas, cobrar·se·ha préviamente no Brasil se1sceptos réis 
e na Ilespanha s~senta centimos de escudo, e assim por diante 
augmen tando-se, trezentos réis no Brasil ou tl'inta centimos' 
de escudo na Hespanha, por cada dez grammas ou fracção de 
dez grammas que exceder daquelle peso. 

Art. 7. 0 Quem remetter uma carta registrada, dirigida, quér 
~(•j:J do Brasil para a llespanha ou da Hesrmnha para o Bra~il 
satisfará, no acto de registral-a e a titulo de direito fixo o in
variii vel de registr o, a taxa de duzentos Jéis no Ura~il ou de 
viutc ecntimos de escudo na Ilespanha, e mais o porte cor
resíJonllente ao franqueamento de uma carta ordinaria de 
igual peso. 

Art. 8. o A c:: p:-ssoas que remetterem cartas registradas, quér 
s~'ja do Br3sil para a Hespanha ou da llespanha para o Brasil 
l'oderão solieitar aviso immediato de terem as cartas regis· 
tradas chcgàdo ás mãos daquelles a quem forem destinadas. 
J>Jra goz:lf da vantagem que se concede pelo presente artigo, o 
rcmettente de uma carta registrada deverá satisfazer de ante
mão, e cllmo uma indemnização pelos gast >S que occasionar 
:t trnnsmissão do aviso, uma nova t'IXa fixada em dez centi· 
mos de escudo na llespanha e cem réis no 8rasil. 

Art. 9. 0 Se perder-seu ma carta registrada, a administração 
em cujo territorio tiver ·se verificado o extravio pagará ao 
rernettente uma indemnização de dezaseis mil réis ou.deza.,eis 
escudos. 

Não haverá direito a esta indemnisação, se a reclamaç.ão não 
fOr feita u~ntro do prazo de seis mezes, contado~ desde a data 
do registro. 

A administração do correio do Brasil e a administração do 
correio de llespan ha pagaráõ por partes iguaes• indl~mniza
ção menciotnda no presente artigo, quando a p·erda da carta 
registrada rcalisar-se no tcrritorio portugucz ou no trajeclo 
entre J...islJOa e o Rio do Janeiro, salvo todavia a eventualida
de di") sinistro marítimo, caso este em que não serão obrigados 
á indernnisaç:lo alguma. ' 

Art. fO. As arnostras lle mercadorias que forem cnviàdas 
do Brasil para a Ilespanha ou da Ucspanha para o .Brasil r1a

. garáõ o nH~smo porte que as cartas ordínarias. 
Niio serãu ex,wdídas as amostras de mercadorias que não 

rennirrm ~s seguintes condit;ões: 
t.o Não dev'eráll conter valor <dgum; • . 
2. o s~~r~J eilltadas ou acondieionadas de modo a serem facil

mentl") rcconheeidag; 
3. 0 Não eonterflo consa alguma manuscripta a não ser o nc

mo da 11e~soa a quem forem destinad:1s, o do lugar de sua rr
siticnda, os signaes de sua haJ1ito~·lío, as mare::l." da LdJnca ou 
du negodante, a numcra':J'J de ordem c os pre.~os. 
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Art. H. Todo e qualquer pacote de periodicos, gazet:~s, 
obras periodlcas, folhetos, catalogas, prospectos, annuncios e 
avisos, quér sPjão impressos, gravados, llthograpbados ou au
thograpbados, ainda que contenhão mappas, debuxos, estam
pas e papeis de mu3ica, com tanto que formem parte das mes
mas publicações periodic:ts remettidas da HHspanba para o 
Brasil, será previamente franqueado com sellos postaes até 
ao lugar do seu destino, mediante o pagamento de um porte 
de cincoenta millesimos de escudo por cad:-t quarenta grammas 
ou fracção de quarenta grammas; e reciprocamente todo e 
qualquer pacote que comi ver objAetos da mesma natureza, re
mettido do Brasil para a Hespanha, será previamente fran· 
queado com sellos postaes até ao lugar do seu destino, median
te o pagamento do porte de cincoenta réis por cada quarenta 
grammas ou fracção de quarenta grammas. 

Art. i2. 03 [leriodicos e mais impr(~sso~ de que trata o an· 
terior art. t l só pod~~rão gozar da mod1cidade do portA que o 
mencionado artigo lhes concede se a sua remessa se effecmar 
sob cintas ou de modo que srja facil reccnhecel-os, e se não 
contiverem papel algum estranho á sua publicação nem pa
lavra ou signal alg-um em manuscriiJtO, além do nome da 
vessoa a quem forem ·dirigidos, o lugar da sua residencia e 
os signaes da sua habitação. 

Não serão expedidos os periodicos impressos que não rea
nirem estas condições, qüe não houverem sido franqueados 
até o seu destino ou o houverem sido insuficientemente. 

Art. f3. As disposições contidas nos art~. f t e 12 que pre
cedem não exr.luem nem limitào de maneira alguma o direito 
que as administrações do correio de ambos os paizes têm de 
não levar a eiTeito em seus respectivos territorios o transporte 
e distribuição daquelles objectos designados nos ditos artigos, 
a respeito dos quaes não se tenha cumprido com as leis, ordens 
ou decretos que marquem ordinarm ou excepr.ionalmente as 
condições de sua publieação e circulação tanto no Drasil como 
na Hespanha. 

Art. 14. Nenhuma das duas administrnções do correio do 
Brasil e da Hespanha admittirá com destino a um dos. dous 
paizes ou aos que se sirvão de seu intermedio, c~rresponden
cia alguma que contenha ouro ou prata cunhados, nem joia 
ou effeitos preciosos, nem objecto algum sujeito ao pagamento 
de direitos de Alfandega. 

Essa correspondencia não será expedida, mas deverá ser 
aberta e devolvida aos que a remetterão, ficando o seu conten
do sujeito ás leis especiaes do correio de cada ~ação. 

Art. 15. Pelo transporte da correspondencia que em malns 
feclwdas fúr trocada entre o Brasil e os paizes aos quaes a 
Hespauha sirva de intermediaria, pagará a administ~ação 
dos correios do Brasil á de Hespanhn, a. titu~o d~ diretto de 
transito terrestre, sempre que este d1retto uao sPp abonado 
por outra Nação, a <JUantia de 20 cente~imos de e~el~do por 
cada 30 grammas, peso liquido de cartas e ~O ~~entc::;tmos d~ 
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~scudo por cada q,go grammas, peso liquido de peri_odicos e 
outros irn pressos. . 

Reciprocamente pelo transporte da correspondencia que em 
malas fechadas fôr trocada entre a Hespanha e os paizes aos 
(juaes o Brasil sirva de intermediariu pagará a administração 
dos correios de Hespanha á do Brasil a titulo de dir~ito de. 
transporte terrestre, sempre que este direito nã1) srja abo
nado por cutr~ nacão,a quantia de 20<? rs.por cada :lO gr11mma~~ 
J)eso liquido de cartas, e 200 rs. por carta q,~o grammas, peso 
liqnido de periodicos e outros im~resso~. 

Fica entend1do que as administrações dos correio~ dM dons 
paizes poderão de commum accôrno e com prévia autorizllção 
de seus repectivos Gqvernos, modificar os direitos de tranl'ito, 
tixHdos no pres•·nte artigo ou suppri mil-os se assim se julgar 
mais connniente. 

Art. W. A correspondencia mal dirigida, mal endereç:~da 
ou (·n·1ereç 1da a pess.Jas que tenhão mudado de domicilio 
será reciprocamente devolvida sem demora. 

Se a correspondencia que deve ser transmittida de um para 
outro pniz, no ca~o de mudança de domicilio, proceder de 
outros Estados e tiver dado occasião a contas com a (admi· 
nistração do paiz de procedencia, as administrações de cor
reios da Hespanha e do Brasil farão seguir essa corres
pondencia, abonando-se mutuamente o peso e preço que lhes 
houver sido lançado em conta pela administração estrangeira. 

As cartas ordinarias ou registradas, as amostras de mer
cadorias, os periodicos e os impressos que tenhão cabido em 
refugo, isto é, que por qualquer motivo não tenhão podido ser 
entregues ás pessoas a quem erão dirigidos, serão devolvidos 
de um para outro paiz nos prazos e pela fórma que deter
minarem as administrações dos correios dos dous Estados. 

Art. i7. Cada uma das duas administrações guardará para 
si o producto do franqueamento das cartas, periodicos, im
pressos e amostras de mercadorias, assim como o dos direitos 
de registro que perceber pela correspondencia que remetter á 
outra. 

Art. 18. As duas administrações fixaráõ de commum ac
côrdo as condições sob as quaes poderão trocar-se entre as 
mesmas administrações as cartas e impressos não fr<~nqueados 
procedentes ou com destino a paizes estrangeiros que se ser
vem do intermedio de um dos Estados para corre~ponder-se 
c'om outro. 

Art. !9. O peso da correspondencia de todas as classes que 
cahir em refugo, assim como das communicações officiaes, re
lativas ás conta!'; o das folhas de aviso e outros documentos 
de contabilidade motivados pela troca da correspondencià 
transportada em malas fechaaas por uma das duas adminis
trações por eonta da outra A que se mf>nciona no art. :15 do 
presente eonvf'nio, não será •~omprehendidn no rf·lwso das 
eartas e irlllJres~o~, nos quaes deverá ser Jançado u vre~o de 
transporte fixado J!Cio dito artigo. 
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Art. 20. Ar::. admini.,trações dos correios do llra~il e de Il·~s
panha org.mizuáõ em ca(ta mez as contas a que der occasião 
:l transmi:.-s!\t) reciproca dt corre.-pondencia, e estas contas de
pois de discutidas e approvadas contra •Ji•~toriamente, sPrílo 
~aldadas n:1 fim de cada trimestre pela administração que 
ficar em debito. 

Art. 2l. A administraçãn dos correios do Brasil e a :Hlmi
ni~tração dos correios de Hesp:mha organizaráõ de commum 
<lCc(,rJo um regulamento de or1lem e detalh·' para as!'•·g-ura.r 
o curnprimmto t1e todas e da cada uma da.i estipulações do 
presente convenio. 

Este regalamento comprehenderá: 
t. o As dtspo~;ições r," lati vas 80 serviço dns ag-encias de troca 

c as quo se refi rã o á direcç ão da correspondencia. 
2. o A-; condiçõ:}s especiaes a que as cartas registrad3s devem 

ser snh·n~tti>ias para serem a1·eitas. 
3. o T<~d<::.s as disposições relativas á r.orrcspondencia mal 

endHrPça:ia ou mal rem ettida ou dirig'ida a pt>ssoas que tenhão 
IIHilbdJ de domicilio e a que por qualquer causa cata em 
refugo. 

r.,. o A fórm:1 das contas mencionadas no art. 20 e o modo 
por qne sn h 1 de efT~ctuar o pagamento do saldo. 

5. o E, finalmente, qualquer outra medida de or4em e dc
t1llle que :,mbas as administraçli·3s julgarem llf:lCPssar1a para 
:1ssegurar a prompta execução de quanto ~e dispõe pelo pre-
~ente convcnio. · •·. 

As disposições deste rel!ulamento pod~rão ser modificadns 
p'1r amlus as administrações, sempre que de commum accôrdo 
u julguem necessario. . 

Art. 22. Ficn C'1llVfmcionado entre as duas partf's contractan
tns quo a corrrspondencia dirigida do Br~sil para a Uespanha 
ou rla 11 •sp:111ha para () Brasil, de conformidade com as dis· 
posiçõ lS do presente convenio, não poded ser gravada sou 
nenhum titulo nem pretexto, em a naçao a que é destínada, 
com irnp)st:J ou direito a cargo d't.S pessoas a quem fur di-
rigida. • 

Art. 2:3. Fi cão 'revogadas, desde o dia em que fôr posto em 
rx.··•~u~~:i•) o prt~sente convenio, todas as di:;;posições em vigt)f 
H·) int(~ri!)r dus dous paizes concArnentes ã correspondencia 
prvcetleuto de cada um dos dous Estados. 

Art. ~1,. O presente convenio será posto em execução desde 
o uia que r.·,r marc I(}O pelas duas administrações dos correios 
do l5rasil c de llesiJanha, e continuará em VIgor até que um:i 
tlas duas altas partes contractantes annune1e il outra, com 
um ~uno de anticipação, a su!t intenção de dal-o por 
term nwdo. 

DL1rnnte rste ultimo anno n convf'nio continuará em p\flna 
~ r:omnlet)l execução, sem prejuizo da liquida~~ão e saldo fhs 
cont·1s entre 3"i a\1ministra~õcs dos correios dos dous paize:-; 
dei1uis de expirado este fJI'<lZO. 
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_ Art 2.';. O presente convenio será ratificado c as ratifica
Çotls se trucaráü no Hio de J:llleiro COQl a maior ln·evidade. 

Em fé do IJUe os re~pectivos plenÍiíOtenci;Hios assignárão o 
presente cuu venio e lb3 puzcrào o sei lo de suas armas. 

Feil.r> em duplieata no Rio de Janeiro, aos~~ do Janeiro do 
anno de Nosso Senhor Jesus Christo de 1870. 

(f~. S.)-Barão de Cotegipe. 
(L. S.)-Diony~io Robcrts. 

E sendo-nos presente a mec::ma Convenção, cujo tror fi1~., 
acima ill~<'rido e hrm visto, considerado e examinado vur Nó;; 
tu~lo o IJLW udla se eoutétll, a approvamo!', ratilicamu:; e con
firmamos assim no todo, como em cada um dos seus artigos 
e e~tipula~,:ões e pela prescntr' a damos por Hrme e valiosa 
para produzir o seu devido effeito, promettcndo em fé e pa
lavra irn!Jerial cumpril·a invi<JiavPJmente e fazel-a eumprir 
e observar por qualquer modo que poss:1 sr-r. · 

Em testemunho e firmeza do que fizemos pa~sH a presente 
earta por Nós assignada, sellada eom o se !lo g-rar11le das armas 
diJ Irnperio, e referend6lda pelo Nosso Minbtro e s~cretario de 
Eslado, abaixo assignado. 

Dada no pala cio do 'Rio rle Jarwi r o, aos 29 di~s do mez de 
Abril do anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1870. 

(L. S.)- PÊDRO, Impcrau or. (Com guarda.) 

Visconde de..Itaborahy; 

Nota da Lcg;u;ão ,)c Jlcs1mnba ao Governo hnllCl'ial.,. 

Traducção.-Legação de Hespanha no Rio de Janeiro, 28 do 
Abril de 1870. _ 

·Sr . .Ministro.-Cumprindo com Mi ordens do meu governo 
tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. as seguintes decla
rações relativa·s á convençào pústal, celebrada entre a Hespa
nha e este Imperio: 

L a Devendo variar proximamente na Hespanha o padrão 
da moeda, empregando·se a peseta em vez do escudo, ficão 
autorizadas ambas as administra~õs superiores dos correios a 
subHituir, só vor si, as ántigas moedas peJas novas, tendo 
em attenção o seu equivalente lega]. 

2.a Que quando a creação de novas linhas de vapores o per
mitta, poderão enviar as duas administrações uma á outra, 
a r~spectiva correspondencia, sem valer-se do concurso ou 
transito de outros paizes. 
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3.a Qni~ prohihinJo a con~titui;ão dr~ n:~ção ~e~p.·:mhola, nn 
~Pu art. 7. 0 , que as au,toridades governativas abrão a corre~· 
pondeneia confiada ao correio, entende-se que a faculdarJ~. 
consignada no art. f.\ do convenio. de abrir as cartag que 
contenhão ouro ou prata cunhados, joias ou effeitos preciosos 
ou algum objecto sujeito ao pagamento de direitos de alfan
dr,ga, não é applicavel á direcção geral de communicações da 
Hespanha, a qual procura evitar a fraude da transmissão dos 
citados objectos pelo correio, pelos meios que a legislação do 
paiz lhe permitte empregar. 

Abrigo a esperança de que estas ligeiras modificações mere
ceráõ a approvação de Sua Magestad.., o Imperador e de qno 
V. Ex. se servirá assim communicar-m'o, a fim de que 
f_iquem ajustadas entre os dons paizes. . 

Aproveito esta occasião para reiterar ao Sr. ll1_rão de Crttr.
gipe as seguranças de minha mab a:ta eonsJderação.-:-..DiU.:. 
ny~io Roberts. · 

Nota do Gov~..Rit' Imperial. á- Legac;ão de llcspanha. 

Ministerio dm: Negocios Estrangeiros.-Rio de Janeiro, em 
!9 de Abril de i870. 

~-· Secção n •••••• Tive a honra de rrr.t>ber a nota da· 
tada de hontem pela qual o Sr. J). Dionysio Roberts, 
encarregado de negocios de IJP~panha., faz-me de ordem 
do seu go\ferno as seg-uintes declaraçõPs relativas á con\fenção 
postal, cujas ratificá·ções havemos de tro~·ar anl'anhã: 

t.a Devendo vlriar proximam~'mte na Ilespanha o padrão 
monetario, empregando-se a peseta em vez do escudo, ficão 
a!ltOrizadas ambas as administrações superiores dos correio~ 
a substituir, só por si, as antigas moedas pelas novas, tendo 
em attenção o seu equiva1ent'1 legal. 

~-a Que, quando a creação de novas linhas de vapores o 
permitta, podPPÕO enviar as duas administrações, uma á ou
tra, a respectiva correspondencia, sem valer-se do concurso 
ou transito de outros paizes. 

3. a Que prohibindo a constituição da nação. hespanhola no 
seu art. 7.0 que as autoridades governativas abrão a corres
pondencia confiada ao correio, entende-se qne a faculdade, 
consignada no art. t.t. do convenio. de abrir as cartas que con
tenhão ouro ou prata cunhados, joias, ou elfeitos preciosos ou 
algum objecto sujeito ao pagamento de d1reitos de alfandeg-a, 
não é applicavel á direcção geral de communicações da Hes
panha, a qual procura evitar a fraude da trtnsmissão dos ci
tados objectos pelo correio, pelos meios que a legislação do 
paiz lhe permitte empregar. 

Em respo~P. á supracitada nota, cumpre-me communicar 
ao Sr. Roberts que o go1erno imperial concorda nas ligeiras 
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mOt:lii~QÕ&s q11e por e&~ tórma aolta a dUa conyenção pos· 
tal, restaodo·me acreSCJQ&tr que ,. coouUnição _d.Q JJnperfo 
contém disttosição analep·á de Uespaoha sobre a irtTI!llllbtfi .. 
dadt do segredo das: carta 'I~ apenas é licito abtil·as ~meole 
pua extrahir o~ objeeao~ de eeotrabaad~, &IJset;-ãa•• 
neSde acto as formalioodes leraes prescrifiiS em &eea eases. 

R.,iter.., ao Sr. Robert·; 811 etore~sões da lllhrfla U.ai dtsfiuet:, 
consid~rc1çã >. - Bart!fJ d~ Cot~ipt. - Ao Sr. D. f)ioflyti,, 
lto~rts. 

DECRETO N. ~ãH- DE 13 DE MAIO DE 1870. 

Concede n Alfred~ Casimiro de Vasconcellos e Silva, permissllo por 
dous annos para explorar carvlo de pedra no Município de S. t'idelis, 
Província do Rio de Janeiro. ·-- --

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Civil 
Alfredo Casimiro de Vasconcellos e Silva, Hei por bem 
Conceder-lhe permissão. por dous annos improrogaveis, 
contados desta data, para prQceder á expiQração de mi
nas de carvão de pedra no Município de S. Fidells, na 
Província do Rio de Janeiro, sob as seguin res clausulas: 

i. • DeDtro do nferid9 prazo o concessionariQ deJi
gnará os lugares em que ti.-er de miaerar, apresen .. 
tando na Secretaria de .EBtadoeompeteRte, plantas geo-
lôgitas e topographicas dos terrtHlOS explorados com o\ 
perfis que demonstrem, tanto quan.to ftlr possivel, a 81l· 
per posição das camadas ca rb<mifera-s .. A estes tra~Utos 
acompanhará, além de amostrJs oo miileral e das varie
dades das camadas de terras, uma descripção minuciosa 
da possança das minas e doi terrenos de domínio publico 
ou particular necessarios á exploração, com designa
ção das proprietarios, das eftificações nelles existentes, 
e do uso ou emprego a que são destinadas. 

Outrosim indicará qual o n;teio m.ais <lptopriado ~ara 
o transporte doJ produc(O$, da J.Qi»•raça:o, e qu.a:l a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
·proxil'JWs. 

2.• Satisfeitas as exigencias da clausula t.•., ser-Ih ~--M-- -·-· ---. 
hão cOBCódiàasa.técineodatas miurees do lil.7 . a- ~~ An_., 
ças quadradas por espaço de trinta annos, co . ·~~i" 

P.lllTI 11. /' ~'v 
I ,~'<\ ~ 

I '· 
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1ileios que o concessionario provar que terá de Mnprc
gar effeetivamente, sob as condições annexas ao Decreto 
u.o 3049 de 6 de Fevereiro de 1863, no que forem ap
plicaveis á especie de mineração que lhe fôr concedida, 
e quaesquer outras que o Governo Imperial julgar 
conveniente impOr no acto da concessão em beneficio 
dos in ter esses publicos e da poli c ia das minas. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em treze de Maio de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

TJiogo Velho Cavalcanti de A.lbuqurrqur. 

O.ECRETO N. 4,~j23- DR l:J HE ){\11) HE t870. 

Reuo\a a autorizac;ão concedida ao Desembargador Polycarpu Lopc!' 
de Leão, para lavrar mineraes na Comarca da Chapada, da Provi ucia 
do Maranhllo. 

Attendendo ao que Me representou o;Desembargatlor 
Polycarpo Lopes de Leão, Hei por bem renovar a auto~ 
rização que lhe foi concedida para lavrar(minas tlc)cobt:•.~ 
c outros mineraes na Comarca da Chapatla da.Próviiiéiá 
do Maranhão, sob as clausulas do Decreto n.o 3817 de 23 
de Março de 1867; devendo ser contados da data do pre
sente Decreto os prazos fixados para a execução dos re~
pectivos trabalhos .. 

Diogo Velho Cavalcanti de AlblH{uerque, do Meu Con
selho, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras ~ublicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala do do Rio de Janeiro. 
em treze de Maio de mil oitocentos e setenta, quadra
gesimo IlOJIO ua Independencia c do ImperiQ. 

Com a rubrica de Sua MagesLatle o huperador. 

J)ioyo Vellw Cavalcanti tf.e .tlb,uqrtt1f'qtte. · 
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lJ&CR.iTO N . ~24-DE i3 DE MAl~ DE 1879~ 

Concede á Companhia Catharincnse a necessaria autorização 
parnl'ilrlcêionáre-ãpprôVã seus estatutos. . 

Attendendo ao que 1\le requereu a Companhia Catha.:. 
rinense, devidamente representada e estabelecida na 
cidade da Laguna para o estabelecimento da navegação 
a vapor entre a mesma cidade e a capital da Província 
de Santa Catharina, e -de conformidade com o parecer 
da Sêcção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 13 de Dezembro do anno pas
sado, Hei por bem conceder-lhe a necessaria autorização 
para funccionar e approvar os respectivos Estatutos 
que com este baixão. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do :Meu 
Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios 
•la Agt·icul tnt·a, Commercio c Obras Publicas, assim o 
tenkt entendido c faça executar. Palac.io do Rio de 
Janeiro. em treze de Maio de mil oit.oeentos c setenta. 
quadr:-~.!.!esimo nono da Independencia c do Imperio.' 

Corn a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

lJiogo Velho Cmmlca.n.ti df. Albuquerqw•. 

~stututos dll Companhia de na\'egat~iio a vapor 
Cat.barinense. 

CAPITULO I. 

IH t:O:\IPANliiA, SEU FUI E DURAÇÃO. 

Art. 1. o A Companhia anonyma denominada-Catha 
rinense-cstabelecida na Laguna, tem por fim· fazer a 
navegação a vapor entre este porto e o de Santa Catha· 
rina, e o serviço de reboques neste porto e outra qual
tluer navegação a vapor que convenha aos interesses da 
Companhia. 

Art. ~.o A Companhia funccionará por espaço de 
rtuiJJ7.r :mnns rnntarlos flo rlia em qnr iniriar a~ snas 
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oper~Oes, ~e~ te praJJG set ,...r()!ada -se a u~em
bléa geral dos accionistas assim o deliberar e o Governo 
o permittir, e sómente poderá ser dissolvida a ates do 
referido prazo, aos casoi do art. 29ü do Codigo Com
mercial e 3õ e seguintes do Decreto n.o 27ti de i9 de 
Dezembro de 1860. 

CAPITULO 11. 

DO C.o\PlTAL D.'\ CO ... ~NIIIl, LUCRO~ E DIVIDENDO~. 

Art. 3. o O capital da companhia é de cincoenta con
tos de réis divididos em duzentas e cincoenta açções 
de duzentos Jn.il réis tada uma. 
IIArt. ~.o Dos lucros liquidos verificados seméstral
mente se dcduziráõ quarenta por cento para fundo 
de reserva e dous por cento para retribuição da Di
rectoria. 

~ l. o O fundo de reserva será unicamente applicado, 
quando necessario fôr, a concertos, restauração ou 
!'ubsti tuição de material da Companhia. 

~ 2. o Quando a despeza a fazer, nos casos previstos 
no paragrapho anterior, absorver mais do que a quan
tia existente em fundo de reserva, sahirá dos lucros o 
excedente. 

§ 3. o Não se fará di5tribuição dos dividendos, em
quanto o capital desfalcado em virtude de perdas, não 
fur integralmente restabelecido. 

Art. ã. o Os lucros líquidos ~rã o distribuídos aos 
accionistas a titulo de dividendo na fórma da Lei n. o 1083 
de 22 de Aqosto de 1860, art. t. 0 , § 8. o 

Art. 6. o O accionista que não fôr pontual nas suas 
prestações, incorrerá na multa de cinco por cento sobre 
a importancia de suas acções, ficando-lhe o direito 
salvo de effectuar o pagamento até quinze dias depois 
do prazo marcado, e se findos estes não realisar o de
vid<J pa.gamento, perderá o direito ao cap,ital 011 pres
tações com que tiver entrado, revertendo as acções ao 
domínio da Companhia, q\ie disporá dellas como mais 
convier. 
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DO~ ACCIOtlliiSTAS • 

.lrt. 'i. o Siê aooiMistM da C0mpaahia os qu se ctiM-i
gàrão em suas assignaturas a tomarem acções, aquellti 
que fwem a<IBtittidos e osqae os succederem legitiáa
mente. As acções perteílcentes a fit·mas sociaes só pod.e
rio s·er r6presentadas em assembl-éa geral por um dos 
socios. 

Art. 8.0 As acções da Cmltpanbia sio intransferiveis 
emquanto nã'l estiverem realizadas as prestações; porém 
u.ma vez realizadn, os a~cionistas podem vender e 
transferir a quem mereça a approvação da Dlrectoria. 

Art. 9. o Sendo a Gompatthia uma sociedade aROnyma, 
a responsabiiidade dos accionistas não se estende além 
do valor que representão suas acções, de conformidad-e 
com o art. 298 do CodigoCommetcial. 

Art. tO. Tod0 o accionista póde compareoer ou fa
zer-se,representar em assemàléa genl dos acchmistas, 
por outro accionista, bem como apresentar Relia as pro
postas q11e julgàr çO'Ildu.ceaW8 ao bem da Companllia, 
satvo o caso de eleição pa.ra Directeres .. em con.fw ... 
midade d9 ar\. i. o d1 Lei n. o f083 4e H .te ÃJtsto 
de t86G. 

CAPITULO tV. 

bA AS~~EMliL#;A GF.ftU •• 

Art. 11. A a.ssembtéa gm-al dos aooioftistas é 3 reunião 
destes, quando convocada e constituída em cont.r.Qri
dade com os presentes est-atutos. 

Paragrapho unico. A mesa da assembléa geral cGm
pôr-se-ha de tres acci{)ni!lltas eleitos á pluraltàade de 
votos nas reuniões ordinarias, servindo o mais velho de 
Presidente e os outros de Secretarios. 

Art. ti. A convoeafio cta assembléa g-eral l!Gtá pelos 
Directores em. edital firmado por todos ou por dou .=-o 
menos, c affixado nos lugares mais poblicos da cidad .--·-- --- -
ou publicado por tres dia~ na~ folhas de maior eu_ ~ê" ~~M ~R ( 
• s houver. ,/<-~"'- \)" 

/ -<..,:·)-, \.
,/ .<:· . ' 

I "· : 
/' ,-.. ) 
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Art. 1.3. A assembléa geral se julgará constituida 
e~tando presentes tantos accionis.tas quantos represen
tem metade e mais um do total das acções. 

Art. 14. Quando a assembléa geral não puder deli
berar por falta de numero, se fará nova convocação 
com as formalidades do art. 12, declarando-se os mo
tivos delta; nesta reunião os socios presentes, qual
quer que seja o seu numero, constituem assembléa 
geral. 

Art. 15. A assemblÇa gepri se reunirá ordinaria
mente no mez de Janeiro ou Fevereiro, e extraordi
narian;tente sempre que a Directoria julgar conveniente 
convocai-a ou fôr requerida por accionistas que re
presentem um decimo do capital. 

Art. 16. Na reunião da assembléa geral dos Direc
tores apre~entar{tõ o seu relatorio sobre o balanço e es
tado da Companhia, que será submettido á apreciação e 
approvação da mesma assembléa, podendo os accionistas 
exigirem todas as informações que julgarem precisas. 
Para as votações vigora sempre a maioria de votos 
presentes contando-se cada um voto por ·uma acção; 
não podendo, porém, nenhum accionista ter mais de 
seis votos, qualquer que seja o numero de acções que 
representar. 

Art. l7. Nas reuniões extraordinarias da assembléa 
geral só se tratará do objecto que motivou a convocação, 
ücando sobre a mesa qualquer proposta que se apre
sente, para ser attendida em outra sessão expressa
mente convocada para isso. 

Arl. 18. Nas reuniões ordinarias da assembléa geral 
em que se tratar da eleição da directoria, depois de se 
deliberar sobre qualquer proposta apresentada, proce
der-se- ha a eleição da Directoria por escrutínio se·· 
ereto. · · 

Paragrapho unico. Os Directores são eleitos por maio
ria absoluta dos votos presentes, e podem ser re
eleitos. 

Art. !9. Compete á 'assembléa geral: 
L o Tomar conhecimento de todos os negocios da 

Companhia, dos quaes deve ser informada pela Di-
rectoria. · 

2. o Eleger a Directoria. 
3. o Resolver qualquer proposta que lhe seja ·apresen

tada dentro da esphera dos presentes e~tatutos, inclu
~ive a da ~ua reforma. 
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CiPITULO V. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMP.'-NHI.\. • 

Art. 20. A companhia será administrada por uma 
direcção de tres accionistas, eleita pela fórma estabe· 
lecida no art. :1.8, paragrapho unico. Suas funcções du· 
raráõ dous annos. 

Art. 21. Os membros da direcção são obrigados a 
possuir pelo menos cinco acções desta companhia, das 
quaes não poderão dispôr emquanto occuparem os di tos 
cargos. 

Art. 22. Compete á Direcloria: 
t. o Executar e fazer executar os presentes esta-

lu tos. . · 
2. o R~presentar a companhia emjuizo ou fóra dellc, 

por si, seus agentes e procuradores. 
3. o Nomear e demittir agentes que representem a 

eompanhia em qualquer parte que seja necessario, e 
igualmente todos os mais empregados, ficando depen
dente ua ulterior approvação da assembléa geral a fixa
ção do numero e ordenado dos empregados de que .a 
companhia careça, marcando· lhes os ordenados e grati
ficações . 

. ~.o Deliber·arem sobre os dividendos que devem ser 
semestralmente, quando os lucros o permittirem. 

~-;.o Organizar tabellas que forem necessarias tanto 
para os reboques neste porto, como para as _passagens c 
fretes deste porto para o de Santa Cathanna, c vice
versa, ou para outra qualquer parte. 

6. o Exercer finalmente, livre e geral administração 
para o que lhe são outorgados plenos podéres, nos 
quaes devem, &em reserva alguma, considerar-se com
vrehendidos todos, mesmo os poderes em causa propria. 

Art. 23. Comquanto seja bastante, que em cada mcz 
um dos Hirectores dirija os negocios da companhia, to
da via são necessarios dous votos concordes para se effec
tuar qualquer negocio em que a companhia tome res
ponsabilidade. 

Art. 2~. Cessão as funrções de Directores: i. o por 
mort~; 2." por ausencia por mais de seis mezes; 3. u por 
a h uso no exerci cio de seu cargo do qual resulte prejuizo 
à companhia!; 4. 0 quando o seu mandato f6r revogado 
pela assemhléa :;era! dos aeeioni~tas. Em qualquer 
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desses casos os outros dous membros da direcção con
vocarãõ a assembléa getal dos ardonistas para esta re
solver a tal respeito. 

DISPOSIÇlJES GERAES. 

Art. 25. Qualquer modificação ou innovação nos pt·c
sentes estatuto~ não terá execução sem prévia appro
vação do Governo Imperial. 

Art. 26. No caso de liquidação esta será foi ta como 
.determina o Codigo Commercial e mais leis em vigor. 

DISPOSIÇÃO TRANSITORI.\. 

Art. 27. As ~ntradM de capital serão feitas em Lres 
prestações, sendo a primeira de trinta por cento no acto 
da inscripção, a segubda de trinta por cento, sessenta 
dias depois, e a terceira e ultima de quareata pcw eento 
sessenta dias depoi~ da segunda etUrada. 

Rio de Janeiro, tO de Abril de 1870. -Galáino José de 
BesstJ, Procurador da Companhia Cathariuease. 

···-
DECRBTO N. ~-DE 13 DE M.\10 DE 1870. 

RNJona •u•oriu~lle concedida a Icnacio JOiié Ferreira de Moqra e ou· 
tros, para nplorarem mioeraes nas margeas do Quarabim, na Pro· 
l·iucia de S. Petlro. 

Attendendo ao qae lle reprMentário Ignacio José Fer
reira de .Moura, Na.lhaniel Plant e .loão Landell, Hei 
por bem renovar a "utoriz~ação que lhes foi conceiida 
par:t explorarom~. · .. · aa. dfj.· ss\)lfureto 4!' cobre e outros 
mineraes existe_. .. _nas margelfs do Quai'lhím, eatre 
os arroios Ca~eGápivary~ na ProTiacia de S. Peiro, 
sob as claaftlas m. Decreto a. o 3fi97 de tO ti Setenlbro 
de l866; deTendo sfr contados da ela ta do presente 
Decreto os prams findos para a execuc.io dos retpec-
tí vos tra:balbós. . 
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Uiogo. Velho Cavalcanti de Albucruerque, do Mell Con
selho,' Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Ag;rit~ullura, Comrnercio ~~ Obras Publicas, :u~sim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio tlc Ja
neiro~ em treze tle Maio de mil oitocentos c setenta, 
({Uallrag-csimo nono da lndepcndcncia e llo Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagcslalle o Imperallor. 

Diogo Velho Cam,icauti de AlbuquerqttP. 

-···-

Hrnova a autorizaçZio concedida ao Desembargador Polycarpo Lopt>s 
de Leiio e Nathauiel Plant, para procederem á etploraç.ão de mi
neraes em varias Comarcas da Província do Maranhão. 

Attcndendo a. o que Me reprcscn Ulrão o Desemharga
llor Polycarpo Lopes de Leão c Nathaniel Plant. Hei por 
hem renovar a autorização que lhes foi concedida para 
cxplorarrm{minas de)s~I-~J_..~t.?s ~~_tu_l!l.L~yoso~.e oulros mi
neraes nas Comarcas éla Capital, Rosarw, "\ tanna c Alto 
.Mearim. da ProYincia do Maranhão, soh as clausulas do 
Derreto n. 38Dí tlc 20 de Fevereiro lle ·18Gi ~ llevendo ser 
contatlos da (lata do presente nccrclo os prazos Jhallos 
para a ex.ccução dos respectivos trabalhos. 

Diogo V e lho Cavalcanti de Albuquerque, do .Meu Con
gelho, :\linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da 
Agricultura, Commcrcio c Obras Puhlicas. assim o lenha 
<~n tentl ido c faca cxccu ta r. Palacio do Hio de Janeiro. 
em lreze de 1\'Íaio uc mil o·Itoccntos c setenta, quatlra
gegimo nono da Indcpctulcncia e_ do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magcstade o Impr,ratlnr. 

Vingo l't'llw Caralcanti de Alburptfi'IJ1te . 

. ........__. ...... 



Al:TOS DO PODE'R 

DECfiETO N. 4õ27-DE 21 DE NAIO DE 1~70. 

Concede a Januario José de Freitas permissão ·por <lous annoJ 
para explorar turfa, carvão de pedra c schistos. bituminosos 
nas Comarcas "('ie l'ortÕ-Scg~tro-·c-Ilhéos ,-·i\a PrÕvTiic1:i lla 
Bahia. 

Attendendo ao que Me requereu Januario José de 
Frei tas, Hei por bem Conceder-lhe permissão po1· dous 
annos improrogaveis, contados desta data, para pro
t:l'der á exploração de minas de turfa, carvão de pedr:. 
c schistos Li tuminosos nas Comarcas de Porto-Seguro c 
llh•~os, na Província da Bahia, sob as seguintes clau
~ulas: 

Dentro do referido prazo o concessionnrio designarü 
os lugares em que tiver de minerar, apresentando na 
Secretaria de Estado competente plantas geoJogicas e 
topographicas dos terrenos explorados, com os perlis 
que demonstrem, tanto quanto fôr possível, a superpo
sição das t:amallas mineraes. 

A estes trabalhos acompanharit, além de amostras dos 
mineraes e das variedades d::1s camadas de terras, uma 
tlescripção minuciosa da possança das minas dos ter
renos de domínio publico ou particular necessarios ú 
exploração, cJm llcsignacão tios proprietarios, das ediH
eaçõe.s nelle~ existentes c do uso ou emprego a que são 
dP~tinauas. 

Onlrosim intlicarú qnal o meio mais apropriado para 
o transportt~ dos ]H'Otlnctos da mineração, e qnal a t..li.;;
taneia cntrn rada uma das minas e os povoados mai:-; 
proximo~. 

2 .• 

Satisfeitas as rxigencias t.l::l cbusula -i.'\ scr-lhe-hjo 
eonreJ.idas ató cin~o datas mincraes de l4l.7ti0 braças 
quadradas por espaço tle 30 annos, conforme os meios 
que o conressionario provar que terá de empregar elfcl'
t i vamcn te, sob as condições annexas ao Decreto n. o 3(h~) 
de 6 de Fevereiro de l8U3, no que forem applicaveis ús 
cspccies de mineração que lhe tivct·em de ser facul
tadas, e quaesqucr outras que o Governo Imperial 
julgar conveniente impôr no acto da concessão em hc
ucficio dos intcrrsses puhlicos c da policia cl:ls mina~. 



EXECUTIVO. ~83 

IJiog-o Y el!Jo Cava Jean ti de Albuquerque, do Meu 
Con~elho, ~Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o 
r.cnha entendido e façá executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em Yintc c um de 1\laio de mil oitocento~ e !'C
trntn, quadragt·simo nono 1la Indcpcndoneia e do lm
pcrio. 

Com a rnbrira de Sna ::\Jagestatle o Imperador. 

!JÍU!Jf) rrl/w Cavalcanti dt~ Alúfi.IJW'T"IJUr. 

BECllETO X. ~~)2~ -DE ;30 IJE :\IA lU DI~ l870. 

C')lleede ;i Co:11p:11thia -Linl1a Trlegraplliea «Jo Intnior-a llt~Cf'S· 
sa ria autÕrlí.i1d10 para flnu:ciouar e approva seus e~tãtutos. 

Altcntlendo ao qne Me requereu a companhia-Linha 
Telegrapltica 1lo Interior-, devillamcnte repre::;entada e 
org:miz;ada na Cidade do H i o de Janeiro para a realização 
do privile.!..do conel'llido a F. A. Kielfer pelo Decreto 
n." !J.350 d~ :1 de Abril do anno passado e de conformi
dade rom a Minha Immediata Hesolneão de 18 do cor
rr.n_le ml'z. tomada soJJrc o parcecr ~a Secção dos Nc
g-oews do lmperio do Conselho de Estaclo, c~arado em 
Consulta de 4 do mc~mo mez: Hei por hem Conecdcr-llH~ 
a neecssari;l autorização para fuueeiouar e,approvar os 
rcspcrtivos «·statulos com as seguintes modílicações: 

J .a A n'ntla litJUÍun, da qual sahirúõ as quotas fixadas 
110 a r L. ~). ", deverá ser deduziun de operações etfectiva
mt~ll tt~ concluídas nos respectivos semestres. 

2." A Jissolnção da companhia verificar-sc-ha nos 
r;-~sos tios arts. :J~i e seguintes do Decreto n." 27H de 19 
dr I l«'ll'mbro de 18GO. 

::." E' thadD ú ··ompanltia o praz;o d(~ um anno, eon
latlo desta data. para a distribuicão das accõcs ainda 
não cmillidas. ' • • 

llio;~o Y •· lho C a Yalca n f i de Alhuqucrq ue, do Mt•u Con
~Pilltl, ~lini-.;frn «' ~Prrclarill de E"tarlo do" :"''Pgorirts dct 
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Agrit'ullura, Comnwt·cio e Obras Publira~ .. assim o lenha 
<'!llcrulitlo e fa<;a executar. Pa\ado tlo Rio de .Janeiro, 
em trinta tlc Maio de mil oiloccnto:; c sctrnta, quadra
:Icsi mo nono da Intlepenuencia c do Imperio. 

Com a rubrica tle Sua l\lagestaue o Imperador. 

Diogo Yl'lho Cat1alcanti de AlbWJitCl'fltW. 

Estalntos da t:omt•anhia-Unha 'fdegmt•hica do lille· 
rio r-. ~' ttnc st~ t·cl'erc o llecreto n." 4a28 de 
:lO de Maio de tSlO. 

CAPITULO I. 

I> A CmlP.\NllL\ E SEUS FINS. 

Art. l." .\ l'ompanhia-Linha Tcle~Tapllica do lul.c
rior·-tcm por lim ;1 construc(ão c custeio ua linha tcle
.t.:,Taphica entre a citlalle uo Rio de .latwiro e a ue Ouro 
Prl'lo na Provinda de l\linas Geraes, com rami lic:H:õt~~ 
para as de Hezendc I' S. João tla Barra na provinria do 
Hio de .hnciro, podendo eslf~lll]er-sc com approva<;iio 
prt\\ ia do Governo Imperial ús localidatles situatlas den
tro de uma z.ona de 2:-j lcguas, conlallas de qualquer rlos 
pontos das mesmas linhas em couronni(lade com o Dc
t:Teto n.o !J.3:m tle ti de Abril de l8tiU. 

Art. 2. 0 O capital da companhia SI'I'Ú de trezentos 
c uni os tl1' rt'~ is (:WO:Of}(t)OOO) di \"itlido Clll :U)OO at'Çóes 
de cem mil réis (100;)000) cada uma, as rruacs serão pagas 
em <rua tro prestações iguaes, sendo a primeira no a c Lo 
da ;tssignatura. As outras serão exigidas conforme as 
necessidades da empreza, com inlervallo nunca menor 
de trinta dias uma da outra e precedendo annuneios nos 
jornaes de maior circulaÇão da Côrlc, devendo Hcar rea
lizadas totlas as prestações no fim de um anuo contado 
da data da approvação destes Estatutos. Os accionistas 
que deixarem de fazer quulquer das entradas suhse
<[ucntcs á primeira perderúõ em favor da rompanhia as 
qll:llllias ro111 que houverem Pnlrttdo ~~ p.;;ta Lli~porú tb~ 
!'I':'IH'rtiva-; ;l('I:ÕI'.' ~·nmo melhor ruJHÍIT. 



EXECU1'1VO. !8~ 

Art. :1.• .\ sétJe da companhia e conseguintemcntc 
a sua diret·t~ão será nesta Côrte. 

Art. 4. 0 Logo que a companhia estiver organizad~ 
F. A. Kicffer fará trespasso do privilegio que lhe foi 
concedido pelo mencionado Dt'creto n. o 4350 de 5 c~c 
Abril de 1809 e ticarú snhroa:atla em todos os seus dl
rei tos, f a v ores~ isenções e Oli i1s estipulados nelle. Em
fJnanto não forem approvados estes estatutos todas <~s 
obrigações impostas pelo mencionado Decreto cou tt
llLiat'{tõa cargo de F. A. Kieffer. 

Art. :; . ., Annnalmeute, drpois de detlnzitlos lO 0
/, da 

renda lit]nida tla compaullia para fundo de reserva, o 
restante sm·ú divitlitlo pelos aceionistas na proporção 
das suas acçõcs. A porcentagem indicada nmtinnarã a 
snr deduzida a tó tJUe o fundo de reserva srja igual ao ca
pitnl da (·ompanhia; dahi em diante toda a renda será 
tlivitlida entrr os aceionistas. Se o capital da companhia 
fôr tlcsfalc:ulo t•m consNfUencia de perdas, não se distri
hnirúõ divillnndo~ emqu:mto não fôr restahelct'ido o 
mt•smo eapilal 110 estado em tlLie se achava na oecasião 
do desfJlqtw. 

Art. H." A companhia durará o mesmo tempo íJIH~ 
devt'm durar ;g ohrig<ll:õcs imposta~ c os favores conrt'
d idos pelo d lado Decreto n." ~3rjO de 5 de Abril de 
·18()!). Findo n prazo estipulado no me:'mo Decreto a 
rornpauhia se liquidará de conformidatle com as leis em 
Yig·or. 

CAPITULO Il. 

DOS .\CCitlNI:'TA!'. 

Art. 7." TotJo o aceionista tem o direito de dis~utir 
os negocios da companhia ~~m assembléa geral, mas sú
mente poderão votar os qnc tiverem dez accõcs c dalli 
para e i ma até cem, contando-se um voto por.dez aeç.ões, 
de sorte que nenhum accíonista ter<i mais de dez voto:' 
Jtas deliberações da companhia. As flt·mas sociaes pos
~uidoras de art;ões da companhia se farão representar 
por um dos ~eus soeios. 

PaT"agTapho unico. P.rra ser dircctor· da rompanhirt 
. Oll lllCllll_li'O .do f~OilSCJho fi~c.al t'l llr:t'CSS<li'ÍO t~~ ... ~~---·'-. 
Jrw~11~-; t'lllf'ii''IILI ai·•:•·lr>.;; lr;lrtdas '('ts uJr•zc; ''~-~\.~~MAR · 
PlcJr:;w. ,. r~"~~ .'{ 

/:~'\~> 
~ ... '-..../. 

I ('):--> 

I .- ..... 
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;\ri.. 8. o Em e'onfonnidad1~ 1la Lei os accioaistas não 
se poderão fazer representar pnra os actos da elei1:ã~~, 
mas para as deliberações da companhia poderão consti
tuir procurador estando fúra tla Cúrtc, tendo mais de 
dez aeções c sendo o procurauor tambcm accionista. 

Art. H. o E' I ivr·c a vcmla~ cessão ou tr·ansft~rcnria por 
qualquer titulo das ~1cções da companhia f~1zenuo-sc n::; 
neeessarias avnrbações nos livros desta. 

At't. 10. A rc~ponsalJiliúatle dos accionistas uão vai 
a lt'~m Jo valor das acçõcs flue subscreverem. 

cArrrriJ) tn. 

J) \ I>IHECTOni \ • 

. \rt. H. A eompanhia será re.!.!:ida por uma din~do· 
1 ia que a rcpr1'SI'll tar:1, composta de tres accion ist.a~; . 
. -;'•Jido um presiden t c, um secrc ta rio c i. um eaixa, ele i tos 
pela as~wmhléa geral J'cntrc os act:ionistas que tivorem 
pelo menos cineoenta acções. 

Art. 12. A direetoria nxt•rcerá suas funrçõt'S por 
dotl~ ;nulos e findos Piles poderão os seus membroi-i ser 
Sllhsfiluidos ou reeleitos. 

Art. 13. A carg·o da dircrtoria fieão: 
~ ·t. o A COH~cn'·ação c eu:)tCÍO uas linhas lt'legra

}liJ iras. 
§ ~.o A fiscalisação c arrecadação do1ru<· IH'Otluzirt'lll 

as mesmas linhas~ <lPvemlo dar ao produeto liquido o 
dP~tino fJUP fôr indicado pelo ronsclho fiscal em sut~s 
l't'lll1ÍUt'S St'lllCStraPS. 

~ ~L o A noHwacão c demissão dos empregados nas 
Jiullas tclegraphit7as e no eseriptm·io da companhia, 
llWHos a do di redor c engenheiro tia linha que scril F. 
A. Kielfcr, cmquanto outra causa não fôr estipulada 
entro ellc c a companhia. 

~ 'L o A rorrespondencia da companhia. 
Art. l'l. A d ircctoria formula r á o rcgulamen to das 

linha~ telegraphicas no fJUal fixará o ordenado de todos 
os empregados, definirá suas obrigações c detcrminarú 
o modo do se fazer o serviço. Este regulamento ser;\ 
<tpresentado ao ronselho fiscal para approval-o tlefioi
tivamenlP, spndo Lollavia executado logo . 

. \ri. J:;. ~~· :·, dirt't'lllria p:ll'Pt'Pr w·t·,·:.;.;;aria trn:tlqu•·r 
l!liJdilit·:J,.::\o nn allnéu:ão !l~!'le~ Estatuto:-: a proporá ;w 



EXECIJTIYO,. 

,·onscllto f1.~r.al, c se fur por este approvada será a mesma 
proposta apresentada~{ assemhléa geral com emenda:; 
ou sem e lias para tlelibenn·. 

Do mesmo modo procellerú a tlirectoria quando Uw 
pareça coa vcnien te estender a linha telcgra phica ús 
localitlatlcs situadas dentro da zona de vinte e cinco le
guas, conta das de qualquer dos pontos da mesma linha, e 
a proposta será igualmente apresentada á assembléa 
geral depois de approvaua pelo conselho H se a I. 

Art. 16. Os tlirectorcs terão annu1lmentc a gratifi
cação de lO ''/n sobre o product.o liquido não excedendo 
esta gratific.ação a seis contos de réis (ü:OOU~,~OOO) diYi
didos entre os tres. 

CAPITULO IY. 

DO CO\~ELIIO .Ft-.:.c \1~. 

Art. 17. lia v~r:t um conselho tlscal co.mpos to de sei:' 
aec.ionistas, eleitos pela assernblóa g-eral <l'entre os qut~ 
tiverem mais de cincoenla acções, sendo o mais votado 
u presidente c o ultimo o secretario. 

Art. ·18. Ao conselho lisr~al compele: 
~ 1. o Approvar o regulamento que tizer a dircctoria, 

It:l conformidade do ar!. 1'1 e a'; mmlilicar.üt•.s aeonsellta
das pela nxpcrieuria e pr·oposlas po:· esia. 

~ ~.o Examinar as propostas que devem ser suLml't
tidas :'t assemhlb ;!!:era I conf'Jrme o art. Hi. 

~ :L" Examinar sempre que llle parcr~er, por si ou 
por um d1• seus mnmlwos o cstatlo tia companhia, e Vl'l'i

tiear sf~llteslr:llrnenle o L:l)anço que llw serú apresen
tado twla diredoria, dando logo as providencias qnP 
j u(gar I' OH \"('lliCJI tcs OU exigindo do presidente ua d Í
I'CciOf'Ía a convocarão da assemhléa !!rr ai. 

§ 4. o Detcrmiwir, logo que fur eleito, o destino que 
se drvc dar ao protlucto lias linhas tclcgraplticas, reno
vando <•sla dnlerminacão de seis em seis mezes. 

~ rJ. o A prcscn ta r aÍ111ualmen te ú assPmbléa g-eral um 
rclatorio do ~~stado da companhia e o balanço tb receita 
e despeza. 

~ ü. o Convocar extraordinariamente a assembléa 
geral, quando o presidente da dit·ectoria, sendo re
quisitado para isso, o não fizer. 

.\rt. Ul. O cargo de ronsclltciro li~cal ser;·, gr: . .tlnito. 
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lJECHETO :-i. 1:>29-or. :30 nr. )l.\10 DE 18jO. 

Concede á C_ompanhia Alliança <le seguro» mariLimos a ne
cessarta autorizaçao para funcciotiai· . e approva sêu~ .Esta
tutos. 

Attendendo ao IJUe Me requereu a Companhia Alliança 
de seguros maritimo~, devidamente representada e 
estabelecida na capital da Província da Bàhia e de con
for:midatlc com a Minha lmmediata Resolttcão tlt~ i8 tio 
conentc mez, tomada sobre o parecer da Scéção dos Ne
g-ocios do lmpr,rio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta 1lc .1, do mesmo mez, Hei por bem Conceder-lhe 
a necessaria autorização para funccionar e approvar os 
respectivos Estatutos com as seguintes modiHcações: 

I." A di-;solução da companhia verificar-se-ha nos 
casos dos arts. :1~ e seguintes (lo Berreto 11. 0 2711 de lU 
dC Dezemhro de 1800. 

2." V criticado algum dos casos de dissolução proeedcr
se-ha â. liquidação na fúrma do Codigo Commcreial e 
Leis posteriores. 

3. a o d ividcndo dos accionislas será deduzido dos lu
cros lil]nidos de operações ctTeetivamcnte concluídas nos 
rcspct'tivos semestres: sendo vedada sua distribuição 
quando o capital da companhia, desfalcado em virtude 
de perdas, não csti ver integralmente restabelecido. 

Diogo Velho Cavalcanti de Alhuqucrque, do .Meu Con
~cllto, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Ag-ricultura, Commercio e Ohras Publicas, assim o tenha 
eri.tendido e faça executar. Palac:io do Hio de Janeiro, 
em trinta de Maio de mil oitoecntos c setenta, qtn
dragesimo nono da lndepentlencia e do Imperio. 

Co'll a rubrka de Sua 1\Ia~estade o lmperadot·. 

Diogo relho Clwalcanti de AlbuqueriJill'. 

i',\RTF. IJ. :r; 
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CAPITULO V. 

Art. 20. ll:.lverú annualmente uma reumao tia as
semiJ\óa geral para exame do rcl:ttor·io e do balanço que 
deu~ apresentar o conselho íi:-:cal. Quando outr·os oh
jectos se devão lralar na reunião ordinaria serão men
donatlos nos annnneios de convocação que se farão com 
antecetlcncia de oito dias. 

P:1ragrapho nnico. Havrrá reunião de assemblt:·a 
geral e~traonlinaria~ sempre que a dirertoria por si ou 
rt~qnizilada pelo ;conselho H:o;c'~l a convocar~ ou quantlo 
acr ionista~ em nnmcro de qumhen tas acçõrs a rAt~fa
marrm. 

A convocação se fará por annnncios com antt'CC(len
"ia de trinta dias, meneionamlo-se nos mesmos os fins 
para qnc é convocada a asscmhléa geral. 

Art. 21. A eonvocação serú feita pelo presidente tla 
dil't'dnria, tan!o para os easos ortl i na rios como para os 
t\X.II':lOnlinarios, c quanrlo o Hão f;)Ç'l em tempo, ser:'! a 
as-~t·mhl{•a g·~~ral convoratla pelo conSf\lho lisr:d n'Jll'('
~ell ta do pelo seu pre~idcn LI' . 

. Art. ;l~. A assemblb .!!cral púrle dr.lihcrar estando 
presente~ arcionist:.!s rcprescnlando mil c quinhentas 
:ICI'ÕC~. 

~\rt. ~n. A :1ssemblca gera I scrú presidida pelo ac
rionista que na occasião fôr por ella eleito, elcp:endo-sr. 
ao mc.->mo tempo, mas em ccdulas tlistineta~, dons Sl'

rretarios que St\r·viráõ 11a mesa. A eleição será pn~si
dida pelo prcsirlcntc ua tlircdoria r. na sua falia pt•lo 
do 'rons(dho Ji~eal. 

Di~l osit;.To transitaria. 

Trinl:t dia~ depois da approvação dcslcs Est:llntos lla
Vel':t a }H'imnira rc•Jnião da asscmhlt'·a get·al. e dalti st~ 
c~onlnrá o lt'mpo para as convocaçücs onlinal'ias poslt'
riorcs. 

l\io dto Janeiro, 28 de Mat'(O (lt~ IR70.-F. A. Tlit•ffa. 

-..-
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t:statntos tia Companhia 1\lliança de Seguros llal'i
timos a f(Ue se rerere o Decreto u.o 1~29 'le 30 
de ~laio tle t870. 

CAPITULO I. 

DA COMPANHIA E SEUS FI;'I;S. 

Art. 1. 0 A sociedade instalbda na cidade da Bahi~, 
Im per i o do Brasil, aos tõ dias do mcz de Janeiro ele 1870, 
denomina-se-Companhia Alliança-c tem por fim fazel' 
por sua conta toda a especie de seguros maritimos, fóra 
c d.cntro do lmperio, nas condições previstas nos esta-
tutos. # 

Art. 2. o O fundo ou capital da Companhia Alliança é 
de 2.000:0001)000, moeda corrente, dividido em duas se
ri<'s de 1.000 acções de 1 :OOObOOO cada uma. 

Art.. :J. o A primeira scric de 1.000 acçüt~...; será suh
scripta na in~ ta Ilação da companhia. 

A segunda sede de 1.000 acçüP~ serão vendidas em 
hasta puhlica, cptando o...; s!'guros da companhia o exi
girem; porém nunca por menos do que o preço da en
trada, c pelo beneficio que resultar será levado ao fundo 
de reserva. 

Art. ~.o Será do prompto rlfcctuada uma entrada de 
ti "/o, qw~ será conservada intacta, e quando algum sinis
tro ou empenhos da companhia o exig-irem, a tlirecção 
fará logo outra chamada igual, ou tanto quanto baste 
para fazer fa<~n ao desfalque havido. (art. 14.) 

Art. r>. o Haverá um fundo de reserva para occorrer 
tamhcm, e Prn primeiro lugar ao previsto no art. 3. o, e 
s'~ comporá de 10 °/o, tirados annualmentc dos rendimen
to:' da companhia, c do a1·t. 3. o 

Art. 6. o As apoliees, recibos, acções, contractos e 
mais obrigações sociaes serão assig-nados pelos <lirccto
n•s, com responsabilitlade solidaria, em harmonia com 
as autorizações da assembléa geral, ou a estipulada nos 
esta tu tos e o farão pc lo seg_ui ute moJ.o: 

Pela Companhia Alliança F. F. F. 

Art. 7. 0 Qu:-~lqucr documento firmado por 'tlous-di
rcdores tem a mesma validade, como se o fosse pelos trcs. 
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.Art. 8.~'~ A companhia não tom1rú risco suLre um só 
navio de vela mai~ do que 6 °/o do capital subscripto, e 
i O "/o em vapores. 

~\rt. 9. o Será de 40 annos a duração desta com-
'. pan.na. 

Art. 10. Os accionistas installadores;ou outros quaes
quer que lle futuro o vcnltão a ser. poderJo na fórma da 
lei vender ou traspassar as suas acções, precedendo 
porém a pprovação da dircc to ria quanto ao novo accio
nista. Não será válida qualquer alienação, fóra desta 
coudição, e tontinuará a ser rcsponsavel o accionista 
cedem te, emquanto não satisfizer esta cbrigação. 

Art. ll. Quando tenha de haver algunu truestão en
tre a companhia c a16um segurado, ou mesmo questões 
cie natut·cz1 diversJ, serão dc~cididas pelos Tribunacs do 
lmpcrio: aquellas porém que, por accônlo elas parte~ 
puderem ser contiadas a arbitros cummcrriaes, serão 
deste modo resolvidas. 

Art. 1~. A eompanhia será representada em todos 
seus negocios, externos e internos, por uma dircctoria 
que em tudo zcl.ará os seus direitos, como causa propria. 

CAPl'lTLO 11. 

1111:-' .\C:t:I0:\1:-'T.\~. 

Arl. 1a. E' reconhecido aceiunista desta companhia 
qllf~m possui r uma ou mais acções, mas sú terão votos 
em :Jssemhléa geral, os que possuircm einco ou mais 
accões tres mczes antes da l'f'Ull ião. 

Art. i i. Em Gonformillade com o art. :3. 0 são obrigados 
os accionisLJs aetuacs, ou seus procuradores, a vcri.{i
rarem a entrada de cinco por ccn to do valor das acções 
que su bscrcvt~ rã o, logo que o Governo autorize a l'or
mllção da companhia. 

~ L o Aquolles lflle o não llzorem no prazo de 30 dias, 
data dos annuncios da direcção~ serão excluidos, mas 
rosponsa v eis pelos prcj uizos que dessa es~usa possão 
resultar :í rompanhia. 

Art. Hi. O.;; ar.donistas são do mesmo modo obrigados 
a fazer entrar 11a Gai\.a da companhia a quota que lhes 
fcir reclamada pel:t dircrc;;1o, para fazet· faeP a alt;um des
L~I'{UC n,~,·a~iunt,lu por sinistro, n ot' que u não tizercm 
uo ,t,~~·!ll':"IJ il''· :1 l di;'"' p1Jr :-i 11't P'Jr seu' procuradorc;->, 
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serão e-<duidos c pcrdcl'úu a benefidu da companh Ll, 
niio sú as entraLlas que houverem n~alizatlo como o~ 
lucros que lhe putlesscm vir a tocar c sempre respou
s;tveis pelo prejuízo a que derem lugar conforme o 
art. l'l. 

Art. HL Uma vezcadaannotlurantc o mczdcJancirn, 
reunir-sc-ha a mc::;a, direcção c commissão fiscal, para 
examinarem a lista dos accionistas c ajuizarem a soli
dariNlatle de cada um, para quP, no caso de al~um 
haver peiorauo de circunHtandas, exigir-lhe melhor 
ga r a n lia. . 

:\rt. 17. Dando-se o caso tlP ('Xclu:;ão de algum ac
cionista, pelas razões descriptas lll'stes estatutos, a ldi
redot·ia fará venda das acçõcs no Ll1•curso de 30 dias em 
hasb publica, e quando faltem os títulos cmittirá no
vos com a mesma I;umeração dos inutilizados. 

Art. 18. Cessa o interesse de qualquer accionista nos 
casos de morte, fallencia, ou falta ás obrigaç-ões que lhe 
~ão aqui impostas. 

~ ,J. o No easo dn morte passaráu as acçõcs a ser pro
pl'if'dado dos lwrdciros ca:;o tlêm fiança idonea e em caso 
tle fallenda serão posta:; rm hasta publica por conta da 
massa. 

Al'l. Hl. Para fJlW os herdeiros tenhão o direito que 
lltes concede o ar L. 18, ~ l. n devem apresentar-se ú di
reeção 110 dc~urso de :30 dias, c prestar a fiança cxi~itla 
pelo mPsmo artigo. O referido prazo é o maximo para 
em todos os casos se dispór das acções vagas por mortl', 
fallencia ou qualquer exclusão assim como cessa nestn 
mesmo prazo a responsabilidatlc dos mesmos morto:-;, 
fallidos ou excluídos. 

Art. 20. Os accionistas da companhia são só respon
saveis para com ella, até o valor representativo das 
aqõcs (fUC po::;suircm; ncst1~ sentido haverá um livro 
de termos que será assignado não só pPios acdonistas 
installadort~s~ como pelos que o vierem a ser. 

Paragrapho unico. O termo, cst~muo assig-nauo pelo 
(~edrn te c pelo sul'ces~or, dcsoncra aquelle e obt·iga este 
novo :1ccionista . 

. \ rt. 21. Nenhum aceionista poLlerú pos~uir mais de 
'10 an:üc~ desta rompanhia. 
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CAPITULO HL 

DA DIRECÇÃO. 

Art. 22. A administração e gerencia desta rompanhia 
será feita por tres clircctores eleitos na asscmbléa geral 
ordinaria d'entre os accionistas que possuírem a tre~ 
mezes iO on mais acçõe~, e serão responsaveis in solidum. 
(art. 7. 0 ) 

Art. 2:l. Sendo que em algum tempo os prrjuizos da 
companhia chnguem a 2:5 °/

0 
do capital representativo, 

a d irecção reunirá a mesa e a commissão f1scal para pro
videnciar a respeito, pot.Iendo logo suspender os seguros 
e convocar em seguida a assembléa geral para resolver 
o que parc~_;r,r mais conveniente. 

Art. 21. Dos tres tlirectores um será caixa c como 
tal respousavcl pelos capitaes da companhia a seu 
cargo. 

O ~api tal realizado da companhia será empregado em 
apohccs do Govt•rno. 

Art. ~0. A dirccção poderá nomear agentes dentro 
ou fóra ~lo Imprrio, segundo os interesses o reclama
rem. c lhes conccdcr;í precisos poderes para em tudo 
proecdcrcm como delegados desta companhia. 

At·t. 2(). Os agentes de fJUe trata o art. 2B pcrce
J,eráõ uma commissão estipulada pela din~cção, CfllC 
ser~í tirada dos negocios e seg-uros que liquidarem, salvo 
dcl1beração da assembléa geral em sentido diverso, em 
cujo caso se ouvirá a commissão fiscal. 

Al't. 27. Os directores estipularáõ o premio e condi
ções. do seguro da maneira que lhes parecer mais con
venwnte, lendo em attenção o porto do destino, capa
r1dade do commamlante. estado tlo navio, estação do 
tempo c outras mais circnmstancias. 

Art. 28. Do mesmo modo a clireccão é autorizada a 
pag-ar aos segurados todas as perdas· e damnos, até o 
valor sc~ur·o, segundo constar· da apolice, tendo em 
vista a boa fé dos mesmos segurados, e promovendo 
por este modo o fu tm·o crcdi to da companhia. 

A!·t. ~H .. Os premi os dos seguros serão pagos a di
nltmro a v Isl.a, quando não excederem de 1001,1000. 
4Jua utlo o premio do seg-uro fór superior a 100~000, a 
di rnl"t:;ln podt'r;'t ;wei f a r uma 11'1 r a ;i sua ordPm, a pri!zn 
nullc'.a maior de ~eis mcze:-:, t'xigintlo·~·arautia :->u julgar 
pn·r 1 ~a. 
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Art. 30. Todos os annos se dará balanço c do pro
dueto liquido das operações findas, incluindo o ({UC re
sultar das agencias, surão ucduzidos tO 0

/ 11 para fundo 
de re~crva, e 8 % serem divididos igualmente pelos 
trcs di redores como compensação de seu trabalho. 

Art. 31. Na reunião ordinaria da assembléa geral 
(no mez de Janeiro) a direcção apresentará o relatorio 
eom as melhores c mais claras informações em relação 
á marcha da companhia, e com clle o parecer da com
missão fiscal, c o balanço que será fechado em 31 de 
Dezembro de cada anno. 

Art. 32. Dando-se impossihilidadc ou ausencia de 
algum dircctor por mais rlc :30 dias, será chamado a 
tomar posse o primeiro supplentc, e na falta o segundo 
ou ten~ciro. No rasQ de demissão forçada ou voluntaria 
o snpplcnte pódc ser lo~o chamado a tomar posse. 

Paragrapho unico. Esg-otando-se o~ trcs supplentes 
nomeados, poderão servir em ordem de votação os im
media tos a estes (art. 40). 

Art. 33. E' tla compctencia da d irecção admi ttir c 
cnoncrar os empregados , marcar-lhes sala rios~ e te., 
tcnclo em vista a intclligcnria c capacidade dos mesmos~ 
e de tudo dará conta ;'t asscmhléa geral na sua primeira 
reunião. 

CAPITULO I V. 

JL\ ASSE~IBLÉ.\ tam,\L, 

.\rt. :n. A assembléa ge1·al da Companhia Alliança, 
compõe-se dos aeeionistas de uma ou mais acçõcs, c se 
declarará constituída com a presença de trinta accionis
las que representem pelo menos um quarto do fundo 
subseript.o. As suas decisões serão tomadas por maio
ria dos membros presentes, e não havenuo numero suf
lirientc HO primeiro dia, será de novo convocada, c~ 
funcrionar:í então com qualquer numero. De toda for
ma p1·eretlerúõ annuncios nos jornacs, trcs dias antes 
da reunião. 

Art. 3~i. Póde reunir-se extraordinariamente a con
vite da dircctoria para negociosextraonlinariosou pelo 
respecti' o presidente, quando um quarto dos accionis
tas lh'o rcqucn'n'm com causa molhada: c ordinaria
Hll'nln 110 lllez dP JaJit•iro ele C"ada anuo elll dia indil·ado 
rwL1 rnspert i\ a dirc•·•:lio para prc:~ta1:ão de ronlJs e nuYa 
,, lt·i•;;!o \ :tr l. :H i\. 
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Art. 3t.i. NJ assembléa geral não são ;ulmissi reis pro
curações, nem um accionista podará votar por outro. 
Podem porém os procurauores que abonarem accionis
tas ausentes fazer numero e como taes tomarem pat·te 
nas ueliberações da mesma assembléa, menos nas vota
cões de escrulinio secreto. 
· Logo que sejão approvados os presentes estatutos ha
verá reunião ordinaria da assembléa geral para elege
rem os tlirectores, tres supplentes, mesa e commissão 
de exame. A eleição oruinaria se fará todos os annos 
110 mez de Janeiro por occasião de reunir-se a assembl(•a 
geral (art. 31). 

~ L o A mesa que tem de dirigir os trabalhos da mes
ma asscmbléa nas seguintes reuniões, se compõe de um 
prcsidcn l<' e dous secreta rios, classificados em primeiro 
f' segundo. 

~ 2. 0 A tlireeção, que se comporá de tres membros 
d'cntrc af{uclles que possnirem dez ou mais acçõrs. 

~ 3. 0 Trcs supplentes da 11irccção nas mesmas con
dições. 

~ 4. o A eommissão fiscal que se comporá de tres accio
nistas, possuidores ue cinco ou mais acç.õcs. 

~ ~). 0 Nenhum aceionista poderá cxe1·ccr uous cat'gos 
ao mesmo tempo~ nem os d irectores e agentes de outras 
rompanhias maritimas, poderão srr eleitos para algum 
<los t:arp-os :1cima. 

Art. 37. Nas eleiçõ~~s por escrut in i o secreto, terão 
um voto os accionistas que tiverem cinco ou mais ae
çõçs, terão 1tous votos os que ti verem de dez a dezano
vc, e tres votos os que possuircm vinte ou mais arções 
(art. ~1). 

Art. 38. A assembléa geral, legalmente constituiua, 
é a competente para alterar e reformar estes estatutos 
com votação de dous terços dos accionistas que estiverem 
presentes, e que estes representem pelo menos metade 
uo capital ua companhia. Ficará, porém, dependente da 
prévia approvação do Governo Imperial a execução de 
qualquer alteração c reforma que for ~tada. 

Art. 39 .. O presidente da mesa será suiJstituido nos 
seus impedim1mtos pelo primeiro secretario, e este pelo 
segundo~ podenuo preencher-se __ .o lugar destes com os 
immediatos ('lll votos. Os directorcs serão substituídos 
pelos tres supplen tes eleitos, e na falta destes pelos que 
se seguirem em votos. A commissão fiscal quanuo im
vedida em partn ou no touo. scrú preenchida com os 
immedia tos em volos (art. 36). / 
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CAPITULO V. 

DA COMMISSÃO FISCAL. 

Art 40. Haverá uma commissão fiscal, composta d~ 
tres accionistas (art. 36) que se encarregará de exa
minar as contas e mais negocios da companhia, e lhe 
cumpre apresentar o seu parecer á assembléa geral, in
formawlo-a do estado e marcha da companhia. 

Art. !JJ. A commissão de contas dará parecer, além 
(lisso, sobre as reformas autorizadas no art. 38, ou a 
respeito de outros negocios não especitir-ados no5 esta
I utos_, e sobre os quaes seja urgente resolver. 

Bahia, Lo de Fevereiro de 1870.-J. P. S. Moreil'a. 
-Domingos Gonça.lves Ferreita Basto. -Jofio Edw1rdo do.~ 
Santos. 

-···. 
DECHETO N. !1;)30- DE 30 DE l\l.\.10 DE 1870. 

Autoriza o angmeuto do capital da ~~-o-~.~~~~~~lhia Ul!~iio .Mrrral1!!'· 

Attendcntlo ao que l\le requereu a Companhia União 
Mercantil, devidamente representada e estabelecida na 
Capital da Provincia das Alagóas e de eonformidade com 
a .Minha Immediata Resolução de 18 do corrente mcz, 
tomada sobre o pat·ecer da Secção dos Negocios do lmpe
rio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 4 do 
mesmo mez, Hei por bem Conceder-lhe permissão para 
(•levar de 250:000~000 a 300:000~000 o respectivo ca
pital. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albucp,:·erque, do Meu Con
selho, :Ministro ~ Secretario de Es?ado dos Negocios da 
Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro. 
em trinta d.e .Maio de mil oitocentos e setenta, quad.rJ
gcsimo nono da lndepentlencia e do Imperio. 

Com a ruhriea tle Sua l\lagcsta_dc o Imperador. 

Dio[JO V1'ilw Cacalcant i de .1Umqnr•t1JIIf'. --
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DECRETO N. 4531-DE ao oE MAIO DE ts7o. 

Dissolve o batalhllo de infantaria n.0 49, creado no Município de Jahú 
da Proviu ela de S. Paulo. 

Attendendo ao que·Merepresootou o Presidente da 
Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico~ Fica dissolvido o batalhão de infan
taria n. o 49, creado no Município de Jahú da ProV<incia 
de S. Paulo, passando os respectivos guardas para oba
talhão de infantaria n. 42 do districto de Brotas da 
mesma Província, o qual é elevado a seis companhias; 
revogado o Decreto n. o 4120 de 18 de Março de 1868. 

Joaquim Octavio Neb,ias, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em trinta de Maio de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da lnder~..ldencira e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Octavio Nebias. 

DECRETO N. 4532- J)E ~ DE JUNHO DE 1870. 

Concede á companhia de exploração e manufactura de p1ar .. 
mores, organizada na Província de S. Pedro, a necessária 
ãíÍtÕrização para funccionar e approva seus estatutos. 

Aúendendo ao que Me requereu a companhia de ex
ploração e manufactura de marmores, organizada na 
Capital da Província de S. Pedro, e devidamente.repre
senlada, e de conformidade com a Minha Immediata J,le
solução de 25 do mez passado, tomada sobre o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Es
tado, exarado em Consulta de 4 do referido mez: Hei por 
:f:\em Conceder-lhe a necessaria autorização para func-
cionar e approvar os respectivos Estatutos, que com e _ . --··., 
baixão, com a declaração de que os dividendos tr~~~~ AP. ~. 
dos lucros líquidos de operações effectivame ·~oj\l~f 1 

,,.( \ 

das nos respectivos semestres. ·"' \'.\_,.\) I 
/ --<:.. ' ~ ' 

P.lRTR 11. (' . . "~\.' 38 / 
I ,.., ........... / f'':'J I 
' '':) ~~C} . . 

i/,:D ~~~/ 
' ~~ ~ 
\~ -!(. ·- .-.... '\)~-.... / 
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Uiog·o Vt~\110 Cavalcanti de AWuf(ucnrtH', t}l) M1'U 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocio~ 
.da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o 
·tenha entendido c faça executar. Palado do Hio de 
Janeiro, em quafro de Junho de mil oitocentos e se
tenta, quadragesimo nono da I ndcpcndcnc ia .e do lm ~ 
rcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

Estaluttls da companhia de exploracão e manufãclara 
tios marmores da Pro~incia de S. Pedro. 

DA ORGA~IZAÇÃO, DURAÇÃO E FINS DA COMPANHIA. 

Art. l. o Fica creada na cilhde de Porto AlrgTr~ 
capi La I da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, uma asso1:i:H:·ão tfUO se denominará-Companhia 
de exploração c tn;.tnufactura dos marmorcs da Pru
vincia. 

Art. 2. o O fim da companhia é fazer explorar n 
manufacturar os marmores da Provincia, adquirindo 
para esse effeito os terrenos c materiaei necessarios. 

Art. 3. 0 O seu fundo c"apital é de duzentos contos 
uc réis (200: OOOSOOO) dividhlos em quatro mil acções 
de cincoenta mil réis (50SO~O) cada uma; das quaes 
se farão duas emissões, sendo ~ primeira de trcs 
mil acções, effectuada logo depois·de installada a Com
panhia, e a segumla de mil acções realizada quando 
a directoria a julgar necessaria, com prévia appro .. 
vação da assembléa geral dos accionistas. · 

Art. 4. o O pagamento das acções será realizado em 
prestações de cinco por cento, mas sómente até a decim.1 
chamada, de modo que se passará a segunda emissão 
·sem que a companhia tenha disposto da metade restante 
do valor real das acções da primeira emissão. Emit~ 
·tidas as quatro mil acçõe~, se farão quando a assem
bléa geral assim o determinat· as chamadas que fal--
tarem até a realização do capital integral. 

§ l . o Os prazos dentro <los quaes se devem r f' a li z:l r 
ac; entr:.Hlas) serão prévianwntc aununciados pPios jot--
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11:1('~ soh rc~olwJio tb tlirectoria, c o inlervallo tle 
um1 a outra entrada será de trinta dias pelo menos. 

~ 2. (I O accionista que nos prazo" annunciados não 
realizar as entradas correspondentes ás acç&es que tiver 
subscriplo, entende-se que renuncia a c~tas, c qualquer. 
prestação que jã tenha feito, reverterá em favor da 
companhia. 

Art. ü. o A companhia durará pr.lo tempo de dez 
a1mos contados da da ta de sua installação; mas poderá 
ser este prazo prorogado se assim o determinar a as
scmhléa ger·al dos accion istas, por deliberação tomada 
s1~is meze3 antes de findo o dito prazo, c uma vez 
obtida a necessJria autorização do Governo para tal 
prorogação. 

DOS ACCIO:'\IST AS. 

Art. ô. o São accionistas da C'"~mpanhia tle rxtrarção 
e mannfadura llos marmorcs da llrovincia todos os 
pos:"u idorcs de acçõcs della, SPja como primeiro pro
prietario on como cessionario, uma vez que os tí
tulos rstejão competentemente nvcrhados nos Jivros 
da companhia: no easo de transfcrrncia o averba
menlo sed. feito à vista da aeção e assignacto pr,las 
p:\rte~ inlt)t·css;tdas ou seus lrgitimos procuradores, 
ticando a procuração no archivo da companhia. 

Art. 7." Os aecionista.s só rrspondetD pelo valor 
do suas acçõcs, as q unes poderão ser transferidas por 
venda, troca, cessão gratuita ou qualquer outra fúrma 
rer.onhecida em direito, c o seu capital não· poderá ser 
retirado an tcs clrl ex. tineçã.o da comp::mhia. 

Art. 8. o Justificado perante a directoria o extravio 
de aeçúcs d:1 companhia entregar-se-ha ao accionista 
WlU nova, pt·cslawlo quem a receber a devida caução. 

Art. H." S:io aptos p:H'a votar na assembléa geral 
tortos os accionistas que tiverem de cinco acções para 
cim:J, devendo porém contar-se os votos pela fórma 
esta beleeid:t no art. HL Havendo accionistas com 
H r mas sociars um só votará. 

Art. tO. S/1 podem ~c r votados para qualquer dos 
cargos não estipendiados da comp:mhia os aceionistas 
de cinro arr.õcs para cima. 

Art. H. O; accionistas em ig-ualdade dA condições 
ter:-io pt·efl'rnnci.t p:u·a toJos os empregos cstipendiados 
da compaullí:t. 
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l>A AfSSBMBL~ GERAL. 

Art. 4 2. A assemblé:t geral cmnp·õ.e-se de . todos os 
accionistas que p6ssuirem de cinco acções, para cima .. 

Art. !3. A assembléa geral será convocada ordinaria
mente pela dircctQ.ria mediante annuncio do secretario 
da mesma assembléa no. dia em que terminar o :anno 
social, para apresentação de suas contas e relato.rio e 
pan a eleição do Presidente, Secretarios, directores e 
commis~ão de exame. 

Art. 4.\. Se no dia marcado para assembléa geral não 
comparecerem accionistas, que representem um terc:o 
do capital effectivo da c.ompanhia, far-se-ha nova con
vocação e nesta se deliberará com o numero que com-
parecer. · 

Art. 45. Os votos em assembléa geral serão contados 
pela fórma seguinte : os accionistas de cinco acções 
t~rão um voto c de cinc9 para cima um· voto por cada 
cinco acções até dez votos, mas em nenhum caso um 
accionista poderá ter mais de dez votos. · 

Art. 4 6. Nas votações por escrutihio secreto o 4. o 

Secretario procederá á chamada e receberá dos ac- . 
cionistas as cedulas, em cujo verso estará o numero 
de votos correspondentes ás acções que tiver o votante. 

Art. 17. Não serão admittidos votos por acçõoo 
transferidas, que não tenhão sido averbadas dous mezes 
antes nos livros da companhia. 

Art. 18. lís deliberações tendentes a prorogar-·se o 
pra:io, marcado para 3 duração da companhia (art. 5. 0 ) 

ou a. reformar os presentes estatutos, serão tomadas 
pela assembléa geral em sessão extraordinaria. para esse 
fim convocada pela directoria de motu propt-io ou em 
virtude de requisição firmada por a.ccionistas que re
presentem um quarto do numero de acções ou por seus 
procuradores. No ultimo caso deverá 3 directoria con
vocar a assembléa geral dentro dos oito dias uteis que 
se seguirem ao da entrega da requisição no escriptorio 
da comptmhia. 

Art. !9. A assembléa geral terá um presidente, um 
1.0 e um 2.0 secretario todos eleitos na reunião annua 
por maioria relativa de votos presentes, em uma só 
lista e por escrutínio secreto (art. !3). 

Art. 20. Nos seus impedimentos ou faltas, o presi
dente será substituído pelo 1.0 secretario, este pelo 
2. 0 ~ e e~te pelo immediato em votos até -a primeira reu
nião, na qual se fará o preenchimento. 
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Art. 21. Ao Presiúonte. compete: 
~ 1. o Abrir e fechar as sessões, dirigir a ordem dos 

trabalhos, conceder a palavra aos accionistas que pe
direm e retira l-a âquelle que abusar della. 

§ 2. Q Assignar com os secretarios o expediente da 
assembléa geral. _ 

§ 3." Fazer cumprir as ordens da a~iembléa geral, 
transmittindo á directoria as qu·e forem de sua compe
tencià. 

Art. 22. Aos sccretarios compete: 
§ t. o Fazer as chamadas, contar os votos dos accio

nistas presen tcs e fazer a apuração dclles. 
§ 2. o Redigir as actas, escrever a correspondencia e. 

dar andamento ao expediente, na fórma determinada pelo· 
presidente, e segundo o que ft1r deliberado pela as
sembléa. 

Art. 23. Se trinta dias depois de findo o anno social 
a directoria não tiver convocado<! assemhléa geral para 
execução do disposto no art. 13 o presidcn te a conYo
cará, fazendo para isso os neccssarios annuncios. 

Art. 2~. Na reunião annual, depois de discutidas e 
julgadas as contas da directoria e o parecer da com
missão de exame, terá lugar a eleição_ dos funccionarios 
mencionados no art. 19, c pelo mesmo modo a de cinco 
directores e cinco supplentes que os devem substituir 
nos seus impedimentos e de tres membros em uma !§Ó 
lista para comporem a commissão de exame : todos estes 
membros poderão ser reeleitos, a commissão porém, não 
poderá .ser reeleita mais do que uma vez. 

Art.. 2:1. Compete á commissão examinar o relatorio, 
balanços, correspondencia, o material, a escripturação 
e o procedimento dos empregados da companhia, inter-; 
pondo ácerca de tudo o seu parecer e propondo as 
emendas ou reformas que julgar convenien Les. 

Art. 26. Para o bom desempenho da commissão de 
exame, a directoria é obrigada trinta dias antes da 
reunião annua, a fornecer-lhe os esclarecimentos e in· 
formações que ella solicitar dos seus membros ou de 
qualquer dos empregados. 

Art. 27. O parecer da com missão de exame, o reJa
torio e balanços da directoria e bem assim a lista dos 
a<:cionistas, serão impressos e distribuídos por este~; 
e para esse fim a commissão remetterá com a nccessana -~- , 
antecedencia o seu parecer á directoria. . ~---,.~ ,, , 

Art. 28. Compete tambcmá asscmbléa gcr;v:-~-c-..~.\~~~,,;,rf1 
§ 1. o Approvar as nomca\;ões dos cmJWe,g~~~ 'da 

I
\. 

r~,, 

~ 
I 

;' ;·)-, 
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Ct)ltlp.tnltia '~ :1 a~signaçào de seus ordenados feitos pcl:l 
di redor ia. 

~ ~-o Autorizar a directoria a fazer os cont.ractos c 
rompras de terrenos ou pedreiras e m,ais materiaes de 
tJLW net.:cssilar a COUlJ)anhia. ' 

DA DIRSCÇ10. 

Art. S9. A comp:mhia será dirigida por uma dirrc~ 
toria composta de cinco membros (art. 24:) c auminis~ 
tratla por um gerente (art. 3ti). 

Art. :m. Compete á dircctoria: 
~ f. o Organizar e pôr logo em execução o regimento 

i nt,)rnu da companhia o qual será toda via aprescn tado 
Ha primeira reunião da asscmhléa geral, para ser appro
vatlo c mod iiicado se assim ella o ('H tender. Este regi
mento além de marcar as obrigações dos ui verso:-; em
pregados da companhia, c as fianças que devem prestar, 
d:~Lcr.minará os systemas de serviços a cargo da com
pau llla. 

§ 2. o Nomear o gerente c mais empregados da com-
panhia. • 

§ 3. o su~pendcr de sua~ funcçõcs os empregados 
aliançados 'até a primeira n'nnião da assembléa geral, 
Jl()meando outros que os suhstit.uão interinamente, e 
demi tlir os empregados não aHant,;ados que procederem 
mal. · · 

~ 4. o Convocar a assembléa geral annualmente para 
a tom:-~da de contas e eleição, e extraórdinal'iamente 
qnando algum caso previsto ou imprevisto nt~strs· esta
tutos torne neeessaria a reunião dos accionistas. 

~ 5. o Promover por todos os mrios lícitos os inte
resses da companhia, para o que Hca autorizada a re
presentai-a perante os governos, autoridades e trihunaes 
tlo paize tle fóra dcllc; a demandar e ser demandada, 
exercendo para lodos os casos de sua g-erencia plenos e 
espcciacs poderes, sem reserva d.e alguns inclusive o de 
}ll'O(~Ilrador· em causa propria. 

~ ().o A fawr as compras e con tractos ncC:rs~nrios para 
o l'I'~W h r andamento dos trabalhos da companhia . 
. ~ '1. o Assignar e suhsti tu ir ;1s acçõcs da companhia 
(art. R."), rmiLLil-as e arrecadar o sru producto nas 
t'jhWas n prla fúrma que fôr mais conveniente. 

~ 8." Autorizar o pagamento dos flividcncloi', c qnaes
'ill•' r o:tlros encargos da com paull ia. 
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§ n. o Auloriz:lr a cntr~da p:ua qualfflirr cstahclcci
mento do credito nesta cidatle tlos dinheiros da compa
nhia quo não tiverem applicação immcdiata inclusive os 
quo consti tu irem o seu fundo tlc reserva·. 

Art. 31. A dircctoria nomeará ti' entre o~ seus membro~ 
um presidente e um secretario, aquclle dirigirú a~ 
discussões, c este redigirá as aetas, que serão assig-na
tlas pelos dircctores presentes e registradas _em livro 
especial. · · 

Art. 32. No primeiro dia uül de cada mrz haverá 
sessão ordinaria da dircctoria, e extraonlinaria todas as 
vezes que ella julgar conveniente~ sendo a convocação 
feita pelo seu presidente. As decisões serão á plurali
dade de votos; se não estiverem presentes todos os 
membros serão necessarios tres votos concordes para as 
tornar valiosas. Os vencitlos poderão declarar seu voto 
na acta, motivamlo-o succintamente. 

Art. 33. A correspondcncia mais importante a juizo 
tla directoria, será expedi(la em sou nome, o assignada 
pelo presidente c secretario c registrada em livro com
petente. 
' Art. 3-í. O presidente da dircctoria será substi tu ido 
pelo secretario, e este pelo membro que a directoria 
designar. A substituição dos dircctores pelos supplcn
tes Lerá lugar quandQ O· ·impedimento daquelle durar 
maia de trinta dias, e sempre por convite do presidente: 
o director substituído por qualquer circumstancia., 
perde o direi to de director e só poderá ser por nova 
eleição. 
: Art. 3~. 0.;; serviços dos dircctores serão gratuitos. 
· Art. 36. O gerente setá nomeado pela diroctoria 
(art. 30 ~ 2. o ) d'entre os accionistas da companhia c 
approvado pela assembléa geral. 
~ Art. 37. Haverá tambem um administrador nomeado 
pela directoria e approvado pela assembléa geral. 
· Art. 38. O gerente e o administrador antes de entra
I'em no exercício de suas'funcções deveráõ prestar uma 
Jiança no valor, o primeiro de dez contos de réis c o 
Mgundo de tres: tanto o gerente como· o administrador 
não poderão administrar <Jutra companhia emquanto 
estiverem empregados nesta. · 
· Art. 3U. Ao gerente compete: 

§ l. o Gyrar e administrar todos os negocios <la com .. 
panhia em conformidade com estes estatutos, e resolu
ções da asscmbléa geral e da directoria. 

~ 2. o Ter toda a escripturação em dia, e aprcscn ta r 
á tlirectoria semestralmente um balancete, c ammat .. 
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mente um relatorio o o h:-~lanço geral que devem ~er 
apresentados á assemblóa gm·al dos accionistas. 

~ 3. o Prestar todas as informações e esclarecimentos 
exigidos pela directoria. 

~ 4. o Dar direc~ão a todos os negocios a cargo do 
atlministrador. 

§ õ. o Ter agencias nas cidades do Brasil e Rio da 
Prata, e onde possão ter mercado os productos da com
panhia, promovendo encommendas e fazendo conhecer 
os marmores da Província e productos dá companhia. 

§ 6. o Prop6r á directoria a nomeação de empregados 
da companhia que não se achão mencionados nestes 
estatutos. " 

§ 7. o Expedir toda a correspondcncia, exccptuada a 
qne pertencer á d ircc to ria. · 

§ 8. o Receber e ter em boa guarda os fundos da com• 
panhia. Os fundos que não estiverem em gyro nem tive
rem destino demorado serão guardados em cofre es
pecial de tres chaves, das quaes uma estará em poder 
do gerente e as outras em poder do presidente e secre
tario da directoria. 

~ 9. o Executar e fazer executar estes estatutos, o 
regimento interno, as ordens da directoria e todas as 
resoluções da companhia, dando promptamente á direc
toria scicncia das infracções que commetterem os 
em pregados. 

Art. 40. O gerente e o administrador, percebcráõ 
como compensação de seu trabalho e responsabilidade 
além do ordenado fixo que lhe fõr marcado uma porcen
tagem correspondente ao estado de prosperidade da 
companhia, a juizo da directoria, e na fórma do dispos .. 
to noart. 28§ {. 0 

Art. 41. Ao administrador compete: 
§ f.. o Administrar as terras, estabelecimentos e quae&

quer materiaes da companhia. 
§ 2. o Ter a seu cargo a contabilidade e economia dos 

estabelecimentos que lhe forem entregues pela com
panhia. 

§ 3. o Cumprir as ordens do gerente, prestar as in
formações que lhe forem exigidas, e apresentar as suas 
contas ao gerente trimestralmente. . 

§ 4-. o Prop6r ao gerente os meios praticos que a expe
riencia lhe suggerir para a mais facil direcção e eco
nomia da exploração e manufactura dos marmores, para 
que o gerente a seu turno leve as suas indicações a() 
conhecimento da directoria aproveitando-as no entanto 
desde logo na parte que lhe competir. 
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§ 5." Fazer. executar os. contractos que a oompan~lia 
tiver com os seus Qperarios e demais serventuarios. 

DOS DIVIDENDOS E FUNDOS DE RESERVA. 

Art. ~2. O balanço que tem ele ser apresentado an
nualmente á assembléa geral ~ Jl'á fechado trinta dias 
antes da reunião. 

Art. 43. Dos lucros de cada semestre se deduzirá cinco 
por cento para fundo de reserva que será exclusiva· 
mente destinado para fazer face ás perdas do capital 
social ; e do resto se farãn dividendos semestraes. Os 
lucros que não se tiverem liquidado no somestrc não 
[ar·ão parte do seu dividendo. 

Art. 41. Na dissolução da compa.nhi1 o fundo de re
serva que houver será accumulado ao c~pilal e dividido 
pelos accionistas em proporção ao numero de suas acções. 

DISPOSIÇÕES GERAES E THANSITORIAS. 

Art. 45. Logo que se ache legalmente constituída 
a companhia, será convocada a assembléa geral para a 
eleição de presidente, secretarios, directores e membros 
da commissão de exame, que devem servir effectiva
mente no primeiro anno social. 
:Art. ~6. Nessa mesma reunião deverá a assembléa 

geral autorisar a directoria a nomear e fazer entrar 
logo em exercício interinamente o gerente e o admi
nistrador , até que na seguinte reunião ordinaria ou 
extraordinaria dos accionistas, possão ser approvadas 
e tornar-se effectivas taes nomeações. Será igualmente 
autorizada a directoria, nesta primeira reunião, a 
contractar os operarios marmoristas que forem ne
cessarios, mandando-os vir de Carrara ou de outros 
lugares da Italia ; a encommendar e mandar vir as 
machinas que forem precisas, a fazer a acquisição 
de pedreiras, terrenos c todo mais material indis· 
pensavel para a exploração, transporte e manufactura 
dos marmores. · 

·Art. li7. A companhia terá nas terras de sua pos· 
s~ssão, além da serraria, as officinas precisas, os gal
pões para ellas e para habitação dos operarios, e .os 
arranjos necessarios para o serviço de transporte. 

P!ITI U. 39 
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· Art. ~8. Terá na capital uma oflicina em qnc se 
fará montar o torno, c aonde se executarãõ os tra
halhos de estatuaria c escultura. 

Art. ~n. Engajar-se-hão trabalhatlores nacionac!', 
c se manterúfí nas otlicinas oito aprendizes, moços aptos 
c intclligentrs, de mo(lo que a e-xtracção do~ mar
mores c a arte do marmonsta se acclimatem na Pro
víncia. 

Art. tiO. A dircctoria poderá, se o julg-ar conve
niente, estabelecer um ou mais for·nos de cal c utilizar 
Loda c qualquer materia prima que houver nos ter
renos da possessão da companhia. 

Art. ~H. Lo~o que estejão subscriptas duas mil 
ar(;('ics, isto é, a metade do capital marcado uo art. 3.n 
tendo os subscriptores dcdarado por cscripto que acci
tão os presentes estatutos, a dircctoria provisoria qw~ 
procedeu a confecção dcllcs c os apresentou á reu
nião dos accionistas para serem discutidos c adoplados, 
requererá ao governo a sua approvação e promoverá 
tudo quanto fõr necessario para a ctfectiva incor
poração da eompanhia, e installação de seus trabalhos. 

Sala da directoria, aos ~m de OntulJro de 186H.-Fc
lippe B. de Freitas Noronha, presillente.-l--lti.: Affonso 
A.:ambujtt, secretario.-João Tei:l:eint de Crtrvalho c Silva. 
-Timotfteo Percint da Rosa.-.Finniano Antonio de Araujo. 

DECRETO N. 4533 - DE l! DE JUNHO DE 1870. 

Approva as alteraçõe~ f~itas pela compa_nhia ~~ s_~9S n,~a~~t_i_m~s 
Çonfianc;a, da Prov1pcaa de S. Peárõ, nos arts. 12 e 21 dos seús cs-· 
tatu tos. 

Attendet~d.o ao que Me requct l'll a companhia dl' f't'

guros mantunos Confiança, eslaiJelccida na cidade do 
1\io Grande, da Provineia de S. Pedro e tlcvidamentc> 
rcpr·csentada, c de conformidade com a Minha Imnw
diata Resolução de 25 do mcz passado, Lomacla sobre o 
parecer da Secção elos Negocios t.lo Impcrio do Conselho 
de Eslado, exarado em Consulta tle 4 do referido mt·z 
Ih• i por bem Approvar a:-: alterações feita~ pela me1wiu~ 



EXECUTIVO. 307 

nada companhia nos estatutos que baixárão com o De• 
c ré to n. :1886 de õ de Junho de 1867: dizendo-se no 
art. 12-dcz por cento-em vez de-cinco por cento-, e 
ficando redigido o art. 21 do modo seguinte :-Depois de 
deduzida a quota destinada ao fundo de reserva c a com
missão arbitrada á dircctoria, se distribuirá pelos accio
nistas, como dividendo, o r ""to dos lucros liquidos de 
ope1·ações effectivamente concluídas nos respectivos 
smnestres. A commissão da directoria será formada do 
decimo desses lucros, mas, em nenhum caso, podcrit 
cxecder de .1:000~ annuacs, sendo 1:600S ou quatro 
n•utesimospara o caixa c l:200S ou tres ccntesimos 
para cada um· dos outros dircctores. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
~~dho, Ministro e Secretario de Estado dos Nrgocios da 
Agricul lura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça cxrcutar. Pala cio do Rio de Janeiro, 
mn quatro de Junho de mil oitoce~1tos c setenta, qua
d r·ag:esimo 11ono da lndependcncia c do Impcrio. 

Com a ruhrica de Sua Magcstade o Impcrarlor. 

Diogo Yelho Cavalcanti de Albuqurwque. 

-···-
DECRETO X. ,.,;)3.1- DE '" DF. JU:'iHO DE t8i0. 

Concede aulorizaciio á C,!>_!l1J>.:l!l~i~ inglezn de st•guros <~The_Gomrur.r
~~al Cnion A~~_l!f.!!!!CC Compa_m· » jiliii estabelc~ ager~cias uas Ca_ 
pi l3!S das Proyincias da llahia e Pernambuco. 

A ttcndendo ao que 1\lc requereu a companhia ingleza 
de ~eguros «Thc Commrrcial Union AssuranceCompany,» 
dt>vidamentc rPprescntada c de conformidade co in a 1\li
nlta Immediata Hesolução de 2õ do mez passado, tomada 
~ohrc o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estatlo, exarado em Consulta de 27 do mez 
anterior~ Hei por hrm Conceder-lhe autorização para es-
tabelecer agencias nas capitaes das Províncias d ~r;·u ~--, ... 
('Pernambuco, sob as clausulas do Decreto n. ~ ~\iYitl/?,4 
IJ(l Março do r,orrente anno. , ; <... \) 1 

~:;<(;:-'<,'· -,.- '-

: .-,~, "i' , 
. \,"' -..)/ <·,.' 

()\' .. ;/ 



:08 ACTOS DO POilER 

Dio(}"o Velho Cavalcanti de Albuquerque, do ~leu Con
sPlho ~1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Agridultura, Commcrcio c Obras ~ublicas,. assim o te!lha 
entendido e faça executar. Palacw do R10 de Janeiro, 
em quatro de Junho de mil oitocentos e setenta, qua
dragcsimo nono da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Yelho Cavalcanti de Albuquerque. 

---
DECRETO N. \535- DE 7 DE JUNHO DE 1870. 

Appro,·a o contracto celebrnclo com Conceição & Comp., para o scr
liço da nãVêgãÇio a \'apor na linha fluvial de Mvntevidéo á Cuiabi1, 
na Prolinciã ilê Mato Grosso. 

Hei por bem Approvar o contracto que com este baixa, 
ct~lt•hratlo entre a Directoria Grral dos Correios do ImpP
rio e Conceição & Comp., em 3 do rorrrntc mcz, para o 
srrYiço tla nan~gação a vapor na linha fluvial de 1\lonte
' idéo á Cuiabá, na Província de Ma to Grosso. 

Diogo Velho Cavalcanti de Alhuqucrtfue, do l\leu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgoeios da 
Agricultura, Commrrcio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janriro, 
em srte de Junho flr mil oitoct'ntos c setenta, fJnatlra
gcsimo nono da lndependcnria e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Diogo ·velho Cavalcanti de Albuquerque. 

Contraeto que eelehrào t"ntre si. o IUreetor (.it"ral dos 
CoJ•relos e Conceição & Comp •• para o sN•,·Ic:o da na• 
,,.egaçuo a ''R(lor na linl1a Ouvial tle ltlonteddén á Cuia· 
bá, na Prodneill tle Mato Ht·osso. 

1. a Os vapore~ empregados no st•t·viro da navegacão 
dt' Montevidéo a tê Corumbá dcveráõ ter "capacidade.JXÍra 
:300 toneladas de carga c accommodaçõcs para 50 passa-
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geiro:; de L a classe, calado maximo de 8 pés inglezes e 
marcha de 9 milhas por hora. 0:; vapores empregados 
de Corumbá á Cuiabá deverãõ ter capacidade para 80 
toneladas de carga e 2õ passageiros de La classe, ca
lado e marcha adequados á natureza do serviço de modo 
que a viagem redonda possa ser -·12alizada no prazo esti
tmlado. Estas condições serão verificadas por uma com
missão nomeada pelo Governo Imperial. 

2.a Os vapores serão nacionalizados brasileiros, fican
(}O isenta sua acquisição de qualquer imposto por trans
fer<'ncia de propriedade ou matricula, gozaráõ de todas 
as isenções e privilcgios dn paquetes, c a respeito de suas 
1 ripolaçõcs se pra ticarú o mesmo que se pratica com os 
navios de g-tll'tTa nacionars, o que os não isentará dos 
n'g-ulamcntos policiacs c da alfandega. 

3." Oi; vapot·cs dcvcrúõ trr a bonlo os sobresalcn lcs, 
aprestos, mal1'rial, objcctos de serviço_ dos passageiros 
c nunwro de olficüH'S marhiríistas, foguistas c imlivi
duos de equipagem qtw forf'm marcauos no acto do rc
r,e1Jimcnto uns vapOI'I'S pelo Governo, que fiscalizará a 
tiel obscrvancia desta clausula. 

4. a O serviço começará no mcz de Julho proximo fu
turo, salvo o caso de força maior. 

;j, a O serviço da navegação fluvial será feito mensal
mente, pélrtindo os vapores de Montevidéo até Cuiab:i 
com pscala pelos portos intermediarias, sendo obriga to
rias as dn Buenos-Ayres, Rosario, Paraná, Corrientes, 
Assumpção e Corumbá. 

ü. a Cada viagem rr1londa em toda a linha não exce
•lerá a 35 •lias, sa Ivo o caso de força maior. O prazo das 
duas primeiras viagrns poderá cstc•ntler-sc até 40 dias. 

7. a Os dias c horas ua partida e chegada c o tempo 
da demora em cada porto das escalas serão fixados 
em uma tabella organizada pelo Director Geral dos Cor
reios, de accórdo com a empreza, c approvada pelo Mi
nisterio da Agricultura. Esta tabella será revista sem
pre que o Governo, de accórdo coma empreza, entender 
conveniente. Os prazos de demora serão contados por 
horas uteis, tie sol a ~oi, do momento em que os -va
pores fundearem, ainua que seja em domingo ou tiia 
feriado. 

8. a As a I f:111dcgas dos portos em que os vapores têm 
de tocar expcdirúõ os despachos necessarios para se 
proceder ao desembarque ou embarque da carga, ou 
das encommendas que elles transportarem ou. ti verem 
de transportar com preferencia á descarga ou carga du 
quahfUCl' embarcação, c sem embargo de domingos ou 
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dias feriatlos; admittindo por conseguinte a despachos 
anticipados a carga e as encommendas, que porventura 
tenhão de ser transportadas pelos vapores da empreza. 
0..;; })residentes das Províncias dentro das suas faculda
des lhes prestaráõ a protecção e o auxilio de que por 
qualquer motivo necessitarem para continuação de sua 
viagem dentro do devido tempo, e em cumprimento do 
conlracto com o Governo Imperial, pagas pela empreza 
todas as despezas nos casos em que ellas tiverem 
lugar. 

9. a As repartições do correio ueveráõ ter as snas 
malas sempre promptas a tempo de não retardarem a 
viagem dos vapores além da hora marcada para asa
hi,la. E quando por culpa de alguma houver 'lem,íra, 
soffrerá ella a multa de que trata a condição Hi. a 

10." A tarifa das passagens e fretes será organiza
'la de accôrdo e com approvação do Governo, tle modo 
que em relação á tarifa da ext-incta companhia ,}o Alto 
Paraguay haja rcdueção de 25 :0 /o·pelo menos {IUanto 
aos preços das passagens e fretes dos artigos de impor
tação, e llc tiO 0

/ 0 nos fretes de cargas aguas abaixo. Fica 
Pstabelecido que as passagens c fretes por conta do Es
tado gozaráõ do :-~batimento de 10 °/0 nos preços fixados 
naquella tarifa. 

11. a A empreza fará transportar gratuitamente as 
malas do correio, obrigando-se..a fazel-as conduzir dt' 
terra para bordo e vice-versa •• ou ·a entrsgal-as aos 
agentes do correio devidamente autorizados para rccc
lJel-as. Os commandantes passaráil. e cxigiráõ recibo~ 
das malas que entregarem e rcceb·ct1Pm~ O Governo Im
veria! ter:'t direito de embarcar nos vaporns ua emprcz.a, 
livre das despezas de passagem e comedoria, em tuga r 
t-listincto c com as precisas accommod•ações, um empre
gado do correio, que incumbir-se-ha das resj)ecLivas 
matas. Em tal caso, os cornmandantes forneceráõ csea
ler para o embarque e desembarque das malas, mas não 
serão por c lias responsaveis. 

12. a A em preza fará transportar gratuitamente 
quaesqucr sommas de dinheiros que se remettercm do 
Thesouro, tanto ás Thesourarias das Peovincias, como á 
lL•gação e consulado em Mon teviuéo e vice-versa. Estas 
remessas serão encaixotadas na fórma das lnstrucções 
do Thesouro de 4 de Setembro de 1865, e entregues os 
volumes que as contiverem aos commandantes dos ·va
pores. sem obrigação de procederem elles á contagem 
e conferencia das mesmas sommas, assignadQs .. prcvia
men te os conhecimentos de embarque, segundo os es-
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tylos commerciacs. Fi.ca entendido .que a resti!uição 
dos volumes intactos, 1sto é, sem stgnal extenor de 
violação, iscn La o~ commandantes de toda e qualquer 
responsabilidade. 

13. • A cmpreza obriga-se a transportar gratuita
mente: 

§ L o De Monte v idéo a qua lqu~r por to da esc a la até 
Corumbá <'m cada viagem aguas arima, 30 emigrante:-. 
quér rx.pctlidos pelo Governo quér pela mesma empreza. 

~ 2. o De Corumbá a Montevidéo durante o prazo de 
dous annos, todas as cargas UI' produeção da lavoura da 
Província que touberem em sclls yaporcs. 

ti. a A t•mpreza fica sujeita ás multas 'SI\guinles: 
~ 1. o lk quantia igual á subvenção respectiva, se não 

etreetnar alg·uma elas viagens estipuladas. 
~ 2 .. 0 De 1:000~000 a 4:0006000, além tla perda tla · 

suiJven~;ão rPspectiva, 3e a viagem, uepois de encctaua, 
fór interrompida. 

Sentlo a interrupção por força maior não l.l'rá lng·ar 
a multa, e a emprcza pnrceherá a quota da subvenção, 
~~orrcspondPntn ao numero de milhas que o vapor hou
ver percorrido. 

~ :l." Dt~ 500,)000 de cnda prazo de 1:! horas que t~xce
dnr ao marcado, tanto para a partida como para a 1'111'
gada dos vapo!'cs no porlo de 1\lonti'Vidén. 

~ rL () Jk lOOé~OOO a t;1 ,fMOOO pela demora que honvcr 
na enlrega e reeehimeBto das malas do correio, no ex
travio ou máo acondicionamento a bordo, ou pelo facto 
de incumbir-se o commandantc ou 'lualqm'r empre
gado de borllo do transporte da correspondencia fóra 
das di tas malas e sem rstar tlevidamen te franqueada 
com os scllos do correio. 

15. a A parte que occasionar t'lll I{Ualquer porto demo
ra maior que a designada na tabclla pagará á outra a 
multa de 2001~()(){) por cada prazo completo de tres hora~ 
que execdPr aos da referida tabella. Fiearáõ isentos tla 
multa~ o Governo, se :.1 demora por dln tlcterminada 
(a qual Sl'l'á sempre por ordem csaipta) fór causatla por 
sedição, rt'lwllião ou qualquer perturbação da oruem 
publica; t' a cmpreza, se a demora fôr eausada por força 
maior. 

16. a Em rl'trilmiçãp elos serviços Ci;peciflcados neste 
contraelo a em preza receberá de cada viagem redonda a 
subvenção de dczoi to contos. 

t7.a O pagamento da subvenção será feito no Thesouro 
Naeional em moeda corrente t.lo lmperio, segundo requi
:'Ít~ão rto Mini~tPrio ela A,aTit~ultura, .-te rJnf>m o Dirrdor 
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Gernl·dos Correios solicitará o dito pagam~ntê depois de 
reàlbà:da 3. viagem e deduzidas ou addiciooada-s as mul
tas ·em qne porventura hoÚ\Ter incor·rido a empreza, ou 
a administração. 

18. • A empreza terá a faculdade de cortar lenha na·s 
terras do Estado pata o uso de seus vapores. · 

t9. • No caso de innavegabilidadt de algum dos vapo
res da empre~a, poderá ella, media o te prévia licença do 
Governo, fretar outro vapor nas -condições exigidas, ou 
em caso de falta absoluta, nas que mais se lhes aproxi
marem para substituir provisoriamente aquelle. 

20. a A interrupção do serviço contractado por ma i~ 
de um mez em toda a linha ou parte della, sem ser por 
ctfeito de força maior, sujeitará a empreza á indemni
zação de todas as despezas que o Governo fizer para a 
continuação do referido serviço durante o tempo de 
interrupção, e mais a multa de 50 °/0 das mesmas dcs
pezas. No caso de abandono, além da caducidade do 
contracto, a empreza pagará a multa de 50 °/0 da sub
venção annual, entendendo-se _For abandono a inter
rupção de serviço por mais de tres ·meles, salvo o caso 
de força maior. 

21. a Se por alguma occurrencia cxtraordinaria c im
prevista fór interrompida a navegação, continuará ou 
11ão o serviço na linha ou na parte tla linha em que elle 
fót possivel, segundo accordarem o Governo e a em
preza, ficando entendido que poderá b Governo nesta 
hypothese suspender a subvenção :se assim julgar con
veniente. 

22.a O Governo Imperial poderá lançar mão dos vapo
res da em preza para o serviço do Estado em circum~tan
cias imperiosas e imprevistas, mediante prévio accckdo, 
({Uanto ao preço quér do fretamento, quér da compra, 
cumprindo, ·porém, que ella no ultimo caso, os subs
titua por outros nas condições exigidas.; -e dentro do 
prazo de l2 mezes. 

23. a No caso de declaração de guerra entre o Brasil 
e qualquer potencia durante o prazo do contracto, o 
Governo se obriga a indemnizar a cmpreza do premio 
do seguro dos seus vapores pelo risco de guerra sómentc, 
licando a eargo da emprcza o seguro pelo risco ma
ritimo. 

2'1. a As questõe~ qnc suscitarem-se entt·e o Go' i'l'llO e 
a empreza, inclusive as que se derem sobre os prc(:o~ 
de fretamentu ou compra dos vapores nos termos da 
clausula 22.a serão resolvidas por arbitros. 

Se•as partes contractantes não accordarem n'um me~· 
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mo ariJilt·o, cada uma nomeará o seu e estes -começatáü 
os seus .trabalhos por designar :um terceiro , cujo voto 
será definitivo. Se não houver.accôrdo sobre o terceiro, 
cada arbitro escolherá um Com,elheiro de· Estado c 
entre estes decidirá a sorte. 

~5. a 05 casos de força maior serão justificados pe1~án te 
o ,Governó, que julgará de sua pt·ocedencia por decreto, 
precedendo audiencia da respectiva Secção do Conselho 
de Estado. 

26. a A empreza terá sua séde no Rio de Janeiro, ontlt~ 
serão tr·atadas e decididas todas as questões entre ella c 
o Governo ou e'Iltre clla e os particulares. 

27.a A empreza obriga-se a entrar para o Thesouro 
Nacional com a porcentagem pr.;>porcional á sua sub
venção que fór' marcada pelo }Iinisterio da Agricul
tura, para o pagamento de um inspcctor geral, se o 
Governo Imperial deliberar-se a crcar esta commissão, 
sob a seguinte base : .. 

Decretada a dcspcza a fazer com essa inspecção, sua 
importancia será dividida em quotas eorresponden tes 
aos contos de réis que o Estado pagar, de subvenção ás 
emprrzas de navegação, e cada uma destas concorrerá 
ua :proporção respectiva. 

Ftca estabelecido que o maximo da porcentagem não 
excederá de i/2 o I o da subvenção. 

28. a o presente contracto terá vigor durante o prazo 
de cinco annos contados do dia em que começar o ser
viço da navegação, ficando estipulado que valerá por 
mais cinco aunos, se 60 dias pelo menos, antes de findar 
aqucllc primeiro período, o Governo Imperial não inti
mar a em preza a resolução de dal-o por findo. 

Em lodo caso, quando o Governo resolva coutraclar 
novamePtc o serviço da navegaçã8, a emprcza terá 
preferencia para continuai-o em igualdade de cir
cumstancias. 

29. a Antes da assigna tura do con tracto, a empren de
positará no Thesouro Nacional quantia igual a tO 0

/ 0 lla 
subvenção ammal. Se findo o prazo fixado para. começo 
do serviço~ conforme a condição ~.a, não estiverem no 
porto de Montevidéo os vapores necessarios, reverterá 
para o Estado a importancia do deposito, ficando o eon~ 
tt·acto rescindido sem mais formalidade. Começado o 
serviço llentro do prazo estipulado será o depo3ito te:.. 
van ta do pela em preza. 

30. a A empreza não terá direito a exigir do Governo 
algum outro favor ou isenção, além dos designados nesta' 
dausula~. 

PARl'E lle 
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31. a' Os e'ffcit9S d,esté COJ1tracto ficão dependentes de 
sua approvaçao pelo Governo Imperial. . · 

Directoria Geral dos COfl'eios, a· de Júnho de 1870'.-
0 Diréctor geral, LuiJ Plinio de Oli~etra.-. Conc.eiçdo 
& Comp.-::- Como testemunhas, José Tertuliano Monteiro 
de Mendonçà, José Ricardo dé Andrade. 

A cautela n. 52, assignada pelo Thesoureiro Geral, 
mostra que os emprezarios depositárão no Thesouro em 
31 do mez fin'do a quantia de 2l: 6006000 em s~is letra~ 
do Thesouro, sendo uma de 20:0008000, sob n .. 4-51, duas 
de 500~000 sob ns. 4160 c '1161, lres de 'lOO~OOO emitti
das na mesma da ta a prazo de seis mezes. 

Rio, 3 de JunhÓ de 1870.-PUnio de OUveira . 

..... 
DÉCRETO N.' ~836 - DE 7 DE JUNHO DE t870. 

Approva o contracto celebrado com Estevão Busk & Comp., represen
tantes da comPânhia Liverpool, Brasil aud River Plate Steam, Na
vigation para o serviço da na_!~ga,çto a vapor do Rio de .f aueiro a 
Mootevidéo. -- · 

Hei por bem Approvar o contracto qt~e com Hslo bai
xa, celebrado entre a Directoria Geral dos Correios do 
lmperio e Estevão Busk & Comp., representantes da 
companhia Liverpool, Brasil and River Plate Stéam 
Navigation em i (}\:)corrente, para o serviço da nave
gação a vapor do Rio de Janeiro a Montevidéo. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o te
nha entendido e faça executa r. Palacio do Rio de Ja
neiro, em sete de Junho de mil oitocentos c setenta, 
quadragesimo nono da lndepemlcncia e do lmperio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
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Contraeto que entre si eelehrâ\o o Dlreetor Geral _.0111 Çor• 
.retos e Estevão Busk & Comp., rf'presentaatefiJ ~ ecyn• 
panhla Llverpool, Brasil and Rlver Jtlate Steam Navl• 
gatlon para o serviço da navegação eostelra •• vapor 
•• linha do sul at6 llontevldéo. 

t _a Os vapores destinados ao serviço desta linha se
rão inteiramente novos e construidos com os melho· 
ramentos ultimamente adoplados nos paquetes d~ 
La classe, com accommodações bem arejadas para .ll)ais 
de 50 passageiros de ré, e espaço sufliciente debaixo de 
coberta para 200 passageiros de convés, com capacidade 
para receberem 400 toneladas de carga, lotação de 600 
a 800 toneladas inglezas, calado não excedente a nove 
pés com carregamento completo, e marcha nunca in
ferior a 10 milhas por hora. 

Estas condições serão verificadas antes da aceitação 
dos vapores por uma commissão nomeada pelo Governo 
Imperial. 

2. a 0.5 vapores serão nacionalisados brasileiros, 
ficando isenta sua acquisição de qualquer imposto por 
transferenria de propriedade ou matricula, gozaráõ de 
todas as isenções e privilegios de paquetes, e a respeito 
de suas tripolações se praticará o mesmo que se pra
tica com os navios de guerra nacionaes; o que os não 
isentará dos regulamentos policiaes e da alfandega. 

3. a Os v a pores deveráõ ter a bordo os sobresalen te~, 
aprestos, material, objcctos de serviço dos passageiro.s 
e numero de offieiacs, machinistas, foguistas c indi
víduos d~ equipagem que forem marcados no acto ,<\o 
recebimento dos vapores pelo Governo, que 11scalizará 
a 1icl observancia desta clausula. 

4. a O serviço começará dentro do prazo de :1.2 meze§, 
contados da promulgação do Decreto que approvar es~ 
contracto, salvo o caso de força maior; ou antes desse 
prazo, se a empreza conseguir habilitar-se para isso, 
pr~cedendo, neste caso, aviso prévio de tres me~es 
ao Governo. 

ü. a As viagens serão duas mensalmente, ambas do 
Rio de Janeiro até Montevidéo, com escala, tanto ua 
ida como na volta, a L a pelos portos de Paranaguá, 
capital de Santa Catharina e cidade do Rio Grande do 
Sul, a 2. a pelos portos da capital de Santa Catharinv~:--··· 
c idade tio Rio Grande. /. ·, ~~MA 1?1 

O transporte das malas do Correio c dos ~~~l~~· "' 
/ .;(\.\ ·.~ j' r.··\' 

/' (~' 
! -< 
f r'"" 
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ro~ com suas bagagens entre as cidade~ t.lo Rio Grande 
e de Porto Alegre, será feito por Yapores especiaes á 
cus ta da em preza. 

6. a Cada viagem redonda, sem a escala de Paranaguá, 
não excederá a 19 dias, nem a 22 quando os vapores 
tocarem naquelle porto, conforme está disposto na con
dição antecedente. 

7. a Os dias e horas da partida c chegada e o tempo da 
demora em cada porto das escalas serão fixadós em nma 
tabella organizaua pelo Director Geral dos Correios, ele 
accôrtlo com a em preza, c approvada pelo Ministcrio da 
Agricultura. 

Esta tabella será revista smnprc que o Governo, (~r 
:-~rcôrdo com a ('lllpreza, Pnlt~IHler convPnient~. Os 
prazos de dPmura sPrão con 1 a dos por horas llle1s, de 
s~l a sol, do momrnto em qut~ m~ vaporPs fundearrm, 
amda que seja em domingo ou dia fL'riado. 

H." As alfanllegas dos portos em que .os vapores Wm 
de tocar cxpetliráõ os despachos nccessarios para se pro
ceder ao desembarque on embarque da carga, ou das 
PncommPJHlas que elles transportarem ou tivrrem de 
transportar com prefrrcncia ú descarga ou carga de 
q~1allp1cr embarcação, e sem (~mbargo rle domingos ou 
dtas feriados; admittindo por consrguinte a despachos 
anticipados a carga e as encomínemlas, que porventura 
tcnllão de Sl'l' I ransportadas pelos vapores da emprrza. 
Os Preshlrntrs das Provincias tlrnlro das suas faculdatlr~ 
IIH~s prestarúti a protecção e o auxilio de que por qnal
IJ~lCr motivo necessitarem para a continuação de sua 
VIagem dentro do devitlo tempo, c em eumprimcn to do 
contracto com o Governo Imperial, pagas pela empre
za todas as despezas nos rasos em que ellas ti verem 
lugar. 

9. a As Repartições do Correio deveráõ ter :u; suas 
l~alas sempre promptas a tempo de não retardarrm a 
VIagem dos vapores além da hora marcada para a sa
h iíl.a. E quando por culpa de alguma houver demora, 
sotlrcrú ella a multa de que trata a condição 14. a 

10." A tarifa tlas passagens c fretes será organizada 
de accônlo c r-om approvação do Governo, ticando desde 
j;"t csl;1helccido que as passagens c fretes por conta do 
Estado gozaritõ elo abatimento de 1.0 °/o nos pre~os Hxa-
dos na di ta tarifa. · 

1.1. a A em preza fará transportar gt·a tu i tamen te as 
malas Jo Correio, obrigando-se a fazl'l-as con1luzir de 
terra para bordo e vice-versa, ou a entregai-as aos agPn
trs do Conrio drvidamfm tf' autorizados para rPrrht'l-as. 
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0;;. commamlantes passaráõ e exigiráõ recibos das ma· 
las que entregarem e receberem. 

O Governo Imperial terã direito de embarcar nos va
pores da empreza, livre das despezas de passagem e co
medoria, em lugar distincto c com as precisas accommo
dações, um empregado do Correio, que incumbir-se-ha 
das respectivas malas. Em tal caso, os commandantas 
forneceráõ cscalcr para o embarque e desembarque dá1; 
malas, mas não serão por ellas responsaveis. 

:l2.a A emprcza fará transportar gratuitamente quaes
quer som mas de dinheiros que se rcmettcrcm do The
som·o, tanto ás Thesourarias Lias Províncias, como ã le
gação e consulado em Montevidéo e vice-versa. Estas 
remessas serão encaixotad~s na fórma das lnstrucções 
do Thesouro de~ de Setemuro de !865, e cntt·cgues os vo
lume:-> que <'S contiverem aos commawlantes dos vapo
J'es, sem ohri~ação de procederem elles á contagem e 
conferencia das mesmas sommas, assignauos previamen
te os conhecimentos de embarque, segundo os cstylos 
commerciaes. 

Fica cntrndido que a restituição dos volumes in
tactos, isto é~ sem signal exterior de violação, isenta os 
commandantes de toda c qualquer responsabilidade. 

13. a A em preza fica sujeita ás multas seguintes: 
~ i. o De quau.tia igual á subvenção respectiva, se não 

eiTectuar alg'uma das viagens estipuladas. 
~ 2. o De i: ooonooo a li: 000~000, além da perda da 

subvrnção respectiva, se a viagem, drpois de enceta(l3, 
f(} r in tt·tTompida. 

Sendo a inll'ITupção por força maior não terá lugar a 
multa, c a empr~za perceberá a quota da subvenção 
correspondente ao numero da milhas que o vapor hou
ver pcrcorri!lo. 

§ 3. o De 500~000 de cada prazo de doze horas que ex
crder ao marcado, tanto para a partida como para ache
gada dos vaporrs no porto do Hio de Janeiro. 

~ l.L o DE 200:)000 de cada hora que ant~cipar a sa
hilla de s'~ns vapores nos portos de escala, salvo quando 
a sahida f(}r determinada prla necessidade ue apro
Vt'itar a maré, n o Prcsillrnte da Província, isto re
conllccf•mlo, autorizar a sahitla anticipada por ordem 
escripta. 

~ ti. o De iOOSOOO a :100;)000. pela demora que houver 
na entreg-a c rt~ceuimen to das malas do Concio, no 
cxtrario ou máo acondicionamento a bordo, ou pelo 
facto dr. incumbir-se o commandante ou qualquer em
prrgado dr hordo do transporte da corre,spondencia fóm 
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daslditas anabs e ·sem estar devidamente franqueada 
com os sellos do Correio. 

d.~ • .J. A:.parte·que occasionar em qualquer porto de
mora maior_q\!-~ .a designada na tabella pagará á outra 
~ multa de ;W()I080 :por cada pra%0 completo de tres 
.b{)ras-que:e«eeder·aos·da referida tabella. 

if.ioaráõ isentos da ·mulw, o:Governo, se a demora por 
~lle d-etet'minada ( n qual será ·sempre por ordem 
escripta) fôr causada por sedição, rebellião ou qualquer 
perturbação da ordem publica; e a em preza, se a demora 
Mr causada por força maior. 

iõ. a Em retribuição dos serviços especificados neste 
contracto a emprcza receberá de cada viagem redonda 
a subvenção de 10:000~000. 

l6.a O pagamento da subvenção será feito no Thesonro 
Nacional, em moeda corrente do Imperio, segundo 
requisição do Ministcrio da Agricultura, de quem o Di
rector Geral dos Correios, solicitará o dito pagamento 
depois de realizada a viagem e deduzidas ou addiciona
das as multas em que porventura houver incorrido a 
empreza ou:a administração. . 

17. a No caso de innavegabilidade de algum dos vapo
res da empreza, poderá ella, mediante prévia licenç.a do 
Governo, fretar outro vapor nas condições exigidas, ou 
em caso de falta absoluta, nas que mais se lhes aproxi
marem para substituir pt·ovisoriamente aquelle. 

18. a A interrupção do serviço contractado por ma i~ 
de um mez em toda a linha ou parte della, sem ser por 
rfTeito de força maior, sujeitará a empreza â indemni
zação de todas as despezas que o Governo fizer para a 
continuação do referido ·serviço dur:mte o tempo de 
interrupção,. e ·mais a multa de õO •f o das mesmas des
pezas. 

No caso de abandono, além da caducidade do con
tracto, a em preza pagará a multa de 50 °/0 da subvenção 
annual, entendendo~se por abandono a interrupção de 
r;crviço por mais de tres mezes, salvo o caso de força 
maior. 

19.a O Governo. poderá Jançar mão dos vapores da em
preza para o· serviço do Estado em cireumstancias im
periosas c imprevistas , mediante prévio accôrdo., 
quanto ao preço, quér de fretamento quér da compra, 
cumprindo porém, que clla, no ultimo caso, os substi
tua por outros nas condições exigidas, e dentro do prazo 
de doze mezes. 

20. a No caso de declaração de guerra entre o Brasil c 
quàlquer potencia durante o prazo do con tractu, o Ho-. 



'fel-rio sé· o~riga a· ind~nM1zlfr a e~tnp-fezf dlf P'~"' tio 
segtlro do'S seuS' vapôr'es ~lo· risco de gwn-ra. Só~, 
ficandO' <i cargo- da· emptéU <>' serurd peld rifedlftat'i-
timo. 

21." As questões que. suscitàrem-se entre &G&'V~fió. 
e a em preza, inclusive as qrw se· derem sobre os pr~os 
de fretamento ou compra dos' vapotes n·os termo8 dtt 
clausula 19. a serão resolvidas pot arbitto~. Se as partes 
contractantes não accordarem n'um mesmo arbitro, cada 
uma nomeat·á o seu e estes começaráõ os seus trabalhos 
por designar um terceiro cujo voto será definitivo. Se 
não houver accõrdo sobre o terceiro, cada arbitro esco-
lherá um Conselheiro de Estado, e entre estes decidirá 
a sorte. 

2!. a Os l~asos de força maior serão jU5tificados -pc
ran te o Governo, que julgará de sua procedencia p&r 
decreto, precedendo audiencia da respectifa Secção dó 
Conselho de Estado. ~ 

23. a A em preza se obriga a ter nesta Côrte um repre
sentante com plenos poderes para tratar e resolver di
rectamenle com o Governo Imperial as questões emer
gentes~ ficando entendido que quantas surgirem entre 
ella e o Governo, ou entre ella e os particulares, serão 
trata das e r e sol vidas no brasil. 

2!i.a A empreza obriga-se a entrar para o Thesouro 
Nacional, com a porcentagem proporcional á sua subven
ção que fôr marcada pelo Ministerio da Agricultura 
para pagàmen to de um inspector geral, se o GoYerno 
Imperial deliberar-se a crear esta commissão, sob a 
scguin te base: 

Decretada a despeza a fazer com essa inspecção, sua 
importancia será dividida em quotas correspondentes 
aos contos de réis que o Estado pagar de sul.Jvenção ás 
em prezas de navegação, e cada uma destas concorrerá na 
proporção respectiva. 

Ji~ica estabelecido que o maximo da porcentagem não 
excederá de 1/'t. 0

/ 0 da subvenção. · 
2ri. a o presente contra~ to terá vigor durante o prazo 

de cinco annos ~ontados do dia em que começar o ser
viço da navegação, fil}ando estipulado que val-erá por 
mais cinco annos, se 90 dias pelo menos, antes d-e frn~ar 
aquelle primeiro periodo, o Governo Imperial ou a em
preza não manifestar a resolução de dal-o por findo. 
· Em todo o caso quando o Governo resolva contractar 

novamente o Rerviço da navegação, a empreza tcri pre
ferencia para continuai-o em igualdade de circums
tancia~. 



26.;1 Antes da assignatura do contracto, a emprcza 
depozitará no Thesouro Nacional quantia igual a lO 0

/ 0 da 
subvenção annual. Se, findo o prazo fixado para começo 
do serviço. eonforme a comlição ~-- não estiYerem no 
porto do Rio de Janeiro ou de l\lontevidéo os vapores ne
cessarios, reverterá para o Estado a importancia do de
posito, ncando o con tracto rescindido sem mais forma li
dade. Começado o serviço dentro do prazo estipulado, 
será o deposito levantado pela em preza. 

27.a A cmpreza não terá direito a exigir do r,ovcrHo 
algum outro favor ou isenção, além dos designados 
nestas clausulas. 

28.a Os r1feitos de~t.e contraeto ficão dependentes de 
sua approvação pelo Governo Imperial. 

Directoria Geral dos Correios~ em L o de Junho de 1870. 
-0 Director Geral, Luiz Plínio de Oliveint.-Estsvão 
Bnsk & Cmnp.-Como testemunhas, José Ricar·do de An
drade, José Tertuliano Monteiro de Mendonça. 

A cautela n. 53 assignada pelo Thesourciro Geral, 
mostra que os emprezarios depositárão no Thesouro 
nesta data 24 apolices da divida publica de ns. 190~7\l 
a 190502, do valor nominal de l :OOOSOOO. 

Hio, 1. o de Junho de 1870. -Plinio de Oliveif'a. 

DECRETO N. 4537-DE 7 DE JUl'iHO DE 1870 . 

. \pproYa o coutracto celebrado com .J. M. Canerc & \V. H. liarrisou 
para o 'ScFViÇõ da ~5~tão a vapor do Rio de Janeiro ao l'ará. 

Hei por bem Approvar o coutracto que com este 
haixa, celebrado entre a Dircctoria Geral dos Correio~ 
do lmperio e J. M. Carrere & 'V. R. Garrison em 31 
tlo mez findo, para o serviço da navegação a vapor na li
nha costeira do Rio de Janeiro ao Pará. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Pu~licas, a~sim o te
nha entendido e faça executar. Palac10 do R10 tle Ja
neiro, em sete de Junho de mil oitocentos e seteula, 
quad.ragesimo nono da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JJioyo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
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Coatra.eto que celebrão entre alo Dlreetor Geral elot Cor• 
relos e J. M. Carrere & W. B. Garrlson para o ~er• 
viço da navegação costeira na linha do Norte. · 

t. a Os Yaporcs destinados ao serviço desta linha serão 
inteiramrnte novos c construidos eom o-; melhoramentos 
ultimamC'nt.c adopt.ados nos paquetes de Í. 11·Classe, com 
a~.:commod:tçties hem arejadas par-a iOO passageiros á rô, 
f'Spaço sutncien te debaixo' da coberta para 400 passa
gciros de convez, com capacidade para receberem ~00 a 
GOO toneladas de carga, lotação de 1.200 toneladas iu
glezas e marcha nunca inferior a H. milhas por hora. 

Estas condições serão verificadas antes da aceitação 
dos vapores por uma commissão nomeada pelo Governo 
Imperial. 

2. • Os vapores serão nacionalisados brasiléiros, fi
carido isenta sua acquisição de qualqurr imposto por 
transferencia t.le propriedade ou matricula, gozaráõ de 
todas as isenções e privilegios de paquetes, e a respeito 
de suas tripolações se praticará o mesmo que se pratica 
com os navios de guerra nacionaes; o que os não isen
tará dos regulamentos policiaes c da alfan~ega. 

3. a Os vapores deveráõ ter a bordo os sobresalentes .. 
aprestos, material, objectos de serviço dos passageiros c 
numero de otficiaes machini8tas, foguistas e indivíduos 
de equipagem que forem marcados no acto do recebi
mento dos vapores pelo Governo, que fiscalizará a tlcl 
ob;o,crvancia dí~sta clausula. 

4-. 11 O serviço começará dentro do prazo de 12 mczes, 
contados (la promulgação do Decreto que approvar este 
contracto, salvo o caso de força maior; ou antes desse 
prazo se a em preza consegmr habilita r-se para isso, 
precedendo, neste caso, aviso prévio de tres mczes ao 
Governo. 

5. a As viagens serão duas mensalmente, partindo os 
vapores do Hio de Janeiro até a capital do Pará, com 
escala, tanto na ida como na volta, pelos portos t.las ca
pitaes da Bahia, Maceió, Pernambuco, Parahyba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Maranhão. o~ vapores tkarãõ 
isentos da ob1·igação de entrada nos portos da Parahyba 
e Hio Grande do Norte, sempre que não fôr isto prati
cavel, por falta d'agua c pela constr·ucção e tonelagem 
dos mesmos v~p?res, sendo neste caso o transporte das /----
malas e passageiros com as respectivas bagag-ens f · ;o/ ~ ~l ~MA h~" 
em escaleres ou vapores apropriados á custa da e~ \_~t~' \1 '1 

F.\Rl'& 11. .A~'\~ 
;· '•,, 

I· •. • 

I-~:~' 
I~ 
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desde o lugar onde se der fundo, que Sjl'~ o mai~ 
aproximado possível dos referidos portos, até o des
embarque e vice-versa. Quando realizar-se esta hy
pothese os prazos de tlemora serão contados do momen
to em que eltegarem aos portos os escaleres ou vapores 
csprciacs com as malas do Correio. 

ü." C1tla viagem reuonda não excederá de 32 dias. 
Precnchidafcsta condição não será obrigatoria a vcloci-
d:Hle exigi{~ na condição i. a . 

7. a Ü5 dias e horas da partida e chegada c o tempo 
da demora em cada porto das escalas serão lixados em 
uma tabclla organizada pelo Director Geral dos Correios~ 
de accOrdo com a em preza, e approvada pelo Ministerio 
ela Agrieultura. Esta tabella será revista sempre que o 
Hoverno, de accOrdo com a cmprcza, entender convc
n ien te. Os prazos de demora serão conta dos por horas 
uteis, de sol a sol, do momento em que os vapores fun
dearem, amda que seja em domingo ou dia feriado. 

8. a As alfandegas dos portos em que os vapores têm 
de tocar expcdiráõ os despachos necessarios para se pro
ceder ao desembarque ou embarque da carga, ou das 
encommcndas que elles transportarem ou tiverem de 
transportar, com prcferrncia a desearga ou carga de 
qualquer embarcação,' c sem emb:trgo de domingos ou 
dias feriados ; admittindo por conseguinte a ~espacho.:; 
anticip:Hlos a c:~.rga e as encommendas que porventura 
tenhão de SI' r transportadas pelos vapores da em preza. 
O~ Prcsiden tes das Províncias dentro das suas faculdades 
lhes prestaráõ a protecção e o auxilio de que por qual
quer mo ti v o necessi tuem para continuação de sua 
viagem dentro do devido tempo, c em cumprimento 
do contracto com o Governo Imperial, pagas pela em
preza todas as despezas nos casos em que cllas tiverem 
lugar. 

V. a As Repartições do Correio deveráõ ter as suas ma
las sempre promptas a tempo de não retardarem a via
gem <.!os vapores além da hora marcada para sahida. 
E q uanllo por culpa de alguma houver demora, sotTrerá 
ella a multa de que trata a rondiç.ão ti. a 

10. a A tarifa das passagens e fretes será organizalla 
de accônlo e com approvaçãe do Governo, tieando desde 
já estabelecido que as passagens e frete:; por conta do 
Estado gozaráõ do abatimcn Lo dP 10 °/

0 
nos preços fixa

dos na dita tarifn. 
il.a A emprcza ft1rá transportar gratuitamente as 

malas do Correio, obrigando-se a fazel-as conduzir de 
lt'tTa para bo!·rlo c Yice-vcr~a, ou a entrP~[Il-as nos 
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:l~entes Jo Correio devilbmentc autorizados para rccc
hel·a~. 
o~ commandantes passaráõ e ex.igiráõ recibo das malas 

que entrcg1rem ou receberem. 
O Govct~no Imperial terá direito dr~ embarcar nos 

,-a pores da l'mpreza, livre das dcspezas de passagem e 
comedoria, em lugar distincto e com as precisas accom
modaçr1es, um empt·egado do Correio, que incum
bir·SC·ha das rcspt'ctivas malas. Em tal caso, os com· 
mand::lnte.;; forneceráCí cscalcr para o emb1rquc c desom
b.uque das ma las, mas não serão por ellas responsa v eis. 

12. 3 A cmprcza fará transportar gratuitamente 
Quaesqucr sommas de dinheiros que se remcttcrcm do 
Thcsouro à' Thcsourari;1s das Provindas c viee·versa. 
Estas renwssa~; srrão '~neaixotadas Ita fúnua uas lnstrur.:.. 
çües do Thesouro ele .1 de Setembro de 1865, P entregue~ 
o" volumes rJUP as contiYerem ao:' rommandantes dn~ 
v a pon's, sem ohri;~aç:io de prot:edercm ellcs ú ron tagrm 
t' conferencia tias mt'sma~ sommas, assignar1os prc· 
viamenlt' os eonlteeiuwntns de embarque Sf'gunrlo ns 
f'~tylos rommrreiaes. 

Fica entl'wlido que a restituit;ão rlos volume~ iut;w
to..;, isto é, ~em si!..nwl exterior de violação., isenta o~ 
rommandan tes de toua c qualquer responsahi lidadt'. 

13. 3 A cmpreza fica sujeita ás multas seguintes: 
~ Lo De quantia igual á subvenção respectiva, se :1ao 

elfc~tnar al~·nma das vi:w·rns cstipulacbs. 
~ 2. o De ,_1: 0086000 a '4 :0006000, além da perda da 

snlJVt'nção re:-;pecl iva, st• a vi:tg·cm, depois de encetada, 
fôr in tenompida. 

Sentlo a intcrrnpt:ão por força maior não terá lu,~~ar a 
multa, c a t'mprcza perceb~'rá a quota da suuvetH,;ão cor· 
rcspnndcntr· an Humcro de milhas qw~ o vapor houVtT 
pereurritlo. 

~ :L o D1• :;oo;)OOD dt> ra1la prazo de 12 horas que cxce 6 

d:T ao marc:ulo, tanto para a partida como IJ~tra a ehc
gada dos v;q)()res no porto do Rill de Janeiro. 

~ 4. o n~~ ':WD15[}00dt~ eada hora que anticipat· a saltida 
d1· :''"'ll" Yap m·s no..- portos dt' escala, salvo quando a ~a
ltida fôr determinada pl'la necessitlatln de aproveitar a 
maró, ~~o Pn's!tkll!t~ da Província isto reconhecendo au
torizar a sallida antieipada por ordem <'scripla. 

s~ ;) . o D~~ lOfJ,~OOO a 500;~000 pela demora qun houver 
na entr<'ga P rcc(•bimcnto das malas do Correio, no ex· 
I i·avio ou múo acondkionamen to a bordo, ou pl'lo facto 
d•..: incumbir-,,(~ o rowmautlante ou qualtiLH'r empregado 
rlf· borrlo dn I r:1n:-pqriP da •'n!Tr~pon•l•,nc,ia f.'11·a da~ di-
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tas malas c sem estar devidamente franqueada com os 
sellos do Correio. 

i~. a A parte que occasionar em qualquer porto de~ 
mora maior que a designada na tabella pagarâ á outra a 
mui ta de 200b000 por catla vrazo completo de tres horas 
que exceder aos da refenda tabella. 

Ficaráõ isentos da multa, o Governo, se a demora por 
ellc determinada (a qual será sempre por ordem escrip~ 
ta) fdr causada por sctlição, rebellíão ou qualquer pertur~ 
),ação da ordem publica; e a em preza, se a demora fdr 
causada por força maior. 

Hi. a Em retribuição dos set·viç.os especitirados ncst e 
c·ontracto :1 empreza receberá dt) cada viagem re
donda a subvenção tle 26:0001}000, Yinte seis contos 
tle réi~. 

16.a O pagamento dasuhvenção será feito noThcsou
ro Nacional em moeda corrente do lmpcrio, segundo re~ 
quisiçâo do 1\'linisterio da Agricultur-a, de quem o Di
rector Geral dos Correios solicitará o dito pagamento de
l'ois de realizada a viagem e deduzidas ou addicionadas 
a~ mui tas em que porventura h ou ver incorrido a em
preza, ou a administração. 

l7. a No caso de innavegabilinade de algum dos vapo
res da empreza poflcrá clla, mediante prévia licença do 
~·ovcrno, fretar outro vapor nas condições exigidas, ou, 
em caso de falta absoluta, nas que mais se Jht>s aproxi~ 
marcm para substituir provisoriamente aqncllc. 

IH. a A interrupção 1lo serviço contractado por mais 
(le um mez em toda a linha ou parto delta, sem ser por 
ciTeiLo de força maior sujeitará a mnpreza á indcmni
z·,ção de todas as despezas que o Governo fizer para a 
continuação tio referido serviço durante o tempo do 
interrupção e mais a multa dt~ 50% d.as mesmas despc-
zas. · 

No easo de abamlouo, além da caducidade do con
ll'aclo, a empreza pagarà a multa de 50% da subvenção 
a nnua I, en tendendo~se por abandono a interrupção do 
serviço por maig de 3 mezes, salvo o c~so de força maior. 

iH. a O Governo Imperial poderá lançar mão dos va
pores da empreza para o serviço do Estado em eir
rllmstancias imperiosas e imprevistas, mediante prévio 
:1t:côrdo quanto ao preço quér do fretamento, quér da 
rompra, cumprindo porém, que ella, no ultimo e.nso, 
os sub~ ti tua por outros nas concliçfíes exigidas, e dentro 
do prazo de ·12 mezes. 

20. a No easo de declaração de guerra entre o Hrasil 
f' 'llFlh"{ucr potencia durantr o prazo do contracto, n 
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Goveruo se obriga a indemnizar a em preza do prrmio do 
seguro rlos seus vapores pelo risco de guerra sómente, 
ficando a cargo da em preza o seg-uro pelo risco mar i ti mo. 

21. ll As questões que suscitarem-se entre o Governo c 
a em preza, inclusive as que se derem sobre os preços de 
fretam.,nto ou compra dos vapores nos termos da clau
sula 19. a serão resolvidas por a rbi tros. Se as partf'S con
tractantes mio acconlarem n'um mesmo nrbitro, cada 
uma nomeará o seu e estes começaráõ os srus trab1lhos 
por· designar um terceiro cujo voto será definitivo. Se 
não houver nceõrdo sobre o terceiro, cada arbitro esco
lherá um Conselheiro de Estatlo, e entre estes decidirá 
a sorti'. 

22.a 0;: ca~os de for~a maior serão justificados pe
rante o Gover·no que julgarú de ~ua proeedencia por 
decreto, precedendo audiencia da respectiva Secção do 
C<mselho de Estado. 

23. a A em preza terá sua sé ti c no Rio de Jane it:o. omle 
serão tratadas c decididas todas as questões entre ella 
e o Governo ou entre clla e os particulares. 

2~. a A em preza obriga-se n entrar para o Thesouro Na
cional com a porcentag-em propordona 1 á sua subvenção 
qnc fôr marcaLla pelo Ministerio da AgTicultura, para o 
pag-:1 men to de um inspector geral. se o Governo Imperial 
deliberar-se a crr~r· esta commissão, sob a seguinte hasc: 

Dcel'Ctada a despeza a fazer com essa insperção, sua 
imporlanria será dividida em quotas correspondentes 
aos con los de réis que o Esta do pagar de su bvcnção ás 
cmprezas do n;-~vegação, e cada uma drslas concorrerá 
na proporção rf'sp1·ctiva. 

Fica estalwlecido qtw o maximo da porcen tagcm não 
eXCI'derá 1le f/2 °/0 da suiJvrnção. 

2rt" O presente contraeto terá vigor durante o pr·azo 
de einco annos contados do dia em que começar o servi
ço da navegação, ficando estipulat.lo que valerá por mais 
dnco armos, se 60 dias pelo menos antes de findar aqucl
le primeiro período o Goví'rno Imperial não intimar á 
empreza a resolução de dal-o por findo. 

Em todo o caso quando o Governo resolva contractar 
novamrn te o serviço da navegação, a em preza terá pre
ferencia para continuai-o em igualdade de eircums
t:Jncia:-;. 

26." Antes cb assig-natura do contracto, a empreza 
depositará no Thesouro Nacional quantia igual a lO o;" 
da subvPnção annua l. Se. findo o prazo fixado para o 
''omeço 'lu :o:erviço, conforme a condição L'•, não e~ ti
Yrrf>m no por lo do Rio de Janeiro os vapores m·cc~sario.", 
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rPYertL\rit para o Estado a importancia do deposito, 11-
cando o contt·acto rescindido sem mai~ formalidade. 
Começado o serviço dentro do prazo estipulado, será 
o deposito levanta do pela em preza. 

27. a A em preza não terá direito a exigir do Governo 
algum outro favor ou isenção além das dct\ignadas nes-
tas clausulas. . 

28.a 0.;;; eiieitos deste contracto ficão dependentes do 
sua approvação pelo Governo Imperial. 

Directoria Geral dos Correios, 31 fle l\bio de 1870.
O director Geral, Lu.izPlinio deOliveira.-.T. M. Car-
1'ere, por si e como proeur:Hlor de W. H. Garrison. -
Como testcmurthas. Jostf Tn·tuliano .Monteiro de . .Men
donça, Jusé Ricardo' de Andrade. · 

A cautela n. 51 assig·nada pelo Thesourciro Geral 
mo~tt·a CJ nc os em prezar i os deposi tárão no Thcsouro nes
ta data fi3 apolircs da diV'ida pnhlit·a do valor nominJl 
dt1 1 :000,~000. 

H i o, :"H de :Ma i o tle 1870.-Plinio de Olireira. 

---
DECRETO ~. \:}:}8-m: ll DE JUNHO DE 1870. 

Autori1.a o augmcnto do C3pital da fompultia ~~\llumiu.ação agaz do 
:\lara~1hno. · ·-

Altcwlt~mlo au que l\{r. requereu a Compauhia de illn
minação a J.!aZ do ~laranllão devitlamenk representada 
('. tendo onvido o pareeer da Secção do . .;; Negocio:; do 
lmpcrio do Consrlho d1~ E.-;tado rxarado em Consulta 1ln 
7 do nwz pa~:;;;atlo: ll!•i por lwm COIH'efler-lhc pcnnisc:ão 
para PlcYar· o n~speetivo capital de 4,00:000~~ a ;);:)0:000/~, 
1icaudo de nenhum ciTeito o Di'Crcto n. :moa 1le lfi t!P 
lkzt·mt~r·o de 18mi. 

lliogo Velho Cavalcanti de AlhtHJlll'l'IJUl', do l\h•u Cou
~~·lllo~ .Ministro e Seerl'lario de Estado dos Negocio~ d:1 
.\QTÍt'nlt.ura, Comnwrcio e Obra~ Publicas, assim o tenha 
1'1\l('ndido P fa1~a t'X:.I~CIIiar. Palacio do Hio de J:uwiro, 
I'Jil onze de• Junho de miloitocrntos c setenta, quadra
~·~·simo nono da lml!'peuckncia e do Imperio. 

Com a rnhrica de Sua ~bgest:Hlt~ o lrnlh'l'atlor. 

DioqfJ l'P.líw Cavafcanfi de Albuq,rrrqw:. 

-~··------
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DECRETO N. (r.ti39 -J.)E li DE Ju~Ho DE uno. 

Approva a substilllição ·dos arts. 2.o e 10 dos estatutos da c_~_m_:
panhh de segucq~ marítimos e terrestres Fidelidade, estabe
lecida ua c-~·pÍtal d~ Im1wri;, c autoriza a mesma éÕmpanhia 
a organizar uma sociedade de seguro mutuo sobre a vida e 
a contractar a instituição de heranças, dotes e pensões. 

· Attendentlo ao que Me requereu a companhia de 
seguros marítimos c terrestres Fidelidade, estabele
cida na capital do lmperio e devidamente representada~ 
c de conform idadt~ com a Minha lmmcLiiata Resolução 
do 1. o do eot'rcnte mez, tomada sobre o parecer da 
Secção dos Ncgocios do Imperío do Conselho de Es
tado, exarado em Consulta de 4 do mez anterior, Hei 
por bem approvar a substituição dos arts. 2. o e 10 dos 
t•statutos que acompanhárão os Decretos n. os 29:>8 e 
29H3 de 4 e 25 de Agosto de 1862 e autorizar a ci
tada companhia a organizar uma soeiedade de seguro 
mutuo soure a vida e a eontr actar a institui cão de 
hel'anças, dotes e pensões, sob as bases, que coin este 
haixão, acompanhadas das modificações constantes da 
referida c<msulta. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de E:;tado dos Nego
cio~ da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em onze de Junho de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da Indcpendcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestad~ o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti dP Albnqnerque. 

Dlsposlçõe• 1 a que se rett~re o Deereto n. 0 4:;39 destu. 
data KUbstitntivas dos arts. ~.o e tO dos estatutos d" 
companhia de seguros maritlmos e terrestres Fidelidade. 

Art. 2. o A companhia durará por espaço de cincoenta 
annos conta dos desta da ta e sô pode rã ser dissolvida 
antes desse tempo, se houver sotfrido prcjuisos __.- - ·· -:-,. 
absorvão mJis de um terço do capital effectivo. ííJo\1\~~M~fi{ 
<le re~erva, ou nos casos do art. 295 do codigo co nJ.~~~~ ' ' 
c mais leis do Impel'io. 1/"~.\, ... 

/ ~'·', ' 
I V• 

( -.-.._.) 



P..tragraplw unico. O prazo ue sua duração poderá 
ser prorogado por delib~ração da assembléa geral dos 
accionistas para esse fim e:'(prcss1mente convocada, 
mediante a approvação do Governo Imperial. 

Art. tO. Dos lucros verificados nos balanços semes
traes deduúr-se-hão tã 0

/ 0 para commissão aos membros 
do conselho director e tO o / 0 para fundo de reserva. 

§ 1. 0 O restante será distribuído a titulo fle divi
dendo em Janeiro e Julho de cada anno. 

~ 2. o O premio do dinheiro e os dividendos dos 
t itulos, com que os accionistas tiverem feito suas en
tradas, não fazem _parte dos lucros e lhr.s serão en
tregue.-;. 

Palacio do Rio de Janeiro, em U de Junho de t870. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

Modificações~ feitas nas bases da sociedade de seguro 
rnutuo sobre a vida e outras operações perrnittidas 
á companhia de se,::uros tnaritimos " terrt-stre!ii t'ide
lidadc, a que se J.•efere o Decreto u. 0 4;;a9 desta data. 

L 11 A companhia Fidelidade não poderá iniciar as 
novas operações, que se propõe effectuar, em quanto 
não dupltcar o fundo social ou pelo menos o realizado~ 
dnvendo vcrilicar-se a entrada da nova quota equiva
lente á ditTe~·enç:.t entre a quantia fixada nos estatutos 
actuaes e a prescripta nesta moditiéação, logo que o Yalor 
dos encargos provenientes dos contractos de herallças? 
(lotrs e pensões seja de 100:000~000. 

2.' Supprima-se o paragrapho unico do art. fS. 0
. do 

append ice aos f~sta tu tos da companhia. 
:J.a No § 2. 0 tlo art. 23 do mesmo appendice acres

cente-se-podendo a parte que se senti r prejudicada 
recorrer ás justiças do paiz para conycnccr a companhia 
da veracidade dos documentos ou informações exigidas 
para a celebração do contracto. 

Pala cio do Rio de Janeiro, ~m 11 de Junho de 1 i70. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuqltel·que. 
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rt·,~jecto de 3ftpcnd_ice aos estatutos da cornpanhia 
Fidelidnd~. 

'flTULO. I. 

CAPITULO I. 

Art. 1.0 Alüm das operações designadas no cap. 2. o 

arts. 3. 0
, 1,. 0 e 5. 0 dos seus estatutos~ a companhia-Fi

delidade-do Rio de Janeiro~ pockrã contractar a ins
tituição de pensües, dotPs c heranças. 

Parag-rapiJo mtico. Estas operações serão reguladas 
segundo a~ idades, comi ições physieas, costumes, pro
fissões c permaneucia de resideneia elos instituidores e 
instituídos, 1lo accórdo com a tabella de l\iontfenand, 
adoptada pela companhia; e por entradas feitas an
nualmentc, ou por uma sú vez. 

CAPITULO 11. 

IIER.\:'IÇAS. 

Art. 2. o QuallJUer individuo civilmente capaz de 
conlract~·r poderá instituir uma ou mais heranças, a 
favor de uma ou mais pessoas determinadas ou in
determinadas, com tanto que a totalidade das heranças 
não exceda a 40:000~000. 

Art. 3. o O instituidor poderá designar na apolice, 
por meio dn endosso, por elle da ta do e assignado e 
rc~..:onhccido por l.abcllião, o IJcnleii'O ou herdeiros tla 
herança instituída, assim eomo a proporção ua partilha. 

ParagTa pilo uuirn. O endos:;o não sortirá e1Tei to se 
não ho11vcr sido apresentado a registro na companllia 
p!~lo instituidor ou por seu procurador. 

Art.. .1. o O insti tu ido r póde tambem dispô r por tes
tamento da herança instituída, sem neecssida(lc de 
endosso; mas, havendo endosso, este preYal&cP sohrc 
;t dispo~i,:fio Lcstamentaria. 

PARTE 11. 
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Art. 5. o Se o instituidor fallecer sem disp6r da 
herança instituída, por· qualquer dos dous modos mr.n
cionados nos arts. 3. 0 e ~. 0 , passará e~la aos her
deiros necessarios, c, não os havendo, reverterá metallc 
a favor da companhia c metade a faYor dos irmãos 
legitimos do instituidor ou filhos legítimos dos que 
hajão morrido, de fórma que a todos os filhos de 
cada um dos irmãos fallccidos não caberá mais do que 
a seu progenitor caberia. 

Paragrapho unico. Na falta de irmão . .; ou sobrinho~ 
legitimos reverterá esta metade a favor de dons Estahr
lccimentos de Caridade desig-nados pela Directoria. 

Art. H. o Tambcm poderá qualquer individuo in~
tituir uma herança a favor de determinadas pessoas 
inserindo no contracto o nome destas. (art. 2. 0 ) 

Paragrapho unico. Para cada instituído se laYrará 
uma apolice ou contracto. 

Art. 7. 0 A herança será entregue ao instituído, fal
lccentlo antes dellc o instituidor. 

Art. 8. o Se algum, alguns, ou todos os instituidos 
falleeerem antes do instituidor. cessão os effeitos do 
contracto, na parte relativa a c.ada um dos fallecidos, 
sem restituição de premios, annuidades ou entradas 
unicas. 

CAPITULO 111. 

nOTES. 

Art. 9. o Qualquer individuo poderá instituir para 
si, ou para pessoas designadas, um dote a vencer rm 
dia prefixo 

Paragrapllo unico. Para cada dotado se lavrará uma 
apolice. 

Art. 10. Se o institnidor fallccer antes de harer 
c.ompletado as entradas, c estas ~e não perfizerem na 
fórma do art. :19, terá o dotado sómentc direito a 
receber·, na época do vencimc11 to do dote, a som ma 
das entradas realizadas. 

Art. H. Se o dotado fallecer antes do vencimento 
do dote , cessão os effeitos do contracto, sem resti
tuição de premi os, annuidados ou entradas unicas. 

Art. f2. A companhia não contractará instituição 
de dotes ~uperiores a 10:ooonooo cada um. · 
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CAPITULO IV. 

PE~SÕES. 

Ar I. t3. A t·ompanllia contractará J)tmsões de data 
fi.ra, e-pensões por caso de mot·te. 

~ Lo São peHsücs de data lixa aquell~s que o ins
ti tu ido começa a receber desde um dia determinado, 
alé o do seu fallecimento. 

~ ~-o São pensões por caso de morte as que o insti
tuido começa a receber desde o dia do fallccimento 
do instituidor, até o do pen~ionista. 

Art. 1~. Qualquer individuo poderá instituir para 
si ou para pessoa ou pessoas designadas no contracto, 
uma pensão de data fixa, que não e~ceda a 1:800~000 
annuacs para ~~ada instituído. 

Art. H). Se o instituidor fallecer antes de haver 
completaJo as entradas, c estas se não perfizerem na 
fórma do art. 10. terá o insti tuido sómentc direito 
a recrber por unia só vez, e na época em que teria 
de comcç:1r a pensão, as som mas rna lizadas pelo ins
ti tnidor. 

Art. i6. Qualquer individuo poderá instituir para 
uma ou mais pnsso1s designadas no contracto, pensão . 
ou pensões por easo de morte., cuja importancia não 
exceda a 1 :80(M000 para um só pensionista, ou 3:600~000 
para todos. 

Art 17. As pensões serão pagas por· trimestres 
'encidos. 

Art. 18. Em ambas as especies de pensões, falJe
ccndo o .tnstituitlo antes do instituidor, cessão tolloil 
os efft'itos do contracto, sPm restituição de premios 1 

~mnuülades ou rn tr~das unícas. 

CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 10. Qualquer pessoa púde, por morte d~ ins- --·-·· .. --. 
~ituido~, _o_u com consentimento, ?U. na _au~cnc1a ~ - ~H. ·· ·--. 

nnposs1hlltdade deste, e até o proprto Inshtllldg~-\1~ \.:.;·: L?~t 
titnir o instituidor para fazer as entr·adas. / ,\.<_\_~\ / -\ ,,·-

/ ~·' 
I "- / 
. (>) 

! o 
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Art. ~O. As entr·adas parciaes das di versas operações 
potl<'m ser remidas todas, ou as que faltarem, I·JOr uma 
Pntrada unica. 

Art. 21. Qualqncr instituidor, quér tenha feito as 
Pntradas annualmente, quót por uma só vez, púdc 
rescindir o contrJclo no fim de cinco annos, reee
bewlo metade das rntr·adas rcalizauas, c no fim de 
dez annos recebendo dons terços. 

Art. 22. 03 instituidores de heranças ou de pensõe:; 
flOI' caso de morte devem itblruir as suas propostas 
com certidões de sua ida(le e da dos instituídos, c 
com attestaLlos de sanclc passados pelo seu medico; 
alt'•m dn se sujeitarem ao exame de sanidade feito 
pelo medico da companhia. ~~ de fornecerem pnr cs
tTipto as informações que pur Psta lhes forem pedidas. 

Art. 23. Cessão os ntfritos do contracto, sem res
tituição de prcmios, annuidadcs ou entradas unicas: 

1. o Por falta de pagamen lo das entradas nos prazos 
marcados pela apolice ; 

2 o Por falsidade dos documentos, ou informações 
exigidas. 

;f_ o Nos casos tlos arts. 8.0, 11, !8, 25 c 26. 
Art. 24. Dos lucros verificados da secç<1o que abrange 

todas estas operações, se de1luziráõ semestralmente 
10 °/

11 
para fundo de resrl'Ya especial, sendo O l'f.'S

tante incorporado na conta gf•ral (](~ lucros e prr<las 
da companhia. 

Paragra pho uni co. Este fundo de reserva, não poderú 
em caso algum ser npplicado a fins estranhos a esta 
t•sprcie de operações. 

Art. 25. O suicídio do instituidor da herança ou 
pensão por e a 5o de morte, faz cessar os ciTei tos do eon
lracto, sem restituição do:::; premios ~ aunuiuaurs ou 
entradas unicas ; a assembléa geral dos accionistas 
poderá, entretanto, nPstc pon tó, rrsolver por cqu i
dade. 

Art. 2ü. Provando-se judirialmentc que o insti
tuído concorreu directa ou indir<'damcnte para a 
morte do instituidor, perderá todo o direi to á herança~ 
dote ou pensão, que revertl'rá para a companhia. 

Art. 27. E' expressamente prohihido á directoria 
dar o motivo da rejeit,.:ão 1lc qualquer proposta. 
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'fiTULO 11. 

CAPITULO YJ. 

Art. 28. A companhia de seguros-Fidelidade-do 
Bio de Janeiro, organizará uma sociedade de seguros 
mu tu os sohrc a vida. 

Art. 2!J. A sociedade scrú regida pelo regulamento 
anucxo a Pste appcndice, depois de approvado prlo 
Governq Imperial ; e administrada pela Directoria 
da companhia-Fidelidade-~ salva a disposição do ar!. 
2~m do Codi,!.!.'O do Commereio. 

'fiTlJL() 11 I. 

CAPITULO VII. 

Art. :JO. Com o fim de auxiliar c de facilitar aos 
menos abastados as operações de seguros sobt·c a vida, 
a compallhia-Fidrliuadc-, do Hio de Jan('iro, creará 
uma C:-tixa Depositaria, na qual, tanto os interessados. 
on que o prctendão ser .. da socied:ulr• mutua, como 
os da companhia. podt•rão dt•posi lar em Jlai'Cí'llas, 110 

eoner do auno, as quantias, mais ou IlH'Hos, com que 
tcnhão de entrar· como prcmios ou annuidades, na 
fúrma dos e;-; La lu tos e rc~-Çulamcnto. 

Art. 31. A compa11hia pagará aos deposilantes um 
juro opportnJlalllCII te es t.i pulado. 

Art. :~2. O deposito da Cai\a Depositaria da com
panllia-Fidl'litlade--far-se-ha em conta corrente n'um 
Banco (art. U. o dos estalutos). 

Art. :~:L A Caixa Dcposi ta ria da companlJia- Fi
dclidadc -podpr;"t empn·star, ao jnro do dia, a qual
quer possuidor de uma ou mais apolices represen
tando E~TP..'. DAS U~ICAS IlEALIZADAS da SOCiedade de 
seguros mu tu os sobre a vida, até dous terços do valor 
rle cada apolicc; eom tanto que elle institua na com
panhia-F'idcl idade-, e na fórma do art. 2. o deste 
appendice, uma herança f'quiv;denlc á f!llantia em
prestada. 
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~ I.Q Em tal caso o end.o;;so Lie que trata o art. :L" 
serâ immediatamente feito a favor da companhia Fi
delidade , . 

~ 2. o São dispensados da clausula deste artigo os 
pos~'tlidores de apoliccs da sociedade mutua que não 
tenhão o risco de pcnla de capital, na fúrma do 
artigo do respectivo regulamento. 

§ 3. o Em quaJquet· dos casos, porém~ íkarú em 
caução á companhia -Fidelidade- a apolice da so
t:iedadr. mutlw, sobre qne tcnh;o sido feito o cmpres
timo. 

EMENDA. 

O arL. 2;) foi assim alterado peh assembléa grral 
que approvou o projecto : 

Art. 26. O suicídio do instituidor da herança, ou 
pensão em caso de morte, faz cessar og e fiei tos do 
eontraelo, com restituição dos premias, annuitbdr-. 
ou entradas unicas do instituído ou instituídos. 

Paragrapho unico .. Dado este caso, poderá a assembléa 
geral resolver por et{Uidade, quanto á herança ou 
pensão. 

DECHETO N. 4:)40- DE 15 DF. JUNHO I> E 1870. 

Faz alLPrat;ões no Decreto n. 4444 de ~9 de D~zt'mbro de 1869 que orça 
a rer.rita e fixa a despeza da Camara Municipal da t:órte para o exer-
ddo de 1870. -- · .. ---

Attendendo ao que representou a Illma. Camara Mu
nicipal: Hei por bem Concedrr-lhc autoriz1ção para, das 
sohras que se verificarem do excesso de sua recci ta 
no corrente exercício, e tla economia nas despezas mu
nicipaes, despender a quantia de 45:000;}000 na construc
çiio de um etlificio destinado ao estabelecimento de uma 
Escola Municipal de instrucção primaria; ücando para 
L'sse fim elevada a somma votada no ~ 8. o do art. 2. o do 
Decreto n. 4~\~ de 29 de Dezembro de !869 para os pro. 
prin~ munici pae~-. 
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Paulino José Soares dt~ Souza, do .Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio~ 
assim o tenha entendido c faea executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em quinze de ltÍnho de mil oitocentos c 
setenta, quadrage~imo nono da lndepcndencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

J>aulino José Soares de Sott%a. 

DECRETO N. 4141 - nl'~ 20 DE .JU~Ho n~-: t870. 

Concede a companhia que us engenheiros André Hebouças c llaymundo 
Teixeira Belfort P.ôxo organizarrm, autorização para construir uma 
doca no local em que ~e acha a capitania do porto do Mar:mhllo, 
e concluir o dique das Mem's. · 

At trndcndo ao que Me requererão os cngl•nlteiros 
André Rebouças e lh)'mundo Teixeira Belfort Hóxo~ e 
de conformidade com o Decreto n. 1746 de !3 de Outu
bro de 1869, Hei por bem conceder á companhia que 
incorporarem autorização para construir uma tloca no 
local, em que se acha a capitania do porto do Mara
nhão~ e concluir o dique das .Merct's, scgun1lo a planta 
geral sellada a tO de Agosto de 1867, c junta á petição 
inicial dos cmprezarios, mediante as clausulas l]Ul' com 
este b1ixão assignadas por Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commereio e 
Ohras Publica~, que assim o tenha en trndiLio e faça Pxe
cutar. 

Palacio do Rio de Janeiro. em vinte de Junho de 
mil oitocrnto~ c setenta, quadragci'imo nono da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com -a rubrica de Sua :Magestade o Imper~-...,\ 
/" \(~ \)~ .,. 

Diaqo Velho C1walcrmt; df' AlbU2'flt!1~J ., 
1 

1-~ 'l 
!--~-- <_f-t;!' 
I 
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•:taosulas n I( o e se •·e lere o Decreto n. 4a4f desta data. 

l. a O Governo Imperial concede á c.ompanhia, que fôr 
organizada pelos engenhriros André Rebouças c Hay
mundo Teixt~ira B~lfort Rôxo~ autorisação para con~
trnir uma doca 110 local em que se acha a capitania do 
porto do Maranhão~ f~ concluir o difJllC da~ l\lcrcês, de 
confonnidadn com a planta grral sellada a lO de Agoslo 
de 18()7,., junta á pc•tir:to inicial tlos emprnzario='. 

2. a A iucm·poração da companhia deverá vcl'ilirar··~C 
dt'ntro do prazo 1le dons annos, contados da data da pro
mHlg;u:ão do decreto de concessão, sob pena de raduca r 
esta sem mais formalidade. 

;L a O fundo capital da companhia será de 2.000:0008, 
r não po1lerá ser augnwntado on diminuído sem autor i
zar:io do governo. 

~-a O governo concede á companhia o direito de dc~ap
propriação, na fórma do d(~creto n. Hi6~ de 27 de Ontn
bro de 18;);'), dos trrr<'nos particulares, prcdios e bem
feitorias nccessarias it eousi.I'neção da doca, do diqtw" 
d;1~ suas 1lrpcndcneias. Os terrenos de marinha lhe serão 
afora1lo~ de conformi(lade com as leis vigenlt's. 

r;. a A companhia será obrigada : 
I." A cou~Lruir uma tloea pelo typo das mdltores d,· 

Loudres, 110 local em qtw está presentemcn.t.c a capitania 
do porto do Maranhão, conservando-o com profnndi
tlade Hf'eessaria á Jluc tnação, em toda :l man)~ de na v i o:-; 
do calado de cinco melros. 

A doca comprchcntlerá, além do cac~ com registros de 
ag·ua para abastecimento dos navios, comportas e todas 
as outras construcçõcs hydraulieas, t.clhciros e arma
zcns para deposito das mc1·cadorias ~ guindastes para 
t•mb3ITal-as c desembarcai-as ; vias ferrras para o seu 
11 ansporte dos eaes aos armazens, e todo o ma teria I 
nsa1lo nas docas tomatlas para typo. 

2. o A eoneluir o dique. das Mercês llaudo--lhc tliHL:'n.
sões suffkientcs para a reparação de navios que ten h <i. o 
até 80 metros de comprimento, e cinco de calado, e 
munil-o de todos os mecanismos c utensílios para o St'll 

custeio IWS melhort•s ronclicõPs. 
3. o A desobstruir os l'atÍal~s de <H:crsso á tloea c ao 

ti ittuc por meio de harcas da excavação de motlo que ustas 
construq;!it's possão sPr conslantem!~ni.P ut.ilisadas por 
na vi os das dimcnsõc:;; c calado dt•r.laradus nos paragra
pltos antcccden lt'S. 
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/f. o A construir uma muralha de altura de dons me
tros e 50 centímetro~, armada de defesas, a fim de se
parar o terreno da dóca e suas dependencias dos circum
vizinhos, de modo que só se possa entrar nelle pelas por
tas guardadas por guardas da ·atfandega. Do lado do 
mar a dóca será fechada pelo molhe exterior c pela 
comporta. 

6. a o.~ armazens da dóca, construidos pela companhia, 
gozaráõ de todos os favores e vantagens concedidos por 
lei aos armazens alfandegados e entrepostos. 

7. a Antes de principiar o serviço da dóca, a companhia 
sujeitará á approvação do governo um regulamento para 
o mesmo serviço, estabelecendo as regras necessarias 
para a cxacta fiscalização e arrecadação das rendas da 
alfandega. 

8. a A companhia será obrigada a dar no edificio da 
dóca accommodaçiJes para o~ empregados da alfandega, 
encarregados de fiscalizar o movimento das mercadorias. 

9.a A companhia fica tambem obrigada a apresentar á 
approvação do governo, tres mezes antes do começo dos 
trabalhos, as plantas das construcções que dcveráõ ser 
executa das. 

Se nenhuma motlificação fôr indicada pelo governo 
dentro do prazo de tres mczes, poderá a companhia 
proceder á execução das obras, conforme as mesmas 
plantas. 

to. a Organizada a companhia, e approvados seus esta
tutos, principiará() as obras no prazo de seis mezes con
tados da approvação das plantas, sob pena de, sem mais 
formalidades, caducar a concessão. 

H.a Dentro do prazo de cinco annos improrogaveis, 
a contar da approvação das plantas, tica a companhia 
obrigada a concluir as obras projectadas, sob pena de 
caducar esta concessão, salvo caso uc força maior, jus
titicafla perante o governo, que julgará de sua procedeu
c ia por uecrcto, precedendlf audiencia da respectiva 
Secção do Conselho de Estatlo. · 

12.a A companhia terá o direito de perceber : 
1. o Pelo serviço de cács da dóca de embarque e desem

barque c armazenagem das mercadorias c bagagens, as 
mesmas taxas actualmen te estabelecidas pela companhia 
ua dúca da Alfandega uo Rio de Janeiro. 

2. o De joia e de estadia dos na vi os que se utilisarem 
do clique, nunca mais do que as taxas actuahnentc per
cebidas no imperial dique da ilha das Cobras, em vir
tude (la taLclla que baixou com o Aviso do Ministerio da 
l\larinha de '!.7 de Novembro de 1863. 

PARTE 11. t3 
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l3.a A companhia terá a faculdade de emittir titulas 
de garantia ou warrants das mercadorias deposita das nos 
respectivos armazcns. 

Por titulo emittido cobrará um quarto por cento do 
valor das mercadorias nelle mencionadas. 

A emisHão e o uso destes títulos ~erão feitos de con
formidade com os regulamentos do governo. 

14/ A tarifa dos artigos antecedentes se considerará 
provisoria, e será revista dentro de um anno e depois de 
cinco em cinco annos pela praça do commcrcio do Ma
ranhão c npprovatla pelo governo, não podendo :'ermo
dificada de modo a reduzir n renda liquida geral da com
panhia, senão quando exceder 12% do capital empre
gado nas construcções, c no material lixo c rodante da 
companhia. f 

15." Serão cmha rcallas c tlescmba rcadas gratuita mcn te 
quaesquer sommas de di11hciros pertencentes ao Estado, 
as malas do correio, os agentes officiaes do governo, 
bem como os colonos e suas bagagens. 

:1.6." Terão livre transito, embarque e desembarq uc, 
durante as horas de serviço e cxpeuicnte, passageiros, 
que poderão conduzir volumes não excedentes de crnto 
c v in te cinco litros o pesos não maiores de trinta kilo
grammos. 

17." Se o governo entender conveniente etl'ectuar o 
n·sgate desta concessão poderá fazcl-o em qualquer 
lf~m po. 

O preço uo resgate será regulado de modo que, reuu
zido a apolices da divida publica, produza uma renda 
eL!Uivalente a 8 °/0 do capital effectivamente empre
gado. O governo estabelecerá o modo de verificar a im
portancia deste capital. 

Do preço do resgate será deduzido o fundo tle amorti
zação que houver de conformidade com a clausula 21. a 

18." o governo poderá wr um engenheiro de sua con
fiança, encarregado da 11scalização das obras da compa
nhia, e até cinco praticantes pal'a estudarem o seu sys
Lema de construcção e tle administração. 

19." Quando não se executa r q uah1uer obra ou ser v iço 
nas condições estabelecidas~ o governo os mandará fazer 
á custa da companhia. -

20." A presente concessão durará 90 aunos, contados 
desta data. Findos elles, passaràõ para o governo, sem 
indemnização alguma, todas as construcçfies, o ma teria! 
fixo e ro~ante, e bem assim os terrenos occupados pela 
com panlua. 

21." A eompaullia deverá format· um fundo tle amor· 
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tização por meio de quotas, deduzidas dos sens lucros 
líquidos, e calculadas de modo que reproduzão o seu ca
pital no fim dos 90 annos da concessão. A formação des
te fundo de amortização principiará o mais tardar, dez 
annos depois de concluídas as obras. 

22.a A companhia deverá construir um novo edificio 
para eapi tania do porto do Maranhão, no valor de vinte 
contos de réis, no lugar que fôr indicado pelo governo. 

23. a A companhia terá no Maranhão um delegado com 
piemos poderes para trata r e resolver directa e defini ti
vamcnte com a presidencia da província todas as ques
tões, ficando estipulado que quantas surgirem entre 
ella e o governo, ou entre ella e os particulares serão 
decididas no Brasil. 

2~.a As questões que se suscitarem entre o g,overno 
e a companhia a respeito dos seus direi tos e das suas 
obrigações, e não puderem ser resolvidas de commum 
accôrdo, serão decididas no Brasil por trcs arbitros dos 
quaes um será de nomeação do governo, outro da com
panhia, c o terceiro que decidirá definitivamente, esco
lhido por accôrdo de amba3 as partes ou sorteado~ oiTo
recendo cada uma deltas o nome de um Conselheiro de 
Estado. 

25.a Fica entendido qne á companhia não se concedem 
outros favores e isenções além dos mencionados nas 
presentes clausulas. 

Palacio do lHo tle Janeiro, em 20 de Junho de 1870. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO No 4~~2- DE 28 DE JUNHO DR 1870. 

Modifica as clausula' ts.a e 23.a do Decreto n. o 4492 de 2:l tle Março 
de 18i0. 

Att.nntlentlo ao que 1\'lc rcquci·eu o engenheiro Ánd ré 
Rebouças, pot' si e como r.essionario de Stcphen Busk l.~ 
Cornp., Hei por hem fazer nas clausulas 18." e 2:3.a do 
D~creto n." 449~ de 23 de Março ultimo, as scguin tr•s 
modificações : 

Do preço do resgate, a que se refere a clausula 18.\ 
será detluzitla a porção do fundo de amortização, que 
houver na occasião, em que se verifiear o mesmo resgate. 
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A primeira parte da élau~ula 23. • fica assim redigida : 
A companhia poderá ter sua séde no paiz ou fóra delle, 
com tanto que para a decisão dos assumptos relativos á 
empreza, tenha no Brasil um representante habilitado 
com os necessarios poderes para tratar e resolver direc
tamcntc com o Governo Imperial as questões emergen
tes, ficando entendido que quantas apparecerem entre 
ella e o governo, ou entre ella e os .particulares, serão 
tratadas e resolvidas no Brasil de conformidade com a 
respectiva legislação. 

As mencionadas clausulas continuaráõ a ser observa
das na parte em que não interessarem as modificações 
que lhes dizem respeito. 

Diogo V c lho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estauo dos Negocios da 
Agricullura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do 1\.io de Janeiro, 
em vinte oito de Junho de mil oitocentos c setenta, 
quadragesimo nono da lndependencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque • 

.... 
DECRETO N. 4õ42 & - DR 30 DE JU~IIO DE 1870. 

Reorganiza o serviço de ·Fazenda nos navios ~a Armada. 

!;'~Na conformidade do art. 53 do Decreto n. o 'i17:l 
tlc G de Maio de 1868, Hei por bem reorganizar o ser
viço ue Fazenda nos navios da Armada, pela fórma 
prescripta no Regulamento que com este haixa, as
signado pelo Barão de Cotegipe, do Meu Conselho • 
.Senador do lmperio, Ministro e Secrelario de Estado 
jos Negocios da Marinha, que assim o tenha entendido 
e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil 
oitocentos e setenta, quadragesimo nono da lndcpen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Cotegi7U.'. 
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Reorganização do serviço de Fazenda nos navios . da 
Armada, de conformidade com a autorização conferida 
no art. a. o da Lei n. f2ã0 de 8 de Julho de t86a. 

CAPITULO I. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

Art. i. o O presente regulamento substitue o Alvará 
Je 7 de Janeiro 1le 1797, de conformidade com o dis
Josto no art. ;j3 do Decreto n. o lH 73 de 6 de Maio de 1.868. 
· Art. 2. 0 O Oflicial de Fazenda em primeiro lugar, o 
=:ommandante, o lmmediato c o Otrlcial do quarto, são 
os responsaveis a bordo pelo serviço de Fazenda, no 
Jual comprehendem-se as espccies seguintes : Pedido, 
llecebimento, Arrecadaçl'io, Despeza., Escriptttração e Fis
cali.zaçtlo. 

CAPITULO H. 

PEDIDO. 

Art. 3. o O pedido, ou requisição pelo systema es
tabelecido no art. 67, é uma formalidade indispen
savel para que legalmente se dê o fornecimcn to. 

Haverá pedido ordinario, e extraordinario. 
~ 1. 0 E' ordinario o que se fizer pelas tabcllasres

pectivas. 
~ 2. o E' ex traordinario o que se referir a dinheiro, e 

1 obj e c tos não consignados nas tabellas. 
Este ultimo só poderá ser· satisfeito depois de jus

tificado pelo commandante da estação, ou do navio, 
e com autorinr~ão do Ministro~ da Marinha na Côrte e 
dos Presidcnte·s nas Províncias. ' 

Art. 4. 0 Nos portos estrangeiros, os cxtraordinarios 
serão satisfeitos por ordem e responsabilidade do Com
mandante mais antigo, segundo as instrurções que 
houvr.r reer.hido. 
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Art. ü. 0 Onde houver mais de um navio de guerr:l, 
os pedidos, ordinarios ou extraordinarios, serão di
rígidos ao Commandante mais antigo. 

Na Côrte devem ser apresentados ao Quartel General 
da Marinha, para que verifique se estão de accôrdo com 
· s disposições do paragrapho seguinte. 

Paragrapho unico. O tempo que tenha de durar a 
commissão do navio, e a natureza dessa commissão, 
regulão a requisição e fornecimento dos generos, quér 
se dêem pelas tabcllas, quér extraordinariamente. 

Art. 6.'' Serão depois remettidos á estação compe
tente, á qual incumbe confrontal-os com as tabellas~ e 
sa tisfazel-os o mais breve possi vel. 

Art. 7. o Nos portos se balanceará, no fim de cada mr-z, 
a receita de mantimentos, a fim de serem organizados 
os pedidos do mez seguinte, incluindo o numero de rações 
existentes nos paióes, a perfazer 3;) dias llc forneci
mento. 

Art. 8. o Os pedidos ordina rios serão apresen tauos no 
primeiro dia util de cada mez. 

Paragrapho unico. Em bem da fiscalização, os artigos 
do pedido ordinario deveráõ ser fornecidos de uma só 
vez; para o que haverá prévia intelligencia enlt'e o 
OfTicial de Fazenda e o Almoxarifado, de conformidade 
com a nota que será dada pelo Immediato. . 

Art. 9." Não existindo no Almoxarifado todos os ar
tigos constantes do pedido ordinario que houver de ser 
fci to, o Official de Fazenda lançará em pedido separado ' 
o que faltar, cumprindo á Intendencia providenciar de 
modo que o fornecimento se faça sem demoraJ depois 
do exame dos per i tos de bordo. 

~ L o Nas commissões urgentes, os artigos serão 
convenientemente examinados na propria casa do 
fornecedor, c da h i conduzidos para bordo. 

~ 2. o A urgencia das com missões será determinada 
pelo Ministro da Marinha na Côrtc, c pela autoridade 
competente nas Províncias. 

Art. 10. Serão incluillos no fornecimento os viveres, 
ainda prcstavcis, de tor·na viagem, que existirem nos 
armazens e fizerem parte do pedido. 

Art. 11. O calculo do.s nuntimcntos, llc~:'prezadas as 
fracções, será feito pelo Olllcial de Fazenda, revisto 
pelo 1m media to, e na falta deste pelo Commanuan te. 

A revisão competirá ao Escrivão do Almoxarifado, 
quando dahi proceder o fornecimento. 

Art. 12. Será feito por vales o pedido diario de pão 
e carne. 
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Estes vales, assignados pelo Official immediato e I?elo 
de Fazenda, serão apresentados mensalmente pelo for
necedor ao Commandante do naviq, que deverá exa
minai-os e rubricai-os. 

Preenchida esta formalidade, o Official de Fazenda ar
recadará os vales e cortará do livro de pedidos a re
quisição de que trata o art. 70. Esta requisição será en
tregue ao fornecedor, que a apt·csentará na estação 
competente para haver o seu pagamento. 

Art. 13. Para acquisiçãode fundos~ nos portos estran
g-eiros, e naquelles Jo Impcrio em que não houverem 
Thesourarias de Fazenda , ou Estações Fiscaes, ob
servar-se-hão as seguintes formalidades: 

L 3 Ao Commandante em Ghefe da Força Naval, ou 
a quem suas vezes fizer, apresentará o Officiai de Fa
zenda da Divisão, ou do navio, no dia 20 de cada mez, 
um orçamento da despeza necessaria para o mcz se-

. gninte, descontando a quantia que existir de saldo 
a bordo. 

2. a A' vista deste orçamento, que terá o destino 
abaixo indicado, o Commandante dará por escripto au
torização para o saque da quantia orçada. O saque será 
feito pelo Oficial de Fazenda, que igualmente passará 
letras eontra o Thesouro Publico Nacional, na fórma 
do Modelo IJ. 

3.a Estas letras ser~io cortadas de um livro de talão; 
numeradas por ordem tle da ta ; assignadas pelo Oflicial 
de Fazenda, c pelo Commandante do navio, ou da Força 
Naval, se houver; c sclladas com as armas imperiacs. 

r.: .a Devem ser expedidas em L~~ e 2. a via, sendo cada 
uma dellas acompanhada de uma carta de aviso, diri
gida pe!0 Commandantc á Secretaria de Estatlo, com o 
orçamento apresentado pelo Official de Fazenda, c cer
tificado de tres corretores juramentados da praça, que 
justifique a cotação. 

~.a Contractado directamcnte com o Governo Im
perial o fornecimento de fundos, as letras serão passa
das ao banco ou casa contractante, prescindindo-se do 
certificado dos corretores. 

Neste caso se incluirá no saque o valor da commis
são aj us latia. 

A_rt. i~ . . A remessa de dinhei~os de, navio para 
naviO, ex1stmdo elles ~m portos d1versos e sujeitos a 
um mesmo Chefe, sera fetla por um dos tres modos 
seguintes: 

1. o De prefere aGia por na v i o de guerra nacional. 
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2. o Por navio mercante, sob a guarda e responsa
bilidade de um Official de Fazenda ou da Armada. 

3. o Finalmente, por intermedio de uma casa bancaria 
ou commercial, debaixo da exclusiva responsabilidade 
do Commandan te que autorizar a remessa. 

CAPITULO 111. 

fiECEBll\lENTO. 

Art. 15. O 01ficial de Fazenda, presente o Immediato 
do navio, é o unico competente para receber dinheiros 
do Estado, que tenhão de ser arrecadados a bordo, qual
quer que seja o seu uestino. 

Paragrapho unico. O recebimento terá lugar, de 
aecôrdo com as formaliuades deste e dos regulamentos 
das repartições que fizerem a entrega. 

Art. 16. Devcráõ assistir a todos os recebimcn tos 
o 01llcíalllc Fazenda e o Immediato do navio, e na falta 
deste o Commanuante, a fim de verificarem conta, peso 
e medida. 

Paragrapho unico. Deveráõ tambcm assistir aos re
cebimentos, com os Officiaes supramencionados, o mes
tre, o L o machinista e os officiaes artífices, a Hm de 
in ler porem parecer, cada um sobre o objecto de sua 
competencia profissional. 

Art. 17. Os viveres destinados para o navio serão 
examinados pelo respectivo Cirurgião no lugar do re
cebimento; na falta deste pelo do navio chefe~ e em 
ultimo lugar por pessoa idonea nomeada pela auto
ridade competente. 

Não havendo autoridade a quem recorrer, compete 
ao Commandante deliberar como melhor convier. 

Art. 18. Os fornecimentos ue todos os artigos serão 
feitos pelos Almoxarifados, salvo o § Lo do art. 9. 0 , e o 
disposto no art. 12. 

Paragrap1w unico. Onde não houver Hepartição do 
Estado incumbida dos referidos fornecirnen tos, serão 
elles fci tos directamente por quem os contractar. 

Art. 19. Se os generos de qualtfuer especie forem 
rejeitados pelos peritos, a <fucm se referem os artigos 
antecedentes, quér no Almoxarifado, quér em casa dos 
fornecedores, serão substituídos por outros a contento 
tlos mesmos peritos; c do occorriuo dar-se -ha conta á 
Secretaria de Estado. 



Paragrapho unico. A substituição terá lugar pelo p~o
prio fornecedor, e desde que este não a faça immedta
tamente, serão os generos comprados por sua conta, 
attendida a differença em preço para indemnização da 
Fazenda Nacional, ou de accôrdo com o que estiver es
tabelecido nos respectivos contractos. 

Art. 20. Da decisão dos per i tos terá recurso o forne
cedor, na Côrte para o Ministro da Marinha, nas 
Províncias para os Presidentes, e nos portos estran
geiros para o Commandan te mais autigo; sem prejuízo 
da substituição determinada no artigo antecedente. 

Art. 2L Concluído o recebimento, dará o Immediato 
providencias sobre o embarque dos genero'3, a fim tle 
que este serviço se faça na melhor ordem possível. 

CAPITULO IV. 

ARRECADAÇÃO. 

Art. 22. Os dinheiros do Estado, qualquer que seja 
o seu destino, serão arrecadados no cofre do navio. 

§ t. o Se o cofre não tiver capacidade para toda a 
quantia, Rerá o excedente guardado á chave, em lugar 
seguro, indicado pelo Commandante. 

§ 2. o São clavicularios do cofre o Official de Fazenda, 
o Immediato e o Commantlante; os quaes, como adiante 
se determina, darão o competente certificado da arre
cadação do dinheiro. 

Art. 23. O Official de Fazenda, e no impedimento o 
seu Fiel, é obrigado a acompanhar os generos para 
bordo, e a apresentai-os ao Official do quarto, com a 
respectiva contraprova, que servirá de guia de con-
ducção. · 

Art. 2~. Os objectos perdidos por erro ou negligencia, 
no transporte ou recebimento a bordo, serão carregados, 
pelo valor correspondente, ás pessoas que forem admi
nistrativamente convencidas ele culpa. 

Art. 25. O Official do quarto , ao rece·ber os gc
neros, examinará se combinão as espccies c quantidades 
com as declara das na contraprova. _ _ _ ~·- · - .. 

Neste mesmo documento dará certificado d os ~l R,.1 ·1 f) 
objectos recebidos, não devendo por fórma rs-~~~á'dHtf 1 '''·~ 
o cumprimento deste dever. ,...'<'":_.- · 

P.lR.TE 11. ,\."\'\ 44 ..... 
/ r··,:, 
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Art. 26. Reconhecendo, (porém, ? Official do qu~rto 
quaesquer faltas com relação ao dtsposto nos artigo:o; 
antecedentes, desde logo fará dcllas menção na con
traprova, e posteriormente no livro de quartos.- . 

Art. 27. De taes faltas o Commandante do navw dara 
immediatamcnte parte á autoridade superior militar 
da Marinha, que procederá convenientemente. 

Art. 28. Ao Official do quarto incumbe dar e fazer 
executar as ordens necessarias, para os generos recebidos 
serem arrecadados nos competentes paióes. 

Art. 29. Os paióes serão fechados á chave, cuja guarda 
compete ao Official de Fazenda_, ou ao seu Fiel. 

Art. 30. Poderão ficar debaixo da guarda e responsa
bilidade temporaria dos officiacs arti!'tas, dos officiaes 
marinheiros, do fiel de artilharia, e em geral de qualquer 
official~ de patente ou inferior, que tenha incumbencia 
especial a bordo, os instrumentos c utensilios neces
sarios ao seu respectivo serviço. 

~ :1. o Haverá porém o Oflicial de Fazenda recibo no 
livro de cautelas. 

§ 2. 0 Se os objectos não forem opportunamentc resti
tuídos, o Official de Fazenda assim o fará constar ao 
Commandante_, que resolverá debaixo da sua respon
sabilidade. 

Art. 31. Compete ao Official de Fazenda, auxiliado pelo 
seu Fiel, fazer arrumar e limpar os paióes por praças 
de confiança, que para esse serviço serão designadas 
pelo Commandante. 

Art. 32. O Official immcdiato examinará frequente
mente o estado dos paióes, a fim de que se conservem 
na melhor ordem possível, evitando-se deterioração 
dos gencros, e facilitando-se o balanço mensal deter
minado no art. 7. o 

Art. 33. Quando f6r neccssaria a verificação do exis
tente em sobresalentes, dar-se-ha balanço nos respecti
vos paiór-s. 

Art. 34. A existencia de viveres deteriorados será 
authcnticada por um termo de exame, na fórma do 
art. 100. 

~ L o Em viagem, serão Jançados ao mar, se constar 
do termo que possão contaminar outros generos, ou 
prejudicar a saude da guarnição. 

~ 2. o Nos portos taes vi veres terão o mesmo destino, 
precedendo, porém, determinação de autoridade su
perior da marinha, e na falta desta por deliberação do 
Commandante. 

~ 3. o Haverá cuidado de não fazer o alijamento 
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senão llc conformidade com os regulamentos ua po
licia sanitaria c das capitanias dos portos. 

Art. 35. Serão remettidos para as officinas os objcctos 
que não puderem ser concertado~ a bordo, e para a 
estação competente os inuteis. 

Art. 3ü. Poderão ser transformados para outros mis
teres do serviço de bordo os objectos, que não mais se 
prestarem á applicação primitiva. 

Da transformacão se lavr·ará termo. 
Art. 37. Voltat:áõ aos paióes, poJ' conta peso ou me

dida: 
L o As sobras dos ma teriaes fornecidos pelo navio 

para qualquer obra ou concerto, e bem assim o que 
restar do ohjecto concertado a bordo. 

2. o Os ohjectos que tiverem sido substituídos, por 
não mais convirem na applicação em que estavão. 

Art. 38. Reconhecida~ por má arrecadação, a exis
tcncia de prejuízos á fazenda publica, em vista de 
informação, quér da Intendencia, quér do Chefe do 
Corpo de Fazenda, ou pelo exame de contas, compele 
ao Ministro resolver como fôr conveniente, ouvindo-se 
o indidado em culpa. 

CAPITULO V. 

DESPEZA. 

Art. :;u. A ~~~~spcza de hortlo terá duas classifiea1;ões: 
orúinaria, que pertence ao Livro diario de drspc::ct; 
e ex traord i na ria, ao Livro de tcrnws. 

Art. 40. A tlespeza ordinaria comprehende o suppri
mento para o uso e consumo da guarnição e para 
o serviço de bordo. 

Art. 41. Nenhum objecto á cargo do Official de Fa
zenda será entregue senão á vista de ordem escripta 
no livro diario, fJuando o objecto tiver de ser appli
cado ao serviço do proprio navio. 

Paragrapllo unico. Exceptuão-se os casos de força 
maior, como scjão lcmporaes, abalroações, naufragios 
e comba trs, ~em que a entrega do oujcc to podcrú ser 
authenticada com o documento legal do artigo ante
cedente, logo depois do acontecimento. 

Art. ~~.A ••ntrcga de objcetos p:~ra qualquer outi·o 
destino~ que não ~cja no proprio navio, se1 ;4 feita 
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á vifita de recibo passado na requisição. Nos casos de 
imperiosa necessidade do serviço, substituirá o recibo 
uma ordem escripta do Commandante, a qual ficará 
em poder do Official de Fazenda para ser resgata da 
opponunamen te. 

Art. ~3. Na prestação de contas, a ordem escripta 
do Commandante só poderá ser atlmittida em substi
tuição ao recibo por determinação da Secretaria de 
Estado, que apreciará então a validade dos motivos 
da mesma substituição. 

Art. '~í. A despeza das rações diarias será dada c_om 
as formalidades do art. Sí. 

Paragrapho unico. Das rações a praças do exercito; 
nu a empregados de outros .Ministerios, fará o Ofllcial 
de Fazenda um mappa em duplicata, conforme o mo
delo V. A 2.a via será remettida ao Quartel General, 
e por ella se haverá do :Ministerio competente indem
n ização da despeza feita. 

Art. ~5. As rações serão distribuídas pelo Fiel, es
tando presentes o Officia1 de Fazenda e o Immcdiato, 
e na falta deste um Official de patente. 

§ L o Só poderão ficar depositadas nos paióes, até a 
cn trada do navio em algum porto, as rações não rece
bidas pelo rancho da praça d'armas, nas quaes devem 
comprehemkr-se as dos criados. 

§ 2. o Sahindo o navio, as rações que não houverem 
sido retiradas dos paióes serão levadas em receita ao 
Official de Fazenda como pertencentes ao Estado. 

~ 3. o As do paiol devem ser recebidas por todas as 
praças, diariamente; tendo direito ás rações seç.cas 
sómen te os officiaes de ré e prôa. 

E' permittida a excepção para a praça d'armas, com 
as restricções expressas no ~ l. o 

§ ~-o Nenhuma ração poderá ser adiantada, nem 
mesmo a pretexto de desconto nas subsequentes. 

§ o. o Dada a circumstancia de que o pão distribuído 
ã cada praça não tenha o peso da ração, será este 
completado de modo que perfaça o total do forneci
meu to de cada rancho. 

~ 6. 0 Serão annualmente aferidos os pesos e medidas 
de uso nos paióes. 

Art. ~6. As dietas serão suppridas pelo Official de 
Fazenda, mediante requisição por escripto dirigida 
ao Immediato pelo facultativo de bordo, ou na falta 
deste pelo official encarregado da enfermaria. 

Art. ~7. A despeza de medicamentos será feita de 
~~onformidadc com o art. 117. 
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Para os navios em que não houver Cirurgião, a des
peza dos artigos de ambulancia serâ dada pelo Imme
diato no livro diario, á requisição do official encar
regado da enfermaria. 

Art. 48. Nos casos de força maior, determinados por 
eventualidades de guerra, contl'ariedades de nave
gação, ou deterioração de generos, que imponhão ao 
Commandante a necessidade de diminuir as rações 
de bordo, mandará este mencionar no termo, que 
deve então lavrar-se, as circumstancias que justifiquem 
essa deliberação, declarando-se no livro diario a re
ducção que houver sido feita nos diversos artigos de 
ração, e o tempo que durar o referido caso de força maior. 

Art. 49. A vista de uma relação extrahida do livro 
do soccorros, no qual o Official de Fazenda deverá ter 
lançado as competentes notas~ serão indemnizadas em 
dinheiro, na primeira oppottunidade de pagamento, 
as praças da guarnição, cujas rações houverem sido 
quartadas, na conformidade do artigo antecedente. 

Art. 50. A despeza do dinheiro applicado á compra 
de pão c carne verde, em geral de qualquer genero, 
por falta de cumprimento do contracto nos termos 
do art. 19, será comprovada com a factura passada por 
quem substituir o genero rejeitado; na qual attestará, 
o lmmcdiato o preço, o Cirurgião de bordo a qualidade, 
e o Official de quarto o recebimento. 

~ f. o ü Otlicial de Fazenda realizará a compra, e o 
Commantlante autorizará o pagamento pelo cofre de 
bordo. 

~ 2. o A mesma factura servirá de documento \le 
receita do genero comprado. 

~ 3. o Se o vendedor não souber ler e escrever, será 
aceita a conta que apresentar authenticada pelo Offieial 
de Fazenda, e com as formalidades já determinadas no 
presrnte artigo. 

§ 4." Em geral nenhum pagamento se fará senão 
á vista de documento original, e depois de escripta 
a contraprova. 

Art. 51. O Commandante prestará á repartição com
petente a necessaria informação, para que se dê a in
demnização de que trata o paragrapho unico do art. !9. 

Art. 52. As despezas extraordinarias, a que se refere 
o art. 39, só pmlerão ser justificadas por casos de força 
maior. 

Art. 53. Serão tambem reputadas extraordinarias 
para serem levada~ ao livro de termos as seguintes 
despeza:;: 
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1." De supprimento de viveres, ou munições navacs, 
por emprestimo, no alto mar, á navios do conunercio, 
nacionaes ou estrangeiros. 

2. a De lança meu Lo ao mar de viveres deteriorados, 
nas condições estabelecidas pelo art. 3~. 

3. a De objecto a variado, perdido, ou que cahir ao 
ma r, logo que o seu valor exeeda a :1.0~000. 

4. 3 De objecto transformado para nova applicação, 
segundo o art. 36. 

Art. õ4. Os navios promptos á seguir viagem, em
quanto se conservarem nos portos, deveráõ despender 
eom preferencia os generos arrecadados nos paióes, 
fazendo, porém, o Commandantc pedidos para substi
tuição, se houver demora que assim o exija. 

Art. 55. Para justificação da dcspeza de commis
sões, e corretagens, no saque de dinheiros é suftlcien te 
uma ordem do Commandante competente, por escripto 
c em duplicata; a qual será lançada por seu numero 
no livro de conta corrente, c terá o destino designado 
uo art. H 7 para todos os documentos desta classe. 

Esta ordem deve mencionar o numero c da ta da 
letra a que se referir. 

CAPITULO VI. 

ESCRIPTUR.\ÇÃO. 

Art.. rm. A escripturação de Fazenda a horclo será feila 
em I i v r os das ~cguin tes dcnomina1;ões : 

~
i. o de dinheiro. 

Pedidos 2. o de mantimentos. 
3. o de sobresalentes. 

4. o Livro de entrega ou remessas para o Almoxa-
rifado. 

ü. o Dia rio da despeza. 
6. o Livro Mappa. 
7. 0 Livros de Socconos c Cadernetas subsidiarias. 
8. o Alardo. 
!). o Termos. 
lO. o Livros de cautelas. 
Nos navios chefes, em portos estrangeiros, e nos do 

Imperio onde fôr ncccssario, haverá tambcm os sr
guin tes li v r os: 

lk conta corrente de dinheiro. 
J)e rl'gislro de letras. 
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Art. B7. Além dos livros snpramencionados, a es-
cripturação de Fazenda r.omprehenderá em avulso: 

Folhas de pagamento. 
Relações de fardamentos. 
Relações de luzes a Officiaes. 
Art. 58. O L o livro de pedidos tem por fim registrar 

as quantias requisitadas, e effectivamente recebidas, 
para as despezas a dinheiro feitas pelo navio, de ordem 
e sob a responsabilidade do Comn:andante. 

Essas quantias serão empregada~~ no pagamento das 
g-uarnições, engajamento de marinhagem, tratamento 
de praç.as fóra dos hospitaes de Marinha, enterr~mentos, 
acquisição de vi veres, dietas; finalmente, na satisfação 
de quaesqucr outras necessidades do serviço, conforme 
a commissão do navio e as instrucções dadas ao Com
m:.mdante. 

Art. 59. O 2. o livro é destinado á cscripturação 1los 
mantimentos recchidos a bordo, pelo modo prescripto 
no respectivo modelo. 

Do 3. o constará todo o material necessario ao ser
viço de bordo, qualquer que seja a sua denominação 
e applicação. 

Art. 60. As folhas de cada um dos li v r os de pe
didos serão divididas em tres partes ou columnas dis .. 
tinctas, . com as seguintes rubricas: 

Registro. 
Contra prova. 
Requisição. 
Serão além disso as mesmas folhas numeradas e 

rubricadas no alto das columnas Registro e Requisição. 
Art. 6L No livro t. o e 2. o de pedidos as folhas deveráõ 

conter dizeres impressos, e as do 3. o serão em branco, 
segunuo c;e vê nos modelos il, B e C. 

Art. 62. Entrelinhas, rasuras, emendas, omissões, 
cspaç.os em Lranco, e quaesquer irregularidades na es
cripluração, principalmente dos livros que servem 
para a tomada de contas, constituem faltas, que set·ão 
ôevidamen te apreciadas, c punidas conforme a lcgis
lação da 1\larinha. 

Dado um erro de escripta, será feita a competente 
rcctificação, em nota assignada pelo autor do erro e 
pelo Commandante. 

Art. 63. Todos os livros da escripturnção dos na vi.~- .. 
á excepção do livro mappa, serão numeradosj}-.ff!Õrí~ ~ M dfl · ... ,, 
cados pelo Chefe do 9o~po de Fazenda; ou pyk)s.~r'ejJ~' 1 ,.~ i,/ '\ 
gactog· por ellc commtssiOnados para es%sc. rh.~·Nct!Iante )·\ 

• . "\::) '\ \ '1- J 
' • I ç,:-./ c, / 

,. - ':) .._<..) / 

f ,_-,·:~ •• ~~ :i 

- - n\..\ /, 
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autorização assignada pelo mesmo Chefe na primeira 
folha do livro. 

Em portos estrangeiros esta formalidade será preen
chida pr.lo Chefe do Estado-Maior; ou pelo Comman
dante tratando-se de navio solto. 

Art. 64. Haverá como sobrcsalentes a bordo tanto~ 
livros em branco quantos os que constituírem o jogo 
11xado no art. 56 para a escripturação. 

Estes livros serviráõ, quando, fóra da Curte, fUr ne
cessario abrir nova escripturação, por fallecimento do 
Official de Fazenda. 

Art. Uã. Nos casos de substituição de Officiaes de Fa
zenda, por in termedio do Chefe do Corpo serão en
tregues aos nomeados os livros necessarios. 

Art. 66. A escripturação encontrada em atrazo será 
posta em dia por Official de Fazenda, percebendo este, 
á vista de com·municação do Chefe do Corpo á Conta
doria, de cada mez de receita ou despeza que tiver 
lançado, uma gratificaç.ão, deduzida dos vencimentos do 
Ofllcial de Fazenda responsavel, e regulada por uma 
tabella p!'eviamente organizada com approvação do Mi
nistro da M~rinha. 

Requisição. 

Art. 67. As requisições serão cscriptas pelo Official 
de Fazenda , assignadas por este e pelo Immedia to, 
e rubricadas pelo Commandan te. 

Deveráõ satisfazer ás seguintes exigencias: 
La Mencionar o nome e classe do navio; .o exer

cicio financeiro; as especies pedidas; por extenso as 
quantidades; e em geral quaesquer circumstancias, que 
facilitem o supprimento e aproveitem á fiscalização. 

2. • Para rações e dietas, que serão pedidas con
forme as tabellas, conter por extenso o total das 
praças; o numero dos dias de municiamento; o nu
mero das luzes necessarias, declarando-se por extenso 
no verso os generos existentes a bordo que tenhão de 
ser dcscon ta dos. 

3. a Declarar o numero de praças accrescidas e 
dos dias correspondentes, quando fôr preciso inteirar 
rações tlc mantimentos. 

4. a Relativamente a dinheiros para verduras, men
cionar o numero das praças e dos dias de forneci
mento; importancia pedida; a existente no cofre de 
bordo ; e a difTerença a receber. 
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Ar·t. 68. Fóra da Côrte e nos portos estrangeiros, 
os documentos de despeza com os navios continuaráõ 
a ser processados em duplicata, ficando appcnsa á Re
quisição a La via da factura do fornecedor; pela qual 
lhe será feito o pagamento. · 

Parag-rapho unico. Será remettida á Contadoria de 
Marinha a segunda via da mesma factura~ com a de
claração pela ·Thesouraria, e ondrl não houver The
souraria pelo Immediato, de haver sido aquelle do
cumento conferido com a requisiçãJ. 

Art. 69. As requisições, que nào tiverem especial 
classificação em algum dos livros mencionados no 
art. 56 sob os n. os L o e 2. O, pertenceráõ ao 3. o 

Art. 70. Para o fornecimento de pão c carne eon
sistirá a requisição em uma nota cscripta pelo Offi
cial de Fazenda~ assignada por este, pelo Immcdiato, 
e pelo Commandante; na qual se declare por extenso 
o numero e peso das rações fornecidas durante o mez, 
e o preço respectivo. 

Art. 71. O 01ficial de Fazenda dará sempre na re
quisição recibo do que lhe fôr entregue. 

Paragrapho unico. Nos supprimentos feitos diree
tamentc pelos fornecedores, ou de navio a navio, o re· 
cibo será a u then ticado pelo lmmedia to. 

Art. 72. Se á sahida do navio houver alguma re
quisição por satisfazer, no todo ou em parte: no pri
meiro caso será ella restituída ao lmmediato~ com 
a declaração escripta nesse mesmo documento pelo 
Escrivão do Almoxarifado, e assignada por elle e pelo 
Almoxarife, dos motivos que prohibirão o forneci
mento; no segundo caso~ as especies deficientes serão 
mencionadas pelo Olli~ial de Fazenua no recibo que deve 
ser passado na requisição, e pelo Escrivão no Registro, 
assign1wlo o mesmo Escrivão com o Almoxarife, c 
lançando o immediato a nota Confere no recibo. 

Art. 73. As requisições que voltarem ao navio~ na 
primeira hypothese do artigo antecedente, serão eol
lauas ás Contraprovas de que houverem sido separadas; 
as quaes por este modo ficárão annulladas, e bem assim 
o respectivo registro. 

Art. 74. O Escrivão da Secção communicará á In
tcndencia a cn trega das requisições, de que· tra tão os 
dons artigos antecedentes, indicando-as pelos numeros. 

A' vista da communicação, a Intendencia tomarà as 
ncccssarias notas~ para que conste o occorrido. 

l•!Rl'i 11. 
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llr.gistro. 

Art. 75. O registro serve para a conferencia, na to
mada de contas, do pedido pela requisição com o effccti
vamente recebido pela Contraprova. Poderão as quan
tidades ser alli transcriptas por algarb~mos. 

~ t.o Transcrevendo-se porém no Registro a requi
sicão de mantimentos ou dietas, deve-se mencionar o 
ex.ist.ente a bordo, escrevendo-se neste caso as quan
tidades por nx tenso. 

§ 2. 0 Para authentiear o Registro Lasta a as::;ignalura 
do OtTicial Immed ia to. 

Cou traprova. 

Art. 76. A Contraprova tem por fim demonstrar o 
effcctivamcnte recebido, ejustificar a receita doOllicial 
de Fazenda. 

~ 1. o Será escripta pelo Escrivão da Secção do Al
moxarifado por onde correr o; fo1·nccimen lo, e assig-
nada por :HJUelle empregado e pelo Almoxarife. 

§ 2. 0 1\'Ieneionará por extenso as espeeies~. quanti
dades suppridas~ c os preços em algarismos. 

~ :Lo Seril escripta e assignada pelo fornecedor, ou a 
rugo se 11ão souber escrever, quando o mesmo directa
menle faça o snppriment~ de fJuaesquer artigos con
tractados. Terá tambem a. assigna tura do 0111cial Immc
diato. 

Para os fins do presente paragra-pho será o livro de 
pedidos apresentado ao fornecedor. 

§ 4. 0 No recebimento de diulwirosserá rscripta pelo 
empregado que servir de Es;critvão, assignada por eslc 
c pelo Thesourciro ou Pagador, authenlicando linal
mentc com as respectivas assig11aturas os elavicularios 
de bordo (art. 22) a anecadaç:To da r[uanlia no cofre 
competcn te. 

~ !'l." Scrú c se ri pta pelo Ollkial de Fazenda en tn•g·a
dor, assignada por este c pelo lmmediatu, nos suppri
mentos de navio a navio; declarando em ultimo lugar 
o Olfieial do quarto do navio que der o supprimcnlo 
o destino que este houver seguido. 

Esta disposição é applicavel ao navio mercante fJUC 
transportar generos do ~stado, com a dilferença porém 
de ser a f.:on traprova a~s1gnada pelo C;.1 pi tão. 
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·~ fi. o No.~ por tu; da~ Provindas em fJUC não h ou rer 
The:;onrarbs~ on nos estrangeiros, serú cseripla por 
quem forncí~er os fundos. 

Art. 77. A Contraprova em caso algum poderá ser 
cortada da follla a que pertencer no Livro de Pedidos. 

LitTo de entrega.~. 

Art. 7K. Po1· intel'rncdio das g·uiús de entrega cor
tadas do livro tlt•s:;;e titulo ;erão rc.-1tituidos ús Pst;H~Õí'S 
competentes os inutcis, n rrnaosqucr outros ohjcctos ·IJlW 
não l'orPm nceessarios a bordo. 

Ar·t. 7U. Para essas guias haverá um livro organi
zaílo pelo syst.c~rna do livro de pedidos, com as seguintes 
dilTercncas: 

L a Te.rá o ti tu lo, de Remessa o documento qtw se cx
trahir c acompanhar o genero. 

2." Na Confl'ltptora o Esrrivão da Secção dar·:'t rc
ciho llo flllC fôr entregue. 

:{.a Na Ct'lrtc, o Ajudante do Intendente rulHit~ar:'t o 
rPeiho, ílepois llt~ confcril-o com o livro de termos da 
Sccr.ão. 

A"rt. 80. Não é permiltitlo em uma só guia mrm
cionar artigos de trem naval com os de trem de gnnrra, 
nem objt~clos tpw pertenção á mais de urna Secção <lo 
Almoxarifatlo. K;;t,~ servieo scrú feito de conformitlatle 
com as Labelias. • 

Art. 81. Immediatamente depois da entreg-a dl~vcm 
os Escrivães do Almoxarifado dar aos rcspo11saveis os 
títulos de sua descarga. , 

A falta de exeenção deste artigo será punida adminis
Lratir~mentc com a suspensão ou tlrmissão do Escrivão. 

Livro Diario. 

Art. 8:!. O Licro Diario ó consagrado a mscripção 
tlc toda a despcza de hortlo, com exr.ept;ão da exlraor
dinaria a tJUC refere-si o art. 39. 

Ahi serão cscriptas c assignadas pelo Oflicial do quarto, 
durante esse ser· viço, quaesquer ordens para o for
necunento de sobresalentes. Poderá, porém, em oc
casião de faina geral, o proprio Otncial de Fazenda es
«Tt~ver a ordem, que será depois Pxaminada f' assi.~·nada 
pf'lo OITII'i:tl dt• qnnrto. 
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Fúra do serv1ço do quarto nenhum Official púde auto
rizar despeza; á excepção do Immedia to, nos casos 
previstos neste regulamento. 

Art. 83. A assignatura do Commandante póde ser 
posterior á entrega do objecto ; em todo caso, porém, 
JUstitica a despeza pela conferencia, que clle deve 
effectivamente fazer do Livro Diario com ·o caderno 
dos quartos, a fim de salvar a sua responsabilidade 
e evitar dispendios desnecessarios ou excessivos. 

A declaração da Despeza será feita, sob esse titulo, 
e dist.inctamen te, no caderno dos quartos, a fim de 
fac i li ta r a conferencia que fica determinada. 

Art. 8~. Relativamente ao abono de rações, a or~em 
será de vespera escripta pelo Immediato, tendo ein 
vista o alardo e a competente tabella. 

Deverá aquelle Official regularmente fazer, não só 
as declarações que se achão explicadas sob o titulo 
observações no Modelo ~~' como quaesquer outras que 
occorrão á sua intelligencia, e lhe pareção de utili
dade para a fiscalização. 

Art. 8iL Do fardamento far-se-ha lambem asscn la
mento, com a denominação e quantidade de cada uma 
das peças, e o numero da relação que autorizar a dis
tribuicão. 

Bem· assim serão notados, por numero c designação 
de peças, os colxõcs e roupas de enfermaria lançados 
ao mar, por convenienci:ls da hygiene; as quacs o 
Cirurgião especificará no mesmo Livro Diario, as
signantlo com o Commandante c o Irnmediat.o. 

Art. 85. Pertencem ainda ao I.ivro Diario, mediante 
ordem cscripla, que o Commandan te assignará com o 
lmmediato: 

i. o A despeza por consumo de objecto inutilisado, 
ou extraviado, uma vez que no maximo o seu valor 
seja de tosooo. 

Ficará O. todavia em deposito e inscriptos sob o ti tnlo 
Arrecadação os mcLacs de applicação nas olTicinas, qtw 
f'n poderem aproveitar dos mesmos ohjectos. 

2. o A polvora e morrão para o gasto dia rio, e as velas 
para luzes ex. traordinarias. 

A despeza deste 2. o numero será lançada por quin
zena, com as explicações estabelecidas para a de~peza 
ordinaria. 
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Livro Mappa. 

Art. '67. No Livro Mappa, destinado á demonstração da 
receita c despeza, é obrigatoria a nomenclatura otnclal 
d::ts tahcllas de fornccimen to. 

~ t. o Nesse livro com dizeres impressos, será diaria~ 
mente mencionado tudo quanto sr receber e despen~ 
jer, a fim de que se possa facilme1-.:te balancear a conta 
do Official de Fazenda. · 

§ 2. o Os documentos justificativos de entregas, quaes
quer que elles sejão, serão lançallos precisamente na 
data do seu recebi atento; o que deverá constar de nota 
escripta pelo Ofiicial de Fazenda nos mesmos docu
mentos. 

Art. 88. Pertencem á Receita: 
t. o Os artigos fornecidos pelos Almoxarifados e pPlos 

particulares. 
2. o Os objectos manufacturados, ou transformados a 

bordo, e os recebidos de outros navios. 
3. o Em geral todos os objec tos que pertonção ao 

Estado, quér scjão do proprio navio, <Juér tonhão 
outro <Jcstino; feita destes ultimos, sob a rubrica 
A ent1·egar, a conveniente discriminação. 

4. o A quantia mensal reccbith para compra de ver~ 
duras. 

Art. 89. Prcstão ao Livro Mappa justificação de 
despeza: 

L o O Dia rio d~' Dcspeza. 
2. o As relações de fanlamen to. 
:L o Os Termos. 
4. o Os rceiiJos de entregas fci tas a na vi os c :w Almo-

xarifado. _ 
Paragrapho unico. Documentos de outra cspecie s1í 

po1lcrão ser a ttend idos, prcccdcwlo informações da Con ~ 
tadoria c do Clwfe do Corpo, além de autorização da Se~ 
crctaria de Estado. 

Art. 90. A despeza de mantimentos será encerrada 
no fim do mcz e confrontada com a recci ta. 

O saldo indicado pela escripturação será depois rceo
nhec~il.Jo pelo Immedia to, que fará pesar c medir o~ 
generos existentes. Este procedimento constitue o 
balanço de que trata o art. 7." 

§ L o Se o saldo coincitlir com o existente nos paiôes, 
sc•r:'t tr:wsportado ú folha immetliata do Livro 1\Iappa, 
p:1ra ser al.lcndido na requisição tlo mez se!-nlÍJJtc. 
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~ 2.u Se houver rxces:-::o será tlehitado ao Officbl de• 
F:1zenda. 

~ 3. o Se houver faltas, serão especificadas no caderno 
dos quartos. O Immediato dará do occorrido parte ao 
Commandantc, o qual a lransmittirá, com o seu parecer, 
á Secretaria de Estado, por intermedío do Quartel Ge
neraL 

~ 4. o Da ditferença que existir para mais ou para 
menos se lavrará termo, especificando a qualidade 
n quantidade dos gencros encontrados. No mesmo 
Livro Mappa haverú referencia ao numero do termo, 
e ao caderno dos IJUartos na data em que tratar do 
facl.o. 

Semelhantemente se proce1lerá com rcft•rencia ao 
disposto no art. 33. 

Livro de Soccorros . 

Art. 91. Os livros tlc soccorros serão escripturados 
pelo Oflicial ijc Fazenda. Destinão-se ao hh•lorico da 
vida offieial de cada uma das praças de hordo, quahp1cr 
que seja a sua ca tcgoria, coruprehcudcndo portanto os 
cselarceimentos que puderem preencher semelhallte 
fim. 

Servem ainda para verificar o estado da guarnição 
tlo navio, ú entrada c sahida dos portos. 

Art. 9!. Incumbe ao Oriicial Immediato transmittir 
ao tle Fazenda as notas <JUC ti verem de ser lançadas 
por ex tenso, ou resumidas, nos livro~ de soccorros. 

~ 1. o Além de outros que cstcjão de accórtlo com 
o disposto no artigo antecedente, são proprios daqurlk~ 
I i v r os os seguintes esclarecimentos: 

1. o Nomeações, eom as notas das repartições compe
tentes. 

2. 0 Ordens de embarque, desembarque, ou de pas-
sagem para outro navio ou serviço, no mar ou em lena. 

:3. 0 Baixas para o hospital. 
'"·o AI tas 1lo hospital. 
r>." Abonos de d inliciro, fardameu to, premios, e te. 
Ü. 0 Ordem do dia, louvando ou advertindo. 
7. 0 Notas de fallccimntlo, deserções, prisões, ca~

tigos, rcprelwusões, elogios do chefe mil i ta r ou do 
commandantc do n:.nrio, eom especificação dos factos. 

R.o Nome, lotação, classr, armamrnlo, P resumid:.t
mPnle as commissões dn navio. 

8 2." A~ d:tlas· ~rr:io <'S('I'iptas por 1'\IPnsn. 
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~ :J. o Cat.la nota ou lançamento diJl'ercnte será assig-
nada pelo Otllcial de Fazent.la. , 
~ ~-o Além da assignatura t.lo Official t.le Fazenda, serão 

obr·igatorias as do Immediato e do Commandante em 
todos os lancamen tos do Livro de Soccorros. 
. ~ 5. o A pr~ça que receber dinheiro, ou qualquer ob
Jecto, prestará sua assignatura, no caso t.le saber ler e 
escrever. 

~ 6. o As verbas para o pagamcn to serão lançadas na 
C6rte pela Contadoria; nas Províncias pelas Thesou
rarias; c nos portos estrangeiros pelo Official de Fa
zenda qnn s!'rvir de P;1gador. 

Art. U3. Os llocumcntos levados aos livros de soe
COITos lira ráõ arehivados a l.Jorllo sob a responsabili
dade do OIIicial de Fazenda, n por occasião do desarma

, mento uo navio serão remettiuos á Contadoria ue Ma
rinha. 

Cadernetas. 

Art. H1. Todos os esclarceimentos, excepto o 8." do 
~ 1. 0 art. U2, proprios do Livro de Soccorros, serão 
lauçados (~lll livro especial e subsidiario com a deno
minação de Cadcrnela. 

~ 'i. o A esGr·ipturação por bordo será fcitá pelo 
Ollidal de Fazenda, e esgota<la em uma Caderneta con
tinuará em outra para os assentamentos <le um mesmo 
individuo. 

~ 2. 0 Na organização da folha de pagamento serão 
conferidas pelo lmmediato as notas da caderneta com as 
correspondentes do livro de soccorros, e para em resumo 
;l uthel' ticarem-se todas as alterações do mez findo bas
tará que então assigncm com illf uelle Oillcial o de Fa
zenda e o Cummandan te, de conformidade com 03 mo
delos. 

~ 3. 11 Na Côrte, as nomeaçües, guias, a ttestndos, e 
outros durmnentos de igual imporlancia, de costume 
pas~atlos em avulso, serão dados pela autoridade com
petente na Caderneta do oflicial ou praça a que referi
rem-se, dcsdr, logo produzindo os devidos elfeitos na 
ma ri' h a (I o scn i co. 

Art. ms. Hela"tivamcnte ús Cadcrnr,tas devem ainda 
ser observ<ulas as scguin tcs disposições: 

1.a Serão forneci<las pela repartição competente; 
rcmettidas com as praças, official ou qualquer outra 
de borcto, no movimento f(Ue tiverem por convcnienda 
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do serviço; u voltaráõ com as mesmas praças, tlada 
nova commissão. 

2. a Por occasião de desembarque de ofliciaes de di fie
rentes classes, serão apresentadas, em primeiro lugar 
ao Chefe respectivo para serem extrahidas as notas no
cessarias, e por esse Chefe depois rcmcttidas á Conta
dor ia da Marinha, que lh'as devolverá, feito o ajuste de 
eontas pela fórma até aqui praticada com a guia tle 
desembarque. 

3. a Scrviráõ de escusa á praça de bordo, marinheiro, 
carvoeiro ou foguista, voluntario, engajado ou recruta, 
que obtiver desembarque na Côrte ou nas Províncias, 
lançando-se-lhes a competente nota de final pagamento, 
que será fci to por meio de folha, á vista do Livro de 
8occorros . 

.i. a Com referencia a Imperiaes Marinheiros e sol
tlatlos tio Batalhão Naval, serão remettidas aos Comman
!lantcs respectivos para os fins legaes de ajustamento de 
contas, que será feito por meio de folhas de pagamento, 
Hcando alli archivadas até novo destino das praças; e 
por ultimo snbstituirúõ, com a tledaração competenln, 
ús baixas que .até <U{Ui st~ passavão em tlocuml'nlu 
avnlso. 

ti. a Serão enviadas á Con ta(loria ele Marinha, nos casos 
de fallecimento ou deserção de qualquer praça de bordo, 
a fim de reconhecer-se, pela escripturação feita, o de
bito que haja para a Fazenda, e providenciar-se sobre 
a indcmnização pelo producto do espolio, quanuo não 
scjão suflicientcs os soldos c vencimentos em atrazn. 

6.a Terminado pela Contadoria t> processo que Hea 
exposto, voltaráõ á repartição ou quartel a 11ue per
tencerem, onde Hcaràõ an:hivadas. 

7. a A' Capitania tlo Porto, na Gôrtc, incumbe are h i v ar 
as Cadernetas das praças de mal'inhagem. 

Art. 9B. Opportunamentc serão forneeiuos livros 
do modelo 11, para o fim pt·evisto no~ L o do art. 9~, 
e para os assentamentos de recrutas ou praças enga
jadas fóra da Côrtc. 

ParagTapho unit:o. o valor tlas ca~lcrnetas extra
viadas será indemuizatlo pelo causador do damnu. 

Alardo. 

Art. 97. O alardo é o livro privativo do lnunetliatu; 
por elle escripto ou por outrem debaixo de sua respon
saiJilhladc, porém nunca pelo 011icial de Fazenda. O seu 



EXECUTIVO. 3()1 

fim é prestar á.s despezas consignadas no Livro Diario 
meios de verificação, naquella parte, que depende prin
cipalmente do movimento diario da guarnição. 

Deverá por isso declarar os nomes, postos e classes
de todas as praças de bordo, o numero das que tiverem 
de ser municiadas no dia seguinte, as alterações que 
se derem, e as demais occurrencias que vão de accôrdo 
com as obrigações fiscaes do lmmediato. 

Art. 98. Nos casos de duvida, poderá ser consultado 
o alardo para confrontações com o Livro Diario, na 
tomada de contas. 

Livro de Termos. 

Art. 99. O livro de termos (com relação exclusiva 
ao serviço de Fazenda) é destinado á inscripção das 

· despezas cxtraordinarias, de conformidad0 com os 
arts. 39, 52 e 53. 

Art. 100. O termo l'erá escripto pelo Official do quarto, 
que assignará com o Commandante do navio e o Official 
Immediato. 

Com relação a viveres deteriorados, assignará tambem 
o Cirurgião de bordo. 

§ L o A ordem da autoridade que o mandar lavrar, 
e totlas as circumstancias do acontecimento serão 
ahi transcriptas, a fim tle que se possa bem ajuizar do 
facto c da necessidade de semelhante documento. 

~ 2. () Se tiver por motivo a deterioração ou transfor
mação de algum objecto, cujo valor exceda a lOJOOO, dirá 
o destino ou applicação que se lhe der. 

~ 3. o Tratando de emprestimo de mantimentos, ou 
quaesaucr outros artigos a navio mercante em viagem, 
set·á tambem assignado pelo Capitão do mesmo nàvio. 

Do termo a que se refere o presente paragrapho dar
sc-ha uma cópia ao navio recebedor, e será outra rc
mettida á Secretaria de Estado, a fim de reclamar a 
importancia do fornecimento despendido. 

~ 4. o Nenhum termo de dcspeza será válido sem 
approvação da Secretaria de Estado, que pre~·iarnente 
os rernetterá á informação do Chefe do Corpo de Fa-
zenda. -

Art. 101. Os termos de armamento e desarmamento 
serão la VI'ados no livro de soccorros pelo empregado · 
que assistir á mostra. Devem declarar as ordens~--- - --~---~ .. 
ceb~d.as c mais occurrcncias que tiverem rela5-~~ C\~ M .1 ,?,/ · 
o tacto. ~,/·-:;}1.~,"-S)~ \) 

PA:fiTE 11. I • 4" 
,· ·-~' 
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Livro de Cautelas. 

Art. t.02. As cautelas, de qne trata o art. 30, ser~o 
passadas em livro proprio, organizado de conformi
dade com o modelo .I. 

Resgata do o objecto, o Official de Fazenda entregará 
a cautela, cortando-a do talão respectivo. 

Folhas de pagamento. 

Al'l. !03. Os Officiacs <la Arma~a c elasscs anncxn~, 
Lrm assim to<las as praças emlJarca<las nos navios da 
arma<la, serão pagos poe folhas ou relações de paga
mento, as quaes, organizadas mensalmente, á vis la <lo 
livro Je soccorros., pelo Oflicial de Fazenda, serão as
signadas por este, e pelo lmmediato quando não deva 
exercer as funcções de conferente, e pelo Com
mandante quando não tenha de autorizar o pagamento: 
tudo na conformidade das disposições seguintes. 

Art. !04:. As folhas e os livros de soccorros serão di
rectamente enviados â Contadoria da Marinha na Côrte, 
ás Thesourarias nas Províncias, e ao navio chefe em 
portos estrangeiros, a tlm de verificar-se: 

i. o A exactidão do calculo em get·al, c particular
mente de cada um dos descontos. 

2. o A clareza c authenticidade das notas lançadas, 
nos assentamentos. 

:to Quaesquer outros esclarecimentos, que dêem ás 
relações a legalidade precisa. 

~ 1. o As faltas que s~ reconhecerem serão concer
ta{las á tinta difTerentc, quando possa dispensar-se 
a organização de novas retiç_ões, e desde Jogo serão 
postas no livro de socGorros' as competentes veruas 
para o pagamento. 

Concluida a verificação, como fica estabelecido, c 
reparadas, na fórma do art. 62, as faltas encontradas 
nos livros, o Conferente, sob. sua rcsponsalJilidade, 
lançará nas mesmas folhas a seguiu te nota; 

« Confere com os livros de soccorros, e importa 
« na quantia de .. /) ... (por exte'nso), liquida de . . I$ •• 
« (por ex tenso) de descontos » 

~ 2. o Nos portos estrangeiros será Conferente o 
Secretario do Commandantc dás Forçag, c o lmme
«iato nos navios soltos. 
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Esta Llisposição é applicavel a todos os documento5 
que justificarem despczas de dinheiro. 

Art. J.O:J. As relações rubricadas pelo chefe da repar
tição, onde se tizer a conferencia, serão apresentadas 
a quem competir, para autorizar o pagamento; oqual, 
quér para os officiaes, quér para a guarnição, será 
sempre feito á bordo, em acto de mostra, c no dia pre
cisamente tlesignatlo, com as seguintes formalidades: 

i. a A presença á bordo do Pagador c do seu Escrivão. 
2. a Chamada pelo livro de soccorros, e declaração 

de identidade de pessoa pelo Immcdiato do navio. 
:3. a Pagamento em mão propria, c nunca de outro 

modo; aos Chefes c Commandantes na camara, aos Otli
ciaes na praça d'armas. 

4. a Com relação ás praças de marinhagem c de pret 
o signal -Pg .- posto pelo Escrivão do Pagador na 
follta, immmliat:.nnenle depois de feito o p:1gamenlo 
á cada nrara. 

r;. a co·m i·ela~~ão ao offieial tlc qualrpter classe, qui
tação deste cscripta por seu proprio punho no lugar 
competente da folha. 

6. a Declaração cscripta c assignada pelo Eserivão 
nos livros de soccorros, com refcrcncia á cada praça, 
uos seguintes iermos: 

« Pago no dia (tantos).)) 
7. a Annullação pelo mesmo empregado c no mesmo 

livro, da verba de que trata o ~ 6. o do art. 92, pela 
seguinte nota, quando a praça não comparecer: 

« Não compareceu.» 
E será exposto o motivo flo não comparecimento, 

por informação do Imme(lia to. 
A pra~:a impedida só poderá receber pela proxima 

folha ~·cral 1lt~ pagamento. 
A drcumsianeia de achar-se a praça IH'CSJ á bordo 

uãn a inhilJO de comparecer. 
Art. J.Oo. Concluido o pagamento, serão as folhas 

respnc ti v as immcdia ta mente encerradas pelo Escrivãc 
do Pa~ador, com declaração nominal das praças quE 
não tivcr2m acudido á chamada. 

Parag-rapht~ unico. No exterior será este processo 
feito }H'Io Ollicial dt• Fazenda pngador, que assignarácom 
o Commandanle c o Iwmecliato. 

Art. 107. As praças que, tendo sitio relacionatlas, 
não forem, entretanto, pagas, por haverem passado de 
navio, ou regrcssatlo aos quarteis, lnvaráõ nas Cadernetas 
11nta du ultimo pagamcuto rcaliz;ulo; e cnl.r;trúõ 11:1 pri
Hl!'Ír:l fnlll:l ;I'Ltl pua satisf:uJtn do lf\lC se llws dever. 
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~ 1. o Ás que desembarcarem se fará o ljuste de 
contas por folha especial, processada de modo identi~o 
á folha geral. O pagamento, porém, terá lugar na Pa
gadoria da Marinha, onde comparecerá a praça acom
panhada do Immedia to e do Official de Fazenda, deven
do este apresentar o livro de soccorros, e aquelle 
declarar a identidade da mesma praça. 

§ 2.• Nas Províncias proceder-se-ha de modo ana
logo, quando por ordem da autoridade competente 
tf'nha (}n desembarcar alguma praça. 

~ :3. 0 No exterior procederá o Commandante de accôr
do t~om as instrucÇÕI)S que houver recebido. 

Art. 108. As ditferenças em prejuízo da Fazenda, 
l'l'couhecitlas em folhas, serão satisfeitas por quem, na 
f<~rma dos parag-raphos do art. :l04, houver conferido 
as mesmas folhas. 

Se· a ditTerença fôr devida á praça, scr~lhe-ha indcm
nizada. 

Para execução do artigo anteccdcn te serão mensal
mente rc.mettidas á Contadoria as segundas vias das 
folhas pagas nas Províncias, ou em portos estrangeiros. 

AI't. 109. D'ora em diante, por folha especial, serão. 
mcnsàlmente pagas em dinheiro, segundo o valor fixado 
no orçamento, as rações ele velas a officiaes. 

Essas folhas serão organizadas pelo Official de Fazen
da, sobre csclarecimen tos dados pelo Immcd ia to, á 
vis l.a do livro de soccorros, c por ambos assignadas. 

No caso de desembarque, o processo correrá pela Con· 
tadoria, liquidando-se a Caderneta. 

Art. HO. Será debitado no livro de dinheiro pelo Im
media to do navio ao Official de Fazenda o agio prove· 
niente da troca de moeda mctalliea para fac,ilitar os 
pagamentos. Este procedin~ento.deverá constar do ba
lancete mensalmente remettillo á Contadoria. 

/Jai:ras JWra o hospital. 

Art.. 111. As baixas para os hospltaes, quér do. Estado, 
quér particulares, serão passada~ pelo Cirurgião, que 
as assignará com o Official immediato na Caderneta 
da praça;- official, soldado, ou marinheiro. 

~ :l. o Na falla de Cirurgião, t:;screvcrá e assignará 
o Immcdiato, e uão estando este presente, o Official 
do quarto. · 

~ 2. o Nos casos de de~astrr,. l'OLlerão .e'-' las furmali
d:tdt·~ ~~'r preencllida~ depois. 
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~ 3. o Dada a alta, o Direetor do hospital entregará 
ao oflieial, de qualquer classe, a sua Caderneta, men
cionando ahi esta uccurrencia. 

~ 4. o As caderneta~ das demais praças, com analo~a 
menção, serão rcmettldas com segurança ao re5pectt
vo navio; na falta deste ao Commandante mais antigo 
que se achar no porto; por ultimo á autoridade de 
marinha que ahi existir, para lhe dar destino_, de con .. 
formidade com o arti~o seguinte. 

Art. H2. O Commandante se entenderá com a auto
ridade competente da localidade em que se achar, para 
que a praça, com a respectiva Çadcrneta, te!lha o destino 
conveniente no caso do naVIo ter de deixar o porto. 

Relações de fardamentos. 

Art. ll3. As relações das peças de fardamento para 
o terno de cada uma das praças da guarnição serão 
organizadas pelo commanclante da respectiva divisão 
de roupa, nas occasiões de mostra. 

Assignadas pelo di to official e rubricadas pelo Imme
diato, irão a despacho do Commandante, c o Official de 
Fazenda fará entrega das peças requisitadas, obser
vadas por·t~m as seguiu tcs formalidades: 

La Nenhum fornecimento excederá a dous tert;os da 
soldada de um mez. 

Exceptua-se o que se fizer ás praças de marinhngem, 
por occasião de alistarem-se no serviço. 

2. a Serão abonadas de preferencia as peças de roupa 
mais necessarias á praça, dando-se-lhe nos mezes subse
quenttJs as que não obtivera no anterior por força do 
disposto na condição L a 

3.a O abono será immediatamente notado no Livro 
Diario c na Caderneta da praça, d'onde passará para o 
livro de soccorros. 

4.a Os prejuízos á Fazenda, por excesso de forneci
meu to, serão pagos pelo Cornmandan te c pelo hnmedia to 
do navio. 

t>. a Na conferencia das folhas de pagamento, a Con
tadoria verificará se os abonos forão feito~ de confor
mitlatlc com o tJUn fica determinatlo; c no caso dn 
abuso dará conta à Secl'ctaria de Estado. ----. 

~rt. ill. As relaçõos tle fanlamcnto, numeraua~ 0 ;~ ;.1 .~ p ·-., 
gutdamente, serão apresentadas peloOtnt.:ial de U~~~\l~ u~\ · ' 1 "~ 
ua pn'slac:.áo de conta:-:. / _,..\\\.\.' 

/ 0\'' 
I '~ 

( ("\~-
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Art. il~. Serão vendidos em leilão o fardamento e 
mais obje~tos das praças que fallecerem ou desertarem, 
recolhido o producto ao cofre do navio3 até que tenha 
o destino legal. 

Ficará consignada a venda no livro de soccorros, 
descripto o numero de peças e mais circumstancias 
notaveis. A importancia irá ao Livro Mappa sob o titulo 
«Bens de defuntos e ausentes. • 

Da oceurrencia dará o Commandante participação ao 
Quartel General, c chegando á Côrtc o Official de Fazenda 
entregará o dinheiro á rcparti«;ão competente. 

Livro de conta corrente de dinheiros. 

Art. H6. Para a C!;cripturação tlos fundos de que 
trata o art. 13 haverá um livro especial de conta cor
rente, cscripturado conforme o Modelo K, guard:Hlas 
as sc~uin tcs regras: 

La O livro de pedidos de dinheiro c o registro das 
letras comprovará a reeci ta. 

2.a Na despcza é sufficientc consignar o numero do 
documento e a respectiva importancia. 

Art. il7. No fim de cada mez se (echará a conta, e 
depois de examinados os lançamentos á vista dos docu
mentos, será veriticado o saldo existente pelo Comman
dante do navio. 

Em seguida se extrahirá um balancete. para ser 
enviado eom a 2. 3 via dos doCumentos á Contadoria 
da Marinha. 

Á esta incumbe classificar a receita c a dcspeza ue 
aecôrdo com o orçamento, c mensalmente apresentar á 
Secretaria de Estado um rclatorio drcumstanciado 
sobre a lcgalidaue c moralidade das d~espezas fci tas. 

Registro de letras. 

Art. ll8. Haverá um livro, conforme o Modelo L, 
de onde se cortaráõ as letras que se tiver ue sacar. 

No talão desse livro Hcaráõ indieauos: 
L o A importancia, não só ein moeda do lmpcrio, mas 

tamhem na especie metallica em que forem suppridos 
os fnntlos. 

':!." U c a mhio, da ta e lugar ondo sn Hzel· o saque. 
:L" A entrada para o rofreda quantia rercbida. 
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Paragrapho unico. As quantias serão escriptas por 
extenso, e bem assim se repetirá em algarismo o valor 
que lhes corresponder no systcma monetario,do Imperio. 

CAPITULO VII. 

FISCALIZAÇÃO. 

_ ~rt. 119. E' indispensavel para sahir.em de bordo 
obJectos, !fUalqucr· que seja o seu dcstmo , um do
cumento, assignado pelo Immediato c pelo Official de 
Fazenda, com as declaracões neccssarias ao nsco. 

Pela execução do prcsénte artigo nea dircctamcnte 
responsavcl o Official do quarto. 

Art. 120. Nenhum objecto será devolvido á estação 
cornpcten te sem a guia de que trJ ta o art 78~ na qual 
se declare conta~ peso e medida. Esta verificação s1~rá 
feita, na presença do lmmediato e do Official do quarto, 
pelo Ollicial de Fazenda, ou com autorização deste pelo 
seu Fiel. 

~ 1. o Na repartição competente se lavrará termo 
do recebimento, e, acto continuo, dar-sc-ha recibo ao 
Official tle Fazenda na fórma do art. 81. 

§ 2. o No verso desse termo farão opportunamente 
os peritos a classificação dos objectos recebidos, pela 
qual terá recci ta o Almoxarifc. 

Art. 121. A mostra de desarmamento não terá lugar 
emquanto existirem objectos á descarga, devendo atú 
final entrega permanecerem a bordo o Commandantr, 
o Immcdialo, o OfTicial de Fazenda, o seu Fiel, c as 
})raças nccessarias para o referido trabalho. 

Art. 122. No desarmamento do navio, os livros lla Fa
zenda c mai~ documentos serão relacionados c directa
mente rcmettidos ao Chefe do Corpo pelo Commamlantc. 

~ 1. o Procc<lcr-se-ha ele modo idcntico, nos casos 
de subs ti tu ição ou mor te do Officia I de Fazenda. 

§ 2. o A escripturação atrasada será posta em dia 
sob as Yistas do Chefe do Corpo, c de accórdo com 
o disposto no art. ü6. 

Prestação de contas e inventarias. 

Art. ::1.23. Ordinariamente os Otnciaes de Fazenda 
prcstaráõ contas no fim do anno Hnanceiro: c ex-
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traordinariamente, no caso de serem substituídos, ou 
quando f(}r conveniente, por ordem da Secretaria de 
Estado, e á requisição da Repartição Fiscal ou do Chefe 
do Corpo de Fazenda. 

Taes contas serão encerradas por inventario, re
conhecendo-se o existente. 

Art. l2í. A respeito dos inventarios, devem se1· 
particularmente attendidas as seguintes disposições: 

t. a Na COrte serão feitos por Officiaes de Fazenda, 
pr·eferindo os reformados , nomeados pelo respectivo 
Chefe, c assistindo sempre o lmmeúiato. 

O Chefe inspeccionará este serviço, pelo que com
parecel'á a bordo quando julgar conveniente. 

2.a Nas Províncias por Olllcial de Fazenda, que não 
pPrtença ao naYio, e na falla delle por empregatlos da 
Thesouraria, assistindo sempre o Immedia to. 

3. a Além da classificação, nomes e preços dos objertos 
encontrados, deveráõ conter as notas ou esclarecimentos 
que o inventariantejulgar convenientes á salvaguarda 
dos in ter esses da Fazenda. 

4. a Serão em duplica ta, assignando com o inven
tariante o Official de Fazenda recebedor, aquelle que 
tizer a entrega e o Immediato do navio. 

~.a A La via servirá para a tomada de contas. 
A 2. a via, depois de examinada pelo Chefe do Corpo, 

sPrá por ellc remettida dircrtamentn ao Oflicial de 
Fazenda, para escriptural-a no Livro l\lappa, na mesma 
tl.ata em que a houver recebido. 

6. a Serão attendidos os .recibos dos objectos que 
existirem em concerto nas omcinas. 

7. a Os recibos supramencionados, no caso ele kuhs
tiluição do Official tle Fazenda,~caráõ com o substituto, 
para reclamar os objectos; e o rra·spasse escripto pt'lo 
irnentariante será assignauo por elle, o Official de 
Fazrnua entrcgatlor e o Immediato do navio. 

s.a Os inuteis não serão comprchendidos nos in
vcn la rios, toda vez que puderem ser remettidos ás es
tações rompeten tes. 

Art. 125. A receita e despeza serão feitas por 
conta do novo Ofllcial de Fazenda, desde que começar 
o inventario. 

Paragrapho unico. Do diario da despeza se extrahirá 
nota dos gcneros e mais artigos despendidos, para op
portunamente figurarem em additamento aos encon
trados a bordo pelo inventariante. 

Art. 126. Dada a necessidade de inventario, por 
substituição de rcsponsaveis, em lugar onde não possa 
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cumprir~se a disposição 2. a do art. 12~, será fci ta e 
escript.o pelo Olflcial de Fazenda entregador, na pre
sença do Jmmediato, que assignará com aquelle official 
e com o recebedor. 

~ L o No ca~o do inventario set· feito, por simples 
verificação, no fim do anno financeiro, segundo o 
art. 12~, representará para os devidos elfeitos, como 
en tregador e recebedor o Official de Fazenda de bordo, 
recahindo porém no Immediato a responsabilidade de 
inventariante. 

~ 2. 0 Nesta hypothese, ao Commandante do navio 
compete a conferencia da l. a com a 2. a via do inven
tario, as quaes depois assignará. E remettendo a L a 

via ao Chefe do Corpo· .. prestará sobre o serviço feito 
todos os esclarecimentos que lhe parecerem necessarios . 
. Art. 127. Se na prestação de contas reconhecerem-se 
erros ou omissões dos inventariantes, serão estes pu-
nidos administrativamente, segundo as circumstancias 
do facto. 

Art. 128. E' tlx.ado o max.imo prazo de 30 dias para 
a tomada de contas COITesponden tes a um anno . 
. Para aquellas que excederem o anno, resolverá o 
Contador da Marinha, tomando por base o prazo que 
fica estabelecido. 

Art. 129. Na tomada de contas proceder-se-ha de ac
córdo com os regulamentos da Contadoria, tendo-se, 
todavia, em particular a ttenção as seguintes verifica
ções: 

La Se os livros estão numerados c rubricados pela 
repal'tição competente. 

2. a Se a escripturação está f c i ta com asseio, c de 
conformidade com as disposições do presente regula

-mento. 
3. 8 Se as dcspezas estão devidamente autorizadas e 

justificadas. 
4. a Sn a quantidade dos vi Vei'OS c dietas reccbid<lS 

são a~ corre~pontlentes ás marcadas nas tabellas para o 
tempo c uumero de praças calculados na requisição. 

·;s.a Se a quantidade de sobresalentes fornecidos está 
de accônlo com as tabellas. 

6. a Se os calculos estão ou não cxactos. 
7.a Se a receita precedeu a despeza, como é de rigor 

em cscripturação reg-ular. 
tV Se o saldo tle mantimentos no fim de cada n~ ...... ----··-··--. 

foi encontrado no pedido do m~z s~guin~e. /- ./ , ~~ .~ ~,-: .:1 f?, 
~.a Se as tlespezas ~lxtraordu~anas. t.tvcrão _.~( \.Jl\~ 10 

"f 

sat.tsfazer nma mdrrhnaYel ext;;rncia do s~rvK_))\'-· 
P!RTE 11. / -(1: 

I '·~ ~ 
.· 0 
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lO. a Se furão hem executadas as disposições do }Jl'C

sente regulamento sobre a ma teria sujeita. 
Paratrrapho unico. Todas as circumstancias impor

tailtes ua tomada de contas constaráõ de um relaturio, 
examinado pelo Contador ua Marinha. 

Art. 130. O cmprep;atlo incumbido da:-:. vnitkaçõe~ 
supramcncíonadas rc~pondcrá por esct'ipto a rPsJWi lo, 
de cada um dos qucsitoc;;, expondo minueiosamenlt' o 
resultado do Pxamc ff•ito, pelo qual dt•moHstrarú o. 
alcanre ou aun•scimo porv«'nlura t':\ÍSII'Hit'. 

Art. 131. O rclatorio, a que refere-se o paragrapho 
do artigo antecedente, será remettido pela Contadoria 
ao Chefe tlo Corpo de Fazenda, l' por este ao OJlieial de 
Fazenda para allegar sobre os pontos :.trgnidos, drntro 
de lõ dias, contado., daqnclle em que lhe fôr enlrt'gue 
a in I i ma cão. 

§ I. o No tempo comprchcndido nessn prazo podt•rá 
ser concedida, a rcquerimcn to do Oflicial tle Faz!·nda, 
a revisJo de suas contas. 

§ 2. o Será ouvido o Official de Fazenda respollsavel, 
quando assim convier á revisão. 

Art. 132. Reconhecendo -se origem criminosa nas 
faltas exi:;;tentcs nas contas, p!·occder-se-lla de confor
mitl<ule com a lei. 

Ar L 133. Nas eoulas tios Oflidaes do Faz~·uda de na
vios armados~ coneedcm-sr.dt•z por ec11 to de quehra para 
os generos alimentícios consumidos na ra(ão diaria du 
navio. 

§ 1. o Igual~ aba timcn to se concede nos segui nl es a r-
tigos : 

Carvão mineral. 
Sebo em pão. 
Oleos. 
Sabão. 
Fumo. 
Tintas preparadas. 
~ 2. o As porcentagens, a que se refere este artigo, 

serão calculadas sobre o total tl~t impori(Jncia em di
nheiro <las faltas, fJUe se cncoJllrarem nos g-ew·ros que 
liciio mencionados. · · 

Art. !3~. Durante o p1·azo l-egal Ja prcslação de 
contas, não poderá o Ollicia I df' Fazr.nda t~n tra r no 
gozo dr qna hJuer I icrnça. 
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Alcrmre.~. 

Art. f3;j, Continuão os Officiaes de Fazenda a deixar 
em caução metade do soldo, na fórma da legislação em 
vigor. 

Art. 136. O alcance deve ser pago dentt·o do prazo 
ímprorogavet de 30 dias, a contat· da data da inti
mação. 
B:~m assim será restituída a canção, deduzido o de

bito á Fazenda. 
Esta n~stitniç<'io terá lugar, na Curte pela Pagadoria 

1la Marinha ; c nas Províncias pelas Thesourarias, á 
vista de uma guia da Contadoria. 

Art. 137. Aiwla que o alcance seja satisfeito no 
prazo legal tle :w dias, se na conta de um anno exce
der a ;)OD:), respontlcráõ por cllc, a jrlizo do Ministro, 
em eonsel h o du guerra , o OLlicia l de ·Fazenda corno 
t·esponsa vcl, e o Irilmcdia to como fisral, de accôrdo com 
a doutrina do art. 78 rap. 2." do Hegimenlo Provisio
ual da Armada. 

~ 1.0 Terminado o processo-, independentemente da 
~cntença o Oflleial de Fazenda poderú ser demittitlo ou 
rdonna~.lo, segundo prescreve o art. 133. 

A tlivitla, sn houver, passará ao l\linistcrio com
petente . 

. ~ 2. o Se o alcance não exceder a r'lOOS, c não llon rcr 
sido satisfeito dentro do prazo fixado de 30 <lias, poderá 
o Olliei:d dP Faz,~ntla embarcar por proposta do Chefe 
tlo Corpo, deixando, para amortizar a divida, quantia 
nnnca inf(~rior ú metade tle todos os seus vencimentos. 

Art. 138. Sobre proposta do Chefe do Corpo, o quando 
não lw ia ma teria para consolllo de guerra, potlerú ser 
tlemittitlo o 01licial de Fazenda, com menos de lO annos 
dP spn·iço, que accnmular <lous al<~anccs; e~ nas mesmas 
condiçfí<'s, reformado o quo contar mais dat{Uclle tempo 
no serviço da Armada. 

Art. 1:J9. Ao Offieial tle Fazenda reformado e ao des
embarcado se tlcscontará mensalmente quantia nunca 
inft~riot· :J metade do soldo, até amortização completa 
dos respectivos alcances. 

Esta determinarão não servirá tle obstaculo á co
hraw:a da di vida· pelos meios estaJJelecitlos na legis
lação onl i nari.1.. 

Art. 1 ~O. As contas dos Officiaes de Fazenda poderão 
ser traneatlas por determinação do Governo, dadas 
rircnmsttweias rx1raordinarias que impeção a sua li-
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quidação, ouvindo-se além disto a Cou tadoria e o C11efe 
do Corpo. 

Trancadas as contas, serão as cauções restituídas ao 
Officia I de Fazenda. 

·Art. 141. Não receberá o Oficial de Fazenda o que 
se lhe dever ao desembarcar, senão depois de haver 
quitação da repartição competente, continuando to
davia a ser pago do soldo. 

Substituições. 

Art. 142. Para os diver~os effei tos do scrvico de fa
zemla c nos impedimentos de qualquer cmpt:cgatlo de 
bordo, se observará o seguinte: 

~ L o Onde houver um só Cirurgião, será este substi
tuído pelo oficial encarregado da enfermaria. 

§ 2. 0 Ao Official de Fazenda substituirá o official da 
Armada de menor graduação, inclusive Guarda-marinha 
ou Piloto. O substituto será incumbido da escripturação; 
exercendo o Fiel unicamente as funcções de recebedor e 
distribuidor dos generos, c assignando as receitas como 
preposto do Official de Fazenda. 

~ 3. o No caso de morte· do Official :le Fazenda, ou 
de suspensão a que refere-se o art. f~;), se procederá 
immediatamente ao enerrrainento das contas, c no 
primeiro porto ao inventario. Emquanto se não preen
cher a vaga terá o Fiel sob sua responsabilidade os 
gcneros da Fazenda Nacional; e tlcpoi~ de entrc.~al-o~ 
ao Oflieial de Fazenda ·substituto desembarcará para 
prestar contas. .. 

Art. t43. No impedimento maior de 30 dias, ou defi
nitivo do Official de Fazenda, requisitará o Comman
dante o preenchimento da .. v·aga, na primeira opportu
nidade que se lhe offerece~, incorrendo em falta pela 
demora ou descuido no cumprimento do presente ar
tigo. 

Art. lí4. De conforrnitlatle com o disposto no art. 42 
do Decreto de 6 de Maio de 1868, nem os Officiaes t!e 
Fazenda, nem os seus Fieis, poderão ser passados de 
um navio para outro. 

Art. 1.4:-:>. Nos casOs de fraude reconhecida c com
provada, serão suspensos pelo Commandante da força 
naval, e sàbstituidos, o Official de Fazenda na fórma do 
art. 142 deste regulamento, desde logo procedendo·sc 
a inventario, e o Fiel como se acha disposto no art. 26 
do Decreto supracitado. 
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CAPITULO VIII. 

DAS BOTICAS. 

Art. ·t 46. O fornecimento de medicamentos será fis
calizado pelo Cirurgião-mór; e fó.ra da Côrte pelo Ci
rurgião da divisão, ou pela pessoa a quem competir. 

Paragraphü nnico. O Cil'urgião do navio fará o pedido, 
conforme o modelo :Q!, e de aecôrdo eom as tabellas 
para esse fim organizadas. 

Art.. 147. Haverá um livro Receituario~ no qual o 
Cirurgião, além do nome, posto ou classe do enfermo, 
c do diagnostieo, notará o medicamento que pres
crever á eada praça, eom designação das quantidades 
por ex tenso. 

A parte escripta sará encerrada lo~o depois da vi
si ta, e assignada pelo Cirurgião e pelo Commandante. 

Paragrapho unico. Na escripluração das boticas este 
lhTo representa o Diario, a que referc-sr o art. 82, 
notando-se, com relação a objectos inntilisatlos, pcr
tlitlos ou avariados, a tlespcza ordinaria como prrscrrvc 
o art. 86, e a extraortlinaria, sob esse titulo, de con
formidade com o disposto no art. ti3 parte 3.a 

Art. i!tB. O Receituario justilicará a despeza do Phar
maccutieo, ou a do proprio Cirurgião, se fôr o encarre
gado da botiea. 
- Art. 149. P<lra balancear e facilitar a prestação de 
contas, haverá um pequeno Livro 1\lappa, ao qual se 
levará, em resumos rnensaçs feitos pelo encarregado da 
botica, a receita e despeza. 

Art. H:iO. Os enca tTcgados das boticas prestaráõ 
contas quando desembarcarem. 

Paragrapho unico. Achando-se a escripturação atra
zada, será posta em dia, fóra das horas do serviço, por 
um empregado lla Contadoria, a quem se abonará 10b000 
tlc cada mcz de atrazo, deduzidos da gratilicação que 
percebe o Cirurgião pelo encargo da botica, ou dos ven
cimentos do Pharmaccutico, se a este pertencer a conta. 

Art. ua. Nenhuma conta será tomada som fJUe pre-
ceda exame veio Cirurgião-mút·. -·-· __ _ 

Et!l scg.ui~a. á ultima de~pcza lançada 1~0 Recci- _ -· -- ,
1 

,• ,..., 
tua no cnutttra aquella autondado, e authenltcará · -- , ~..: ~t~:, ·1 
a sua assignatura, a opinião que tiver sohre :~~ \\· 
ralidade das despezas e procedimento do facul ti~~...,-

,.~ 
' .......... / 
'(l::) -; l).':} 
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ArL W2. o~ rncarregados:, que forem su!Jslituidos 
f'tír·a da Côrtc, farão entrega tlas Loticas, por inventario, 
a seus successores, com assistencia do Official Imme
dia lo, que assignará no mesmo invcn ta rio. 

Al't. H):l. O inventario será em duplicata. Um en
cenará a eon ta do cn trcgador, c o outro dará começo 
á conta do recebedor. 

A mudança de navio importa prestação de contas, as 
quaes serão sempre rcmettidas officialmente ao Cirnr
g·ião-mór. 
· Art. H>~. O Cirurgião verificará com frequencia o 
c~tado das drogas c utcnsis a cargo do Pharmaccutico; 
assistirú com clle ao~ recebimentos, e 1lscalizarú o 
transporte dos gencros c sua arrecadação a bordo, de
pois do exame que compete ao Oiiicwl elo quarto. 

Art. um. Os fCI'l'OS cirnrgicos serão CIJ trcgucs pelo 
Hospital de 1\larinha da Côrt1', mediante requisição apr·c
seu ta da por in termed i o do Círurgião-mór ; e serão car
regados ao Cirurg~ão do navio no lirro de pedidos, pelo 
qual dará contas. 

Se houver Phannaceutico, a carga se far·á em livro 
especial. 

Art. HW. A descarga dos ferros cirnrgico~ tcr;í. 
lugar, ú vista de documento, IJUC prove a entrl'ga ao 
Hospital, on a quem substituir o Cirurgião. 

~ L" A gratificação de botic,. não será paga ao Cirur
.!.d~o que prf'star conta~, set\;to\dcclar~mdo por· c~cripto 
n Hospi la I de l\larin h a, ou o Cirurgi;io :mbsti tu lo, 11 uc 
forJo cntrrg·ues em pcrft~ito estado tle consnrração os 
instrumentos n drogas medicinaes: 

.~ 2." Ucronllccido prejuízo dn ·tlamno ;'t Fazenda Pu
Jdica, srrú a indcmnização feita por 1teclncções dos Vl'll

t' i me~1 tos do I'l'spnnsa Y;'l, C i I'III'.!.!Lin: tla Pharmac·t'll ti c~ o, 
q11anflo não possa ler l1tgar dt• Ulll:t st"• \'1'~. I' no IH'~1zn de 
:10 dia~ lixado n•) :1rt. t:w. 

CAPITULO IX. 

OOS ~L\t:IIINIST.\S. 

Art. Hi7. O.s .Machinista..:: u~r::ro a ~ru c::trgo <' res
ponsabilidade todas as fWÇaS, subrcsalentcs, p, ft~JTa
lllCntas das machinas, sendo o fornrrinwnto pela res
Jll'l'tiva dircrtori;J, 110 arm:unl'nfo do 11avio. 
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§ i. o 'fac:; ohjcclos Llevcráõ constar de inventario 
feito na directoria de machinas do Arsenal de Marinha 
da Côrtc, ou da Provinda onde o vapor de ~uerra, ou 
tr:msporte, passar mostra tle armamento. Tudo o mais 
que não fôr considerado no invcntal'io ficará a cargo 
do omcial de Fazenda' o l{llal (ll'OCl•dcrá tlc aceôrdo 
com o art. 30. 

~ 2. 0 No desarmamento do navio, o empregado da 
Contadoria, ·auxiliatlu por um perito da ollieiua c,ompc
tcnte, dar{t conta p0r eseripto ao SPU chefe do estado 
do invPntario. 

~ :J.o NeniJUilla {Wça da madlina s;•rá enLI'I'gun na 
oflicina, Sf'lll !fUt' l'Sta dê :w M:tchinista o competenle 
recilJo, o qual St'r<Í resgatado Yoltando o objeclo para 
bordo. 

Art. HB. A rrspei Lo das peças adquiriLlas fóra da 
CÔI'tc para substituição de outras na machina, pro
ceder-se-In analo,~·amente ao disposto nos ~~ 2.0, ~L", 
4. o, ~j. o ~' H. o do a r t. Hi9. 

~ 1. o O inventario passará do l\lachinista ao seu suc
cessor·, mediante um recilJo eseripto c assignado por 
este no livro respectivo, c authcnt.icado com a assigna
tura do lmrncdia to. 

~ 2. o Se não encontrar a madJina. soiJrc~alclltPs c• 
f,.l."'ralllt'lll:;,-;, de conformidade com o descriplo no inven
tario, uo mesmo re1~i1Jo did o novo .Mar:hinista quanto 
occoner a fim de rcsalnr sua responsabilidade. 

~ 3. o Para os fins COli\'CHicnles o Cummawlantc eom
municarit ú Contadoria o que constar desse ultimo 
documento, informando com os esclarecimentos que 
obtiver . 

. ~ 4. o Da Caderneta llcverá constar se o J\lachinista 
acha-se quite com a Fazenda Nacional, mencionando-se 
as faltas e a sua irnportancia, a fim de <fUC se de a com
pelcn te imlernnização. 

CAPITULO X. 

DOS MESTHES. 

Art. Hin. 0.-; Mestres dos navios do Estado ter;lo em 
carga a mastreação com o apparelho fixo do navio, c 
em geral todo o material nautico permanente a bordo. 

~ 1." Essc•s object.os serão forwwi1los pelo A rma~~~m 
ou Dcpo~itn :\f;nLll, a qtw ref,,re-~e o arl. lO do Dt~-
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ereto n. o ~0~5 de 19 de Dezembro de 1867, e constaraõ 
de inventario organizado por aquclla mesma repartição. 

§ 2. o No inventa rio serão especificados os artigos que 
ti verem de ficar a bordo, c bem assim aquelles que, pelo 
desarma)nento, deverem ser restituídos ao Deposito. 

~ 3. o Os artigos inutilisados ou extraviados serão su
bstituídos por outros, dando o Immediato a dcspcza 
no Livro Diario, c mencionando, sob o ti tu lo Arrecadação, 
o objecto, rcstitui1lo no todo ou em parte,.ou o seu ex
tra vi o, se pelo valor não depender de termo à conta do 
Ollicial de Fazenda o 

~ 4." Não senllo possível a substituição do objeclo 
extraviado, no proprio invenl;trio far-sc-ha a rom
peten te declaração, escrevendo e assignando os ofliciaes 
mencionado~ uo art 100 . .F' ti ta porém, a acquisição, 
proceder-se- h a de acLôrdo com o paragra pho seguinte. 

~ ~.o Se o objec to rcquisi ta do não ti ver igual no 
inventario, será entregue ao Mestrt', mediante as cau
tellas prescriptas no art. 30. 

~ ü. o Dada porém a substituição, a inscripção do 
objccto entregue, feita no inventario do Mestre, sl).b
sistirá como pertencente ao objecto novo. 

Art. 160. A entrega dos objeetos carregados ao ~~~~strc 
será feita~ no todo ao seu substituto; ou em parte 
ao Deposito, pelo desarmamento do navio. 

§ l. o No primeiro caso, o substituto, depois de 
tomar conhecimento do existente, e do que esteja 
súmente representado por documentos~ passará recibo 
no proprio inventa rio, com as d~clarações que lhe occor
rerem para garantir sua rooponsabilidade. 

O Immcdia to dirigirá este. serviço, e com sua as
si.~natura authen ticará as dechrações, fazendo-se, por 
intermedio do Commandant~, á Contadoria quaesqucr 
communicações que interessarem á Fazenda. 

~ 2. a No segundo caso, o Deposito dará ao .l\fcslre 
recibo, para ser resgatado quando voltarem os objcctos 
para bo1:do. · 

~ 3. 0 Na mostra de desa!·mamento, o empregado da 
Contadoria~ acompanhado de um perito que não seja 
o n~sponsavcl, verificará o inventario~ c do re.-mltado 
dará conta por cscripto ao seu chefe. 

Art. HH. A nota de desembarque, lançada na Cader
neta do Mestre, deverá attestar se teve elle ou não 
faltas pela passagem do inventario ao seu successor, 
a~ quaes serão transcriptas no caso afirmativo. Esta 
nota, como lica estabelecido no art. 91, constará igual
meu te do I i v r o de soccoros o 
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CAPITULO X. 

IHSPOSIÇÕES DIVERS.\S. 

Ar L. 16~. O expediente de bordo, não mencionado 
no presente regulamento, será feito pelo Escrevente, 
ou na falta deste por uma praça da confiança do Com
mandante, nunca pelo Official de Fazenda. 

~ 1. o 0.;; Ollidae:-; 1lt\ Fazenda ('.ommn11 iea ráõ ao Chefe 
tio Corpo as Ol'.f~UI'l'C'Tteias relativas ao st'rviço a seu ra rgo, 
cujo rouhcr:iml'lllo possa interessar á Fazenda Publica, 
1ieamlo revog-ado o art. 74 do Decreto n. o 4214 de 20 
11 e J u 11 h o de 186H . 

~ 2. o A' vista desta.,;; commui1ieaçõe:-~, o Chefe do Corpo 
dará as providencias que lhe parecerem necessarias, 
recorrendo ao Ministro, nos casos que dependerem ue 
sua de li bcracão. 

~ 3. o Regressa nu o das commissões, se apresentaráõ ao 
mesmo Chefe, para lhe prestar, verbalmente ou por 
escripto, os esclarecimentos que este exigir relativa
mente ao serviço. 

Art. t6:L O Official de Fazenda terá a bordo ca
marote espaçoso e claro, onde possa archivar livros 
e papeis. e fazer o serviço de escripturação. 

~ 1. o Documcn tos 11ue se refel'i rem á de~pcza dt\ 
dinheiro, e outros de igual importaneia serão guar
dados no cofre do na vi o. 

~ 2. o 0.-; Fieis serão assemelhados aos Mestres dos 
navios, ~~ 1:omo taes terão camarotes á prôa. 

Art. lU~. Quando, por motivo de disciplina, o Com
mandante do navio tenha de irnpôr castigo de prisão 
ao Ollicial de l~azenda, não o impedirá todavia de di
rigir o servi(;o dos paioes. 

Art. tm>. Para realizar, nos arseuaes, o concerto de 
armamento c mais objectos de bor·do, proceder-se-ha 
do seguinte mouo: 

L o Na oilidna será apresentado o objet:to a coueel'lar 
eom bilhete despachado pela autoridade competente. 

2. o O .Mestre da otTicina dará recibo ao Ofiicial de 
Fazenda. 

:J. o No bilhete acima referido o Official de Fazenda 
mencionará o recebimento do objecto concertado~ c 
então o .l\fcstre da ofHcina deverá inutilisar o rceiJJO 
que houver passado. 

Art. 1H6. No raso em que o ohjeelo a concertar 
ll'Hlt:t de ~~~r suh~Lituitlo, ou immediatamentc, pur 

rARTE 11. 
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motivo da partida do navio a que pertencer, ou porque 
tlelle se careça a todo o momento, se fará entrega do dito 
objecto, seguindo-se o processo prescripto no art. 78. 

Art. 167. Nos nortos estrangeiros, c nos do Imperio 
onde não houver arsenaes, poderão ser feitos por ~e
rarios particulares os reparos ou f a h ricos de que pre
cisarem os navios, mediante ordem da autoridade su
perior, ou de conformidade com as instrncções para 
esse fim recebidas pelo Chefe das forças, ou pelo Com
mandante do navio. · 

Nestes casos, o Official de Fazenda organizar<'t, em du
plicata, e à vista tlo caderno tlos quartos, mappas sema
naes dos opera rios contractados para semelhante serviço. 

Dos mappas, modelo X, deverá constar o nomn 
de cada opera rio, o jorna 1 que vencer, os dias de tra
JJa lho, c íinalmen te, l'lll Observactto, o serviço foi to. 

Taes docmncntos serão examinados o assignados 
pelo Commamlante e pelo Immediato. 

Na La via o Commandante em chefe dará o com
petente despacho para pagamento da féria ; c a 2. a, 
~~om a sua assignatura, será enviada opportunamente 
á Contadoria de Marinha. 

Art. !68. O Oflieial de Fawwl:l, que ás obrigações or
dinarias do seu c~mp1·eg-o rPunir as de Pag·ador de força 
11aval, composta pelo menos de seis navios, perceberá, 
além dos st~us vt'llCÍIIH'rttos, uma gratiflração mensal 
marcada· pelo Ministro, a qual só mente lhe .~erá paga 
ú vL~la dt• quit:1ção, e S(~ não estiver comprchendidu 
IlO disposto llO art. .f:;/. 

Ar L. lGU. Ao.-; Om(~iac:-; tle Fawuda irwumlúdus dos 
l.r:lhalho.-; ;1 qut~ rnrere-se o arl. 124, marcar-se-lw, aléw 
do soltlo, unn g-ratitleação mensal que não cxcetlerá tle 
H01>000, st~ndo l.a mbem obrigados ao serviço c ao ponto 
da rt•specti Ya repartição. 

Art. 170. O serviço de fazenda, quanto aos snppri..: 
mcntos da esquadra em circumslancias ext.raonliuarias 
de tempo de guerra, será fci to por instrucções, a que 
servirá Je base o presente Regulamento, de accôrdo po
rém com o art. 5. 0 da Lei ll. 0 1250de 8deJulhode 1865. 

Art. 171. No desempenho dos sens deveres o Oflieial 
dr Fazenda deverá cxclusi vamen t.e cingi r-se ;ís dh
po.·:.it.:ões do prcscn l.n Hegulamento, ficando po1· isso rc
vo~·ados os artigos do H(•.gimento Provisional da Armada, 
c quaesquer outras disposições rm contrario. 

Palado do lHo de .Janeiro, em 30 de Junho de 1870. 

Ban7o de Colf![Jipc. 
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K. 

L. 

Til. 

N. 

o. 

••• 
Q. 
ll. 

S. 

'f,, 

u. , .. 
x· 
v. 
z. 

Dt\ pedido:;; de uinheiro. 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.lt~ mau tiuwn to~. 

1le sobresall.'ntcs. 

De entregas ou rt'lllL'~sa para u altlloxariLHlu. 

Dia rio tle tlespl'Za. 

Li no~ ..... I De :;uccor r os. 

t :aderne tas :;n bsi1li:tria s. 

De t:autelas. 

lk re.!.:dst r o tk letras. 

\ ))p pedillos de medicanh'lltus. 

l)e dinheiros para YCnluras. 

lk dinheiros para iuteir~u::lu dl· r:H"'Õl'S. 

De dinheiros dl' Jlario para naviu . 

De man I imen t 11s ·. 

Suppl'itueutos. lk p:l:o c earnt•. 

I 
Ue 

De. 
De 

\ lk 

sobresalcnlc.::; pdo almu~arifado. 

sobrPsalentes lH'IO furnt•ct·dut·. 

snhrcsalenl,•s tle n:~yio :1 na\ io. 

viveres a pr:u;:t.-~ tle oultu:' illillislnius. 

FollLI de 1ng-anwnto a npt•rarios. 

Au toriz:tç:i.o par a saqnr.s dP klr:t:'-. 

Invenl:nios tlo..; lllt'~·.:lrt·s e macirini.sl t~~. 
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Clwfe do Corpo de FazPuda. ~fODELO-A. 
. ............................... . 

Chefe uo Corpo de Fazenda. 

REGISTHO ~ .......• REQUISIÇÃO N ....... . {:~'~ CONTRAPROVA. ~ 

SI.'·'.·;~ (I . ! '~ )'; 
~j ~ 
'·',o \ 

tl1 I ~;1 I~ ~ 
( 'I 

~,~ tSGD a 18.,0. :
1 

~in tj• I 

.. .. • • .. • . .. • • • .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. . ~~.] Ao Sr .••••••..••••••••••••••••.•••.••••.••••••••. Ofiicial de ~~~ li~ 
I '" Ci :f! ........................ , ................. t ·~ Fazenda te .•.••.. Classe d .••••.•.••••.•••.••.•.•••••.••.••.••.• ~~ ;~ Precisa-se ...•••••.••••...••.•••..•••••••••.•.•..••..•.•.•••• 

. . ~·~ 1'1 1 • f r ;J entn•ga-sc a quantia •.•••••.•••..•..•••..•••••••••••..••••..•.•• o I W ..•........ ~ ........•........•................................ c 
G o) ~ 

~ ..
. , ........ ······················································ . · ............................................................... . 

s ~ 1~ ·~,r~ ·; p ~· r ' • . . ~ :) . . • • ·., • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • • . • • . • • . • . . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • . • ( .11 I c<.hdo ...•• •.......... • . . • . • • . • • • . • . • • . . • • • • • • • • S 
Extstc ••.•.•..• • · · • • · · • · • • · • • • H \<' -~ 9 . ---- Ç!,,.)r. • .....• • ...•.•...•..... , ...........•••.•••.....•.........•....• l~~lrl~· Extsten te .. , . . • • • . • • . . • • • • • • . . . • • . . • . . . • • . . • • • . • S 

li ''lI· X'l ti{ ' Dill'creur;a a receber .• ·........ 11 i~i :. (.q I, . 
---- t; ,·~ ...••.•....•.••.•.••.•••.•.•..••••.••••..•..••.•.•.•••..•..•••• ~ ·, DtiTcrenca a receber .•••. ,. • • •. . • . . . . . . . • . • • . • . . . S 

r.' ,J @ • 

·················· ..................... i;~·······························································~ 
~·······~······················································~ ollicial de Fazt•uda. ~~~\~ ~~ Bordo ...................................... •.· ..•. • ........ . 
~:~~·:~ ....... ' ....................................................... ~~~ ........... ~ ~ ................................................. ' 
~~··~ ······························································ ~· 
i[J & ........................................... ····· ······· ....... 169 ~} 
(' ,) Qj I, 

(1\ (I~ ffi "~ ;fl. ~I .........••......... 
~,: :~ . . . . . ,~ unmediato 
:·.:l.]~ hJI ~~ chulu a !HJl'UU a t!\l::lllllll supramCl1CIOllilda C entrou para ç~.~ r~ 

~l: ,·i o rc~pcljn.~ n.~f':-l'. ~i~ 
,•, I~ 

~~ ~r • !0 
~(': tb •, • ': • •'' ''',', •' '•, •'' '' '' '• • ', •' • •' • • '• o • ' ' •, • o I ) 

.J.,~~- CoHiwndautl' lunucdiato Official de Fazenda ~~ 
~~r ~~ lj} ~ I < ·.; r;: 

~~ ~~ t;'f t I ~ t1. 

~-~ ~.~ 
~ ~ 
i;fç:~ v$ 

1869 a t8'10. 

Pedido ..••.....•.•••......•.•• 

lmnwdiuto. 

1869 a 18,-o • 

Ollicial de Ft1zenda 



Chefe do Corpo de Fazenda. 

t\1~1;1smo :-;. 

11869 a fSZO. 

Municiamento .•••...•.•.....•......•.•.•.. ln1.rs 'Pndo •.•..•.•... 
de azeite doce, de;conli::t\!u-,r· os 1-!•:ncro.< -t·:: uinlc•,; rxi,tentt',; a bvrdo: 

'd~~Enos. 

Arroz ...•.....•..•••.• 
Assucar ....••......... 
Af:uard~'rtte ..•..... , ... 
Azr:itc doe!' ...........• 
Jlito d<>. luz ......... .. 
liolarha .............. . 
11aralhúo ............. . 
Café em gr;1o.. . .•.... 
t :arnc de Yacca salgada. 
Farinha ........••..... 
Fdj<io ................ . 
Peixr: salgado .•...•...• 
~al ....••...••........ 
Toucillho ........... • · 
Vinügre ..•...•..••..•. 

A\rlli~PE~. 

1\IODEIJO-B: 1:t1e1'e do Corpo dr FaLénola. 

REQUISIÇÃO N. 

--~------------~------- -- ~~ 

CO!'iTHAPHOVA. 'rc~ 
~>i..Y 

----------------------------------------~------------------------ ~~~ -----------------------------------------------------------------
~·,.)~ ~ 

18&9 a iS60. 

Para .••.....•..• n•mettem-Ee os generos abaixo der·Íarndos para rn~i.rs .........•.•.. 
e ......••...• luzes, sendo •....... d~ azeite doce, deduzido o exist!'utc <I bvrdo ~rgundo 
a d••t !arao:Jo reita no wrso da requisitão. ' 

L-te,: gcn!'ros furão entrrgues ao Sri .................................... ·. · ..... · · · .. 
···························································-························· -;_,;..,.? 

• ..::-~.?. 

•,"}.4.::-. 
r.r.:'-IEROS. 

=:-:. ---------

::!i :~~~:~~j;i;-r;t:t.:::::::::::: 
;:~~- g~~~:.11~j-':;?_::: ::::::::: 
/?ti?~ H~Jcalháo .....•........ 
::;;_~ C.li"L' t'rn !!rão, .•......• 
~:~-i (:~m1r de\acca sulgada. 
·:},.,.::- FariuJ1a ..... .•.•....... 

'1~ ~~\:;:;~i.:; o;:: : ~: ~ :: : 
.... eX·)~ \"ina~re ....•...•..... 

::s 
··:-~~-

;,,.,\:-' 
·.~:~_-_:. 

~·,~7 

--~~ 
r{~~ 
-'~ .-: .. ?~ 

t.1l'A:'\TJnADES, r:->IIlAT•r.JPnrc.o • 

.. ~ .. )..{7 

~:-~;- ()s gcuoros acima mrncion:~dos for.'io recci.Jidos a bordo r con fncm :>.>' qu.1n tidadrs. 
~#'; 

;:--;g. 
;",;t<" 

·;~~ ·································· 
;~~ fltlirial ,{, quarto. 

~~ I.ar.~ado n,J Li no l\lappa a fi .... 

11.869 a u~:o. 

~lunici:~mcnto ............................. pra~as c ............. lnzrs, ~cnrlo ....... . 
de :~zeite doce, dcsrontado~ os generos cou~tantrs do Yerso c.la rcc1uisi~Jo. 

Bordo ............................................................... -·-· .•....• 

....................... 
Immcdiato. llffirial de Fazeuda. 

n~ccbi do Sr ....................•...............•.........•.....•.•.....•. , •••....• 
os gcncros seguinte;: 

í.C:"ERQ<, 

.\n·oz ................ . 
Assnrar .........•..... 
,\guardrntc •....... 
Azeite doce .....•...... 
l>ito de luz ........... . 
Bolacha ......•...•.. 
Dacalháu .•.....•..•... 
Café em grào. . . . • .... 
Carne de ncca snl!!ada. 
Farinha ......•... · .••.. 
Feijão .•..•............ 
Peixe salgado ..•..•.•.. 
Sal ...•...•.•.•...... 

~fl~~~~~~-::: :::::: : ::: 

<.>I"A:\TillADES. !C\HlADr..J rnrr_n. 

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



Chefe do Corpo d\l Fazenda. Chefe do Corpo de Fazenda. · ~10DELO - C. 
•••••• o •• ' •• ~ ••• 1 ••• ' ••• J •••••••• 

~ ~ 
REGJSTIIO "X. ~~~ CO~TRAPROVA. ~:;:~ REQUISIÇÃO N. w ~--~------

~-~-.~ ~~H~ ~~ ~~ 
1 'é.\ 75: lo 

t ~ ~\Ir~ 
p~ ~ 

~.~.~ ~.~ {ll w 
~~-~ FI'~ ~;.1 }: ~j ~ 
. ; ~~ IZ:i .,~ 

3;1 ~ 
;H:J ~~~-~~ ;_. 
(: ·11 i~ ·,; 
c,· ·~ . ,,\ 

~-.E·. c"_; 'm;:_;: .. :~ ~ } t· ~ 
~ :' ~i~ 

~~ ~~~. t\ ;:1, ~!, :~ 
01) ~! ') 
()i'" w .o 

11 ~ 
I I 
~~-·1~ ~.-~ •.:1 ~ w w 
f:'f~ ~~~l_· 
~ ~ 
c'_' ,; ~[~~' •. ~.··.: t· '.fi 1[.(1 r::P 
f~ .I:,!( 

te'~ ,g 'I ; 

~ ,oJ ~ 
~~ ~ 

i_··l~ ~ ~~ 
~ w ~ .~ 
~9~ ~ 
~--··~ ~ ...... 



Chefe do Curpo de Faz!'uda. MODELO-JJ. CIJCfe tlo Corpo de Fazcndn. 

~w ~~ 

~~~~~~~~~~~-~ C03TBlPROVL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~:8 ~ ~~:~~~ 

HECbTIW N. REMESSA n.o 

~ .. ~ :P § ~i 3 t:: [' "' I o 0 ::;:j 

~\li] ~ ~.ill~ ~ ~ 
~1~ o ~Jj .:l >:1 

i~~ j ~~ªj 
rJJ~ =' ~~(;~ 

HcccLa-sc. Intendcncin da 1\lariuha, ... de 
•..•..•. de 

Intrntleute da !\farinha,' 

186!)-"0 .. 
~I :~ ".! ~~ 

·IR69-"0. ~,.\, i·CJ. ~ 1869-,0. -~1 
i;) 

r. '~ j i• 

Hcmcttc-se para a ... a ~·eeçfío do .\l!lloxa- ~~~'~. De fls .•.• do livro de termos desta Secção consta a entrega pelo ~.:jF .. j Hemette-se para a ... Sccç:Io do Almoxariradt(J'J ()hjcctos segttiates 
1tJ~ (1) ,; r;~" E::;'.,::;:~,::: ',:" 

1 
~,;:::~:" a h o r d 0

: ~~~ :,:::::::• Fnzcnd a . . . .. .. . . . .. .. . . do nav;o . .. .. , dos srgu; o te s ~.~.j po:,~:;~ g:.:::,:: :::::':' 1: S:::~o: 
cil9 iJll 

G Polvariuhos Je suiJ: a G~OOO. ~~ Espingardas: \intc a 12HOOO. ~.:~~.-~. Polvariuhos. tlc. sola: quatro a GBOOO. 

_ . .. ~~E Polvarinhos tlc sola: seis a üSOOO. ~Jl;3 _ . . . . . 
Bordo tia Conrt,l ••.•• , ••• , no porto de ~~~~.1!' i·~-.1 [~ llotdo da Lonc!a .. - ..... no H10 de Jaucuo ... de . · •. ·. ·, de 

....... , uc . . . . . . . . . de • . . . ~(! ~ Secção do Almoxarifatlo, . . . de • • . • . . • • do . . • • • () ~f .... _ 
\c) ·9 'i ·-

1~ ~~~~ .~ ~I íp 
~ ·~ 

:,~;:i:; ·~:. ·,;~,~~: ,; : : ~~~ · · .. ·: ;~~ ::,;;~: · · .... ~;~;i~~~ ... · 1 ; ,;,,;, ~~;.; ,: . 
00 ~ ~ ~il@ ~~~~ ~)~~ ri:· r e:-1 Pfl 
J:} ,. • ~! :~ 
r.n ·~ Lançado no hyro mappa n fl, • te' 9 Termo a o. 

I ~ 
~ ~ 

lmmcdiato, 

-,- t: ~E~t(· lí,·or ~('f\t' utlir·ameutr· para~~~ •.•ntr<·~~ts •tue se lizerem no almo~arifatlo, 

Official dt• Fazenda. 

omcial do Quarto. 

do lin-o rcspeclivo. &~~ {'\~ \Jt\\. ,j) 

~'''.) .. )' 

/ --~). r ,-_:::;, Eseriyão 

; ' ~-- ~. 

\\ 
''\:.· .. 

---~ 

- Qç,.~f) 
í~:~yr 



Chefe du Corpo de l'azcuda. 

~IO.U EI~O-E. 

lla,·t'tc~ di~h·ibuidu~ ~ lacdt" h"l'c,•u ft.~h·n. . ... tio No-
,-e•••I}I"O de ....... , &t bortíu tl ........................• 
caaa ,-iu,;;cna. 

HA.ÇÕES. DiETAS. LUZES. 

j:o; ;:.; ~ o ~ .::.. 
rr. '"ui CJ 

"" ;a 
"' 1: rr. t<l o !-o li!: 
~ c ;;..: o f-o '" i;J <li 1:.:1 
c:; "' ;..-: 

~ 
~ óG tol z <I) 

r.il ~ ""' ~ "" t: N ::; o 
:> < 

== ~ o 
~ == ~ 

~ .::l ;_::, ;::) o 1:.:1 ... ;..-: < :d 
---------

t.a Seis. :3 a Quatro. 
.,; 

"' s ~ <:1 

Dous. Trcz. 5 
c:,) cs 

2.8 4.8 N Q C!) 

2 Duzentas 11ovcnla c nove. 

o 

Obsct•va-;ões. 

1. 8 No numrro dos raçftes inclncm-sr vinte fornecidas a JH'at;as tlu Exercito, e cinco 
a prllças do Corpo 1\>licial dn Côrtc. 

!. 8 Dau-sc arroz em lugn•· de frijão, por n1lo haver ('Sfc ~cnNo li borrlo. 
3. 11 Não reechi'~rão agmu·drntc tit'z menores, que se dcstinãu á Companhia de Aprcn

di7.rs l\Jarinhriros da C1jrtc. 
4. 8 A eonlnr de hoje supprimc-s{' ft r.rnamição um terço da ração nos seguintes ge• 

JH'ros: arroz, ('t.~nw salgal!n c f;u·inha. 
5. 8 Além das dietas SIIJ.Iranwnciuuadas, deu-se a um tlouate um oitavo tle viuho. 
G. a Distrilmirão-sc quntro latas de 'crduras. 

·-························ I I I o I 1 I I I I I o • o I o • I I I I 1 I I I I tI & 

Com mandante. lmmetliato. 

Soba•csalentes. 

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

ESPECIES.--~-' 
==~~=========P~~========~~~~ -. ~ . ~ 

Tinta prep:H[III:t ... \'intr ('oito lihras ...••..... ~····~.·· \ r· D~--- ;;:/ 
Pl!l<~ dt• lt11hara ••. ll:wlro libras ..•.•.••.... , .. ',' •.. ;· .. { t:.l(}::-' · :_/:;;;;- 1 
l't'Z"' (lt· 0 .. ,. · :,,. 1 • (JJcas · tt•<tr:tpull«t'osescaeres. 

•\. !!'! • " t) ........ l d I(~ ) 't ••••••••••••••••• I ·""""'À.-.!: ._-.:..·--- _.·· 

Agua-r.tL ....... I n1a llura ........................ .. 

............. ············ 
CülllilJalltlaulc. 



ESPECIES. QUANTIDADES. APPLICAÇ.\.0. 

1\Ierlim ... I. I ••• Seis libr~.s....... .• . . . . . . . . • Pa~ 1 hotuc~ do apjwrelho. 
IJona velha ..•.... llcz varas ........................ Para prel'int.1~. 
Aleatrão •........ Llll barril. ..•............•...•... Par:~ rcfr·-..::,car o apparelho 

Commandante. O !lidai uo Quarto. 

Brim velho .....•. Seis varas ..........•.........•..• Par a lilllpcza de atuare J los 
Tijolo inglez .... l'm, ............................. Idem. 
J,ona nova ....•.. Oito varas .•....•...••...•...•..• l l't·otlu:r.iu um saco para 
Fio de wla ...... Pma lilmt. ...................... ) cotHiuc~·~to de Jl:w. 

COIUlll:liHlílnte. OJlicial do QuarliJ. 

Cabo alcatroado. Vinte arrolJas e !fninzc libras ... l'ara o apparelhJ, 

Sebo em pão ..... Trinta e oito libras .............. Para. dat· nos ma::;Laréos. 

Commamlautc. Otncial do Quarto. 

Fi !ele-sortido .•.•.• ( )j to covados •.. 1, ••••••••••••••• l Par,1 concertar l.J:~.utci-
Liuha uc eozc.r •. Duas un!;as ...................... ) ras. 

Chumbo em lençol. Oi lo libras ...................... ll'ara forrar os lrinca-
1'axas de cobre .... Oito ouças ...................... 5 uizcs. 

Commandantc. Oílicial do Quarto. 

Lona nova ....... Cento c fJuarcnla varas ........... ~Para eoncerLar a gavia 
Fio de vela ...... Cinco libras ...................... } graudc. 

Commaudau te. Oflieial llo Quarto. 

«~amisas de_haeta. ':.iule ·. · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·/n1 ,lnhuitlos ás pra~'a:;, 
Calças de panno .. ~~nco .. • · ·. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · ' mcneicHJadas ua reb-
J,cnç;~s de ~cda ... Cm?? ................ · ..... · · · · · · ~ ção so!J 11 .~ ::s. Done, de panuo .... Dez ..................... , ..... . 

l.omlll..\11\.Lmte:. Ofth.:ial lnuucdiato. 



-3-

ESPECIES. r QUANTIDADES. APPLICAÇA.O. 

ColxQes ..• ·. · · · .. Dous. • · · · · · • • · · · • • · • · · · · · • • · · • • · • · ~ Lançados ao mar a bem 
Iyu<;oe:; .....•.... f,)U:i~r·o............................ da hygiene. 
t:olx:ts ........... Qualru .•....••.•..•..••.•.•.•....• 

• • • • • • • • • • • o ••••••••• o •••••••• 41 •••• 

Co 111 Ill a llll:llllC. Ollieial Immct.liato. 

Cirurgião. 

{
Para tantos tiros diarios 

l,olvora .........• Ciuco lilJras •...•.....•••..• · .... · de 16 a 30 d.o corrente. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Commandautc. Oflicial Immcdiato. 

. . ( Pa t:a Jmes .extr:lúrdin~-
CeiJo elll \'elas .... Oito libras ........................ ~ nas de i ti a 30 do col

\. rcute. 

····················· 
Coutmaullantc. Ollicial Immcdiato. 

,\rret>adat:àn. 

Eutrcgue ao Olli1· i ai de F:urnda: 

~a,~o de lona: um .....•............. • ........... tI :w ··ulo no livro mappa 
Caho vdho: <J.u:uro arrohas ...................... ~ 'a~· '>O e "':5 
Loua n~lha: nule varas .......................... J • - ..., • 

·························· .............................. ·-
Ollicial üc Fazcnua. Otlicial Immcdiato. 



MODELO-~,. Qlcfe do Corpo de Fazeuda. 

J .... ivros de soccorros. 

Carvoeiro~ 

.t.ntonio da CJosta Guima••ães. 

'1 •. \.SSE. :XOME. 

. ,oeiro...... Antonio da Costa Guimarães. 

iação .....•... José tia Costa Guimarães e .11aria da Silva. 

T\~ EXI"LICATIVAS DO l>Ei)lTO 
E CREDITO. 

tS6S a :1869. 

- Gratificação de dezcsete a fim de 
'iro .... , .......• , • . • . . . . . • .. . . . • . . • $ 

Empregado .da Contadori"á. 

a •~m 19 de ~Jarço ·dé 1SG8. 

Escrivão do Pagador. 

:IJeu em Yinte e oito do mesmo mez 
l: 

~t de panno: um........... :18700 

mandante. 

iediato. Official de Fazenda. 

Gratificação de Março com desconto 

DEBITO. 

DESCO~TOS. 

8 

IS mil e SetecentOS de fardamento. a 2$700 $ 2$706 

Empregado da Contadoria. 

t·ecebeu a gratifieação•de Março por 
o hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Escrivao do Pagador. 

Gratificação de Março e Abril.-com 
~o de dous mil e setecentos réis d6 
ento e doze dias de hospital ....... 

Empregado da Contadoria. 

em 21 de Maio de 1868. 

.. . . . . . . . . . . .... . . . .... 

8 

Escrivão do Pag~dor. '"-. 

9$600 2$700 

Gratificaçao de M4io a vinte e oii~ ~/.'· '-. 
aho por ter de des.!DP;lrcar a vint~ ·' 
com desconto de '\ln~ e dous dias (~ 

utal. ••••••••. ~:~~~~~C::::::···· ,, ~: 
Empregado ' ~tadoria. ~ 

v>.. ~,-
a ~9 de Junho de 1868. ',,' ·/... .::c. 1 

..,, <./o ...;_ 1 

~~~;i·v·a·o· "d~ -~~-~ ~ ~· ;/ 

~ 121300 

n 17~6oo 

SIG~A.ES. ------·-----------Ordinarios. Particularc~. 

Naturalidade •. Pernambuco .•....• Côr .•.... Branco .• 

Idade .....•••. 35 annos .......... Cabellos. Crespos. Cicatriz na IM.r •·s-
Estado ..•....• Solteiro ..•••....•. Olhos ..•. ~ querela· 

Estatura ..•..• 5 pés e 6 pollegadas. Barba ...• Pouca .. 

CREDITO. 

148000 

14~000 

488000 

468400 

HISTOHICO. 

Engajou-se em dezesete de Fevereiro de mif' oito
centos sessenta e oito· para servir de carvoei\') por 

asooo um anno com a gratiticaçao mensal de vinte e quatro 
mil réis. 

Commandante. Immediato. Official de Fazenda. 

Baixa ao hospital em doze de Abril de mil oito
centos sessenta e oito. 

Commandante. Immediato. Official de Fazenda; 

Veio com alta a vinte e quatro do mesmo mez e anno 

Commandante. lmmediato. Official de Fazeml11. 

11$300 Baita ao hospital a vinte tres de Maio dito. 

35$700 

28&800 

Commandante. Immediato. Official de Fazenda. 

Veio com alta a quinze de Junho do mesmo anno • 

Commandante. Immediato. Official de Fazenda. 

Desembarcou a vinte e nove de Junho de mil oito 
centos sessenta e oito. 

Commaodante. Immediato. omcial de Fazenda. 



~IODEI~{l-G. 

~adcrneht subsidiaria do Livro de Socc&rros 

l•crt.-nl'('nte no ·J,n Tf'nt•ntt~ .......• 

Encan<'g:ulo Jn Quartel Gcnet·al. j 

Nun:ÍeraJa e rubricada pelo St· .•.•....•••••••.•.•••••.•• , ••.•• em vist1 

de autoriz:tção que lhe dei. 

Re~Yolrli~:io llo Corpo c.Je l''azenda ••.••• tle •••••.••..•• , ••• de •• ·• 

······• 
Chefe do Corpo de Fazenda« 



n wa: __ __ 

nt:nno. 

IIF.~CO:\TO~. 

~OT.\S E'\.PLIC.\TIY,\S DO liEiltTú F CHFlliTO.I=======::;:===== 

Fst.l pagn tle soldo tlt~ lf'rra até Janeiro proximo 
p:1ssado . 

• • • ~f'CÇ;lo da Cnntatloria tia :\larinha, 3 de Março 
111' 18oj!). . ...... . 

Chefe tlr Secç<1o. 

N. os - Rt>rrht>n rm . . . . . . . soldo tle Ft•' en•iro e 
Março, maiorias ~~ u rqnhaiPnlP a \t>lus para luzes 
'lrstc ultimo nwz e romedorias tlc 1\larço c Abril .•. 

Cummandaule. lmmediato. Offi. de Fazenda. 

~ ;n. - Rcrrbeu em , • • . . • • soldo, maiorias e o 
•·qui,alcnte a Yt'las para luzes de Abril e ~!aio e co
uwtlorias tlc ~!aitl c Jnnho •...........•..•...•.•.. 

······ 
( :orll!nandante. lmmediato. om. de l· a zen da. 

l-i. o' - Hecebcn em ••.•••. soldo , maioria~ e o 
f'fl\ÜYalentc a ·ela~ para luzes de Junho e l'(;lliCtlo-

tias de Julhtl.............................. .. . . .. . $ 

Commandilnle. lmmediato. Oni. dt• Fazenda. 

~.o~ - HecdH•n em .••••... soldo tlr .!nlho, com 
desconto de onze dias de ho~pital, o rqui\a!cíatc a 
'elas para luzes , maiorias do dito mez e cumcdo-
rias 11!~ Agosto ............................•...•.• 

. . . . . . 
Commamlan te. 

.... ,. 
lmmcdiato. 

. ..... 
Olli. de Fazenda. 

N ,os- Hccchcu rm • . . . • . . . soldo, maiorias c o 
equivalente n 'elas para luzes de Agosto c cumct.lo
ria,; tle ~ctcmhro com desconto tia :J. a parte para 
amortizaç.io de .~11a ,tJiyida ..•................•..... 

...... 
lrmnctllato. Offi. tle Fazrnda. 

8 



, :nt:mro.l 

s 

s 

Vai senir na qualidade de Ollil'ialna Corveta .••••.• 
Quartel General da Marinha, trcs de 1\lar,;o de mil 

oitocentos sessenta e nove. 

Eucarrrgad(; ;I~· Q~;arl•·t General. 

Apresentou-se a bordo no mesmo dia. 

Cununandautc. Inuucdialo. om. de Fazenda. 

naita no hospital da !\farinha em cinco de Julho 
do mesmo anuo. 

hnmcdiato. Cirurgião. 

Te,·e alta hoje. Hospital de Marinha, dcscseis de 
Julho do dito anuo. 

····· Dircctor. 

Apresentou-se a bordo no mesmo dia. 

······· Commandantc. Immediato. Otli. de Fazenda. 

Por Aviso de oito de Agosto de 111il oitO!'rntos ses
senta e nove publicado em Ordem •lo dia •le doze do 
rcferi:lll mez, do Commando r111 Chefe da Divisilo do 
...••. Distncto, mandou-se-lhe adiantar trcs mczrs 
de soldo na import:mcia dr n~uto c oitenta mil réi.; 
para lhe ser descontado mensalmcutc pela quinta 
parte de seus vencimentos. 

Em observancia da ordem do Quarlrl General da 
lllarinha de onze de Agosto de 111il oitol'cutos ses
scuta e nove, publicada em Ordem !lo dia da Dh·isao 
~anti do •..•.• Districto de yintt~ ~ dous do 111csmo 
mez, passou para o transporte lsabct a quatro t.lc 
Setembro a fim de regressar üO n;o de .!;tlleiru. 

Commandante. lmmedinto. O !li. li~ Fazcnlia. 

Drscmbarcnn 110 Hio de J;1nriro a IJIIÍllle lk Se
tembro de 111il oitocento!' se~se:1ta e IWH'. 

•>Jilllllauúautc. lllllUCdial ''· 



Caderneta Subsidhu·ia do Liuo de Soccort·os. 
l'ERTE:"CJ.::'\TE AO C.\ li\OEIHO. 

Antonio da Costa (;nima•·àes. 

FILIAt)o. 

trJ 

"' "t:; 
<11 <:I 

tillw ele tL o 

o ~ Q) 
õ .... 

.losé da Costa 
c.;> c. 
_g •fl 

o. Q.) 
·~ s o o ..; rll 

Guimarães. o .... c,) o 'fl 
. 

<:I o .B <11 u 
~ s "' c:: r:> o (.I 

.... ·:.> 

"' Cl) Cl) ~ 
Cl) .. ., õ o. 

P5 u ê::: 
o 

(:.... M Ul l~ Cl. 

Sigmtf's partit•ttlartAs. 

Cita triz na face 1·squcrda. 

Commandante. Official de Fazcurla. 

Numerado c rubricado pelo Sr ...................................... . 

............................................................ ........... . 
~ru yisla de autorização que lh~ dt:i. 

R4olpartiçflo do coqw tia hund~l· .••.. . ........ ········ ........ . 



1\IODEL()-1. 

Caderneta subsidiaria do Livro de Soeeorros. 

BATALHÃO N.n· AI .. 

9. • COMPANHIA. 

José Antoaio do Naseimento. 

~ 
Q 
-< 

1-< Q .;, 
FILL\ÇÃO. 

:::3 o = o 
~ lli 

;;J ..I 
~ Q i- ..I õ ;;;;, Q .... < ai 1\11:1 • 

'"'" -< ... ... ~ = • .... e ~ 

~ 
<O ..I -< z • (;.J c.; o 1:11 

-- -- -- -- -- -- -- --,; 
3 ~ 

~ 
'õ 

Franci~co de ~ 
rll .. 
~ "'~ 

I 
'<l.l"C 

Paulo Toscano. ..... õ 
~., 

~ t:Q ô '"' OCI.l .;, ~ aâ i Cll ~ :§ &.o- u 
~o o :a c Cl 

~ "'::! ~ 

õ :I~ d 
'"' :I ., 

> '"' '"' ., o 
I lXI r.n o ,::Q ~ ~ ~ 

Signaes particulare.<; . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . " ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lmm~diato. Ofticial de Fazenda. 



1\J()DEI~O- K. 
Deve. 

186'2'. 

Janeiro ......... l 24 

}1, . ()lJicial da Corveta . . . . . . . 

A imporlancia de dous lllil pnlaei'íes, qnr cor

rcspond~m, conforme o cambio de dous mil 

e duzentos réis o patacão, á quatro contos 

e quatrocentos mil réis .................. . 

Producto da letra n. 0 1 sacaria hoje por ordem 

do Commandanlc rm chefe contra o Thcsouro 

Publico t\ncionnl, c á favor fie F ••. 

Ofticial de Fazeuda. 

4 .4oosooo 

I l-.,,00$000 11 

Bordo d ................ em ~lontevidéo~ 31 de Janeiro de 1869. 

en1 c:/c com a Fazenda Nacional . 

186'2'. 

Janeiro ••.•.... I ~4 Documento n." ··························· 

Official de Fazenda. 

Documento n.o 

OOicial de Fazenda. 

Saldo que passa no mcz de Fen•rciro .•..•.•. 

.·. 

Onidal de Fazenda. 

Haver. 

t:Goonooo 

2 800$000 

2:000HOOO-



Chrfc do Corpo de Fazcn1ln. 

Registro. 

N. t. 

ij
~X•)))~ 

~ 

~ 
~ ,-, 

1. :l 
IVIOJ)l~IÀO J_j. 

Via. Rs. 8·000~000 

~ :S< - Bordo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . mriO em Mo n '" idCo, ele . 

~ ~ A qn in zc dias prrcisos sim-se V. S. pagor, por esta I." Yia de I clra, nno o h avondo fei lo pela '. ', ,lo Sr. F., ou .\ sua ordem, a 

~ I~ qu:mtia de oito contos de réis, moeda corrente do Impcrio, correspondente a tantos mil patacúes, ao rambio de tantos mil réis por 

§ ~ ~ patacão, rece'{idos do mesmo senhor. Aquella importancia tem de ser npplicada ao pngamcnto de soldos, comcdorias c mnis ''cncimentos 
Rs. 8: OOOSOOO (Oito contos de réis) cor- ~ x , . . 

· ~, ~ do pt?ssonl, v•vcrcs, sobresalcntes c outras dcspczas fc1tas por este naviO. E no dia de seu vcncim:mto rogo se f<tça o devido pagamc!lto. 
rrspondcntt•s a tantos pntacõcs ou a tnntns S.~. 

. <$.X onljnS de ouro ao cnmbw de ..•...•..••.• ~@ ~ 

rrrcbidas do Sr ......................... ~ ~ ~ 

s -~~ 

F. F, 

Ct~mm:mdanlc do n:n io. 0fficia: d ~ FJ.;> .. ·n Ja. 

MonteYidéo 5 de Janeiro de 18G9. 
g. ,.~ 
;~ IJ B 

F. 

Commandnnlc. 

X X 
Q~~ 
~ ... ~ 

t', ~~; 
Official de l'azcnda. ;g = ~. 

§~~ 
~~~ 
~~~ 

lllm. ~:r. F. 

Thesourciro uo Thesouro Publico ~acionai. 

2." Via. Rs. 8:000$000 
r,. t. 

nordo u ............. ., ... ~urta rm ·,;;;nl_l··,i·;to, etc:. 
~-- ~(~ 

Foi recebida a quantia acima c entrou ~ ~ ~ 

pnra 0 cofre. ~ 'll ~ A quinze di12~ rrrcisos sirYa-se V. S. pagar, por rsta :.-.a ,-:a 1le letra, n5o_havcndo feito pela 1.', ao Sr. F., ou ;; sna !H't~ern, 1\ 

F. 

Con:mnndantr. 

L 

~-~ ~ §~~quantia de oito contos de réis, mo('da corrente tlo Imperio, corrc~pondentc a tantos mil pataclirs, aD c::mhio •ir tantos wil ~~· ~~\ 

~ , ~ patacão, recebidos do mesmo senhor. Aquclla importancia tem de ser app1icada ao pagamento de sol,Jo~, come,: o rias c mais~· t~~\)às 
F· ~. ~ do pessoal, vivct·cs, sobrcsalentes e outras dcspczas feitas por este navio. E no dia de seu vencimento rogo s~ laça o ueYid i ~~ento, 

~~B I'·' 
Ofllci:lllmm~·diato. ~ "!) ~ r~-~ 

~ ~ ,, ' 
~ ;: 
-~ ·"> F. F. o os 

-~ 
O:lidal ue Fazenua. ~s ;.~ 

:.:~ 
<:'-

Comm::mdante do nnyio. 0m~~ial u~ F:u:c:d:~. 

< ~ 
·~; ;: 
8 ~ v ·::? 
~ ~ .... > 

X >< 
:::> > 
JY.(•:\:·, ·): 

Illm. Sr. F. 

Thc.::ourciro uu Th0suu:-u Puu1ico :"aci:mal. 



Chefe do Corpo de Fazenda. lVIODEI~O M. 
' .............................. .._. 

Chefe do Corpo de Fazenda. 

REGlSTRO N.o ~-~ CONTRAPROVA. J~ 
-----------------~~ - ~ ~~ ~ ~~~ c cn 1 

·~ ~~i >X-:::<:":; 

HEQriSIÇAO N.o 

~ ... "). ~ x·, o :.. ,_ 
~~ ~ \'E=-~ o 
~<;> 'IX !X õ,~ ";:l 
~H~t X'' X~ u =:.. ~~ M t!J XX o - c-: 
~-:~ ?.< 0-::: ~ ~ 
~~t~ >:~ ) ~ .2 =--
~ ... <": (~ ~ v;< ~ c g 
~~ . ~ 1·'-õ-o,o 
~~ X ~ ~~ 0 g ~= ..... "' ts~n ts-·o 0 ~ Gx-::: :l.l c ~~-·; ~J A ( I • / ~ V~ ~-~,... 2 
~~~ <t~ ~ '(/ ·~ § ~·~ 
~~ "'&;c \'X .Oj) ::I~ 
~,.~ 0 ~ y;; ,5 cn-

~~ 0S <>X .... 

H~Wl A uno. 
1869 A 18/'0. 

nerrnisiç-rto feita nesta data l 

~~ o Sr ................................. , Cirurgião do En- ~ Y~ Precisa-se p~u·a fornecimento da botica deste Encouraç. 
Agna de flor de lar::mgcira ..• • Lihras.... 1 ~~-·~.. . I c beo os d' t b . l I ~ < («* llos mellicamentos se()'Hintes· ~·':r com :w:u o ••...•..•. , r ce me tcamen os a a1xo 1 ec a- """' ~ - " · 

~-~ . ~ 
Olco tle ricino .. · .. · ...... · · · ·.. ,, · .. · 2 ~'~.:~ rarlos em cumprimento do despacho do Chefe do Estado-~Iaior _· . ~ . 

~~~ ~ YX Agua 1le flor de larangctra ......•...•...•••. Uma libra. 
Sulfato de qninino ............. Onças .... 10 ~--~-~da. Esquadra, exarado na rrquisiç.ão que me foi apresentada. '"bo( w 

~·~ f ~ OI co lle ricino ................................ nuas libras. 
*~~ ~ ~ ' !!+~ . . . _ ·~ * ~X Sulphalo de quinino ..... ., ................... Dez onças. 
~~.·~.·- Agua de flor lle Jarange1ra •.•.•.•..•••• tma hbra por il60. X ~ 
't'"'r: • -~ 

nordo do Encouraçado .......... , no porto ~~-~ Oleo de rícino ............................ Duas Jibras a 600• ~ ·~·) Bordo do Encour!lçatlo •....•.•.• , no porto de ........ .. 
~'~ . ~bo( d l 18 

<lc Assumpção, em .•• de ....... de 18... ff;~ Sulphato de quinino .................... Dez onças a rssooo. ~ ,, .. e • .. • • .. (e .. · • 

...................... 
Immclliato. 

~~ I 
~~ ~ 
h ~ """' ~~ Cidade d •• ~' .......................... rle ....... de 18... ~ '\ 

............................. 
..................... ~~ 

. . ~~~ 
Ctrnrg•ffo. ~~~ 

~~ ......................... 
Fornecedor. ~~ 

~4~' 
~~ 
~~ ~~ Forilo recebidos a bordo os objeclos supramcncionados. 

~~ 
~~~ 
~~ 
~~ 
~~ 
~-=~ 
~"'!' 
~? 

~* 

......... 
Olllcial do Quuto, 

~(? 
1.o Cirurgião • 

~ .. li 
~'JJ 
~ ~~·.< Recebi na mesma data do Sr. • ............................ . 
©t: x os artigos e quantidades supramencion:ulos. 
[Ç.~ ,' 

X~~~ ....................... . 

~ ~ ~ I.' Cirurgiõo 

~ ' ~ Ohser,·a-:ão, 

,. 
!l(rf~ Se no nn\·io homl'r Pharmacentico, ~scrcverá este o re,;istro ~ n 
~~ requisição que assignará com o Cirurgião, o qual com o seu cool!rc 

,~ :mthentirará lambem o recibo. 
~ ( l. J ;,a 



Cbcfu do Corpo de fazenda. 

REGlSTllO ~.o 

1~G~ A 1810. 

1\IODEI~O--I•. 
( 'ltde do Corpo de Fatcuda. 

~a; 
!f~ . CO~TRAPaOVA. jíc!f. REQUISIÇ,\0 ~-" IP-c ,~ml-------------
1
.....-; et 'ª ~ ; :; y 'r' :-: 
~ _, .. ·.()(i··· ã ~~ :>,',r(.~ 

-~ §~ :~··~~ ~~ g~ :~ ~ > 
i~ ~ ~ ~.~~ l ·~; 
i~ ~-§ ts ·n u~-o :::~ • ::: ªi -~ ~ ti. A í • : ~; • ; :: 

$·· 

Jlc~pacho de I{IICiU aulOI'is:•r o r.:ceiJimentu llo dinheiro.} 

18lj~) .\ 1870. 

~~~~ )~>; > 

. 1lcquisiçilo do tLullciro rerndtitlo da Pagado-~~ -Ao .•...••....•..•..••......•... , Official tlc Fazand;t de . :. ;~ ~ :~ Pr~·dsa-se J'C('ehe.r do tr·anspor·tc •.•......•... a ,111 auV:t rC· .1 
rta da ESI}lllJllra uo transporte .................. ~->' Classe embarcado uo patacho .•..•... , eutrega-se a quantia ~ J ;): metLHla da l'ag-;~dol'la l~a Estjuadra para oeconer ao pagamento 
P •d' 1 9 66~ ~~ abaixo declarada: ~ ~ ;:: <~e soldos e mas veucrmeutos do mez de Junho pru:drno pas-
Ec .H~ ... •• .. "·· .. • .. ···'" .. • .... " _: JJSOOO ~~~· Libt·as sLcrlinas : lrtnentas para pagamento de ~o Idos c mais ;3;. ~ sado á guarui~·ào d·cslc pataclw. 

xr:,Lcntc .... · · .. "· • ...... · • .. · ·" · • 8 ,·cnc1mentos do mcz de .Junho rn·oximo passado á guarni~·ão ~fi:~ P 1' 
1 

..; 
. ~ rto dito patacho · importaucia '}ue recebi da PaO'adoria da Es- ~:: IJ ~ c~ H 

0
" ...... • • ·" .. • • .. • · .... • ........... • • ...... • 2:66 18000 

DdTercnça a receber· .. ··""· .. •·•· 2:GG7H000 ~.$ quadr·a, c corre;ponde a 'deras contos sciscenLo~ c sessenta e :;~ • ~ Existente ..... •· .. • .... • .. · .... " .. " .. " .. ··· .. ···.. 8 
• ---~);! sele mil réis, á razão de oito mil oitocentos c uovcnla por 8 ~ 2 . . . . . . . --... -. 

Equivalente a 300 libras sterliua~ a sssoo. ~cada libra stcrltna. • ~ ~ ;.ç DIIfcicnc;:a a IecclJcr ..... • · ....... · •••· • · .......... • 2:66~8000 
• ~ ?';o I~ ---

Bonlo 'lc cni <l" ,1 , ~ ~ Bordo do transporte ............. , no porto de ............ ~. § ~ Bordo do patacho ........ , no porto de ............ de ........ . 
, . . . • . . • • . • • . , . . .. ...•...... ue .•• ~~ ~ = < 1 

-~de ..... : .......... de.... "' ~te .. .. 

~ ~ ~ .......................................................... .... 
-~ ...... • • .. · · .. · · · · .. · . · ...... • · · .... · • •.. § .. ~; Corumaudautc 

. . f~ lmmediato. Ofiicial de Fazenda. ~ ~ ~ 
Ofll()'Ial de Fazclllla. ~ ~ • . • . . . . • . . . . . . . . • • • • ~ ~ :>.~ 

~~ ~~0 
~ J! Onidal do Quarto. ~f di~ 
~~ ~~x 
~= ~~~ ~ ~ ~:i ~ ;:::; I\eeebi na mesma da la do Sr .......................... , Otli-

~ ~ Foi recebiti,J a lwnlo a quantia súpramcncionada c entrou ;:; = § cial ?c Fazellll~ do _transp~rte ·: · • ·: · · · · · · · ., trezentas libras 
'i~ para 0 rc:,pt·ctivo col'rc.·nurdo..... § ~ sLei'IIuas, que a raza? dcoiLo mil olloccutosc uoYcuta,co!'l'cS-i@ x ;:;< poudem a quanLia acima declarada de dous contos seiscentos 
~~ .. • .. .. . .. • .. .. • • . .. .. .. .. • .. • • ................... ~~~c sessenta c ~et~ mil ré.i-s. 

~~ C·Jmlll<mdautt~. lmmedbto. Ullicial tlc Fazenda 8:

1
.-.:~·~ 

~i .. 1<· 

Hi··~ ~. 6~ ConfCI'C. 
~ 9~ 

~ . ~ 

f;> La uç~o no I h r o mnppa a Rs ...... , f Ir ...... ; ;, ; ,:;:,;;·,; ;,, 

lmmNli:tto. 

Immcdiato. Ufficbl de Fazculla. 
• ' ' J. I f • • 'I • I I I I • ' t I I 

Ollicial de Fazenda. 



"~ 
Cllefe do CorpB de Fazenda. MODELO-S. Chefe do Corpo de Fazellúll. 

REGISTRO N. REQUISIÇÃO N. 

* . -~--~- • 
·:~ CO::<ITRAPROVA. ~ 
~ 'i$i 

---------------------------------------~ ~-------------------------------------------------

·1889 a Ui70. 

Objectos 11edidos á ..•• Sec~ão do Almosarirado. 

l.ooa nova ... Duas peças. 

Obrêas •.•.•• Um masso, 

Brim novo ... Duas pe<;as. 

Brim velho •• Quarenta nras. 

Bordo d ....... no porto d ....... de ....... lle ... . 

lmmediato. Official de Fazenda. 

* ~ * * • • C::;tl ~ * ~ Commandante. 

~ -1889 a t!il79. i~ 
~ ~ 
~ ~ 

f8G9 a f870. 

Entregue-se. Intel!llf'flt·ia 
da l\larinha, ... lle ... 
tle .... 

Inttod~utt. 

~ Remettem-se para bordo de ........ os generos abaixo tleclaradQs, que em virtude do ~ Para bordo de ....•..• , pela .... Secção do .\lmoxarifado, pr~cisa-sc o se~uiutf': 
~ ~ 
~~ despacho de . . • do corrente forão entregues ao Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Official de /JW 
~ ~Lona nova ... Duas peças. 
~ Fazenda, na presenca do Sr. Official Immcdiato,......... 'f..'?11?. 
-,;'3{i' , • ~ Obrêas ...... Um masso. 

~ Lona nova .. Duas pe~as ................. Peça.............. 401!000 ~Brim novo .• Duas peças. 

I
• Ob.rêas .....• Um masso ..•............... Masso .•. , . , , •. , . • n,r,oo ~ Brim velho •. Quarenta varas. 

Bnm novo .. Duas pe~as ................. Peça.............. :-;osooo ~ 
i~ 

~ Brim velho. Quarenta Yaras .............• Vara............. SlOO ~ 

~ ~ 
Bordo d ....... uo porto d ....... rm ... de ....... df' .... 

c::... G§Q 

~ ~ ?i! ... Secção do Almoxarifado d& Marinha em ... de ......... de..... • 

~ ~ 
~ ~ 
&t-;'Çl zs-§Q * ........................ .................. ~ * Almoxarife. Escrivilo. ~ 

~ ~ 
• * ~ Farão recebidos a bordo d •.•.• , •••.•. e conferem as quantidades. ~ 

• Em ... de~ ........ do.... ~ . ~ 
~ ~~ 
~ ~~?;: . ...................... ~ 

~ Ollicial do Quarto. * - ~ ~ ~~ 
~ lanç-ado no Lino mappa a tl ~ 

Immediato. Official de Fazenda. 

Recebi do Sr ......................... os objectos supramencionados. 

Sec~llo do .\lmoxarifado da ~farinha da Cõr~e-, .. • _ _.:-_::-.-;·•-tl,e •••. 
~- ,·,•. 

/ \_,~ 11'\ 

~-::: ...... ~ \:~~ .-.............. .. 
\,-\.)' ' . 

, -'- ~-_, Official de Fazendaú 

!
~--· ,~<_·. .;·)I 

"->- ,/; 
.'' c,::-, .~) ~.-. ';·· 

,~'~ ~~;''. / 



Chefe co Ccrpo de Faze nua. 

REGISTRO~-

i SGtJ a t S,O. 

1\f()DELO-~f. 
~)·*fi ~~ 
Có~ '-~~'\ 

:t~a CONTR.\PRQYA. Q'~ 
~.';-~·.. ;-.::::.;. 

~ '2.-._,J:i-
, .. ~':'~ t.)'1lt~ 

~~~ ~~~ 
[ .. (;;.4 ~:;·"ff(~"» 

~ ~ 
2(,~~ 

~~ 
'-'"'r.> 
ü,5'1l 
•:.,ç 
~';:-11]. 

t:,-,<;J 
<:>-.(2 

'i~ 
~:&..'-'7 

'i·m 

tS69 a ·IS'70. 

~..:.-=·1 
";.·~"~·-'1 
.!. ·"f~ ... 

t~;; Commandautt. 

{~;? 
t/~:J 
~~C> 
"·'""{~~ 
~-~ 
~~~: 

Chefe do Corpo de Fazcn1la. 

REQCISIÇ.\.0 ~-

Comr1rc-se por conta dos Fornrctdorr~. 
.Montevidt!o, ... de ....... 1le .. 

Com mandante de niú~ãu. 

·1869 a 1870. 

Rcgistrão-se os ~,:.~ncros abaixo dL'clarado,; pcditlos para bordo deste ~ Rcmettem-se para o navio •••...•..•. os generos abaixo 'lcclarado.;, qnc, em ~irtude ~~.:1 

~o/~~ Precisa-se comprar par:~ este na~io os st•guintes objectos, por não os terem d1• h11 

nnio por não v3 terem de boa rtualitladr n,; fornecedores ; 

Filcle .............. :,o covado~ 

Brim novo ......... -1 peça5 

Lona nova estreita • 2 pc~as 

Fio de vela ........ G libras 

Bordo de.... .. • no porto de. . .. . .. em.. . de. . .. .. . de .... 

Immediato. Oficial de Fazenda. 

7.~~ do despacho de ... de ........ de .... furão:entregues ao Sr. Official de Fazenda ..... .. 

f€ 
~~ ·~ ...... _..................... . 
<f'!Jo.t> FJ!ele, cmcoenta covados a 500 ré1s. 
l.)~I'J 
tJt).:! 

~~ Brim novo, quatro pecas a 368000. 

24-ti Lona noya estreita, duas peças a 36fiOOO. 

{\~ Fio de \ela, seis libras a GOO réis. 
•.'>J,Ç 
oo.~c 

z~ 
r.;;;~ 

~ 
~ 
~ 

* m 
~ Go'tl 

Montc,·idéo, .•. de ••••••• de .•.• 

Capitão Tenente Immediato. Fornecedor. 

~ For~o recebidos no mesmo dia a bordo do nnio •••.•.•.• e conferem a~ quantidades. 

~ 
/.~ 

~ 

* 
Official do Quarto. 

~ 
~ 

;t 
~ • ;fi Vtnç~do no Livro Mappa a ft. 

r:;~ 

~:~ qualidade os fornecederes : 
r_:;.:~ 
';)~{'1 
t.Y{I:. 
~I 

g~ Filclc, cincoenta colados. 
~ 
~,d;; Brim novo, quatro pc<:as. 
~~ .... 

~~:~ Lona nova estreita, duas peças. 
t..t;.:J 

~,~z Fio de Hla, seis libl'as. 

i~ Ilordo do navio ....... em ... de ....... de .... 

* ~ t/kJ 

~ 
""""' ~ 
ia • ~-
~; 
;::jW 

~ wo 
iJ#.; 
~ 
~ • ~ 
~ : 

Capitão Tenente Immediato. Official de Fazenda. 

Recebi na mesmll data do Sr •..•..•••••••••• , •••••••• os objectos suprnmencionado~. 

Confere. 

Immediato. 

-~-·-·~., 
/- t.\1.\r,!. ,//"/ \jf'\\,1 ~~I!. \ 

/' ""''"~ ,\ /- ·-~·~~ .................. :·J; 
I f ., ...-;- I 

/, \::<' Official de Fazenda!, 
I '< • .... . ' 
!'r.-: / 

I 
I 
I 

:\· 
.. :..- ........ 

"· -'; ~ ..... 

/" 



f.Jwrc do Corpo uc Fazenda, 1\iODELO -U. Chefe do Corpo de razcnàa. 

REGISTRO :\. I I.O~TRAPROV A. 1\EQU~IÇ,\.O ~. 

--------------·------------------
Ui88 a Hi78. 

Hl'flllÍ~itárl!.o-$1' an Jtinío •..•. "" • bjt>rto5 ll'i!UÍIIttJ: 

C:uuizas de llrirn.. . . . • . l:tla 

Cal~a> de brim...... . . . lO~ 

I.t-nço~ de seda......... lllO 

Bordo rl ....... niJ port•1 rlt> ....... rm .•• dl' ........ de ... . 

Jmmt'diato. Of!kinl rir Fa1enrla. 

Entn•;.:UI'·SC. Bordo ' 
•.. em .•. rlt> •••••• d• 

!llW'C~ t :ommanuante ~~~~ c:; 

~lr.:1 

1
~11;;) !Hf;9 a :IS'2tt. 

t869 a t N70. 

:· . Rcmettrm·~ para bordo da Con~ta •....• 01 objecto• ~rguintes, que forlo entregues 

~~ao Otlicial de Faumla da ... Clas:W ........................ em 'irtnde 

~ :~ curado na requi~i~~o r11111pett~nt~ pr.lo Cnmmnntlanll• rn• chefe: , 
Preci~~ •·•ta • :un c·t:~ !(111' pf'!n lllllio .. , .... ~e fnrn~ç~o ,,~ ohjectos SfJ:IliDtfl: 

~. f.t I I I.I'ITI'. 

t_·; . Camiza,; .le brim. Cem ........ , . . . . ...........•........... ·j!Jma. 1 SWll 1 ·~·fll. 
:;1 

5 ~ CHiças de brim .. Crm ....................................... :Gma. 1$950 t:rm. 

de ~etla .. C1~111 ••• , •••••• , ..•••••••• , ••••••.•••••••••• ! !Jm .. I 2SOOO Tlorrio da C·HH•ta ...... . ~ru ... tle, ...... d~ .... 

I 
I 
I 

I 
I 

Bmdo d ....... t:o porto dl' .. ~m ... de ....... dt .... 

lmmfi!Jiato. O tfirial de Fazenda. 

Os ohjerto8 llt'irna drdar01rlos ~Pguirlu para fi na\io ....... em ..• dE- ....... de .... •: 

Offifial do Quarto. 

Forão rrctbido~ 11 Lo r do do ua, i o ..•..... , '- confrrem as I[Uantidadt-s·. 

Fm .•. d. ......•. dr ...• 

Orllcial do Quarto. 

tant;ncto no l.ino Ma11J+1 a fi. 

~ 
~lf' 

~ 

f 

lm!ít!f'diaro. 

Recebi elo ~ ..•..•.......• , ••..• , c)lficial 
supra mendonaà-~~. 

tle ..••••. rie ...• 

Coufrre. 

[mru€i;;te. 

oftirial dP Fazl'l1d11. 

d~ FaZf!'lldll do 111n ie ... , , . . o~ •>tljt· 

/ •• r-

~/d ·~ 
/~ '· \ 

b:~";;,., ...... . .. 
/ ,<..'-' 

/ "'\:' -Clfftt•illl df' FUt'l\111~ 
l / .::;-. ,:,'I 
I ;_,'.., ~>i 

,........:-"' 

·~~-/ 



~1( )J li~ I~<) \l. 
Mappa tlQs manlimc.u!lns ga~los co tu r. o 1waeas ti. I CataHtão ...... ll'ilnsporlatlas neste mnio do Rio de Janeil'o it l•nn inda de ..... dt•stle 
o t. o nté t6 de Mar·co de .... as ttltaes forão nmni dadas p111· ordem do Quartel General da Ma1·inha destlt\ 2!) dr.... de ....• a h' ...• 

~ ~ .. u 

"' o 
llo1 

~ 1": Q 

!..; Q 
~ ... :::: 

:; u u 
(:;J t: -< 
;::r 

~ ~ ~ ... 
10: o 

'"" 
-< ~ 

""" 
~ 

DATAi 
lU BESI'EZA. 

E .. ~;:-

HL. 1\l~rço. " )) 3( )) 3C I) )) )) 

2 ,, )) :w )) :~o " :w )) » 30 )I 

--- ___ ,_ 
j 

\) 

i O 

Solllm:t .... , Li 2 1:~ 

CAR~E. 

-~ 
~ 
u 

-- -~-----

:1. ti 1 ii H ,, 
I 

Piwéo 
salffudo. 

,, )) n :Jc 

}}I:!:! H ) 

fJII3E l~ VAÇfíl:~. 

~ 
Q 

..; 
o..l = o '411,::; ::; ''"' '"' 

Q 

~ ;:: -=~ 
loll ~~ ... "' 

)) liO , :10 1 :!S " , liO , 

2-:' A Ílilpnrl:l wia !lo~ ~-~ll<'l'.l'i l'oi c il<'llbtl:l P'''''' !'l'<'<'<h lir:t>lt•~ f(q l.i\T'' 1[e l~<~t:e:La. e eou:,la tlu H'l'S<' 
110 \~10 d<; .l:lll"ll'íl, ......... : .... . 

! ltlif:i.tl ÍllliiiCdi:tlO 

:l 12 " fiO 

1.\II'Ol\TA~CIA 
TOTAL. 



Paf/lll'-SC, 1) aúonr>-~·e em dc.-;pe:a ao o/ficinl rlc {a::end(J,. 

Bonlo ...... . 

{}q')i tão 1le Fraga ta. 

~:t•l:w~io cins HJH"1't\l'bs que t1·abnlháa•õo a bo1•do clcste 
H~·iguc d{•..... a ..... do ('l!tt•rcntc •ncz, a sabe•·: 

-- I !ol'!lae5. I 11111'?''"'" I o~~ERVA-I Officios. 
I 
~mms. I Dias. 

I ms. (.OES. 
I 

i F ..... G 800 !,;)800 
F ..... ü 800 45800 
F ..... () 800 4~800 Calafc-
F ..... () 800 !.&:5800 tárão o 

C:tlafatt's. F ..... () 800 !.~:;~800 navio 
F ..... ü 800 4 1~800 por den-

I F ..... () 800 !.&: 1)800 tro. 
[•' ..... () 800 !.&:r~8()0 
F ..... (i 800 4S800 
F ..... () 800 !.&:;)800 

I 
_ ... _ 

Héis. !.~:8,5000 

Importt na qnanlia tlc quarenta c oito mil réis. 
Bordo~ etr. 

Ollicia l de fazenda. 

Immed ia to. 

F:•z-:~c o p;l:~·,\m •n!o 11o di~ .........• 

Immediato. Official de Fazend:1. 

L;mr:-~da nn Jirro .lt• rrrrita r, drsprz:-~ 1Jr~ ilinl1riro 
a 11:::.. " 



Autorizo ao Sr ....••..................... Official 
de Fazenda da Divisão ou do navio ...•..•.......• ,. 
a sacar nesta praça, a quantia de ........•.•..•...• 
. . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • passando e assignando 
letrt\s contra o Thesouro Publico Nacional, a quinze dias 
de vista, as quaes só serão válidas com a minha asgigna
tura. A referida quantia deve ser entregue ao mesmo 
Official da Fazenda, na presença do Sr ••..... Gfficial 
lmmediato do navi6 ...•..•.•....•..........•..• •-•:• 

Bordo. etc. 

Commandante. 



1\IOlJ.EI~O--Z. Chefe 1!0 Corpo tlc FazeiHla. 

TR,\:->SFERE:\'CI.\ DE liESPONSAIJILIDADF.. RESALV!S. 

Inventario a cargo de................... Tomei hoje conta do material a cargo Do quarto cscriplo no caderno respectivo 

1\lestre de .......... Classe embarca<lo no do 1\lcstr·e F .........•.•.••••.•.•. · •••....• deste navio, a folhas ..•. consta que no dia 

navio •••••.••••••••.••••.•.•••••••.•.••.••. c achei tudo conforme o inventario allcn- tal a tantas horas, perdeu-se (referir as cir-

Objectos que pcl9 desarmamento permanecem 
a borda. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Objectos que pelo desarmamento devem 
voltar ao deposito. 

............................... -·-············ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deposito Nayal do Arsenal de l\larinhn 

da Côrtc ...... de ................ de 187 .. . 

)lcstre recebedor·. Official de Fazenda. 

didas as rcsalvas constantes deste Jirro. cumstancias que justifiquem o facto, o oh-

Bordo do ................. tle ............. jcclo (tal). Pelo que ~e fiá a competente 

tk 187 • 

Mestre recebedor. 

Immcdiato. 

Tomei hoje cont:1 tio material a cargo• 

do 1\fcstrc F ............................... . 

e attcndidas as rc.:sahas c o dcscripto no 

inventario encontrei as srgnintes faltas: 

J. :t 

2." 
') ... 
<L 

Bordo do ...................... de ...... .. 

de 187 • 

Immediato. l\lcstr~ recebe do r. 

!C:O!lva ao_l\le~lrc ..... . 

CO!lllll3ntl:tllll.'. Ollieial do QttaJio. 

OJllcial lnnuec\ialo. 

N. B.- Na t.a ll:tgina anterior, em branco deve ~rr clc~cripto o n~l\·io, dcelarando·SC, além das dimcusúes principac~, os ar~ 
r·anjos inlcruos c ohjl'eloc; lixos ('Olll :1 t>sprdlic:~t;:io !los mrtai•-:_. 



~OTAS EXPLICATlVAS DO DEDlTO E 
CREDITO. 

Está l'lago pelo Quartel d(IS soldos ven
cidos até Dezembro de mil oitocentos ses
senta c oito. Nada deyc á Fazenda Na
ci<mal. 

. . . . . . . . . ...... •" 
Comm. 2.° Comm. 01fie. de Fazenda. 

Hceebeu pelo ..-apor Ipimnga. soldo e 
gratifieaçno de embarque de Janeiro a 
llarço de mil úitoccntos sessenta c nove, 
Jiquid<l da ·contribuição para o As}'lo, de 
sete dias de hospital, de um balde que 
deixou cal! ir. tiO mal', e fardamento que 
·eccbeu DQ. d1a 13 de MJrço ••.• ·--··.A.._. 

Comm. Immcdiato. ome. de FJ.zcalla. 

.s 
.s 'R, 
~ "' "> o 
~ ~ 

DEBITO. 

DESCO:o.-TOS. 

c 
"" l ~ c 
~ . ::: -."<> 

§ -o -.. c.=: 
~ 

I 
~o õ 

~ 
c>:: E-; 
~ ... 

1\C(·!~bru fH'* cor\'f'!.:l "''ictiieroiJ, soldo c 
gratHicaçilo de emb<:nJUC Je 1\bril a Junho 
ele mil. oit9erut11s scs~t·uta c non•, liquido 
da conil'íuui ·ão para o AsJin c a impor• 
tnncia das raçii,~,; qtleí lhe f.,rrro quartadas 
p6r bordo do \'apor Ipiranga de 7 a 10 de 
Abril. •.•••.••• •· .••.•••...•.•.•..••. , •.• S3oo S S fl fl300 

Comm. lmnH'lliato. Qffi,~. de Fazenda. 

Nada r~cebeu por bon.lo do tr;:msportc 
ras:;imon. 

:omm. Immct..!iato. Offic. de Fazenda. 

t§G9 a 1S:J'O. 

Recebeu no Quartel o soldo liquido do 
mez d~ Julho 'de mil oitoccutos sessenta c 
wove .•.•••••••.•.••••.•••••••••••••••••• SlOO ~ 

Comm. Immediato. Ofiic. de Fazenda. 

$100 

CR!;PITO. 
,, 

o 
c.!:) 
~ 
~ 

~ ri; 
"' o '-J o c:. c= ;-; -< E-< 
~ o r1) 
~ s = :; 
.,; 9 ~ 

~ 
~ 

;;.. ~ r1) 

1?$400 l2$000 . 

18~:200 1i$UOO 

3$100 3SOOO 

WIS'fORICO. 

Destacou para o vapor Ipiranga. a quatro ( 
neiro de mil oitocentos sessenta e noTe. 

Comm. 2.° Comm. Otlic. rie Fa? 

Aprese1~tou-sc a uordo uo mesmo dia. 

Comm. I mmediato. Offic. de Fav 

Baixa ao hospital em um de Feyereiro de mil 
ccntes sessenta c nove. 

Comm. Immediato. orne. de Faz· 

Alta a oito de Fevereiro de mil oitocentos se~, 
e nove. Foi prrso a ferros no dia doze do m 
lltft, por ~..!c subordinação. Solto ruulia q •.: 
Foi. clogia:d• •a fr~nte da guarniç;io no dia 
c em co, por. salvat UIQ. companheiro quP. cah · 
mar. No dia vinte e oitQ extraviou um !JaiJc uo 
de mil c duzentos. 

Comm. Immediato. OlJ1c. de Faz( 

R·~ccbcu cn di.1 treze de ~~Iar.~o mna camis 
mil c duzentos réis. • 

Comm. Immcllialo. omc. de Faz1 

Tt'm uc se< inclcmnizado tlo Yaior de mria 
de Lwlacha llllC lhe foi quartada por easo de 
maiM d1•sde sete até dez t.ie Abril, conforme 
tardo irrmo afl .... do livro rrs;Jl'~·liHl. P 
pura u coneta !Yictltctoy a quinze tk _\bril d 
oitocentos sessenta c nove. 

Comm. Immediato. Ollic. de Fazt 

Apresentou-se a bordo no mesmo dia. 

Comm. lmmediato. Ome. de Faze 

Foi inspcccionado uo dia seis dP Julho de 
oitoecntos Sc-6senta c nove, e no dia doze pa 
p<~r<~ o transporte Vas~imon a fim de sPguit· pn 
l{io de Jilneii'O. Desembarcou e recolhcu-s1 
quartel a Yintc e sete do Ulcsmo mez. 

Comm. Immediato. Offic. de Faze; 

Destacou para a corYeta Nictheroy a cinc• 
Agosto de mil oitocentos sessenta e uove. 

Comm. 2.° Comm. Orne. do Faze1, 



A.rr()Z a •••••••••••••••••.••••••.•••••••• I •• 

Aguardente a •••••••••••••••••••.•••••.•.•.• 

Azeite doce ..•••••. -· •....•..•.•...•••..•. •. 

Assuear ....... .•....•••.••.•••.••••...•.••..• 

Bolacha •..•..•. I ••••••••••• ~·· •.••• I •• I·~. I •• 

B 

' 
' Bacalháo •••..•.•.••••• ····•~ •. ~· .. I......... • 

Café..................... .................. fi 

Vacea salgada •.•.• ~·........................ B 

Porco salgado .••••. , • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • 11 

Farinba, .••• .................. ···~ •............ 

Feijlio ••••••••••••• , ••.•••••••••.•..•.•.•... 

Carvlio de pedra .•••.••••••.••.•••.•••••..•. 

Sal ......................................... . 

Toucinho .•..•.•..•••••..•...•.•••.•••.••..• 

Vinagre.·······················~····~···~··· 

s 

• 
I# 

6 

' 
O.lliclal de Fazenda. 

@ 

medida. 

D 

• 

alqueires. 

Toneladas. 

alqueires. 

@ 

medidas. 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. 1;)13-DE 9 DE JULHO DF. t8i0. 

Regn\.1 as substituições entre os diver~os membros do magis
tel'iu da Escola de Marinha, c CX!)lica os vencimento:>, que 
nesse casolÍÍcs c"o'mpe-têin. 

Con~tanuo o pessoal uo magis_terio da Escola uc Ma
l'lnha do numero ~trictamente neccssario, para func
eionarnm as divPrsas (~atlciras c aulas, e resultando dessa 
(:ircumstancia ditncuhlaíles ao regular proseguimenlo 
do rnsino, nos casos incvitavcis de impedimento llP 
alguns dos memlJros do mesmo magisterio, os quaes, 
segundo disposições em vigor, não podem accumular 
S(~rviços lectivos, sem a correspondente retribuição em 
os seus vencimentos; ouvi~o o Conselho Naval, Hei por 
1Jem Dl~cretar o seguinte: · ·-

1. o O oppositor ou adjunto, que reger cadeira ou aula, 
lerá llin~ito ao:.; vencimentos de lente ou professor. 

2.'' O lente, oppositor ou professor, que reger duas 
c:Hleiras ou aulas, si mui taneamente, perceberá com os 
vencimentos do exercido etfectivo, a gratificação de 
interino. 

a. o o lente, que reger cadeira, e simultaneamente, 
na fórma do art. 98 do regulamento do 1. o (le Maio de 
1858, repetir as materias por clle mesmo explicada.-:, 
aehando-se impedido o oppositor, perceberá, além 
dos vencimentos do primeiro emprego, a gratifica~;ão 
do iegundo. . 

ti. o O opposilot· 'ou adjunto, que reger ealleira ou 
aula, n ao mesmo tempo desempenhar os (lcveres do 
seu pl'iva I i v o Pxcrcieio~ terá direito á gra tifieação desse 
mesmo C\.Pl'C'ÍI'io, :u't'nmulatla aos vencimentos tla ca
dPira ou aula. 

;;. o A aecumularfío dos nmciment.os subsistirá com a 
tlo nxcrdeio, r só "terá lnp:at· por autoriza1;ão (lo Minis
tro da Marinha. 

O Btrão de Cot.egipc, do Meu Conseího, Senador do 
lmpPrio, Ministro c s~cretado de Estado do3 Negocias 
da Marinhn, assim o trnha cntenditlo e faça exe
cut:tr. Palac.io do Rio de Janeiro, em rioYc de Julho 
de mil oitocrntos e setenta. qu;tdragesimo nono tla 
IntlepPtHlencia (' do Imperio. ~ 

Com a rnhrica de Sua Magnstadc o li, i't~~·~~-éAM;f~· 
__ ,.,_ Ba.·rio ~~JW. ~ 1 

í ~ \}~~'!JI 
'--: oos o~?~ 
-----~ 



3RO ACTO:o; 00 PODER 

DECHETO X. 4:JVa:- OF. 9 UE JULIIO DE 1870. 

Declara de nenhum clft~ito os Hccretos u.os 3"1:06 de 2ô tle Se 
tcmbro tle J86fl c 12;)1) de 2a de Setembro de 1868. 

Tenllü expirado no dia 2H de Maio fintlo o prazo mar
cado a Augusto Teixeira Coimbra c Richard Franci:-; 
Burtou para a exploração de chl}..Lnho e outros minerae:-; 
na Freguezia do Yporanga, na llrovincia de S. Paulo~ sob 
as clausulas !los Drcrclos n. "~ 370() dr 2G de Srtembro 
tle 1866 c 112;)~) de 2~ de Sctemhro tle 1868, Hei por bom 
DPclarat' de nenhum effeito os mencionados Decretos. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
SI~Jlw, :Ministro c Secretario de Estado dos Negoeios da 
Agricultura, Commercio c Obras Pu!Jlicas. assim o 
tenha entendido c faca executar. Palacio do lUo de 
Janeiro, em nove de J Úlho de mil oitot~entos e setenta, 
'Juatlragesimo nono da lndepentleHcia e do lmperio. 

Com a ruhrira de Sua l\lagestade o Imperador. 

lJiogo Velho r.amlcanti dr, Albuqu.erqHf'. 

DECRETO N. 1iH.;)-oE H OE JULHO DF. 18i0. 

P10mga po1· mais rineu anuos H praw mart•;alo a .lnst' Jaeomo Tas~o 
Jla.l"a a ~'plora~;io tlt• minl'ral's nos st•rliil'~ limiii'Ophrs tias """' ill
t·ias tia Parnhyha r l'rrnambucn. 

Attendcndo ao qur. Me rcqurnm Jmt~ .Tacomo T:u~!'o, 
Hei por bem Prorogar por mai!' einco annos, contados 
tlesta da ta, o prazo que lhe foi mareado nos Decretos 
H."~ 2~íí de 27 de Julho de i8ti9 c :l'ZGO de 28 de Abril de 
18H4, para a rxploração de QI~ro e outro~ mineraes nos 
scrtõc•s Jimi trophes das Provi ncias da Para hyha e 
Pernambuco. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario tle Estauo dos Negocios da 
AgTicultura, Commcrrio e Obras Publicas, a~sim o tenha 
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r•nlendido r, fara executar. Palaeio do llio de Janeir·o. em 
nove de Julho ·de mil oi locen tos e setenta, quadragesimo 
nono da Indepcmlenria e do lmpcrio. 

Com a rubrica fle Sua .Magestadc 'o Imperador. 

TJio,qo l'rlhn Cnrnlcanti de AllmquerquP. 

BECRETO ~. ft.:')l.'i-rn: 9 nE JULIJtl li E iRjO. 

Cont~C(It~ no bacharel Antonio Corrl\a do Couto, pcrmis5ão por dons 
:mnos para explorar f?Uro, t:ohrr c outros minr.racs nos morros li 
Prainha, .Tus~t\ Cal'!tip(t c Cticars, na Provinda tlc :\lato (~ros~o. 

Attendtmdo ao qtw Me• rPL[UL'reu o baeharl'l Antonio 
CoiTt·a do Couto~ Hei por hem Conce(lrr-lhe permi~~ão 
por dom; armos improrogaveis~ contados desta data, 
para pr·oc<'der ú exploração de minas de ouro, eohrP f' 

outros mincracs nos morros da Prainha, Jassê, Cachipü 
o Coeacs, na Província de Mato Grosso, soh as srguintcs 
clausulas : 

1.'~ Dcutt·o do referido prazo o eonccssionario de
:.-ignal'á os lngarn~: em que tiver de minerar, apresen
t:-~ndo na Srerrtaria oe E~tatlo eompetcntP plantas gco
Jog·ica~ t' topographica;.; flos ti'JT(mos C\plorados eom 
os perlis qne tlt~lllOnqrrm tanto quanto t't11· po;-;sivcl a 
Sll}ll'l'posit;ão tlas ramadas mirH't'at•s. 

,\ P~IPs trahalho~ acompanhará além de amoslr:1-: 
dos miaeral's <' das varirtlatlcs das carn;:Jdas !l(' terra~, 
llllla descripc;ão minuciosa d.a possança das minas, dos 
terrenos ele domínio publico ou p;t.rlicular, neccssarios 
á exploração, com tlesigna(>Io dos proprietarios, das 
ctlilie:u;ões ndks existenlt•s ,., do tFO ou t>mprego a qtw 
são tlestinaclas. 

O:ttrosim, i rulicarú qual o meio mais apropriatlo p:1ra 
o transporte dos procluctos da mineração c qual a dis
tancia entn~ ratb uma das minas, e os poyoatlos mais 
proximo~. 

2. a S:1 t isfci tas as cxigcneias da clausula '1.'\ scr-lht•
hfin ro:H'Ptlid:ts att'· dn('o dat:1s minPr:lPS de Ht.Ln;o 
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t)r<t~~t..;; 'luadradas, pur e.-:;paço de 30 annu::;. conforme O"'

meios que o concessionario provar que terá de empregar 
cfl'ectivamcntc sob as condições annexas ao Decreto 
n. :m1g de H de Fevereiro de i8ü3, no que forem appli
t:1vcis ás cspccies tlc mineração que lhe tiverem de ser 
facultadas, e quaesqucr outras que o Governo Imperial 
.iutg·ar conveniente impôr no acto da concessão em be
Helirio dos iull'rcsses puhlieos e da policia das minas. 

Diop;o Velho Caval1~anti de Albuquerque, do Mt'U 
Const'lho, Ministro c Ser reta rio tle Estado dos NPgocios 
tla AgTicultura, CommPrcio c Obras Publicas, assim o 
lt~nlta eJtteiHlido n far.a executar. Palacio do Rio de 
J:uwiro em nove de Jtllho de mil oitocentos e setenta, 
qn:1dragcsimo nono tla lmlcprndeueia e do Imperio. 

Com a rulJrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Diogo Felh.o Crznalcrznti de Albuquerque. 

DECH ETO N. ~;)1,7-DE 9 [)E JULHO DF. IR70. 

C.oneellc a Mano('l José da Costa Lima Vianna e Joiio Antonio de 
Miranda e SilYa, ou á companhia que organizarem, autorizaçllo para 
importarem trabalhadores asiaticos. 

A ltcndendoJ ao que Me requererão Manoel José da 
Costa Lima Vianna e João Antonio de Miranda e Silva, 
Hei por hem Conceder-lhe~ autorização par-a importa
rem no Impcrio, por si on por meio tle companhia qu1~ 
organizarem, trabalhadoreg asiaticos, mediante as clau
sulas que com este baixão, as.-.;ignatlas por Diogo Velho 
Cavalcanti de AllmLJuerque, do Meu Conselho, .Ministro 
e Secretario de Estallo dos Ncgocios da Agricuttm·a, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido e fnça executar. Palacio tlo Ri.o de Janeiro, em 
nove de Jullto de mil oitocentos e sctet}ta, ']nadrage· 
simo no11o tla Inrlepemtencia e do Imperio .. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Diogo Vf'fho Ctwalrrzut i df Albuq~terque. 
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Clausulas a ((li e se refere o llecretn n. o 4341 desta 
data. 

l. :t O Governo Imperial concede a Manoel José da Costa 
Lima Vianna c João Antonio de l\lirunda e Silva, ou 
ú Companhia que organizarem, autorizat,;ão para a im
portação de trabalhadores osiat.icos deslinatlos ao ser
viço da lavoura no Brasil. 

2." O prazo da con(~essão será de 10 annos, conta dos 
da data da chegada da primeira expedição de trabalta
dores a um elos portos uo Irnperio. 

Durante esse prazo nenhuma outra em preza poderá 
importar trabalhadores da mesma proeedencia para o 
mesmo fim. 

:1.a Os trabalhadores nssignaráõ contraclo que dc-
darará: 

1." A J'('spectiva idade, se\ o, povo c naturalidade. 
2. o O tempo da duração do contrilcto. 
3. o O sala rio, sua ~specie e tempo de paganwll t.o, a 

qualidade e qunntidade dos alimentos, o vestuario, o tra
tamento nas enfermidades e o fornedmento dos nf'
crssarios medicamentos, corno obrigações do patrão. 

4. o A suspensão do ."ala rio nos casos de in terrom
per-se o serviço por motivo independente (la vontade 
do patrão. . 

5. o O numero d:-s horas do trabalho dia rio, q uc não 
cx.ccderã de dez, podendo elevar-se a doze, mediante 
compensação, ou tliminuinuo-sc no serviço o tempo 
corresponllen te, ou dando-se a gra tillcação que fôr aj us
tada. 

6. o A obrigação ti e ser opa trão indemnizado pelo tra
balhador do tempo de serviço perdido por culpa deste. 

7. o A sujeição do trabalhador á disciplina da fazenda, 
fabl'ica ou estabelecimento, uma vez que não se oppo
nha ás disposições das leis e regulamentos em vi:sor. 

8. o A renuncia por parte do trabalhador do direi to ue 
reelamar contra o salario estipulado, ainda que seja 
ma.ior o de outros jornaleiros livres ou escravos do 
Brasil. 

H. o 0 direi to de rescindir o trabalhador o t~on trac I o 
mediante pagamento p1 évio: 

1. o Da importancia das despezas que ti ver occasiona
do ao pa trãu, deduziua a quota proporciona I ao tem pu 
lf 11 .~I 'I'\' Í I' O 11!'1 1 S 1:1 dO " 
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:2." Do •ttte dever por indemtli;~,açào de servil.:u niio 
exc~utatlo, ou por IJUalquer outro mo li v o prova~lo.; 

:Lo Do prejuízo que occasionar ao patrão pela dtfh~ul
Lladc deste contractar quem o substitua, se não fôr um 
simples trabalhador, ou se a rescisão fôr exigida no 
tempo tla safra. 

10. A faculdade 1lc transfcrit· o patrão a outt·a pessoa 
o eontracto pelo tempo l[UC faltar ou de alugar o servil;.o 
do t.ra!Ja lhador sob as mesmas condições estipuladas. 

J.l. A obrigação Llc fazer o l!'ahalhador nov? c~n
lrt~cl.o dentro de dous nH~lCS tlcpois de findo o pnmctro 
se quizer permanecer uo lmperio, 1\ no caso contrario, 
de retirar-se á sna custa. 

'"·" 0 . .:. contraclos serão cscriptos em portuguez" 
na língua do tralJalhador, rcfl'rl'IHlados pelo Consul, ou 
agt'llln consular do Brasil, unicamente para authcnti
l'al-os. Lavrar-se-hão seis excmplan•s, um para o tr;~
lulllallur' outro para o Con~;ulado, . o ter~ei l'O vara a 
•~mprcz.a na Asia,-o quarto para o Governo Imperial e 
os mais para a cmpreza no Brasil. 

:;. " No pro~csso tlo alistamento c contra do dos tr;t
hallladorcs a cmprcza deverá cingir-se ás leis c reg-u
lamentos em vigor nas respectivas localidades~ correu
do cslc serviço sob sua exclusiva responsabilidade, c 
~em o direito de reclamar porlJUalquer fórma a inl.cr
vow;ão do Gm erno Imperial, dos Consules ou agentes 
otl1ciaes. 

ô. C\ Os lraballladores devem ser robustos e habiluil
dos esiH·cialmentc ao servi<:o da lavoura, não podenuo 
haver no total de uma C'<pcdição mais do um deeimu 
de imlividuos que S(~ dediquem ,, profissão diffe
rentc. 

E' prollibida a i mportat:ão de trabalhadores aco:-;
tmnaúos ao uso elo opio, de comvleição fraca, ou maiu
n's de MS annos. 

As infraeções da pre~ente clausula sujcitaráõ a em
preza á multa de HJO~OOO por individuo que importar 
fúra das condiçües prescriptas, e á obrigação de recx
portal-o sem demora. 

7. a Os navios empregados llO ll'allsportc de trabalha
tlt~rcs asiatkos para o Brasil fieão !"Ujcitos ás Llisposi
t'üt~s do Decreto n. o 216~ do t. o de Maio de l85c . 
. 8. a Na conformidade do DeerPto n. o 3254 de 20 de 
Abl'il tlc i~5'!, o Agente Otncial tlc colonisação exer
cerá ar-; funcçfies de commissario tlc immigran tcs na 
CôrlP. O Govcr110 úcsiguará Jtes:-oa iLlonea para a" me~
m:'~ fun'·!:ü,~:-: n;\.~ Provinda~. 
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9. • Por traLalhadl)r adulto que desembarcar pagará 
o consignatario a tax.a de 3SOOO a titulo de despezas de 
expediente. 

A importancia dessa taxa será cobrada pelo Agente 
Official na Côrte, e pelos que exercerem suas funcções 
nas Províncias. 

10. a Nenhuma expedição desembarcará em portos 
do Imperio, se a empreza não tiver apercebido os ne
cessarios alojamentos, e se o capitão do navio não apre
sentai' documento que prove ter satisfeito o que exi
gem as leis e regulamentos dos lugares de sua proce
dencia. 

H. a Terá a em preza nos portos de desembarque 
agentes responsaveis pelo cumprimento de suas ohriga
ções, sem prej uizo da responsabilidade do capitão do 
navio. 

12.a Dentro de vinte e quatro horas, contadas da 
entrada do navio, em qualquer porto do Imperio, a não 
ser por franquia, a empreza, por seu agente ou pelo 
consignatario do navio, depositará quantia correspon
dente a 100~000 por trabalhador maior de HS annos, 
e a de 50~000 por trabalhador menor daqnrlla idadt;, 
que tenha de desembarcar, ou prestará fiança equiva
lente. 

Será levantado o deposito ou fiança, logo que estejão 
preenchidas as disposições deste con tracto, relativas 
ás accommodações e sustento dos trabalhadores até se
rem distribuídos. 

13. a Se a empre~a não tiver provido á accommodação 
dos trabalhadores· não serão estes desembarcados, e 
ficará e lia sujei ta á reparação do damno que aos mes
mos causar. 

Se depois de. estarem em terra lhes faltar o sustento 
o Governo mandará fazer as despezas necessarias por 
conta da quantia depositada ou afiançada e esgotada 
esta, por conta da empreza. 

Se decorridos dous mezes, depois do desembarque, os 
trabalhadores não estiverem contractados, a em preza os 
reexportará á propria custa 

i~. a A em preza tem o direito de transferir oscontrac
tos feitos com os trabalhadores sob as condições que lhe 
convierem, com tanto que se guardem as clausulas do 
contracto exigidas ne~ta concessão. 

Cabe igual direito aos cessionarios durante o respec
tivo prazo. 

t5.a Na transferencia dos contractos não será licito 
separar os trabalhadores casados, e de seus pais os 

P A. R TE 11. 49 
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filhos a inda sujei tos ao pa trio poller, segundo as leis elo 
seu paiz, e no caso lle duvida, segundo as leis do Im
pr,rio. 

t6.a Findo o prazo dos contractos celebrados na Asia, 
poderão ser renovados com as formalidades leg:te~ em 
presença do Juiz de Paz do Districto. 

O trabalhador que o recusar será dentro de dons me
zes reexportado á custa da empreza, se não tiver meios 
para pagar a sua passagem. . 

i7." A protecção dos trabalhadores asiaticos e a ga
rantia das obrigações ou direttQs reeiprocos dos traba
lhadores e 5eus patrões ou locatarios, regular-se-hão 
pela Lei n.o i08 de 11 de Outubro d-e 1837, ou qualquer 
outra que se promulgar. 

18. a A emprez.1. terá ~ua séde no Imperio, ou fóra 
de}Je, com tanto que haja na Côrte e em cada Província 
um· representante com poderes para tratar directamentc 
com o Governo. 

Fica entendido que serão resolvidas no Brasil e de 
conformidade com a legislação respectiva quaesquer 
que';tões que suscitarem-se entre o Governo e a em
preza, ou entre esta e os particulares. 

19. a A em preza depositará no Thesouro Nadonal a 
quantia de 30:000~000, que lhe será restituída á 
chegada da primeira expedição de trabalhadores em 
numero pelo meno~ de 100, ou reverterá á Fazenda Pu
blica, se nenhuma effectuar no prazo designado na 
clàusula ~eguinte. 

20. a Caducará a concessão, ~em mais formalidades, 
excepto o caso de força maior, devidamente justificado 
pela em preza, I} decidido por Decreto Imperial com pré
via eonsulta da competente Secção do Conselho de Es
tado: 

1. 0 Se dentro de seis mezes da data da promulgação do 
Decreto de concessão, não se tiver verificado o deposito 
de qúe trata a clausula i9. a 

2. o Se ao fim de dous anno~ da mesma data não tiver 
chegado a primeira expedição de trabalhador9s nas con
dições estipuladas. 

21.a Tambem caducará a conr,essão relativamente a 
qualquer província do Imperio, cujo pedido de traba
lhadores não f~r attendido pela empreza em prazo, em 
numero e por preços razoaveis, a juizo do Governo que, 
havendo reclamação, resolverá com audiencia da em
preza. 

Salva-se o caso de força maior na conformidade da 
clausula antecedente. 
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22.a Ao fim de dnco annos, contados da entrada da 
primeira expedição, este contracto será revisto, ca
bendo ao Governo alterai-o eom as modificações mais 
convenientes ao nm a que se destina. 

23.a Em nenhum caso a cmpreza terá direito a indem
nização sob qualquer pretexto, e a favores que não es
tejão expressamente declarados nas presentes clausulas. 

Palacio do Rio de janeiro, em Q de Julho de 1870. 

Diogg Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. ~;)í8-DE 16 DE JULHO DE 1870. 

Faz alterações ao Óccreto n.o U4i de 29 de Dezctmbro de :llf)9, 
que ort;a a receita c fixa a despeza da Camara Municipal da 
Córlc para o exercício de 1870. 

Attcnucntlo ao que Me representou a lllma. Clmara 
Muniei pai sobre a neccssidaue de ser reduzida a consig
nação da verba- Dificrcnte-, obras-, destinada a me
lhoramento d~~ estradas c conservação, para elevar-se 
a de-Erentuaes-no exercício de 1870; e a que as 
despezas desta verba, sendo por sua natureza variaveü, 
não podem ser precisamente fixadas : Hei por bem, h a 
conformidade do art. 23 da Lei n. 0 108 de 26 de .Maio 
de 1840, alterar d.entro do credito da receita ordinaria 
o orçamento da lllma. C:1mara l\lunicipal para o referido 
exercício de 1870, pelo modo seguinte : 

Decreto n. o 44~~ de 29 de Dezembro de 1869, art. 2. o 
§ 8. 0 Ditfercntes obras. Fica reduzido a 232:880~000 

sendo tiraua da consig-nação para-me-
lhoramento de estradas e conservação 
-a quantia de 6:000$000. 

§ 18. Eventuaes. Fica elevauo a....... 10:612S33:J 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario tle Estado do~ Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacw do Rio 
de Janeiro, em dezaseis de Julho de mil oitocentos e 
srten ta, quadragesimo nono da lndepcndeneia e do 
lmpcrio. 

Com a rubrica Lle ~ua Magestadc o Imperador. 

Paulino JBsd Soa.t·e~ de Sou.: a. 
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DECR~TO N. 4;)\9. --DE 22 DE JULHO DE !870. 

Diisolvc as companhias avulsas d~ cavallaria e artilharia, organizadas 
no Municipio de Angra dos Reis, da Província do Rio de Janeiro. 

Altenuenuo ao que Me representou o Presidente da 
Província do Rio uc Janeiro, Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Artigo unico. Ficão dissolviuas as companhias avul
sas de cavallaria e artilharia da guarda nacional, orga
nizadas no Município de Angra dos Reis, da Província do 
Rio de Janeiro; revogado nesta parte o Decreto n. o 980 
de 6 de Maio de l8~2. 

O Barão de Muritiba, do Meu Conselho, Ministro c Se
cretario de Estado interino dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte dous de Julho de mil oito
centos c setenta, quadragcsimo nono da Intlcpcndenci~ 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Muritiba. 

DECRETO N. 45!.}0- DE 22 DE JULHO DE 1870. 

Altera a organização da guarda nacional des Municípios de S. Borja 
c llaqui, da Proviuciã de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Hei por 
bem Decretar o seguinte : 

Art. t. o Ficão reduzidos a seis companhias os cor
pos de cavallaria n. os 38 e 39 da guarda nacional, orga
nizados nos Municípios de S. Borja e Itaqui, da Provín
cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e extincta a 
3. a secção de batalhão de infantaria do serviço activo, 
cujas praças serão incorporadas ao 3. o batalhão de in
fantaria do mesmo serviço, o qual ficará organizado no 
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se~unuo uaquelles .Municípios; revogados nesta parte 
os Decretos n. os 237 i de 5 de Março de 1859 e 3441 de 12 
de Abril de 1865. 

Art. 2. o Fi cão creados nas vi lias de S. Luiz e S. Fran
cisco de Assis, subordinados ao commando superior 
dos Munieipios acima referidos, dous corpos de cavai~ 
laria com seis companhias cada um, e a numeração de 
;)O e 51, os quaes terão as suas paradas nos lugares 
(}Ue lhes forem marcados pelo Presidente da Provín
cia, na fórma da lei. 

O Barão de Muritiba, do Meu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado interino dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
1\io de Janeiro, em vinte dous de Julho de mil oito
centos e setenta, quadragesimo nono d~ Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Barão de Jlnritiba . 

._ .. 
DECRETO N. 4551- DE 22 DE JULHO DE 1870. 

Crên um commando s~pcrior de guardas uacionaes Dli Comarca de 
Caruarú, da Provinda- de Pernamóúco. 

Attcndcndo ao que .Me rrpresentou o Presidente da 
Província de Pernambuco, Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art. L o Fica desligada dos commandos sÚperiores dos 
Municípios do Bonito e Garanhuns da Província de Per
nambuco, a guarda nacional pertencente á Comarca de 
Caruarú, da mesma Província, e com ella creado um 
commando superior, formado do esquadrão de ca val
laria n. 0 5, dos batalhões de infantaria n.o• 27 e 57 do 
serviço activo, e do batalhão da reserva n.o 10. 

Art. 2. o Fi cão revogados nesta parte, os Decretos 
n.o• !391 e 1403 de 24 de Maio e !. 0 de Julho de 1854, 
4033 de 4 de Dezembro de 1867, e 4206 de 13 da Junho 
de 1868. 
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O Barão de 1\luriliLa, elo Meu Con~elhu, Ministro e 
Secretario de Estado, intPrino dos Negoeios da Justiça, 
assim u tenha entendido e faca executar .. Palacio t.lo 
Rio t.le Janeiro, em vinte e dous de Julho de mil oitu
eru tos e setrn ta, quadragcsimo nono da Indepcndencia 
c do Importo. 

Com a ruLrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Barlio de lJluritiba. 

DSCLH':TO N. <ÍG~2-DE 23 DE JULUO DL: 1870. 

Concede á companhia-Brasi\ ludustri;~l-a ncccssariB autorização para 
fuuccionar, c approYa os rcspccliYos estatutos. 

AttPwlL~mlo ao que Me requereu a companhia-Drasil 
Industrial-, cujo tim é o estabelecimento de uma fabrica 
dt> tecidos de algodão e outras matcrias textis nõlilgãr 
llenominado-Fàzenda do H.ibeirão de Maeacos,-c tendo 
ou v ido" o Jmrecpr· da Secção dos N cg-ocios do Imperio do 
Conselho de Estado, ex.arado em Consulta de 2 do mcz 
passado, Hei por bem Conceder-lhe a neccssaria auto
rização para funccionar c approvar os respectivos es
ta I utos com as modificações que com este baixão ; fican
do extensivos á mencionada companhia os favores do 
Decreto n." 39GJ de 18 ue Setembro de 1867. 

Diogo Yclho Cavalcanti de Albuquerque, do .1\leu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocins da 
Agricultura, Commereio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte tres de Julho de mil oitocentos e 
setenta, c1uadragesimo nono da Independcnria e do 
Imprrio. 

CJm a rubrica de Sua 1\IJge:;tadc o imperador. 

Diogo Velho Catalcanti de Albuquerque. 
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l'llo•liOeações feitas nos ~statutos da companhla-Rra,.il 
Industrial-, a que se refere o Decreto D. 0 ,t:i:i2 

desta data. 

I. a Acrescente-se no final do art. Lo:- e durará 
por te1npo de vinte annos, salva a hypothese de pre
juízos, que absorvão a quarta parte do capital; caso em 
que a mesma companhia entrará em liquidação~ a qual 
serú feita conforme fôr delibcraLlo pela assembléa geral 
dos seus accionistas. 

2. ll Acrrscente-se ao art. 31 : ..... _ Paragrapho unico. 
Fica entendido que no caso de desfalque de Cé.!pital não 
se farão dividendos aos accionistas. 

3. a No art. I~, depois da palavra-necesc;ario-, 
:~crescente-se-ou quando seja requerido por cinco ou 
mais accionistas que representem pelo menos um de
cimo do capital. 

4-. a Acrescente-se ao art. 33: -começando desde 
Jogo as operações da companhia. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Julho de 1870. 
Diogo Velho Cavalcanti de Albttqu«rque. 

Eslatntos da companhia-Brasil Industrial-. 

CAPITULO I. 

DA COliPANIIIA • 

. Art. 1. f) A companhia-Brasil Industrial-tem por ob
JPCto a fabricação de fazendas de algodão ou outras ma
terias textis, no lugar denominado-Fazemla do Ri
beirão de Macacos~-mas com sua séde na Cidade do 
Rio de Jam~iro. 

Art. 2. 0 O capital da companhia será de mil contos de 
réis, dividido em 5. 000 acções de 200~000 cada uma. 
Este capital poderá ser augmentado por deliheraç:io da 
assembléa geral dos accionistas, sob proposta da Dire-
ctoria e com approvação do Governo Imperial. Todavi~ .. ~-~- --·· 
a companhi;t poderá ser installada logo que .e~t-ejão - (' ~ , 
sub~criptos <lous terços do capital aeima estip.a:l~ilEtr \\1\ ~~~ :i 

1 
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Arl. :to No c~t.:;;o dt~ Vt'rilicar-sc o augmcnto de ca
pital, os :~ccion~~tas então ~nscrip~os .no~ ~~cg-istros da 
Hompanlua tcrao preferencta na d1stnbmçao das novas 
a cções que forem em i ttidas. 

Art. 4. o Os accionistas en traráõ com 10 °/0 do valor 
nominal de suas acções no acto de subscrevel-as. 

O restante será realizado por chamadas que a Directo
ria fará á proporção que forem sendo necessarias ; mas 
nunca com intervallo menor de 30 dias entre uma e 
outra chamada, annunciando-se com antececlencia de 
20 dias pelo menos, a época e o lugar do pagamento .. 

Art. 5. o Os accionistas são responsaveis só mente pelo 
valor nominal de suas acf;õcs ; aquelles, porém, que não 
:;atisllr.rrem as presta~.ões de c:1pital com a devida pon
tualidade, pcrderáõ em beneficio da eompanhia a im
portancia das entra1as quo já tiverem realizado e o di
reito ás respectivas acções. 

Art. 6. 0 As acções só serão transferíveis depois que 
estiver realizada a quarta parte de seu valor nominal. 
A transferencia se operará por termo lavrado nos regis
tros da companhia, assignado pelo vendedor e comprador, 
Oll seus procuradores legalmente constituídos e authen
ticado pelo Secretario da Directoria. 

CAPITULO li. 

DA. ASSE~IBLÉA GERA. L DOS ACCIONIST AS. 

Art. 7. o A assembléa gerai compor-se-ha dos accio
nistas possuidores de 20 ou mais acções, inscriptos nos 
registros da companhia 60 dias pelo menos, antes da 
reunião para que forem convocados, salva a primeira 
reunrão se tiver ella lugar dentro daquelle prazo, con
tado da insta Ilação da companhia. 

Art. 8. o Julgar-se-ha constituída a assembléa geral 
achando-se presentes accionistas que representem mais 
do terço do capital realizado. 

Não se verificando esta condição na primeira reunião, 
convocar-se-ha outra para l5 dias depois, e então se 
poderá deliberar com qualquer numero de accionistas 
que se apresentarem. 

Quando porém se tratar de augmento de capital, e de 
reforma ou modificação destes estatutos, é indispensavel 
para que as deliberações sejão válidas, que por ellas vo-
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tem accion i~tas que representem a maioria absoluta uas 
acçOes emittidas. 

Art. 9. 0 O accionista, habilitado na fórma do art. 
7. 11

, que não puder comparecer, terá o direito de se fazer 
representar por outro accionista tambem habilita do, 
conferindo-lhe para isso poderes especiaes. 

Art. tO. Cada vintena completa de acções dá direito 
a um voto; nenhum accionista, porém, terá mais de lO 
votos, qualquer que seja o numero de acções que repre
sente por si ou como procurador de outros. 

Quando se tratar da eleição de Directores ou de mem
bros da Com missão Fiscal, não serão admittidos votos por 
procuração. 

Art. li. Serão admittidos em assembléa geral, ex
hibindo préviamente documentos comprobatorios dos 
seus direitos, se os representados possuírem 20 ou mais 
acções: 

Lo Os inventariantes por seus inventariados. 
2. o Os pais e os tutores por seus filhos ou pupillos. 
3.0 Os maridos por suas mulheres. 
!í.0 Os prepostos de qualquer firma ou corporação. 

Art. 12. Fóra dos casos da eleição de Directores ou 
membros da Commissão Fi~cal, de reforma ou modifica
ção dos estatutos; e de augmento de capital, as votações 
poderão ser feitas pet· capita; entretanto, e a requeri
mento de qualquer membro da assembléa geral, esta 
poderá resolver que se façà por acções na fórma do 
art. t.O. 

Art. 1.3. A assémbléa geral reunir-se-ha ordinaria .. 
mente em qualquer dia do mez de Julho de cada anno, 
para tomar conhecimento do relatorio da Directoria, 
balanço do anno findo, parecer da Commissão Fiscal, e 
eleger os membros da Directoria quando tenhão ter
minado o tempo de seu exercício, e a Commissão Fiscal. 

Se na mesma reunião a assembléa geral não tiver 
tempo de pronunciar seu juizo sobre a gestão da Di
rectoria, ou resolver qualquer assumpto de interesse 
social, a sessão poderá ser adiada para outro dia, dentro 
dos oito seguintes. 

Art. 14. A assembléa geral tambem se reunirá ex
traordinariamente, quando a Directoria o julgar neces
sario; nessas reuniões, porém, não se poderá tratar se
não do objecto para que forem convocadas. 

Art. 15. A convocação para as reuniões tanto ordi
narias como ex traordinarias da assembléa geral, se fará 
por annuncios nos jornaes de maior circulação desta 

P.A.B.TE H. :S0 
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C6rtc, com antcradencia nunca menor de oito dias tio 
indicado para a reunião. 

Art. 1G. A eleição dos Directores ou membros d:t 
Commissão Fiscal, bem como todas as deliberações da 
assembléa geral não comprehendidas as de que trata 
o final do art. 8. 0 , serão por maioria relativa de votos 
dos accionistas presentes, ou das acções que elles re
p•·esentarem nos termos do art. tO. 

A.rt. 17. As reuniões da assembléa geral serão prcsi
tliuas pelo Presidente da Directoria, o qual nomeará 
dous Secretarias para os trabalhos da mesa, d'entr.e os 
membros da mesma assembléa. 

CAPITULO 111. 

DA AD:\11NISTHAÇÃO DA CmiPANHU • 

Art. 18. A companhia será dirigida por uma Directo
ria de cinco membros, que não poderão entrar em exer
cicio sem possuir õO ou mais acções, ele i ta pela assem
bléa geral dos accionistas, com excepçãá da primeira 
Directoria, a qual se comporá dos cinco incorporador8s 
da companhia, que assignão os presentes estatutos. 

Art. :19. Não poderão exercer conjunctamente o 
cargo de Direc tores, accionistas que forem sogro e genro 
ou cunhados, durante o cunhadio, os parentes, por san
guinidade até o segundo gráo, dous ou mais socios de 
uma firma social, nem credores por acções penhoradas 
se não possuirem proprias em numero requerido. 

Art. 20. Os Directores, inclusive os da primeira Di
rectoria, serviráõ por tempo de tres annos, podendo ser 
reeleitos no fim desse prazo; durante seu exercício são 
obrigauos a conservar intransferíveis as acções reque
ridas para a t'legibilidade. 

Art. 21. Nos casos de impeuimenfo, renuncia ou 
morte de algum de seus membros, a Directoria convi
dará, ti' entre os accionistas de õO ou mais acções, quem 
faça as suas vezes até a primeira reunião ordinaria 
da assembléa geral dos accionistas. 

Art. 22. A companhia terá um agente (negociante 
ou firma social desta praça, no pleno gozo de sens 
dircito!S civis) que se encarregará gratuitamente da 
compra de totlo.., os gcneros c ma toriaes para a fabrica; 
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e mr,diante uma commissão de 5 °/0 da venda dos pro
duetos da mesma fabrica. 

O agente será indemnizado pela companhia, de toda~ 
as despezas que fizer com a sua viagem á Europa, para 
a acquisição do material c pessoal habilitado para a 
fabrica. 

Art. 23. O agente, para garantia de seus a c tos, é 
obrigado a depositar nos cofres da companhia ti tu los 
ou acções da mesma, que representem o valor real de 
100:000$000. 

A fraude ou má fé do agente para com a companhi! 
importará sua immediata destituição, além da responsa
bilidade legal em que incorrer pelos prejuízos resul
tantes pa l'a a mesma companhia. 

Art. 2~. Incumbe á Directoria: 
i:. o Nomear d'cntre seus membros~ um Presidente, 

um Secretario e um Thcsoureiro, compdi nclo: 
Ao Presidente, presidir ás reuniões e fazer executar 

as resoluções tanto da Directoria como da assembléa 
geral dos accionistas. 

Ao Secretario, lavrar as actas, fazer o expediente e 
authenticar com sua assignatura os termos de transfe
rencias de acções. 

Ao Thesoureiro, annunciar as chamadas de capital, 
depois de resolvidas pela Directoria; receber o producto 
das mesmas chamadas e quaesquer dinheiros da compa
nhia, sendo obrigado a recolher a um banco acreditado 
e escolhido pela Directoria, todas as som mas que não ti
verem immedia ta a pplicação; pagar os ma teriaes ·para 
a construcção da 'fabrica, se as contas forem julgadas 
r.xactas pela Dircctoria, e dividendo aos accionistas no 
Hm de cada semestre; e ter uma conta geral dos negoeios 
da companhia, srmp1·r. em dia, para eonlweirucnto da 
IJirectol'ia e facil veriticação <lo balanço annual que deve 
~er apresentado á asscmuléa geral dos accioni~tas nas 
suas reuniücs ordinarias. 

2. o Nomear o agente da companhia, com excepção 
do primeiro~ qrw tamb~~m assigna estes estatutos como 
incorporatlor. E"tn pl'imeiro agente servirá por tempo 
de cinco annos, <.;ontados do dia em que principiarem 
as vendas dos productos da fabrica, salvo o disposto na 
segunda parte do art. 23. 

3. o Fazer acq uisição, por in tcrmedio do agente, das 
machinas e mais accessorios para a fabrica. • 

4. 0 Velar sobre o comportamento e desempenho das 
obrigações do agente, a quem dará suas instrucções. 

õ. o Nomear ou contractar um engenheiro para· as 
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obras da fabrica ; um Super in tendente para a direcção 
interna da mesma fabrica, e os mais empregados que 
forem necessarios, mareando-lhes seus vencimentos e 
demittindo-os quando não servirem bem. 

6. o Decidir todas as duvidas que possão appareccr 
em relação ao serviço da companhia. 

7. o Fechar as contas no fim de cada semestre e fazer 
dividendo dos lucros liquidos que tocarem aos accio
nistas, nos mezes de Janeiro e Julho, depois de dedu
zir-se 10% para um fundo de reserva. 

8. o Apresentar á assembléa geral dos accionistas na 
reunião ordinaria do mez de Julho, o balanço do anno 
findo e rclatorio da marcha e das occurrencias dos ne
gocios da companhia. 

9. o Franquear á Commissão Fiscal o exame da escri
pturação, dando lhe todas as informações e explicações 
que ella exigir. 

tO. Fazer escripturar os livros da companhia com 
toda a regularidade e pelo melhor systema usado em 
commercio. 

H. Organizar um regulamento interno para o ser
viço da fabrica e do cscriptorio, especificando com a 
maior clareza as obrignções do superintendente e mais 
empregados da Companhia. 

Art. 2tl. Em retribuicão do seu trabalho os Directo
res perceberáõ o honoral'io de 1 :.500~000 em cada 
semestre, que será levado á conta de despezas geraes, 
desde a installé!ção da companhia. Logo porém que a 
fabrica principiar a funcrionar e a produzir renda, 
além desse honorario, os Directores terão mais uma 
porcentagem dos lucros liquidos que a assembléa ge
ral dos accionistas arbitrarú. 

Art. 26. A Directoria representada por seu Presi
dente poderá demandar e ser demandada, preferindo 
sempre resolver quafWJuer questões por meios conci-
1iatorios ou arbitramento. 

Art. 27. O agente é responsavel á companhia pela 
garantia de que trata o art. 23, por perdas que se derem 
nas vendas ou compras feitas por seu intermedio por 
conta da mesma companhia. 

Incumbe ao Agente : 
I. o Cumprir as ordens e instrucções da Directoria 

relativas á compra de todos os generos e material para 
a companhia e á venda dos productos de sua fabrica. 

2. o Ter a seu cargo um deposito nesta córte para os 
generos e productos da fabrica. 

3. o Entregar ao Thesoureiro no fim de cada mez as 
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sommas provenientes das vendas que fizer, assim como 
uma demonstração dos generos e productos em ser. 

r.:.o Ministrar á Directoria com fidelidade todas as in
formações tendentes á boa marcha dos negocios da 
companhia. 

CAPITULO IV. 

DA CO}IMISSÃO FISCAL. 

Art. 28. Na assembléa geral ordinaria de cada anno 
será eleita uma commissão fiscal, composta de tres ac
cionistas possuidores de 50"·ou mais acções\ servindo 
de r ela to r aquelle que entre si designarem. 

Art. 29. Incumbe á com missão fiscal : 
1. o Examinar a escripturação da companhia, para o 

que a Directoria lhe franqueará todos os livros e do
cumentos comprobatol'ios da receita e despeza, minis
trando-lhe todas as informações, sem reserva, que ella 
requisitar. 

2. o Apresentar á assembléa geral dos accionistas nas 
reuniões ordinarias, o seu parecer sobre a gestão da 
Directoria durante o anno decorrido e quaesquer nego
cios concernentes á companhia. 

Art. 30. Por morte, renuncia ou impedimento 
de qualquer dos membros da Commissão Fiscal, os outros 
uous designaráõ, para preencher a vaga, um accionista 
de 50 ou mais acções, que exercerá as funcções do cargo 
até a primeira reunião ordinaria da asscmbléa geral 
dos accionistas. 

CAPITULO V. 

DOS DIVIDENDOS. 

Art. 31. Os lucros líquidos de cada semestre, de
pois de deduzidos os lO o/o para o fundo de reserya, e 
a porcentagem dos Directores, de que tratão o§ 7 .. 0 do 
art. 2~ e a segunda parte do art. 25, serão dividi_9.o&-~----.. . 
entre os accionistas da companhia nos mezes A1!~ ~~ ,,: · ' 
nciro e Julho de cada anno. /· "'-" ,:\\\ '\ 

. ''\ ,\' 
("\ '',_/ 

' ) 
(;' ':_~-: ' 

i, I,, 
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CAPITULO VI . 

DO FUNDO DE RESERVA. 

Art. 32. O fundo de reserva é destinado a prover a 
deterioração do material da fabrica, e aos prejuízos ex
cedentes da garantia do agente, caso isso aconteça. Sem· 
pre que o fundo de reserva attingir a som ma de tOO:OOO~ 
(ou lO % do capital) fica dispensada a deducção dos lu
cros líquidos para ta I applicação. 

CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÃO TRANSITOiHA. 

Art. 33. Todas a<:; pessoas que subscreverem acçõe5 
desta companhia são obrigadas a fazer as entradas do 
capital respectivo nos termos do art. ~. 0 , e a sujeitar-se 
ás disposições dos presentes estatutos e ás altera_ções 
que o Governo Imperial fizer no acto da approvação dos 
mesmos.-Presidente. J. J. de Lima e Silt1a Sobrinho.-
Directores, Banlo de S. Francisco Filho, Joaquim Antonio 
Fernandes Pinheiro.- Secretario, Evaristo J. de Sá.
Thesourciro, por José Corrêa de Aguiar, B. Caymari.
Agenlcs, B. Caymari, João Baptista Viannll Drumond. 

DECRETO N. 4?i~i:1-DE 29 DE JULHO DE 1870. 

Promulga a. Co1_1..vençilo Postal celcbt·ada em 14 de Muço do corrente 
aou~-·e?tre o lir'ásii e os Estados-Uuidos da America. 

Havendo-se concluido e assignad.o nesta curte no dia 
14 de Março do corrente anno, uma Convenção entre o 
Brasil e os Estados-Unido~ da America, para o fim de 
estabelecer as communicações poslaes entre os dous 
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paizes sobre um pé vantajoso; e tendo sido esses actos 
mutuamente ratiticados, trocando-se as ratilicações 
nesta Côrte aos vinte e cinco dias deste mez, Hei por bem 
Mandar que a dita Convenção seja observada e cumpri~ 
da inteiramente como nella se contém. 

O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador ~o Jm .. 
perió, Ministro e Secretario de Estado dos Negocws da 
Marinha e interino dos Negocios Estrangeiros, assim o 
tenha entendido e faça executar, expedindo os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove 
de Julho de mil oitocentos e setenta, quadragcsimo 
nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a ruurica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Cotegipe. 

Nós D. Pedro li, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil, etc.: Fazemos saber a todos os que 
a presente Carta de confirmação, approvação c ratifi
cação virem, que aos 1~ dias do mez de .Março do cor .. 
rente anno de 1870 concluiu-se e assignou-se nesta 
C6rte entre nós e S. Ex. o Sr. Presidente dos Estados
Unidos da America, pelos respectivos plenipotenciarios 
munido~ dos competentes plenos poderes, uma Conven .. 
ção Postal. -~ 

E sendo-nos presente a mesma Convenção, e bem 
visto, considerado e examinado por Nós tudo .o que 
nella se contém, a approvamos, ratificamos e confir .. 
ruamos assim no todo, como em cada um dos seus ar
tigos e estipulações, e pela presente a damos por firme 
e valiosa para produzir o seu devido efieito, promet
tendo em fé e palavra Imperial cumpril-a inviohrrel
mcnte c fazel-a cumprir e observar por qualquer modo 
que possa ser. · 

Em testemunho e firmeza do que, fizemos passar a 
presente carta por Nós assignada, sellada com o sello 
grande das armas do Imperio e referendada peio Nosso 
Ministro e Serretario de Estado, abaixo assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos 28 dias do mez 
de Julho Llo anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 18i0.-PEDR0, IMPERADOR (com guarda.).
Visconde de ItaborafiV. 
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Convenelo poslal a que se referem o Decreto e Carla 
de raliHcacão supra. 

Sua Magestade o Imperador do Brasil, e os Estados
Unidos da America, desej:1ndo promover as amiga
veis relações existentes entre os seus respectivos sub
ditos e cidadãos, collocando as communicações pos
taes entre os dous paizes n'um pé vantajoso, resol
verão celebrar para esse fim uma Convenção e nomeá
rão seus plenipotenciarios, a saber : 

Sua Magestade o Imperador do Brasil o Illm. e Exm. 
Sr. João Mauricio Wanderley, Barão de Cotegipe, 
Senador e Grande do lmperio, Membro do Seu Conselho, 
Commendador de sua ordem da Rosa, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Marinha e interino 
do~ Negocios Estràngeiros, etc. 

O Presidente dos Estados-Unidos o Sr. Henry Taylor 
Blow, cidadão dos Estados-Unidos, seu Enviado Ex
traordinario e Ministro Plenipotenciario na COrte de 
Sua Magestade Imperial. 

Os quaes, depois de se terem communicado os seus 
respectivos plenos poderes, que forão achados em boa 
c devida fórma, convierão nos artigos seguintes: 

Art. L o Haverá entre o Imperio do Brasil e os 
·Estados-Unidos da America uma troca regular d~ cor
respondencia por meio da linha de paquetes, sub
vencionada pelos respectivos governos, que mensal
mente navegão entre os portos de New-York e o de 
S. Thomaz nas Antilhas, e Pará, Pernambuco, Bahia e 
Rio de Janeiro no Bra'3il; e bem assim por quaesquer 
outros meios de transporte que entre os portos marí
timos dos dous paizes possão para o futuro ser estabe
lecidos com approvação das administrações dos cor
reios do Brasil e dos Estadós-Unidos, e esta correspon
dencia comprehenderá : 

t.• Cartas e manuscriptos sujeitos pelas leis de cada 
paiz ã taxa de porte de cartas. 

2.• Jornaes e impressos de toda natureza em avulso, 
em folhetos e em livros, papeis de musica, gravuras, 
lithographias, photographias, desenhos, mappas e 
planos. 

Toda essa correspondencia poderá ser permutada, 
quér provenha de qualquer dos dous paizes com des-
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tino ao outro, quér seja JH'Ort .. dente de ou drstinat.Ia para 
paizes estrangeiros, aos quaes possão os dons correios 
;-,Pl'\'ir tle intcrmPuiario~. 

Art. 2. 0 St~rão e~taçõcs tle permuta para todas as 
malas trau~mittidas entre os dous pai:t.es, ~olJ as condi
çües deste ajuste, par parte dos Estados-Unidos New
York, e por parte do Brasil Pará, Pernambuco, Bahia 
t~ Rio de Janeiro; c toua a corrcspondencia transmit-. 
tida em qnalqnf'r <las duas direcções, entre as ditas es
tações post;ws, será expctlitlêl em sacos fechados ou 
bolsa" lac,radas t' dirigitias á estação correspondente. 

As duas adlllinistraçõcs poderão em qualquer tempo 
s~tspender qualquer das refcri<las estaçücs postacs ou 
estabelecer outras. 

At·t. 3.u O pc:::.o para o porte simples e a respectiva 
regra de progTessão, serao : 

1. o Para cartas ou manuscriptos sujeitos por lei i 
taxa de cartas~ qninzc (15) grarnmas. 

~.'~ Para toda a corrcspontlencia mencionada no~ 2. 0 

do art. 1. 0
, a taxa que cada administração adoptar para 

as malas que clla Px.pedir para a outra~ de conformi
dade com a eon ven iencia c usos de sua administração 
interna. 

Cada administração, porém, dará á outra conheci
mento do peso que houver adoptado e de quaesquer 
a I tcraçõcs subscqucn tes. 

O peso total dcdarado pela estação postal expeditora 
será sempre aceito excepto no caso de manifesto erro. 

Art. 4. o As at~rninistracões dos correios dos dous 
paizcs. não terão contas erit.re si pela correspondencia 
rnannseripta ou impn~:->sa permutada entre cllas; cada 
paiz irnporú, cobrará I' guardará para si as seguintPs 
t:txas de porlt~: 

1. <~ A taxa postal !JUe se arrec:1.dar nos Estados-Uni
Jus sobre a~ cartas ou manuscriptos sujeitos á taxa de 
eartas ex.p1'ditlas dos E:->tados-Unidos com direcção a qual
quer lug-ar do Urasil, sei' á de quinze (I ij) cen ts, moeda 
Jos Estados-Vniclm, por cada quinze grammas ou frac
t;ão de quinze grammas ; e a taxa poslal que for arre
cadaf:]a no Brasil sobre as cartas ou manuscriptos sujei
tos á taxa de cartas expedidas do Brasil com direcção a 
qualquer lugar nos Estados-Unidos, será de tresentos 
(300) réis, moclla do Brasil: nessas mesmas tax:~s tiearáõ 
em cada caso, integralmente GOmprehendidas todas as 
desp(\Zas de qualquer natureza devidas até ao lugar du 
dA~ tino em qualquer dos dous paizes; 

't. ú Sobre tulla a COJTe-;porHiencia TIH'Brionada no pa-
P.UITE Il. :a 
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ragrapho segundo do artigo primeiro serão cobradas pelo 
paiz cxpeditor, as taxas de porte territorial actual
mente em vigor, ou as que possão para o futuro ser 
estabelecidas por lei para a conespondencia interna 
da mesma classe ; e em audição ás mesmas, a taxa ma
ritima de um (1) cent. moeda dos Estados-Unit.los (ou seu 
equivalente em moeda Lrasilcira) soLre cada jornal, c 
por cada üinta grammas ou fra[~ção de trinta grammas 
df~ outros impressos, papeis de musica, gravuras, litlw
~raphias, photographias, desenhos, mappas c plaHos. 
Essas taxas territorial e maritima, deveniõ ser reuni
das em uma sü, c seu pagamento será certificado por 
mPio de sellos da estação postal expedi tora. 

Do mesmo modo, suLre os jornaes, impressos de qual
quer natm·pza que sejão c outros artigos (excepto car
tas·} recebidos em catla paiz, serão cohrauas pela estação 
)Jo::;tal de t.listrilmi(ão 110 paiz t.lcstina ta rio, us taxas de 
·porte terri tot·ial actualmcnte em vigor, ou as que para 
o futuro possão ser estabelecidas para a corresponden
cia interna da mesma classe, em virtude da<; leis ue 
cada paiz~ 

Além t.las taxas acima mencionadas nenhuma outra 
sr-ra cobrada no paiz elll qllc forem eu trcgues as cartas 
iu ternacionaes, jornacs, etc. 

Os jornaes c os mais objectos mcncíonat.los no para
grapho segundo do artigo primeiro t.leveráõ ser expe
rlit.los, cintados c abertos pelas extremidades, de modo 
que possão ser f a cihncu te examinados, e ticaráõ sujei tos 
ás leis c regulamentos t.lo paiz expcditor quando tenhão 
de ser taxados como cartas, por conterem materia ma
n uscripta ou por qualquer outro motivo especificado nas 
tl i tas leis e reguJamcn tos. 

Art. ü. o As cartas c outras communicaçõcs manus
criptas, que por qualquer outro motivo não puderem 
ser entregues ao dcslinatario, serão, depois de expirado 
o prazo uccessario para a sua effectiva entrega, recipro
cameu te rcellviat.las todos os mczrs, sem serem abertas 
c sem onus algum para a administração postal do paiz 
expedi to r ; os jornJes, porém. c todos os lllais objcctos 
impressos não scrfto dr.voh·iuos c ficaráõ á disposição do 
correio dcstinat;Jrio. 

As cartas f'JT<ulamente t'Xprdidas ou mal eudcrcçadas 
sf•rão immediatamPnte d(volvidas :-10 correio expe
LI i to r. 

Art. 6." Os go-rcrnos do Brasil c dos Estados-Unidos 
concedt>m um ao outro o pri vilcgio de l>alucar malas 
lech:.uJas de um UJYio para ontro, 11os portos dos seus 
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resprcf.ivos paizcs, am continuação de transporte para 
o seu destino. 

Art. 7. 0 As administrações dos correios do Brasil c 
dos Estados-Unidos, cstabclcceráõ de mutuo acc6rdo o 
de conformidade com os ajustes que então vigorarem, as 
condições sob as quaes possão permutar em malas aber
tas a correspondencia procedente de ou destinada 
para outros paizcs, aos quaes as ditas administraçõe~ 
f'Crvircm de intermediarias; esta correspondcncia, po
rém, será súmente sujeita á taxa internacional estabele
cida por esta convenção, accresccndo-llw a taxa postal 
em vigor entre o paiz remettente c o paiz deslina
tario e quaesquer outras de serviço externo. 

Ambas as administrações de correios forneccr{tõ uma 
~ outra relações dos paizes estrangeiros para os quaes 
a taxa de porte estrangeiro c as respectivas importan
cias devão ser ou possão deixar de ser préviamentc pa
gas. Emquanto tacs relações não forrm fornecidas ne
nhum dos dous paizes poderá expedir corrcspondencia 
alguma para paizcs estrangeiros, além do paiz para onde 
forem enviadas as malas. 

A correspondencia desta classe deverá ser acompa
nhada de uma factura do correio rcmcttente, especifi
cando a importancia devida a cada um dos correios, c o 

·correio destinatario devolverá pela primeira mala que 
expedir ao correio remettentc o recibo c a competente. 
verificação: essas facturas e recibos scrviráõ de docur 
mentos para o ajuste das contas. As. contas entre as duas 
administrações sobre esta correspondcnc·ia serão liqui
dadas por quartcis, transmittiflas c verificadas o mais 
hreve que fôr possível, c o saldo devido ~crá prompta
men u~ pago ao correio credor, segun(lo as disposições qu~ 
forem ajustadas dr~ tempos a tempos entre as duas admi
nistrações dn correios. 

Art. 8. o As cartas e outras rorrespondencias proce
dentes de p1iz estrangeiro c dirigidas para o Brasi t 
ou para os E:-;tados-Unidos, que houverem pago por in
teiro as taxas de porte estrangPiro c internttcional, 
quando cxpeditlas em malas de um elos dous paizcs para 
o outro, serão entregues no paiz destinatario Ih-r·~~ 
de qualquer onus. 

Art. 9. o A correspondencia oficial en trc cada um 
dos dous governos e sua legação junto ao outro, e a que 
f'Sta dirigir áquelle, serão levadas a seu destino livres 
de porte e eom as precauções que os rlous governos 
julgarem w~cessarias para garantir a sua inviolall.ili~-- .. 
darlc c scguranea. ~-- n ~,' ' . á/.·,;\\~~~~~. I'' ' . . 

/ ''\\\ / q_"\ . 
I'· 
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Art. 10. Ntmhuma das unas administraçiies post~t.~::; 
será obrigad:t a entregar objedo algum recebido nfi::. 
malas, cuja circulação seja prohibiua pelas leis do pait. 
destina ta rio. 

Art. 11. As ditas atlministra1;ões postaes poderão 
providenciar por mutuo accôrdo, a fim de que a trans
missão de objcctos registrados se effectue pelas malas 
permutadas entre os dons paizes. A taxa fixa pelo re
gistro de cada objecto será de dez cents. nos Estado!'~ 
Unidos e duzentos réis no Brasil. 

Art. 12. As duas admini5trações estabeleceráõ cJ,, 
mu tuo accôrdo as medidas de detalhe que fol'em neces
sarias para a execução desta Convenção e poderão do 
mesmo modo modifica l-as de tempos a tempos, conforme 
as exigencias do serviço. ' 

Art. 13. Esta Convenção terá execução no dia que 
fór fixado pelas duas administrações, e continuará em 
vigor até ser annullada por mutuo consentimento ou 
a te um anno depois de notificado por uma dellas o de
!-;ejo de dal-a por terminada. 

Art. 14-·. A presente Convenção será ratificada, e as 
r a tificaçõcs serão trocadas no Rio de Janeiro o ma i;:.; 
breve possível. 

Em testemunho do que os respectivos plcnipotcncia
rios assignárão e sellárão a mesma Convenção. 

Feita na cidade do Rio de Janeiro, aos t~ dias do me7. 
úe .iUarço do anno ôe Nosso Senhor Jesus C h r-isto rt~· 
18i0.-lL. S.) Darão lle Cotcgtpc.- (L. S.) Henry T. 
Bloíc. 

DE C: RETO N. 'i1J~-m: 30 DE H:Luo nE 1870. 

Concede á companhia Ituana a neccssaria autorização para func
-cionur c aJi"prÓ\·a os rcspecti\·os ~statutos. 

Attcndcndo ao que Me rcqtier1m a eompnnhia ltuana, 
:lestinada a construir c custear uma cslratla de ferro 
entre as eiJacles de J.l!ndiahy _c Itú, (]evid:lJnent~ r·epFi>: 
>;t·ntada; Tendo ouvido ã Secçrro dos NP~oeios do lmperio 
do Conselho de E.;;tado: Hei por hrm Cnnc,·der-ll!e a nc-
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~cssaria auturi.t.at;.lu para funccionar, c ApiJrO\ ar os rc::.
rectivos estatutos com .as modificações que com este 
baixão, assignadas por Diogo Velho C::lValcanti de Al
buquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
~utar. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Julho 
de mil oitocentos e setenta, quadragesimo nono da 
lndependcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Diogo "Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

~lodificacões a que se refere o Decreto n. 4ãã4 tlesta 
data. 

t.a Supprima-se o art. 3. 0
, porque é de lei que as 

sociedades anonymas tenhão existencia legal depois de 
autorizadas. 

2.a No fim do art. ~.o acrescentem-se as seguintes 
palavras: -com approvação do Governo Imperial. 

3.a O~ l6doart. 17 ficará assim redigido:- deeidir 
finalmente de conformidade com as disposições dos esta
tutos e contracto com o Governo da Província todas as 
questões, e rcgubr todos os negocias da companhia, 
~alvos os qu11 são <la competcncia priva ti v a da asscmbléa 
geral dos acdonistas. 

fi. a No~ 4. o do art. :m c nos que tratartm do emprc:-;
Limo searresccntc:- não ex.ccdewlo cst~~ d<~ um ten::r• 
do ~~apital social realizado. 

5. 3 No art. 58 acrescente-se o seguinte:- os juros 
das apoliccs e mais titulo:;, com exccpção dos dividendos 
das acções resgata das~ pPrtcnccn tes ao fundo do amor
l.ização, entraráõ na conta dos lucros divisíveis. 

G.a Fica marcado o prazo de dous annos para a com
panhia completar a distribuição de suas acções. 

7. 3 Fica salva a preferencia que pelas clausulas a.a p, 

!J3.a do Decreto n. :17t:i9 de 2o de Abril de 1856 cahe á 
r.ompanhia da estrada de ferro ele Sanlos a Juncliahy. 

Pabcio do Hio de Janeiro, em 3J de Jalhn de 1870. -
DiO!fJ Velho Caralca1~ti de Albn'JnCrrJ'(.r:. 
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Estatutos da companhia ltnana dll estrada de ferro tle 
llú a ,Jundiahy, npprolados pela ~ssemhléa grral do.~ 
accionislas, aos 20 de ~,evercit·o tle 48l0t a que se 
relere o Decreto desta data. 

CA l'ITlJL'l 1. 

Da oompanhi' e sua orgrmi=nrão. 

Art. l.° Fica cre:1dll nm::t C()fTIJl1nhi:l ou !'OCi~rlHle a ll0'1YllliL 
que. SA rlenominará -Comoanhia h1Ian1,-~ f(ll~ tArá por ti n 
construir 11m ramal :Je P.str:Hta d~ ft•rro, qnH tles~a citladf' v;t. 
flntroncar-seP.m .rundiaby ou na e ... traiJa de ferro da CtHDJl~nh i t 
ingleza, 011 na da com[Janllla Paulista, s-:>gnn(lo a planta qtt•l 
fór approvath pelo governo e d" conforínidade com os pre
sentes estatutos. 

Art. ~.o A !~Me da companhia e sua direcçãi) geral estará 
na cidade de Itú. 

Art. 3.• A com9anhia terá existr.ncia de direito na data f'm 
que estiverem subscriptas pelo menos oito mil acções do sell 
eapital. 

Art. r... o A duração da C'lmp:mhi::t ~erá de 90 annn~. ou por 
tanto tAmpo qnanto fór o privilegio concedido pelo G werno 
l•nr,erial. Fiu<lo o prazo rio privilflgio, a companhia, a quem 
fic:t a oropriedade garantida, poderá vender essa mesma pro
priedade, ou prorogar ~ua d1tração P"r prazo itMorrnioadn, 
eomo ennvier e fôr dtHerminado pela assembléa geral da 
a~cionist as. 

CA l'ITU I)) JI. 

Da administração da companhi1Z. 

Art. 5. 0 Os nrgoeio!'; d'l eomp~nhia serão ngi•los pnr nm~ 
Hireclolria compostj de cinco membros, que se denominai áô 
Direetores, dos quaes um será o Presidente. 

Art. 6. 0 Os cioc1 Directores !'erão eleitos p?.la assf'm hléa 
gP.ral de aceionistas. D'P-ntre os Directores o governo da pro
víncia e~colhcrá o Presidente. 

Art. 7. 0 Aclciçãop:ua Di-rectors<lpl)tletá recahir em accio
ni-;tas qur. tenh:\o peln meu.1s r;u élt~{i~~. subscriptas e regi~
tra•ias s<Jis m•:zes antes da eleição. 
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Art. 8. 0 As 50 acções de que se folia no artigo antecedente, 
toruào-.-.e inalteu&VtHS e serao devusitadas durante u exercieiu 
da Dm~ctoria. 

Art. 9.0 Não p0derão exPrcer ccnjunctamente os cargos de 
Prt·sideute e Direclures, acciunistas que furem sogro e genro, 
cunhados durauw o t:uuhallio, parentes por cuusanguiuidatltJ 
àlt~ o segundo gráo, e sudus Ue Ürilli:IS ~udatS. 

Art. to. Não pó Je ser Oirector aquelle que exercer ernr1rego 
de routiauça 01:1 eum~auhia, ou tt'nha, quér tltrecta, qut!r in· 
dtrecLamente, inteJess~ ou algum routra~,.;to IJuUl eJla. A su
JltcfVIluieucia de 4Ualquer desLts factoS llllpOI'la a verda do 
lugar de Uirectur. · 

Art. H. Os l>irectnre~ e os que suLstituirem a e~tes, n~o 
P')'1er:io ser reeleitos dentro do vrimetro anno, contado do dra 
ela :.ubstitui(,.':lo, de confurmidalld cow o ~ tiL do 1:111. 2 ... dtt 
Lei de ~~ de Agosto de 1860. 

Art. t2. A assemLiéa geral de accionistas fará ele :; f'm 5 
anuos a eleição de sua Uirectoria, e anuualmeutt-~ a suLsti
luição de um dns nH-'ruLro~ dtsla. Nao tica sujeita á esta dt!'· 
l1osr~ào a prime ira U1reclor ia qu~ se eleger, que fuuecionará 
:->t'lu aiLera~àó alguma duraute a construcçào da c~~tr~:~da. 

Art. 13. Para a ~ubstituição d11 qu,, se f,dla no Htigo ante
Cf'dt"nte, regulará a êillllguidallP, devendo ser l-UbstilUÍ11o u 
Dirtclor mni5 anugo nu c;.rgn. Em caso de igu~:~l aULiguidadtt 
salwá da DirecLUria aquell~ 4ue à sorte desigrHtr. 

Art. i4.. Quando tenlla de ~er substiturdo o Director P!'CO· 
Ih ido peJo governo da (Jroviucia para P1 esidt>nte, o mesmo go
' e ruo de.::il~nar á outro a'eutre os que fic<~·rem. 

Ar&. ta. Para qu~ po~sa a Directoria funccionar é esseDcial 
a preseuça de tres I.Jire~tores pelo menos. 

Art. tG. A Direetoria dE:cide todus os DPgocios da comtJa· 
nhia, c para e~se Hm lhe :làO conferidos (Jleuos voderts .. 

Art. i7. A' Directoria compete: 
§ L 0 Estabelt:cer ngulamento para reger cs unpregados 

da compêlnbra uos seus dJlTeretHes ~erviçus. 
§ 2. o Furmular rtgulamemo para a drrecção de todos os 

ser viços, e tm geral Utl tudo que respeita á cuustrucção e cus· 
Leio d::t 'strada de ferro. 

§ ::1. u Fazer com os governos, geral e provincial, com outras 
C;u;lJaUhias, on curn terceira:; lJessot~s, todu,~; o~ contractus ue
t:e!-sari:Js para a boa marcha da empreza. 

~ 4.° Fazer todos os coniractos geraes ou parciaes neces
s~:~tro:s vara a coustrucçào e custeiO da tbtrada, para furneci
liJeutos, materi;.~es, et~. 

§ 5. o HesuJ ver se a execução das obras deve ser feita por 
aduunistraçào ou por emprdLad<JS, qoér geraes, quér espe· 
~~i1ws, com tab ·lla de pre~~üs, precedenuo !JIOIJvsta em eorta 
r~chuda. 
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\ 6." F<~Z~'l' acqui.-it;à!l 111' tni'tn~ _os lHHIS rno''cli~ cu i.tllma
Yi ~~.e dP tudo quanto t•rt~eiso tõr a em preza. podendo Jgual· 
HH·DfR 11lh·~iar aqudles que tornarem-se df'mt·cessàrios. 

~ 7.° Cnnvocar assemblóa geral de accio~b.tas nas ~(locas 
rnarc:1das. e todas as vezes que parecer precisa uma cenvoca
c·;lo PXlr~wrdin3fia. 
• ~ 8. 0 Organizar o balanço e relatorio semestr;~rs, que devem 
set; :tpr·>~ent:utos á a~S"mLléa geral de aceiont~.tas. 

§ 'J. 0 Assignar fiS comract<JS que fnrf'm CPltbrados com o 
govt~rno g· ral, ou com o eoverno provincial. 

8 lO. Assiguar (,s títulos e cautelicis das ac~ões c emitlir 
<H'~;iírs nos C>~~os preVJ!'tos nesth> eslotutos. 

~ t t. Arreearlar os fundos lia cowpaullia e escolher o depo
~·ilo mais conveniente para os IIIP-SUH•S. 

§ t '2. Annunci:1r as chamadas das acções, respeitando as 
:~OII(ti('UI'S dntPfOIÍiladaS DP.:>tt'S P.SPillllOS. 

§ d. Ft,rmular e dirigir o plono da esaiptnração da corn
fl~dlhia. 

~ t4.. Nomf'nr e dem ittir livr,..mentfl srus emprPp:ados_; r1 i· 
mmuir o nnmrro destes, quundo convier; marcai-lhes a ca
te&roria e vencirllcntos. 

~ I ti Fazt!r a •listrihuição 1le dividendos de seis em se L; 
tn,~zns, f[IIando ~:-lle puder tt'r lugar, guartbda a disposição do 
an. tí'" d··stPs est:!lulos. 

~ W. Deeidir fin<tlmPntr, tod:~s :ts QU8StÕ·~s e re~ular toflq; 
1's nt>gocius da companhia, S;Jivo os que são da competenciit 
~·r i v a. uva da assembl1~a g-era I de accil'n istas. 

Art. i8. O Presidente é o executor das deliberações e reso
hH.~õrs da Directoria. 

Art. 19. Ao Presidente compete: 
p,q·a,!!r:tpho unien. Assignar tudo~ os contractos ce)Pbrado~ 

eom a Oireetoria, excepçào feita dos contrattos com os gflv~r
no::; w~ra I P. província I, a resveito dos flUllCS se guardará o 
q11e lica di::;posto n·• art. t7, § 9. 0 desw;; e:;tatutos. 

Art. 20 Fallecendo, nu d··rnittinrlo-se algum dns Directo
J'(·:', srrá dl·,maao piira ~uhsti1 Ull·o provisunament., o accio
ni~ta, que tiver ohlido mat11f uUIOPrO ~H votos immediata
Juenlt~ a.us eineo elt>ito~, até que se cumvra o disposto no art. 
:m, ~ 8. 0 de~•tes t·statntus. 

Art. 21. As fnnc('ões tla Dirrctoria s7io r.ratuitas. O Prf::>i
d"nH~, vnn>m SPr{J l't~muuerad,> com urna gratitkação nune'l 
IllHior de 4:000$000 annuat•s, m<Jrcada pela assemiJiéa geral 
dos êlCeinnistas. 

Art. 2:!. A Drrectoria rennir-se-ha ordinariament~ de quin
Z·~ em quinze dia'; extraordinariamente todas as vezes que 
o ex1j!lo 1 s interesses da companhia. 

Art. 23. As decisões da Direct(•fi:l serão tomadas por maio· 
ria de votos. No caso do empate, o Presidente, além do seu 
voto como Dir~ctor, terá o voto de qualidade. 

Art. 2'"· Na falta do Pre~irlrnte f:Jrá suas vezes o Directrjr 
mais vowtlo. 
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CAPITULO UI. 

Da a,.~semblia geral. 

Art. ~5. A assembléa geral é a reunião de todos os aeci··
nistas, ou pelo menos de um decimo delles, e que representem 
tres mil acções. 

Art. 26. A assembléa geral reunir--e·ha ordinariamente 
todlls os semestres e extraordinariamente todas as vezes que 
for convocada pela Directoria. No primeiro caso haverão 
annuncios com antecedencia de trinta dias: no segundo com 
antecedencia de vinte 

Art. 27. Tambem terá lugar a convocação extraordinaria 
pela Uirectona, sempre que isso fõr requerido para o fim de
signado, por aecioni1o1tas que representem uma decima p<Jfte 
do capital social realizado. 

Art. 28. A assenbléa geral, regularmente eonvocada e 
constituída, representa a totalidade dos accionistas, e suas de· 
cisões são obrigatorias. 

A rt . ~9. Os votos dos accionistas serão recebidos na se
guinte razão : cada cinco acções dará um voto até dez; exce
dendo deste numero, se contará um voto por cada dez acções 
até vinte : excedendo deste numero, se contará um voto por 
c·.ada vinta acções até quarenta, que será o maximo dos votos. 

Não serão admittidos votos por procuração na eleição dos 
Directores. 

Art. 3Q. Para o accionistll poder votar em qualquer reu
nião, exige-se que niio tu.nha in~.;orrido na penalidade do art. 
4,0 destes estatutos, que tenhfl registrado e depositado suas ac
ÇÕf's no ~scriptorio da companhia; fazendo-se o registro com a 
ant•:c.~dencia de fiO dias e o d~poslt•J com autecedencia de t5 
em relação ao dia da reunião. 

Art. 3l. Para vot,~r na· eleição de Uirectores exige-se que 
o 3ccionista registre e t1epo.iite suas acções O:o escriptorio da 
companhia 90 dias antes da eleição. Deste deposito e :lo men
cionado uo artigo ante:.!edente d11r-se-ha uma cautela ao ac
ciontsta. 

Art. 3~. E'n cada sessão ordinaria a Directoria apresen
tará á as~ernbléa geral o balanço das contas e o relatvrio .. O 
balanço trará a demoustração minuciosa do estado da compa
nbia: deverá 11pont1r o capital S:Jcial, referindo-se a tudo 
quanto repre:;eute o debito e o credito da companhia, a de
mon--traçào da conta de g,mb•1S e perdas, e conterá fiaalmtmte 
toLias as explicações para esclarecimento dos accionistas. 

Art. 33. Apresentado o balanço e relatorio, a assembléa 
geral elogerá uma co tu missão de exame de contas, comp·Jsta 

PA.RTI! 11. 52 
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de cinco membros para dar parecer a respeito. O parece.r cl~ 
commissão, acompanhado das pEças sobre que versar, ~era 
sujeito á discussão e approvação dos acetonistas em assembléa 
geral, especialmente convocada para esse fim. 

Art. 3~. Todo o accionista terá o dirf·ito de examinar pes
soalmente o balanço, os livros da companhia, e quaesquer pa · 
peis, ou documentos della. Esta f~culd.nde, porém, s.erá Ji~i
tada a um dia por mez, o qual sera destgnado pela Dtrectona. 

Art. 35. A' assembléa geral compete: 
§ i. o Ele~er os Directores. 
§ ~. 0 Deliberar e resolver sobre qualquer propnsta da Di

rectoria ou dos accionistas. 
§ 3.~ Mand\r proceder a exame da adm_inistr11ção sem li

mitaçao alguma, nomeando delegados espectaes para esse fim. 
§ <1. o Autorizar a Directoria a contra h ir emprestimos, mar

cando-lhe o modo e as condições. 
§ 5.0 Autorizar e determinar o augmento do capital, na 

fórma do art. 73 destes estatutos, além da quantia garan
tida pelo governo da província. 

§ 6. o Deliberar sobre a renuncia da garantia de juros por 
parte do governo da província. 

§ 7. 0 Marcar gratificação ao Presidente. 
§ 8. o Eleger Director, que substitua o que h ou ver faJic

cido, ou se tiver demittido. 
§ 9. 0 Resolver sobre a venda ou cessão da rstrada, disso

lução da companhia ou incorporação della a outras com
panhias. 

§ fO. No caso de venda da linha, resolver se deve a com
panhia empregar seu capital reembolsado na continuação da 
estrada de ferro até outro ponto, salvos os direitos de ter
ceiro : sendo licito ao accionista , que quizer, retirar seus 
rapitaes. 

§ H. Resolver a modificação dos presentes e~tatutos, fi. 
canJo qualquer m(dificação dependente da approvação do 
Governo Imperial. 

§ 12. Eleger o Presidente e Secretarias em suas reuniões. 
Art. 36. As decisões em assembléa geral ~erão tomadas 

pela maioria de V(ltos representádos : porém as deci~ões sobre 
os§§ ~. 0 , Õ. 0

• 6. 0
, 7. 0

, 9. 0
, JO e H do artigo antecedente ~ú po

deráo ser tomadas em assembléa gerlil PXpre!isamente convo
cada para tal fim, e por dous terços pelo rnenos dos votos fl'· 
prescntados. 

CAPITULO IV. 

Do capital social, dos direitos e deveres dos acciotdstas. 

Art. 37. O capital social da companhia Huaoa, da estrada de 
ferro de Itú a Jundiahy, será de 2.õOO:OOO~OOO, divididos em 
acções de ::008000 cada uma. 
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~·· Art. 38. As acções são realizaveis em prestações nos prazos, 
que forem marcados, ou pela fórma determinada nestes 
estatutos. 

Art. 39. As chamadas serão feitas segundo as necessidades 
da compan,hia e na razão do valor estimativo das despezas que 
tiverem de ser feitas com os trabalhos da estrada, e serão an· 
nunciadas com o prazo de 30 dias pelo menos. A Directoria 
deverá fazer a demonstração da necessidade da chamada pe
rante o governo da ~rovincia antes de annuncial·a. 

Art. ~O. O accionista, que não realizar a respectiva entra
da no prazo da chamada, perderá, em beneficio da sociedade, 
as entradas anteriormente verificadas. 

Art. U. O accionista impontual poderá justificar-se pe
rante a Directoria, allegando os motivos que o impedirão de 
fazer a entrada no tt•mpo competente. Se sua justificação fôr 
attendida, a Directoria mandará receber posteriormente as 
entradas demoradas, exigindo nestes casos juro pela móra, e 
que será contado na razão de mais t. 0/ 0 do que na occasião se 
cobrar na caixa filial do banco do Brasil em S. Paulo, durante 
o período em que occorra a impontualidade. 

Art. 4.2. A Directoria tem o direito de declarar em com
missa as acções sobre que occorra a impontualidade, deveu
tio publicar que ficão nullas e sem valor, effectuando a emissão 
de outras que as substiluão. 

Art. 43. A~ aeções serão ao portador; poderá, por6m, a 
Directoria declarar no verso o nome do possuidor que assim 
o exija. 

Art. 44. A transferencia das acçJcs realiza-se por qualquer 
modo válido em diteito. Não póde, porém, essa transfereocia 
ter lugar por meio algum, senão depois de realizado um 
quarto de seu Vfdor. (Lei de !2de Agosto del860,!art.2. 0

, § 5.0 ) 

Art. 45. Por endosso só é permittida a transferencia depois 
que se tiver recolhido o capital integral das acções emittidas. 

Art. ~6. No escriptQrio da companhia haverá um registro 
nominal de todos os possuidores de acções. As transferenci s 
l'erão averbadas por acto lançado em livro competente. 

Art. IJ.7. As despezas de taxa e outras com a transreren
cia de cada acção não poderão exceder á quantia de i.$000. 

Art. 48. No caso de perda ou extravio de uma ou mais 
acções da companhia, a Directoria substituirá os titulos (Jer
didos por outros, que serão entregues a quem de direito per
tenção, depois de feitos os precisos annuncios e de adoptar 
todas as necessarias cautelas, de modo a inutilizar completa
mente os títulos perdidos. 

Art. 49. Cada acção é indivisível em relação á compan~~~·~. · 
e deve ser representada por uma unica pessoll, quaes~q,_q~l\ 1.1~ C 4lr _. 
srjão oscontractos deqoehaja sido objecto. ·'/r ~\\':-'•· '· 1 ·.'f 

,~"· ''\'~' \ "'• 

I <:-..'. I<, 
:. <·-:-, 
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Art. õO. Os credores ou herdeiros do accionisttl não pode
rão arrestar, sob qualquer pretexto, a propriedade de quaes
quer objectos que sejão da companhia, salvos os direitos que 
lhes compHão sobre os titu1os ou acções que pertenção a seus 
devedores. 

CAPITULO T. 

Dos juros, dos dividendos, do fundo de reserva. 

Art. 5l. Durante a construcção da estrada de ferro de llú 
a Jundiahy, o governo da provincia garante 7 °/o de juros so
bre o capital que fôr desembolsado. 

Art. 5:2. 03 accionistas receberáõ os 7 o 1 o pagos pelo go
verno provincial sobre o capital desembolsado, mas os paga· 
mentos 8Ó deveráõ ser annunciados depois de effectivamente 
recebidos os juros pela Directoria, de tal sorte que em ne
nhum caso, ainda temporariamentf', parte do capital Sf'ja 
empregado em dividendo. ·' 

Art. 53. Dep>is de construída a estrada, o governo da pro
vincia completará os 7 °/o garantidos, se porventura os lu
cros liquidas da companhia não attingirem esse quantum : 
~ pagal-os-ha por inteiro até o maximo de 7 °/o, se a compa
nhia não auferir lucro algum. 

Art. 54. Todos os semestre~, em vista das contas e docu
mentos, a Directoria proporá á a~sembléa geral ife accionistas 
o p~gamento de um dividendo, que esteja calculado, e a ns
semlJiéa geral resolverá se deve o dividendo ser pago ou não. 

Art. 55. Logo que os lucros liquidos excedão a tO 0 / 0 , o 
govt>rno da província entrará em partilha igual com a com
panhia no excesso dos to 0 /o. 

Art. 56. Esta partilha, que é uma cornpeu~aç.ão dos 7 °/0 

garantidos pela província, se effectuará só até o reembolso d; 
quantia despendida por e lia. 

Art. 57. A Directoria deduzirá annualmente dos lucros Ji. 
quidos uma quantia correspondente a seis decimos por cento 
sobre o capital para formar seu fundo de reserva. Esta quan
tia poderá ser empregada em apolices dJ divida publica, ac· 
cões da companhia, ou oelo modo que mais conv~niente julgue 
á Directoria, com a approvação da assembléa geral aos ac
cionistas. 

Art. 58. O fundo de reserva é destinado a representar no 
fim do prazo da duração da compauhid o capital com que se 
constitue, e a acudir ás necessidades extraordinarias prove
nientes de força maior. Nunca porém !'erá applicado ao paga
mento das multas em que incorra a companhia. 
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CAPITULO VI. 

Da dissolução da companhia e stta liqu-idação. 

Art. 59. A companhia será dissolvida: 
§ L o Expirando o p~az~ mar~ado para a sua duraç~o, se a 

assembléa geral de accwmstas nao resolver o contrario. 
§ 2.• Pela venda ou cessão da estrada a diversa companhia, 

ou pela suo incorporação com outra. 
§ 3. 0 Pela perda de dous terços de seu capital. 
~ ~.o Mostrando-se que 3 companhia não póle preencher 

~ufim. . . 
§ 5. o Por to~os os outros meios em direit? estabelecidos a 

respeito de sociedades anonymas e companhias. 
Art. 60. Dissolvida a companhia, entrará ella em liqui· 

dação. 
Art. 61. A liquidação será feita promiscuamente pela com

panhia e pelo governo provincial, elegendo a assembéa geral 
tres liquidadores e o governo provincial dons. 

Art. 6!. Podem ser liquida dores tanto accionistas como pes
soas estranhas á companhia. 

Art. 63. A cnmmissão liquidadora procederá na fórma das 
disposições da legislação comn.ercial. 

Art. 6~. Feita a Hquidação e a proposta de partilhas, serão 
esses 1rabalhos apreSentados á Directoria, que convocará a as
sembléa geral extraordinaria. 

Art. 65. A assembléa geral resolverá, por dou~ terços dos 
votos representados, se devem ser approvadas a liqUidarão e 
proposta de partilha. · 

Art. 66. Approvada a liquidação e proposta de partilha, 
nenhum accionista poderá mais reclamar. 

CAPITULO VII. 

Da fiscalizarão do governo da província. 

Art. 67. O governo da província tom o direito de fisc3lizar 
totlos os trabalhos e operações da companhia nos seus diversos 
servi1,·os. 
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Art. 68. Par3 cs!'c fim ser-lhe-ha Jicito o exame dos livros 
da escripturação d:t companhia e rle todos os documentos á 
mesma pertencentes. A Directoria lh'os franqueará sempre que 
houver exigencia. 

CAPITULO VIU. 

Disposições geraes. 

Art. 69. O contracto para a construcção da estrada de ferr& 
de Itú a Jundiahy, tal qual fôr publicado, e depois de appro· 
vado pelo governo geraJ, será parte integrante dos presentes 
f'statutos, e ambos entender-se-hão aceitos e approvados por 
todos aquel1es que subscreverem acções da companhia ou em 
qualquer tempo forem dellas possuidores. 

Art. 70. A assembléa ger&l resolverá se a Directoria deve 
estabelecer agencias e que poderes lhe deve conferir. 

Art. 71. A companhia poderá ter agencias em diversas lo· 
ealidades da província, dentro ou fóra do Imperio, como me
lhor convier, sendo indispensavel a approvação do governo 
geral, quanto ás que forem estabelecidas no exterior. Estas 
agencias actuaráõ pela força dos poderes que Jhes forem con
feridos pela Directoria. 

Art. 72. A companhia poderá vender a estrada e seu privi· 
legio uma vez concluida ella, ou mesmo durante a ~ua con
strucção, por deliberação da assembléa geral dos accionistas e 
de accôrdo com o governo provincial. 

Art. 73. Se tornar-se necessario augmento de capital para 
a construcção da linha contractada, a assemb)éa geral dos ac
cionistas poderá autorizar uma nova emi~são de acções, ou 
determinar que a companhia levante empres\imo, que nunca 
poderá exceder a um terço do capital social. O augmento de 
capital, porém, sob qualquer das fórmas indicadas, não gozará 
da garantia de juros pagos pl'la província. 

Art. 74.. No caso de vir a ser desfalcado o capital da com
panhia em quantia equivalente a 20 por cento da sua total im
portancia, a assembléa geral poderá autorizar a emissão sup
plementar de acções ou levantamento de emprestimo~ ~alva 
sempre a responsabilidade dos gerentes, na fúrma da )e i. Nesta 
hypothese, porém, nem as acções emittid.-s, nem o empres· 
ti mo levantado, gozaráõ do privilegio da garantia de juros por 
parte da província. 

Art. 75. Depois de concluída a estrada de ferro de Itú a 
Jundiahy serão fixadas as taxas de transito, de accôrdo com o 
governo provincial. 

Art. 76. Logo que os Jucros liquidos da com{lanhia exce
dão, em dons annos consecutivos, a doze por cento, deveráõ 
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ser moditlcadas as tdxas do transito, de accõrdo com o gvver
no provincial. A diminuição nos prei~Hs das taxas de cargas 
deverá cc,meç:tr pelos generos destinados á alimentação publi
ca, e nos pret;os das taxas de passageiros pelos lugares de !.a 
classe. 

Art. 77. Não se pagaráõ dividendos aos accionistas emquanto 
o capital social, desfalcado em virtude de perdas. não fôr in
tegralmente restabelecido na fórma do art. 5.0

, § 17, n. ~do 
Decreto n. ~7H de l9 de Dezembro de i860. 

Art. 78. Os 8Cciooistas são responsaveis pelo valor das ac
ções que Jbf's forem distribuídas .-0' directores interino~, 
José Elias Pacheco Jordão.-Agostinho de Souza Neves.
Barão de Pt.racicaba.-Francisco Emygdio da Fonseca Pa
checo. 

DECRETO N. ~555-DE 30 DE JULHO DE 1870. 

Concede a Florencio Monteiro Peixoto privilegio por cinco a.nuos 
para a machina de sua invenção destinada á sécca do café ~ do 
assucar. / ,· A • 

Attendcndo ao que Me requereu Florencio Mon
lciro Peixoto, c ··je conformidade com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Cor6a, Soberania e Fazenda 
Nacional: Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 
cinco anno~ para a machina que diz ter inventado, 
destinada a sécca do café e do assucar. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio ue 
Janeiro, em trinta de Julho de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperildor. 
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DECRETO N. !.~,556-DE 30 DE JULHO IJE 1870. 

Concede ao Engenheiro Cbarles Bernard privil~gio por quatro annos, 
pdara o seu~systema d~(perruraçllo de p~~s de) ~g~_a limpida e i no-

ora. · \: 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Civil 
Charles Bernanl, e de conformidade com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Corôa. Soberania e Fazentla 
Nacional: Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 
quatro annos, para o seu systema de perfuração de 
poços de <tgua límpida e inodora. 

Diog-o Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, CommerGio e Obras Publicas, assim o 
Lenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em trinta de Julho de mil oitocentos e setenta, 
t{Uadragesimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

DiOflO Velho Cavalcanti de Albu.querqnc. 

DECHETO N. r.~,;)57-DE 30 DE JULI\O DE 1870. 

At'Prova 11 substituição üos arts. 2.o, 3. 0 , 6.0 e 7 .o dos estatutos da 
companhia de navcgaçao por vapor na bahia do Rio de Janeiro c 
Nictheroy. · 

Attcndendo ao que Me requereu a companhia de na
vegação por vapor na bahia do Rio de Janeiro e Nicthe
roy, devidamente representada e de conformidade com 
a .Minha Immedia ta Besolução de 21 de Julho do anuo 
passado, tomada sobre o parecer da Secção dos Negocias 
do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Con~mlla 
de 3 de Maio do mesmo anno, Hei por bem Approvar a 
substituição dos arts. 2. o, 3. o, 6. o c 7. o dos respectivos 
estatutos, a que se referem os Decretos ns. 218~ de 5 
de Junho de 1858 e 2568 de 31 Lle Mar<;o de 1860, pela 
~cguinle di5posição: 
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A romp:mh i:l pmlr.rú cmprr..gat· n:t navrgaç:to harf·as 
t.lo systema que julgar mais eunvcnientp, e as horas das 
viagens c touo o mais SPrviço serão estabelecidos f'Ill 
um regimento in terno fci to pela dircetori~ soure pro
posta rla gm·encia, ticando depcmlcn te da prévia a ppro
vação do Governo Imperial a execução desse regimento 
in terno. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do l\leu Con
sPiho, Ministro c Seeretario de E:;tado uos Negorios <la 
Agricultura, Commereio c Ohras Publicas, assim o tenha 
cn LPnditlo e faça cxceutar. 1\tlado uo Ui o fle Janeiro, 
em trinta de Julho de mil oitot:entos c Sl~tf'nfa, qna
d rag-1~simo nono da Indcpcnt1cnria e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstaue o Imperador. 

Diogo Velho Crrcalcanti de Albuquerque. 

DECHETO N. !~::J:)q-DF. 30 DF. JULHO DE tR70. 

C:oncedr, á rompanhia-The nritish and Foreign Life and Fire Assurancc 
Alliance-autorização para cstabehÍccr uma agcóeia na cápitái da 
pl·o,incia de Peruambuco. 

Attenflrndo ao que Me requereu a companhia inglcza 
-The British and Foreign Life and Firr, Assuran('f\ Al
lianec-, devidamente represrntada, e Conformando-M'~ 
com o parrccr da Secção dos Negocios do lmprrio do Con
sdho de Estado, C'Xarado em Consulta de ~i de Junho do 
corrente anuo, Hei por hem Conceder-lhe autorização 
para cstahelecer uma agencia na capttal da provincia de 
Pcrnambueo, sob as mesmas condiçõ('S com f!UC, por De
rreto n. o 4!t,06 do 1. o de Setembro do :mno passado, I! H~ 
foi concefli,la autol'izaç,ão para estabelecer agencia nu 
Hio de Janeiro. 

Diogo Yelllo Cavalr:wti (le AlhnquPrqne, do Mn1 Con
selho, :\linbtro e Seact.ario de E..;tado dos Ncgocios da 

l'AJlTF. 11, 
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Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas. assim o tenha 
entendido c fara executar. Palacio do Rio lle Janeiro, 
em trinta J.c julho de mil oitocentos c setenta, qua
'lragcsimo nono da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerqtte. 

DECRETO N. 4;_):)9-nE 30 DE JULHO DE !870. 

Concede á companhia-The Drilish and Forcign l.ife ap._!l Fire Asso rance 
Alliancc~autorizaçãÕ para eslabelécer uma agencia na cap1tàl da 
pro\'lncia da Dahia. 

Attcndcmlo ao que Me requereu a companhia ing1cza 
-Thc Bl'i ti~ h and Foreign Li f c and Fi r e Assurancc Al
lianec-, devidamente representatla, e Conformando-Me 
com o parccPr da Secção dos Negocias do lmpcrio do Con
selho de Estado. exarado em Consulta de 5 de Junho do 
corrente anuo, Hei por })em Concetler-lhe autorizaç.ão 
para estabelecer uma agencia na capital da província da 
B:1hia, sob as mesmas condições com que, por Decreto n. o 

li40li <lo 1. o de Setembro do anuo passado, lhe foi concc· 
llida autorização para estfthclccer agencia no Rio de Ja
neiro. 

Diogo Velho C1valcanti de Albuquerque, do :Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocio:;; da 
Agricultura, Commercio c Ohras Publicas, assim o tenha 
cn tendido e faça exeeutar. Palacio do lHo de Janeiro, 
em trinta de Julho de mil oitocentos c setenta, qua
dragcsímo nono da lndcpendcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestalle o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

····-
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DECRETO N. 4~U(}-nE 6 DE AGOSTO DE 1870. 

Concede o uso de umà rnedaliHl ao exM"cito em operações na 
gucna contra o governo do Paraguay. 

Attcndcndo aos relevantes serviços prestados pelo 
exerci to em operações na querra contra o governo do 
Paraguay: Hei por bem Conceder aos officiacs gcne
raes, officiacs superiores, capi tãe·s c subalternos, e ás 
praças de prct, que formárão o mesmo exerci to, o uso 
de uma medalha, segundo o desenho c inslrucções, que 
com este baixão, assignados pelo Barão de 1\Iuritiha, 
Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, que 
assim o tenha cntenuitlo e faça executar com os dc.~
pachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 
seis de Agosto de mil oitocentos e setenta, quadrage
simo nono da lndcpendenda o do Impcrio. 

Com a rubrica de &ua l\lagcstalc o Imperador. 

Barão de JJfuritióa. 

lnstrucç\tes sobre o uso da medallta a que se refere o 
decreto desta data. 

Art. Lo A medalha será conforme o desenho junto, 
do JJI·anzc dos ca1.hõcs tomados na guerra contra o 
governo úo Paraguay; e a respectiva iita, represen
tando as c6res da alliança, terá cineo listras iguaes 
em sentido· vertical, dispostas na seguinte ordem: 
verde, lJranca, azul, branca c amare lia. 

Art. 2. o 0 . .; officiaes generaes, os olliciacs supe
riores, capitães, subalternos c pra(as de prcl do.c; 
differentes corpos do exercito, da guarda nacional, de 
voluntarios da patria e de policia, hem como os empre
gados civis, que servirão no cxcrcilo em operações 
na guerra contra o governo do Paraguay , usaráõ a 
medalha no lado esquerdO' do peito, pendente da men
cionada fita, presa a um passador, no qual se ins
creverá o numerO' de annos que cstiverão Il:l cam
panha. 

Art. 3. o O passador será de ouro para os olliciaes 
generaes c superiores, de prata para os capitães e 
~ubalternos c de bronze para as praças de prc t. 
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Art. ~. • Será contado por um a uno, para a ins
cript:fro HO pas:;ad(o)r, o tempo de nove nwzes, U('spre
zada~ as fracçõe•; sondo igualmente computado para 
o me~ mo fim, o tempo que o agraciado ti ver deixado 
de ilrrrir CBl consequcnci~ de ferimento recebido em 
combatP. 

Art. t>." O agraciado usará, em todo o tempo, da 
medalha com o passador correspondente ao grão que 
ti ver ohli<io, não podendo trocar o de um pelo de 
outro gráo. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Agosto de t870. 
-Barão de ~UuritilJa. 

DECRETO N. 4561 -DE 8 DE AGOSTO DE 1870. 

Conecde aos vapores de propriedade de Robert Singleburst & Comp. 
as yantagens de paquetes. 

Usando da ~utorização que me confere o Decreto n. o 

803 de 20 de Setembro de 185\, Hei por bem Conceder· 
ao~ vapore~ de propriedade de H.ohert Singlehurst l.~ 
Comp. ~ destinados á nova linha tle navegação. ~sta
beh~cida entre Liverpool e as províncias do Pará, Ma
ra.nhão e Ceará as vantagens de paquetes outorg-adas 
aos da companhia-Liverpool, Brasil and Rivcr Plate 
Steam NaYigation-, ficando sujeitos os conce~sionarios 
~is clausul:ts do Decrelo n. o 3800 de 9 de Fivcreiro 
de 1867, e ao pagamento dos direitos de ancoragem, 
de expediente p~ra o carvão neecssario ao consumo dos 
teus vapores e dos que estão estabelceidos em benefi
cio das casas de caridade. 

Diogo Velho CavalcRnti de Albuquerque, do MPu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da .A.gricul Lura, Commercio c Obras Publicas_, assim o 
t~nha entendido e faça executar. Palacio do Rio <le 
Janeiro, em oito de Agosto de mil oitocentos e setenta, 
quaclragesim9 nono da lndepcndencia e do hnperio. 

Com a rubrica· 1e Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuqrferque. 
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DECR~:ro N. 4õü2- DE s DE AGosTo DE 187o. 

Autoriza o augmeoto do capital da companhia do Quuim(ldo. 

A.ttenuendo ao que l\le requereu a companhia do Quei
mado, devidamente representada c de conformidade 
com o pareeer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho de Estado~ exarado em Consulta de 15 de Julho do 
corrente armo, Hei por bem Conceder-lhe autorização 
para elevar até a quantia de 1.200:000~ o capital fixatlo 
H os respt'cti v o~ esta tu to:; approvados pelo Decreto n. o 

3521 de 3U de Setembro de 1865. 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do .Meu Con

selho~ .Ministro e Secretario tle Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça e~crutar. Palaeio do Rio tle Janeiro, 
em oito de Agosto demil oitocentos c setenta, qua
clragesimo nono da Independencia c do lmperio. 

Cmn a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

DioJo l"éllw Cavalcanti de Albn1uerque. 

DECRETO N. ~;)33- o;;; 8 DE AGOSTO DE 1870. 

Auloriza o nugmeoto do capitnl da c~mpaobia de trilhos urbauos 
~o Recife a Oliuda. 

A ttendcndo ao que Me requereu a companhia de trilhos 
urbanos do Recife a Olinda, devidamente rcprr.';cntada, 
c de eonformidade com o parecer da Secção dos Nego
cio~ do Imperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 16 de Julho do corrcn te armo: Hei por bem 
Conceder-lhe autorização para elevar a ~iOO:OOO#OOO o 
:·:qJital fixado no~ estatutos approvados pelo Becn~lo n. o 

({337 de 6 de l\Iarço do an no passado. 
Diog~ Velho Cavalcanti de Albn~Jucrque, do l\h'u Con

selho, .Ministro c Secretario de Estado dos Ncgo.rios da 
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Agricultura, Commercio c Ohras Publica~, assim o tenha 
entendido c faça executar. PalaGio do 1\io de Janctro, 
em uilo de Agosto de mil oitocentos c setenta, qua
dragcsimo nono da lndependcncia e do lmpcrio. 

Com a rubric:.t 1c Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuqzeerqnc. 

DECilETO N. ~t)6~ - DE 8 DE AGOSTO DE 1870. 

Crêa um batalhfio de infdntaria de guardas nacionaes na Frcguczia de 
S. Sebastifio da Boa-Vista, da Provincia do Pará. 

Attcndcn<lo ao que 1\le representou o Presidente tla 
Província tlo Pará, Hei por L em Decretar o scguin te: 

Artigo unico. Fica crcado na Freguezia de S. Sebas
tião da llua· Vista, da Província do Pará e subordinado 
ao commando superior da guarda nacional da Capital ua 
mesma Província, um batalhão de infantal'ia, com qua
tro companhias c a designaç:"" /de oi ta v o do serviço aeti
vo, o qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr mar
cado pelo Presidente da Província, na fúrma da lei. 

O Rlrão de 1\lnritiba, (lo 1\leu Conselho, Ministro c s~~
erelario de Estado interino dos Ncgoeios da Justiça, 
assim o tenha cn tcndi1lo c faca C'<..enttar. Pala cio do 
Hio tle Janeiro, em oito de Ago!;to de mil oito1~ento~ 
c setenta, •1uadragcsimo nono da Indepentlencia e th• 
lmperio. 

Com a ruhrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador~ 

Bardo de .Muriliba. 

--
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DECRETO N. M_)[);j- DF. 8 DE AGOSTO DF. !870. 

Crêa um corpo de caYallaria de guardas nacionae~ no Municipio do 
Icó, da Proviucia do Ceará. 

Attendcndo ao que Me representou o Presidente da 
Província do Ceará, Hei po1· bem Decretar o seguinte: 

Artigo unieo. Fica creado no :Município do leô, da 
Província do Ceará, c snhonlinado ao commando supe
rior do ll1C:'IllO l\lunicipio, um corpo de cavallaria de 
guanlas nacionacs, com quatro companhias, e a dcsi
gn3ção de sexto, o qual terá a sua parada no lugar que 
fôr marcado pelo Presidente da Provincia, na fórma 
da lei. 

O Barão de 1\furitiJJa, do Meu Conselho, l\linistro c 
Secretario tle Estado interino dos Negocios da Justiça, 
:1ssim o tenha cntenc.liuo c faca executar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em oito de Agosto de mil oitocentos e 
setenta, quadragcsimo nono da lndcpcnclcncia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Bania de Jfuritiba. 

DECRETO N. 4~66- DE !O DE AGOSTO DE 1870. 

Approva com alterações os novos estatutos do ~a.t~co ~o n~~~}_L 

Attcntlellllo no que 1\le reprc~entou o Presidente do 
Banco do Brasil, e Tendo ouvido a Secção de .Fazenda 
do Conselho de Estauo , Hei por bem Approvar os 
estatutos abaixo publicados, pelos quacs se deverá 
o ~ncsmo Rmco reger d'ora em diante, com as se
gumtes alterações : 

f ,a 

Suhslitua-sc por este outro o 

Art. L o 0 Banco, ljUC adualmenle exislt~::-rÃ-;~:-: ... 
dade do IUu ue Janeiro: sob a denominação _ _d-6-,í...~Jk&~ 1 ;~, 1 ~/,·,; 

'. "'\ '('. ~~ ' 

-"") . )/ 
" I . 
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<lo B1·asil, , e cuja duração foi prorogada att'· l88G, srrá 
d'ora em diante regido por c::;tes estatutos.. 

No art. 8. o Em lugar de -2 o;.- diga-se- 2 ~~ 0
/"; 

e em vez de -1 °(0 entre os membros do Conselho
diga-se- t ~" 0 /Q entre os membros do Conselho. 

3.• 

No art. 22. Supprima-se o ultimo periodo, que 
diz-De dou:-; Gerentes. 

4.a 

No art. 2:1. Em lugar tlc-Os dous Gerrntes srrão 
nomeados pelo conselho-1liga-se-O lhnco terá dons 
Gerentes nomeados pelo Conselho. 

r;, a 

Substitua-se prlo seguinte o 

Art. 3G. Ao scrvico tios descontos assistiráõ diaria
mente um dos membros 1lo Conselho n um tios dous 
ficrentes: c IHmhum titulo será descontado sem accl"mlo 
de ambos. No caso de tlivcrgencia f•ntl'e (JS dous 
será :. questão decidida pelo Presidente do Banco. 

Incumbe aos mcmhros do Conselho fazerem este 
serviço um mn cafla quinzena. 

Os outros trahalhos serão distribuídos en trc o presi
dente c os dous Gerentes, como mais conveniente 
fôr á regularidade do serviço; flc modo, por(~m, que 
nenhuma deliberação se tome sem prévia approvação 
do mesmo Presidente. 

6.• 

Art. 4l. Em vez de-pela Gereneia- diga-se- na 
fúnn;\ do art. 3~), n.o 3. 

7.a 

Al't. 43. Em luQ'at' de-acrôrdo com a Grrcncia
dig·a-~e-arcunlo r'um a Admini~lritção. 



F. X EC VTIYO. 

s.a 

Art. '~:7. Em lugar tlc-Gcrencia-uiga-se-A<lmi
nbtração. 

9.a 

Art. -1.R. Em lug-ar de-um <los membros da Ge
rcncia-diga-se-um dos Gerentes. 

tO.• 

Art. .íf}. Em lug:1r de-pela Gerencia- diga-sn
pt'la Administração. 

E no n.o G, drpois <lus palavras-De acç.õcs de com
panhias-acresrcnte-se-mcnos as do proprio Baneo. 

tt.8 

Art. ~:i(). Em vez de-pelo Presidente e Gcren tcs
(1 i,!p-sc- prlo Prcsi<lente, Gerentes ou membro tl() 
Conselho <pw as~istir ao desconto. 

t2.a 

Art.. t:i8. Em vez dc-Gcrcncia-cliga-sc-Auminis
t ração. 

O Visconoc de Itaborahy, Conselheiro àe Estado, 
S~nador fio lmpcrio, Presidente do Conselho <lc Mi
nistros, Ministro c Secretario de E~tado dos Nrgoeios 
da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro, em dez de Agoc;to de mil 
oitocentos c setenta, quadragesimo nono da Indeprn
df'ncia c do Impcrio. 

Com a ruhrira ele Sua 1\fagcstadc o Imperador. 

Visronde de ltaboralty. 



,\t:TdS lltl l'lllll·:n 

l:st:~tntos tio Banco do Brasil. a que se refere o DcCI'clo 
supra. 

TITULO I. 

llO D.\:\'CO 1>0 BH.\SIL. 

Art. L" O Btn!'O qnc~ actualmcnlt~ n'\isto 11:1 ritl.ttln 
do H.io de .J.tnciro . .-;oh a dcnominac~1o de-Bauco do 
Ur:tsil-, conl inúa a fllrH·rionar tkllaixtÍ dn lllt)smo nonw, 
como B:mco dD Lll'positos c descontos, e d~~ empreslimos 
::o!JI·e llypol hccas. 

Art. 2. 0 St'll fllmlo c:-~pit;-~1 de trinta c 1rrs mil contos 
de n'is (:~3.000:00U.)000), !liYidido em ·1G3.000 acções 
de 2UO ~()f);) carb uma, poderá :::.c r elevado, por delihc
raç.:Io da asscmbléa geral dos acLionistas com autori
:of;:io do g-ovt•rno. 

Art. :1.u No caso de au~mento de c::tpital, os accio
Jtista~ das novas acçõcs, que não f'ift~ctu:trc:n seus pap·a
mcntos com a tleriLla pontualitlaJe, 11os prat.us mar
cado.~ pela allministração do lhnro, tleixarúõ de sPr 
ron:,id('l'<!dos como taC's, e JWnlerúõ, em hcnclieio do 
B tncn, as prcstaçõ1•.~ an tcriormcn te real izndas, potlendo 
a :~tlmini:~tra<;}o tlispvr das acçõcs t]UC callircm em 
rurnmi:.;so. 

E\r"pln;ln-sc, totl:tri:l. os casos em qnc occorrcrc:n 
Cli'Cil!ll.;[:t!lCiaS PX!t'aordinarias, UL'Viclamente justifi
l'td a . .; p:•ra.n t.n a ar! ministra ~;I o. 

1\l't. L., O Btllt'o co11stitue um:1 comp:mlti:l anonyn1:1, 
t' ~;ir:ts ;u~::üe::; poJem ser possuídas pur nacionac•s ou 
t':-;tran•_rt•iro~~. 

Art.· :;.o A transft~rcnci'l rlas arçfi·)s s6nwntt~ s!' opera 
por ado lançado nos registros rlo B.tnco, com assigna
tnra t~n prOlH'i0lario, ou de seu procuratlur com poderes 
esp1!r 1:11~.;. . 

"\rt. H.'' O Bwco podcd, peecetlcntln :mtorização do 
govei·no, ro;ttinu:tr a estabelecer caixas i'iliaes, ou con
\i•rter a~ 1'\istt>nles em ag·encias. 

Art. 7. u o~ t'Statutos das rcfcrit.las cai\as ou agencias 
Sí'!';}o organiz.Hlos p1da administrat:ão llo Banco, e suiJ
mdt1do~ :'t appnwaç:!o do gov<'rno. 

Al't. 8." Do-> !urros !il}llitlo~ llo Bmc:o~ provenirntrs 
tL~ upt'i\:1.:},':; cif1xlivarncntc conc!uiJas :no l'c'S}1ectivo 
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S.t"'lHt.'slre, sn dt'duzir;·t.l 18 o/o para o sca novo fiiiH1o <11• 
re~t~I'V;l, emq ll"tlll o (~"te fundo nfio s1~ elevar a :)o"/" du 
capit:tl clf,·ctiro do B:tllco, a somma precisa p:1ra o di\'Í
dt'W~o, qtie nunr·a I'Xcc•derá de H) 0

/ 0 ao anno, c ~~ 0
/

0 

d:t importaneia do dividendo, p:-~ra serem di;;tri1Ju1dos 
do seg·uintt• modo: 1 'L entrt• o presidente tlo B.:tnro e 
os g-erente~, n 1 "/o entre o~ mcmhros do conscllto. 

O pres.ideutc venccd, alt~rn disso, o or~!enado de 
20:00ü~O~)D ~ cad<t um uus gerentes o de {,,:000,~000, 
JWr anno. 

DCLIOis de fci t :1s as ded ueçCir•s mcncion:-~d:-~~~, o qnc 
f'\eedcr será dt~~!.in:tdo ú r:oadjuvação fl~t amnrtiz:açJo 
d:tg notns do B'IJH'O. qne se al'!tão em circulat:ão, na 
fúrnu. (' p.clo 1hodo qnc determina a Lt•i du 12 d1• Se
teml1ro dn 18(){;, arl. ·1." ~:Lo c o lkcrcto n.o :17t0 de 
18 de Oatuhro Je 18üü, cx.petlülo para a execução da 
mc~ma ll'i. 

TITlJLO li. 

D\ ~SS~MDL~i GER~L DO ll\~CO. 

Art. !).o A assr,ml1l1?a ger:ll do flanco será rc'presrn
f:-~da pelos arcionistas pos~uidores de 100 ou mais at·(~ôcs, 
~~ que como tacs, cstcjão inseriptos nos rcq-istro;;; do 
Btnco, st•is mezcs, {)('lo menos, antes lla sua reunião 
vrtlinaría on exlraordinaria. 

Art. 10. A as:;;cmiJit'•a geral podrfli deliberar Iegal
menle, aellando-:.;1' presentes 1m) ar<~ionistas. 

Se no d,ia dcsiJ~rndo par.1 a rcuniiTn, não tiv(•r ~~om
parcr,idn Humero sullíciente Jn mclllllros, sc'rú de novo 
conn,c:Hl:t a asscmiJiéa g1~ral, com anlieipaç~\n de cinco 
dias, c IH'sla rcnniiio se poderú flcliiJl'r:tr com o numt•ro 
<~e tn:•rni,ro:..; prcsr·utcs, mas em caso algum est'~ numero 
scr;'t menor de tiO. 

Ar L. 11. QJando a con roc:tçfio ti ver por ohjt>c to a 
rdorma de rstalutos, ou a dclillcração sohrc o ca~o dt~ 
quo I rata o art. 17, ~ 5. 0

, a asscm!Jiéa geral só pntled 
dl'!iherar aciJaiHlo-sc rcprescatada a scxt:l parte du 
capit:tl :;ocial. 

Art. 1:2. Não podcriTo fazrr partn da as~cm~J!(~a !-~·rral 
os ;H·cionist:ts [WI:t~; acçilr~s quo po"suin'tn catu·ioll:.tdas. 

Art. 1:!. Duranlo o~ oito dias IJlH' pn•ePderrtn <Jfl da 
rrunião tb ;h~r·.m:dt'~~~ geral, ficar~H1 su-~lH'w;as as tnn:-:-
fel'l'lJci:ts dt• t~n::-ii'S. 
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Arl. lí. Serão admittidos a 'otar na as::;emblt:·a 
gcra'l: 

!. 0 Os tntorci por seus pupillos; 
2. o Os maridos por suas mulheres; 
3. 0 Os prepostos de firmas ou c01·pora~ues, com tanto 

que qualquer dos rep1·escntados tcnhão as qualüladc~ 
exi~;idas para serem incluídos na list1 dos votantes. 

Os documentos comprobatorios para que produzão 
~eu effci to, deveráõ ser apresen,tauos n-a secretaria do 
Banco oi to dias antes da reunião ordinaria rb assemblt~a 
geral, e terão vigor nas ex.traordinarias até Julho do 
~nno seguinte. 

Art. 15. Os votos serão contados da maneira se
guinte: cada 100 acçõcs dá direito a um toto. 

M·ts, nenhum accionista terá mais de trcs Yotos, seja 
qual fór o numero de acçõcs tlue represente por si ou 
por ou trem. 

Art. 1ü. Todos os accionistas, embora não fação 
parte da assembléa geral, podem assistir ás suas sessões~ 
com tanto que se con.,crvcm como espectadores, c em 
lngar separado. 

Art. 17. Compete á asscml1léa geral : 
1. 0 Alterar ou reformar os estatutos do Ihnro; 
2. 0 Approvar, rejeitar ou modificar o regulamento 

in terno organizado pela adminis tr2ção; 
:L o Julgar as contas annu<:es ; 
4." Eleger o Prcsiden te, os membros do Conselho c 

a commissão ele contas; 
!J. o Deliberar sobre a responsabilidade do Presidente 

e membros do Conselho. 
Art. 18. A assembléa geral reunir-sr-ha, soh a prr

sidencia do presidente do Banco, ordinariamente no 
mcz de Julho c extraordinariamente nos caso:; se
guintes : 

1. o Qaancln sua reunião fúr requrrida por um nu
mero de accionist.as, cujas acções formem, ao menos, 
um decimo do fundo capital do Banco; 

2." Quando o eonscllw julgar ncccssario. 
Nas sessões extraordinarias a assemhlé·a geral só po

derá. tratar do objecto péira que fór convoeada. 
A convocação ordinaria ou extraordinaria se fará 

por edital publicado nos jornacs tres vezes consr
cu tiYas, c pelo menos oi to dias an tcs do indicado para 
a reunião. 

Art. 19. Em carta reunião nomeará a assrmhléa 
geral, por acct-unação e sob propost:-~ do Prcsitlf·ntc, 
dous S!:crctarios:~ qnc serão inctlmbido.~ ele Yeriíicar 
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o nnnwro de accioni--tas presentes, contar os Yotus, 
fazer a apuraçüo das yotaçües, ler o e~qH~Jient0 c 
l'Pdigir as ar tas. 

Art 20. Na prinwira sPssão de e~11la reunião or·
() i na ria da af'semhléa gera I, immedia lamente dr-pois 
ria apresentação do rel~ttorio c balanço do estado do 
B:meo , procederá a mesma assembléa á eleição, por 
m:~ioria absoluta de votos, de uma commissão com
po:;ta de cinGo accionistas possuidores de 100 on mais 
acr.ões. 

\ rt. 21. A esta com missão srrão franqnrados todos 
os livros c cofres do Danro, sem cxec1H:ão alguma, 
para que clla possa proceder ao mais minucioso exam1~ 
t' formular st'll pan•eer, que scr~l pri'Sf~nle á assemblóa 
geral em um pt·azo qun não rxectla de 60 dias, para 
qnc esta, assim informada, flf'iiberc sobre a ge.:.;tão 
dos negocios !lo flanco, e proceda log-o depois á clcic;ão 
ou substituição do Pre:-;idcnte e do Con:-;elhu. 

TITULO III. 

DA "\IHU:'\lSTH\ÇÃO GEH.U DO BA:'\1.0. 

Art. 2~. O Dant'O será n·gido por uma adminis-
tração cumpo~ta: 

De um Presidente, e na sua falta do Vice-Presidente; 
De um Conselho de seis membros ; 
De dous Gcren tes. 
Art. 2:3. O Presiden Lo c Conselho serão c lei tos pela 

f!ssembl{•a gPral, por est~rutinio secreto e maioria ah
~oluta de yotos, procedendo-se em primeiro lugar á 
eleição do Presidente c depois á do Conselho. 

Se no primeiro cscrutinio não houver maioria ah
soluta, procedcr-se-ha á scgumlo f~ntre os canclidntos 
mr1is vota1los em numero duplo dos que tiverem de 
SPI' eleitos. 

Em cago de empate decidirá a sorte. 
No segundo escrutínio bastará a maioria relativa 

dn v o tos para designar os ele i tos. 
Os Gerentes serão nomeados pelo Conselho. 
O Yicc-Prcsiden te será cici to pelo ConsGlho d' entre 

seus membros. 
Art. 21:. O Prrsidrntc f' os mrmhrn~ do Con:;r.lho 

não puckrãu entrar em cxerritio sem po suircm e 



ACTO~ DO l':lllJ·:r. 

clcpo:~itan~m no Btneo: o primriro 200 acçiies c os 
S<'g-nndos 10:) catla um : esta:; acçi}p:; st~rão ínalií'na
Yt'ÍS cmf}uanto durarem suas rci'pcdiras funcçucs, c 
a tt'~ ~eis mezcs depois que cessar o seu exercício d:l 
lu.:.;-ar. 

Art. ~m. Não potlrrfío C'\crecr conjnnct;trncnte o".-; 
cargos <la administraçfio do Banco os quo forem sog-ro 
c• genro, ou cunhados durante o cunhadio, os pan•nt('• 
por consanguinidadc até o 2. o gr~w c os socios Jc 
1i r nus commcrciaes. 

Niio poclcrão ser clri tos os credores pi.~~nora ti rios sp 
Iüo possl!ircm acçues proprias, nem o:-> intpedidos ![,~ 
Heg-nciar scgun:lo as di:;posit:ucs Jo Codigo Commcr
cial. 

Art. 2G. Ilccahimlo a escolha da assemhlb rm pes
soas que rcnnão qualquer elos impt•dimentos mencio
nados na 1. a parte do artigo antecedente, sPriio de
daraLlos nullos os votos que rt'eallircm no menos vo
t'tdo, c proecdcr-se-ha em a c lo succcssi v o a nova 
elci!;ão p:tra completar o numero dos que tiverem de 
ser eleitos. 

Quando houver igualdade de Yotos a sorte dcri
d i r;'t. 

Art. 27. A nrnhum do~ mcmuros 1lo ronsellto, nem 
ao prPsidc~ntc í~ pcnnil.tido dci'\ar de cxeret•r por m:tis 
de seis mPzc~ a~ fnnccões de seu rar; .. ;-o, 1icantlo no caso 
l'ontrario cntcntlillo ·que resigna 'o lugar. 

Art. 28. Para preencher os lugares do~ mcmlJro~ 
do Conselho f;tllccidos, ou impr~didos por m:tis de 30 
dws, ou que rPsignarem o cargo, cst~.ollu~rú o Conselho 
t:uttns arcioni~t:J.s qnc estiYcrcm nas condições de C'le
f_:·i !ti I idatle para o c:trgu de membro ou membros do 
Conselho. 

O ('Xcrdcio dos rscolhillos não tlnnd :1.1t'·m da pri
mt'ir:t reunião ordinaria ou cxtraordin;1ria da asst~lll
hlt':a g-t~ral, <'t excepção elos que substituírem os im
JWdidos, cujo cxt~rcieio cessará lozo fiUC os subsli
luidns s1~ <lprcsentarcm. 

Art. 2~. Co:nJlele ao Consrlllo: 
1." Ikl i lwrar, sob propostJ do Prrsiden tr, de ;~ccórdo 

cnm os G:•r(~Iltt's, sobre as medida:) conrcruentc" ú 
~;u!t:-;tituiç;\o, rcsg:Jte c amortizaç:lo das nPtas rm eir
('U!al:::io~ na fúrnu üa Ll'i n. u :1:J1U tlu 12 de St'lcmhro 
tk lHli(i; 

::!<' .\pprovar o r:1chst.ro qnr f11t· organiz:-~tlo pelo 
pr<'stdt'llln c ;-~ITCnle.--? fnendu as altcr:tÇI-H'S t}tll' juls:tr 
Jlt•r·l·';;s;t r ia:; ; 
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:1. o Nomear t' tlrmi ltir os Gt~rrn f.cs; 
f! .• " Approv:u· o rPguLutwuto in krno, con rrc,·ion:Hlo 

pelo Presidente c Gercn los, fazeuclo as modilit.:Jções 
lfUC t'nten1ler; 

~;.o Examinar os balanço~ mensacs c annuaes, c 
o rrbtorio dts transact:õcs de cada semana, que lllC 
forem a preseu tmlos pelo Prcsidcn te, podendo exigir 
cxplic:içllcs sobre toJos os assumptos, c proceder a 
qu:dl(ut'r avcrign:,ç:\o; 

f>." M:rrcar o di viLlcnuo que tenha de ser distri
Jmido semcstralm!~ntc; 

7. o Del i h r: r a r sobre a su pprossão, cre:1ção ou con
scrvar;ão de ra ixas filiacs 011 agcnci;:ts, mediante pro
posta do Presidente c Gürentes; 

8." Hesolrcr a.;; duYiuas ou questões que occorrc
rrm entre o Prnsidente e Gerentes, e pr<'star os con
srllws que lhe forem requeridos pl'lo Presitlen te do 
banco: 

n. o Elrgrr o Vir,r,-Pre::;illrntc 11:1 fúrma do :1rt. 2G. 
Art. 30. O Con:;clllo reunir-sc-ha ordinariamente, 

de oito em oito dias, c extraonlinariamentc, sempre 
qnc fôr convo,~aLlo pelo Presidente do Banco. 

Pod!'l'á deliucrar c:;;tanuo presentes quatro de seus 
membros além do Presidente. 

Art. 31. A-:. deliberações serão tom~ubs por maioria 
dos votos prc."entes; quando houver empate sohrn a 
resolução de qualquer negocio, srrá este adiado c dis
cutiuo de novo na sessão seguinte, e se ainda nesta 
srssJohou 1ter cmp::tte, terá o Presidente voto de qua
lida(ie. 

Art. 3~. O Conselho te:-á um Secretario para l:nTar 
c le-r :1s respeetiras actas, nas quacs serão consig
nadas .1s decisões que tomar. 

Art. ~l:J. 0:; membros tio Conselho serão sub.;; ti tu idos 
annualmenlt~ pela quinta parto. 

A antiguidade, e no caso tlc igual anOguiu:Hlc, a 
sorte rrgular<'t a substituição. 

0.;; substituídos não poderão ser reeleito::; dentro Llo 
primeiro ·anno contado do dia da suLstituição. 

Art.. ~FL Compete ao Presitlente do Banco : 
i.'' Apt'nsen ta r á asscmllléa geral dos aecioni~tas em 

suas rctwiõt~s onJinarias, e em nome da auminis
traçJo, o r ela to rio annual das operações c cs ta do do 
Banco~ 

2.'' Presidir ao Conselho e á asseml11t''a geral dos __ 
acrionistas, sr~r orgãu delles. reglllllr SPilS trah;tllt'(J'!(' -- : ·~ 
C\l'CU['ll' e r~lZC'I' l'X('ntt::tr fic1menlc I'Sics J:~'f!itrl~~.N Ct\~,/;; 

.' \'=\' .. 
/~\' 
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AtTO~ llO PODLR 

0 rrgnl:unr.nto interno t 1 :.s dt>ri:.;.i'it 1 S do Con~rlho r d:-. 
as~l'Jnblra geral~ 

3." ConYocar cxtraordinariamrntn o conselho, st'm
prc que julgar convenien I c ouvi 1-o sobre cyuarsf!UCr 
,.._ssumpto5 concernentes á administração do Banco ; 

~-o Assi~nar os balancetes que se publicarem, c 
toda a eorrespondencia elo Baneo ; 

tJ. o Representar o .Banco em suas rrlaçõcs com ter
ceiros ou em juizo, sendo-lhe facultado para isso cons
titui r manda ta rios. 

Art. 3;). Compete mais ao Prcsidcn te, de accôrdo 
com os Geren tcs : 

i. o Nomear c demittir os empregados, marcar-lhes 
os vencimentos e gratif1caçüc~; 

2. u Organizar o cadastro e o regulamento interno, 
que serão snbmettiuos á approvação do Consrlho; 

3. o Determinar o mini mo c o maximo das taxas 
dos dc8contos, dos emprrstimos c do dinheiro que se 
receber a juro, o maximo dos prazos por que se fi~ 
zerem os descem tos e cmprestimos, observando 3S 
regras estabelecidas nestes estatutos; 

4. o Prnpôr ao conselho as mrdidas ronvenicn tcs á 
substituição, resgate c amortização das notas do Banco, 
twm como á supprcssão, creação ou conservação de 
caixas filiat•s, ou agencias. 

Art. 3G. Os trabalhos da administração serão clis-
1ribuidos rntre o Presidente e os Gerentes, como cn
tPndercm mais conYrnienlc ú regularidade do serviço, 
de modo, pon'~m, que nenhuma operação seja etTet::
tuada sem o voto do Presiuentc. 

Art. 37. Os Gerentes se rcuniráü tliariamentr, sob 
a prcsiuencia do Presidente uo Banco; nestas reuniões 
serão resolvidos todos os negocias administrativos 
pelos \'o tos do Presidente c de um dos. Gerentes. 

Quando o PrrsidcJltc não c~tivcr tk arcôrdo com os 
Gerentes sobre a intelligcnda de qualquer medida, po
derá suspender sua execução para ser prcscn te c dl'fi
nilivamente resolvida pelo Conselho. 

Servirá de secretario para laYrar as actas o Grrcntr 
que o Presidente designar. 

Art. 38. O mandato do Presidente durará tres annos. 
findos os quacs ptHlerá ser novamente eleito. 

No caso de mortr, n'nunt::ia ou abantlono dó lugar. 
proerdrr-s'C-ha á noYa rlcição. 

Nos de ausPncia~ irnpcdiment~ r var:lf.ura do lugar, 
o Prcsidcutr será snh.:;t i tu ido JWI o Yicc- PresidPn te·\ a 
qnrm fic·;,r:"l l'Oll1[11'!indn !(ld:1.~ :\~ ~11:1s fu:lrc;·iit'.s. 



RXF.CUTIYO. 

Ait. :m. o~ Gerentes exereeráõ :l~ rrspcr.livas func
·~ões por Lempu indetenninaJu, cmquanto bem sor
'in•m. 

Art. 'tfl. O Pn·~idi~Il te e os Gerentes não poderão ne
f:Oriar por enn ta propria, nem aceitar maudatos políticos 
nu eargus lle qllalqllcr natnrez:.t, cmquanto e\cret>rem 
os seus l'l':-'1H'CIÍYOS t~Ill{ll'l'gos. 

TITLTLO IV. 

ll.\S OI'ElL\ÇÕES ])0 BANCO, 

Arl. 'ti. O Banco poderá: 
L o Descontar letras de cambio, da terra e outros ti

tu los comnu·rciaes, n ordt•m e com prazo determinado, 
garantidos por duas assiguaturas, ao menos, tle pcssol'\S 
notoriamontu abonadas, residentes nu lugar ontle se 
Jiz,•r o d1•st:on! o, c IH~lll assim escriptos das Alfandegas, 
1Ji I hetPs do Thesouro c <.;.tutelas da Casa da Moeda. 

Cumo e\Cf'P\:ão de regra potlerá uma só das mencio
nadas assignaluras ser de p~ssoa residente no lugar 
do desconto, mas a importaneia dos titulos, assim des
contados. nunca cxecJet·á a decima parte elo fundo effec
ti v o do Banco. 

0:; prazo;; serão semanalmente marcados pela gcrcncia, 
mas nunca excederáõ a seis mezes; 

2. 0 Encarregar-se por commissão tla compr:a e venda 
de met.aes prl.lciosos~ de apoliees lla divida publica, c de 
qnaesquer outros titulos de valores, e da eobrança ue 
dividendos, lett·as e lle outros titulus a prazo fixo; 

:3. 0 Hef't•bcr em conta eorrente as sommas <tue lhe 
forem entregues por p:trtieularcs ou ostaLcleeimcntos 
publicas, c pagar as quantias tlc que estes dispuzerom, 
até a importanci:l do que houver recebido; 

~." Tomar dinheiro a premio por meio de contas cor
rentes, ou passando letras~ não podendo o praziD, em 
nenhum llos dous casos ser mcuor de üO dias; 

;). o Comprar c vender por conta propria mctaes pre
ciosos t' fundos publicos; 

n.o Faz!'r emprestimos sobre penhor de ouro, prata 
e diamantes" ele apllliees da divida publica, dn aeções 
de companhias aeretlilatlas que tcnhão cotação real, 
c na proporção da importanda realizada; de titulas 
particulares q1lf' t't'pn~st~ntern legitima~ transacçõcs 

I'Alll'E 11. 
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commrrriars, c de mcrcatlorias não sujeitas a corrupção, 
ch'positallas nas Alfan!legas ou armazcns alfantlcgallos; 

7.° Fazer movimentos de fundos de umas para outras 
pra(:as do Impcrio; 

R. o Fazer orwrat;ücs tle cambio com as praç.1s do Im
pPrio ou e:~trangciras, sendo estas ullimas, sómcn te por 
conta de terceiros; 

n. o Real ÍZ'lf Plllprostimos hypothccarios, de confor
midade com o flUO tlelcrminão os~~ 1.0 e 2. 0 do art. Lo 
tla Let n.o t:~íB de 12 tle Setembro de t86G o o Decreto 
n. 0 :J720 de 18 tlc Outubro do mrsmo anno, e obser
v:mdo o mais que sobre estas opcra(õcs se tlispüc nestes 
t'Siatntos · 

tO. Ah;·i r contas coiTt'n tes p:arantidas rom penhor 
dos ohjecto . ..; mrncionados no ~ (). 0 

Art. T,2. O lbnco não podPrá fazer outras opcraçues 
alt'~m das designadas nestes estatutos. 

Art. r..,:L O Banco terá um cofre de depositas volnn
tarios para títulos tle credito, pedras preciosas, moeda, 
joias c ouro ou prata nm barras, recebendo um premio 
na proporção do valor dos objectos depof;itados. 

Este valor serú estimado pela parte, de accôrdo rom 
a gerencia. 

O Banco lbrú recibos dos depositas, no:;; qnaes de
signará a natureza, c valor dos objectos tlepositatlos, 
o nonw r a n·sidcncia do tlcpositatlor, a data em que o 
deposito fôr fPito, c o numr)ro (lo registro da inscripção 
dos mesmos objee tos. Taes recihos não serão transfc
riflos por via de endosso. 

Art. ,.ü. Nos emprestimos de que trata o ~ 6. 0 do 
art. H~ o Banco rt~eeuerã, al(~m do penhor, letras a 
prazo q tw não exceda a seis mezcs, as quacs poderão 
ser assignadas unicamente pelo mutuado, se fôr nt>to
riamcntr abonado. 

E;-;ta». letras serão sujeitas em seus vencimentos ~o 
nw~mo processo que se seguir nas letras de desconto. 

As suas g·a rantias serão excutidas no menor prazo 
possível. 

Art. r..,;;. Se o penhor consistir em apoliees da divida 
publica, on acçõcs de companhias. o mutuario deverá 
transfcril-as previamente ao Banco. 

Art. r~G. Se o penhor consistir em papeis de credito, 
negocia v eis no commercio, ou em ouro, prata e outras 
mercadorias, o Banco exigirá consentimento por es
cripto d ') de·:cdor, autorizando o mesmo Banco para 
negociar on alhear o penhor, se a divida não fôr paga 
<·m s!'u vettcimento. 
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Art. lJ:7. A~ mercadorias qne 1 i verem de servir de 
penhor aos emprestimos do Banco serão previamente 
avaliadas por um ou mais Corretores designados pela 
grrencia. 

Art. '-"8. Se a letra proveniente de emprt'slimo sobre 
penhor não fôr paga em seu vencimento, poderá o Banco 
procedPr á venda do penhor em leilão merranli1, na 
presença de um dos membros da gerencia, c preeedendo 
annuncios publieos ires dia~ consecutivos, mas o dono 
<lo penhor terá o direito de resgatal-o até começar o 
leilão, pagando o que deYer, c as tlcspczas que tiver 
oc casionado. 

Verificada a ventla, c liquidada a dirilla com todas 
as dcspezas, juros e a eommi~são de i 0

/ 0 , será o saldo, 
se o houver. en trt'gne a quPm dt' direito fôr. 

Art. M). O Bancó só püllerá emprestar sobre penhor: 
L" De ouro ou prata com abatimento de 10% do valor 

verificado pelo contraste; 
'.o!. o De titulas da diviua publica, com abatimento de 

lO "/o, ao menos, tlo valor elo mcrc:Hlo; 
3. 0 De mercadorias com abatimento de 2ti 0 /o ~ ao 

mPnos, regulando-se pela deterioração a que forem 
sujei tas; 

lt:. 0 De títulos commcrcbes, com abatimento nunca 
menor tlc 10 "/" do valor que representarem nu oecasião, 
attendcndo-se aos prazos de ~cus vencimentos; 

5. o De tliaman tt>s, com a ha timento de ~O 0 /c, ao menos, 
do valor que lhes fôr t1ado por peritos nomeados pela 
gercncia; 

6. 0 De acções de companhias, que tenhão pelo menos 
50 o/o de seu valor já realizado, com aba Limento nunca 
menor tlt~ 20"/u da eot:H_:ão da r,raça, não devendo com
putar-se para se calcular este abatimento o excesso do 
valor venal sobre o valor nominal tlas mesmas acr·õcs. 

Art. tiO. Não serão contadas nas letras admitticlas a 
desconto as f1rmas dos membros do conselho, nem as 
firmas sociaes de que ellcs fizerem parte; e~ em nenhum 
caso, serão ádmittidas as letras assignadas pelo Presi
dente c Gerentes. 

Art. ~H. Não serão admittidas nas letras de desconto 
ou caução as firmas de indivíduos, flUC tiverem feito 
concordatas, obtido moratorias ou fallido juuicialmentc 
antf~s de sua completa e lrgal rehabilitação. 

Nem será jámais admittida em qualquer transaeção, 
seja de que na lu reza fôr, a firma daquelle que uma v~-<=-~~- - · 
tiver praticado reconhecidamente algum acto d_ç-_-Jflft fé"~ c.~~L\·7. 
para com o D:mco. //-·\\·\)~ ·, 

(;~~\ .. ,,é 

\ - ~ 

c r s \' \ \ ~-~ ,/ 
~-~ _.-.::,~,.,.. 



ACTil~ no PODEI: 

Art. ri2. O cadastro tbs firm;1s 'l'w podPm scr· admit ... 
tidns no Banco sur:'l revisto de Sl'is crn seis lllt'zes, fa
z;~ndn-sc as :-~lt.craçiícs c.onVclliCIItrs, não só quanto ú 
inclusão de linna~ n P:xclnsão, como tambcm a n'speito 
do qurmtnm 1l1' sua responsallilidade. 

Art. ;)1. A rcpnrliçiío de hypotllccas continnar[t a 
ter como fundo f'xdu~ivo para snas operaçüPs, a somma 
de :3;).000:0005000 t:m títulos de cartt•ira actual, que 
llw forão dcst i nados pua str I'On vcrt idos t.'m ti t1t los 
lrypothccarios, regulando-se as operações desta reparti
ção prlas disposiçtít'S dos arts. 2." c 13 da Lei n." 12:37 
de 2'1. de Setr.m!Jro de tSHí. 

Art. :')i. E~ta rcp:trtição scr:'t dislinda d:t rcp:-trti(ão 
de descontos c rmprcstimos eommerciaes, po~to tJnc·~oh 
a me~ma admini~lr;H~~o. 

Nenllflm:t pari<' tlÔ rapilal ou fnntlo de uma reparti
(iio podcrú ser applirada ús opPrat.:<ks da outra. 

Art.. !:ri. A parte do fnntlo dc;.;tina1lo para n rcpart i•;ão 
das hypothecas, que não fúr empregada em ntnprestimo..; 
hypothccarios~ poderá sel-o em apolices •la divitla pu
lJlica. 

Arl. fiô. O fl'mf'o podcrú prrmittir a sulJstitnição das 
letras de que trata o art. ;n por tilulos llypotlwrarios 
de prazo tlc um a seis annos com amortizaçiio annua, 
ou sem clla, soh as cond içõcs srguin tes: 

1. 3 Qnr t:H's titnlos sf'j:'ío garantiuos por primrira 
hypnthet·a consti t 11 ida, cedith ou suhrog--1u:t na fónna 
da Lei n.o 1237 de 21 de S!'tembro dt~ l8Gí, c dos re
gulamentos já publicados pelo governo para sua cxc
cncão: 

~.a Que nl'nhuma hypolhcca cxcetla á metade. do 
valor dos immovcis ruraes, nem a 3/t <los imrrwveis 
nrhanns; 

3. a Qnc taes hypothec:~s dêm ao Rmco seg-urança igual 
ou snpcrinr :ís das flrmas rcsponsaveis pelas letras que 
se tiverem de substituir. 

Art. ti7. As letras mencionadas no art. r-i:J, que não 
forem snhsl i tuidas por títulos llypotlH'earios, nos ter
mos do artigo anleCI'dentc, continuarúõ a fazer parte 
da rartcira da repart.içiio das 11ypothe1~a::; para serem 
cohradas no d('vülo tempo, ou reformadas no caso t'lll 
que assim ronvicr. 

Art. !'i8. A anli:1çito llos llcns~ que tiYcrcm <le ser 
hypothrrallos ao lllllco, será feita por per i tos designados 
pela gcrcncia, os q nal's procnrar;'tõ v cri licar acurarla
mcniQ o valor Vt'nal dos mesmos hcns, já exigindo elo:; 
respectivos propriclarios <leclaraç,õ.es c documentos 
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~ohrc a rentla liquida que elles produzirem, já pediwln 
informa~~ões dn outro:-; proprictarios c pes:;oas ela vizi
nllança, j:'1, f1nalltH'llte, comparando-o com os de outros 
hcns que t1~nhão sido anteriormcn te a v a 1 iados. 

Art. !'i9. Quawlo o rstatlo da rep:trlit,;ãu das hypotl!e
cas pt'nnittir cmprcMimos de long-o prazo (dt• lO a 30 
annos) paga v eis por anuuhiarks sw~CI'ssivas, poderá o 
Bmco solicitar do g-overno autorização p:tra t'miltir 
}eiras hypot!IPt':tl'Í:tS Jl:t fÔJ'llla tlO art. n da Cilada Jei 
de ~1 dn SPtcmlJro th' l8W.,. 
, .. , Art. tiO. Todas as d islw:.it:õcs comprPhend i elas Jtest e 
titulo serão ap]dic:Hlas ús opPraçiks dJs eai'cts Jili;u•s 
ou agent;ias, 110 qnc for'I'IU adaptadas ás localidades em 
IJnr c:-;tivcrem ou forem cstalwlceitlas. 

TITULO V. 

DISPOSIÇÕES t;EH\ES. 

Art. Gl. O Banco ohrig:1-se a rPLirar annualmcntn as 
no tas por elle em i t t it bs, c que a inda rf's ta rt' m 11:1 e ircu
Jaq1o, na quantidade qnP für marcada pPio Q'O\'t•rno, de 
eonformitladn com o disposto no art. L"~ n.o da Ld de 
12 de SetemlH'O de il-Hifi. 

Art. G2. O Pre.-;idcnle do B mro rcmet terá ao minis
tro da fazenda e f:t rú puhl i c ar a I ó o dia 8 de cada mez, 
conforme o modelo que fôr dado pelo Thesouro, um ba
lanço que mostre com clareza as operações realizadas 
no mez anterior, e o r,sta1lo do ;:u:tivo c passivo do esta
~iecimcnto no llltimo dia do mesmo mez.. 

Art. G:3. O Presiílcn te do Banco procurará sempre 
ultimar por mrio de arlJitros as contestações que se 
possão ~u~citar no maneio dos negocias do Banco. 

Art. nr.,. O B1neo póderá requert•r dos poderes do 
E·~tado quaesrpicr medidas que jnh;ar convcnientn:-; 
Jnra l~redito, seg-nr:mça e prosperidatle do cst;1 hdc
eimento, e p:1rticularmente, que as :~cções ou f1uHlos 
cxi~'tcntes no B mro pertencentes a estrangeiros sejão, 
mc.~mp no caso de guerra, inviolaveis, como o do:-; 
narionaes. 

Art. Wi. 0:-; bens moveis, semoventes on rlc raiz., qnc 
o n tnco houvPr de seus devcdor(~S por meios coní'ilia-
1 o rios ou judiciaes, serão vendidos no mo11or prazo 
po~si vcl. 



Art. nn. o Banco poderá comprar Oll possuir os 
ellilicios <lllC forem neccssarios para seu estabeleci
llWJllo. 

Art. ()7. O Presidente~ o Vice-Presidente~ os mcm
lH·os <lo C:mscllw, os Gcren tes e todos os empregados 
do B:tnco são in<lividualmeHte responsaYcis pelas perdas 
c <lamnos que cansarem ao <'Sialwlecimenlo, prore
nicnles de fraude~ dolo, malícia, ou negligencia 
culparei. 

i. o SómeH te em nome do Banco, c por dclibr.ração 
da asscmblé'a gt~ral sobre parecer da comm issão de 
contas. ou pur proposta de qualquer accioHist:-~ rm 
assemiJléa geral, depois do exame da dita commissão, 
púde srr inl<'nlalla acç.1o jlllliciaL contra o Presidcnln, 
Yire-Presidenle, e memlJrns do conselho, incumbindo 
á assemllll'a nomear comrnissarios para representai-a 
em jttizo, e rcquc~rnr a l1em de sc1t direito; 

~." Logo que fôr votaua a acrusnção pela assemhléa 
geral, ticarúõ ipso facto, <lcmitti<los os membros da 
administração contra os quaes fôr dirigida, procc
dendo-sn em acto consecutivo á eluicão <los accionistas 
que tiverem d<~ suhslituil-os. • 

Art. (iH. O presidente e conse!bo ficão autoriznrlos 
para drm;uular c ser dcm.1ndado..;, e para c.-..:erccr livre 
c gr'ral admini;;.;tr:Jç:lo e plt•nos poderes, nos quaes 
d~·rem, sc:n re~crra aJ.~·uma, considcrar-sf' comprehcn
d tdos c outorgados todos, mesmo os pOtleres em causa 
propria. 

Jlfililllo JJ!a:cimo de Son_:a. 
Jtanoel JJ!arqw•s dr Sâ. 
J. J. de Lima P Silva Sobrinho. 
J. J. de .Mesquita. 
C'a ntl ido Jo.w: Rorlrigurs Torres . 
.TorTo Rapl ista da Fonseca. 
Josr: Fcnwnrles Jlloreim, V<~nci<lo pot· não con

formar-se com O systCilla proposto UC arlminis· 
lrnç;io do Banco, e pr<'fcrir o plano apresentado 
pela ultima commissão de contas rcduzinuo o 
llliHlCI'O dos dir<•ClOt'CS. 

Francisco Ignacio .Marcondes Ilomem de Mello, ven
cido com o mesmo funllam<~nto. 

JJanTo do Rio Negro, vencido pelos mcsrnós mo
tiYos. 

Jordan Crcwsc, idem. 

a IIICWS 
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DECRETO N. q,~Jn7- DE 12 DF. AGOSTO DE 1870. 

Separa o lermo 1lc Saulo Antonio de Sá ,do de Itaborahy, na 
Provinciã(Tó H.io de Janeiro, c crêa nelle o lugar de .Tniz ~Iu

nicipal, que accumular:t as funcções de Juiz de oi1-ih~os. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo nniro. Fica separado o termo de Santo Anto

nio de Sá do de Itahoralty, na Província do Hio de Ja
neiro, e creado nelle o lugar Jc Juiz l\lunicipal, que 
accumulará as funcç.õcs de Juiz tle Orpllãos; revogadas 
as d i~posiçõc;; em contrario. 

O D·trão de l\lurilibJ., do Me.n Conselho, .Ministro e 
s~~erctario de Estado interino dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça nxccutar. Palacio do 
Hio.dc Janeiro, t'tn doze de A~osto ele mil oito(:cnto~ ~~ 
setenta, quadragcsimo nono~ da lm!Ppendrncia c 1lo 
Impi'rio. 

Com a rnlJric.l tlc Su:1 ~bgcstatln o lmp:~rador. 

Bariio de Aluritilm. 

DEGlH~TO N. 'f,JJ8- DE 12 DE AGOSTO DE 1870. 

Marca o ordcn:ulo !lo ~.comotor ~ublic9 da Comarca da I.npa, 
na Província tlo-rãí·an;'t. 

Hei por 1H~m, em execução do art. 23 da Lei 11. 0 2Gl de 
3 de J);'zemiJro tle 1811, Decretar o seguinte: 

Artigo unico. O Promotor Publico da Comarca da 
Lapa, à cada na Província do Paranú, pela Lei n. o 212 de 
:10 de Março do corrente anuo, vencerá o ordenado de 
800~)000. 

O Darão llc l\Inritiha, do Meu Conselho, Ministro(~ 
St>,eretario de E::;tallo interino dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faea executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em doze de~ Agosto de mil oitocentos 
c setenta, quadragesimo nono da lmlcpcndencia c do 
Impcrio. __ .,-~~-~~-_......._, 

Com a rubrica de S1ta l\lagcstadc o ImpcráiÍq;.~,~ \\~· G~M-1/1.{ 
. ~ ~\ \ ,. 

Bar{(g de lJtft __ d~,l$)'·' 
---- r:c-,v 

r' c-;' ç):J , 
\• •: :-·'--)_ ;, 
\~ 

·~~~~~~~~;;~~;~~.~ .:.~~. 
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DECRETO N. íã39- nF. 12 m: .\GOSTO DF. 1870. 

Declara de primeira entrnncia a ~~-a,r.?a ,21! La~, creada na Pro .. 
vincia do Pat'aliá. ~--

H i' i por hem~ em exrcução do art. 1. o da Resolução 
n.o :J;jH de 28 de Junho de 1850 e art. 7. 0 do Regula
mento n. 0 ()87 tle 2() de Julho do mesmo anno, Dccrclar o 
seguinte: 

Arti!.!:o unico. Fica declarada de t.a cntr:mcia a Co
marca 'da Lapa, ultimamente crca.da na Província do 
Paraná, pela Lni n.u 212 Lle 30 de l\Iarço do COIT(;nle 
anuo. 

O Barão de Muritiba, do Meu Conselho, Ministro c Sc
~retario de Estallo interino dos Negodos da Justiça, 
assim o tenh:\ entendido c fat~a ex.ecutar. Palacio· do 
lHo de Janeiro~ em doze de Agosto de mil oitocentos 
C Sí'lCnta, quadrageSÍffiO llOUO da JndependCllCÍa e dO 
Impcrio. 

Com a rubrica de Stn l\llgcstadc o Imperador. 

Barão de Muritiba. 

DECRETO N. 4ti70- DE 12 DE AGOSTO DE !870 .. 

Crêa um corpo de cavallaria de guardas ll~ÜQ!l~S no Municipio 
de Santa Anna, da PrõViiicia do Ceará. 

Attendcntlo ao que 1\le representou o Presidente da 
Província do Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica ereado no Municipio de Santa 
Anna~ da Província do Ceará, e subordinado ao com
mando superior da guarda· nacional dos Municípios de 
Acaracú c annexos, da mesma Província, um corpo de 
cavallaria, com seis companhias e a designação de 8.\ o 
qnal terá a sua parada no lugar que lhe f6r marcado pelo 
Prc:;;idcntc da Provincia, na fórma da lei. 
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O RHão de Muri tiua~ do Meu Conselho~ Ministro c Se
cretario de Estado interino dos Negocios da JuRliça, 
assim o tenha cntcn::lido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro~ em doze de Agosto de mil oitocentos 
e setenta~ quadragesimo nono da Independcncia e do 
lmpcrio. 

Com a ruurica de Sua Mngestade o Imperador. 

Bariio de Jlttrililm. 

DECHETO N. t.,;)jl - DE 12 DE AGOSTO DE 1870. 

( Promulga a) Çonvenção ~~~~~brada em 23 de Abril do corrente 
anuo enLre o Brasil e a Belgica, para regular a troca da 
correspoudencia cuLt'C os dous paízes . 

.. \ .. "' " -·- ···--

Havendo-::.c conclui do e assignado nesta Córte, no dia 
23 de Abril do correu te anno, uma Convenção entre 
o Brasil c a llelgica, para o fim de facilitar e regular 
pela maneira a mais vantajosa, a troca da corres~on
dencia entre os dous paizes; tendo sido esses actos mu
tuamente ratifir.ados, e trocadas as ratificações nesta 
Côrte a 9 do corrente: Hei por bem Mandar que a dita 
Convenção seja ohsenaua e cumprida inteiramente como 
nella se contém. 

O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha e interino dos Negocios Estrangeiros, assim 
o tenha entendido e faça executar, expedindo os des
pachos necessario~. Palacio do Rio de Janeiro, em 
doze de Agosto de mil oitocentos e setenta, quadra
gesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

PARTE 11, 

Barão de Cotegipe. 
ã6 
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Nús, Dom Pedro Segundo, Imperador Constitucional 
c Defensor J>erpctuo do Brasil, etc. 

Fazemos saber a todos os que a presente carta de con· 
firmação, approvação e ratificação virem, que aos 23 
dias do mez de ALril de 1870, concluiu-se e assignou-sc 
ncst.a Côrtedo Hio de Janeiro, entre Nós e Sua Magestade 
o Rei dos Belgas, pelos respectivos plenipotrnciarios, 
que se achavão munidos dos competentes plenos po· 
deres, uma Convenção postal do teor seguinte: 

Sua l\Jagestade o lmpcr~ulor do Brasil e Sua l\lages· 
tade o Rei dos Belgas, desejosos de estrci ta r os laços de 
amizade que felizmente unem os seus respcetiYos Es· 
ta dos, facilitando a troca da correspondcncia cn tre· os 
dgus paizcs, resolvêrão cltegar a este resultado, por 
meio de uma convenção, e para este fim nomcárão seus 
plenipotenciarios, a saber: 

Sua l\lagestade o Imperador do Brasil, o 111m. e Exm. 
Sr. João Mauricio Wanuerley, Barão de Cott>gipc, Se
nador c Grande do Imperio, l\Iembro do Seu Cnn~~'lho, 
Commcnuauor da Sua Oruem t.la Rosa, Ministro e Secre
tario de Estado tlos Negocios da Marinha e interino do:; 
Negocias Estrangeiros, etc. 

Sua Magcstade o Rei dos Belgas, o Sr. Etlnanlo Ans
pach, Ministro Re~idente, Cavalleiro da Ordem de Leo
poldo, Grande Official da Ortlem uo Leão e uo Sol, Coní
mcndador da Ordem de Medjetlió, etc. 

Os quaes, depois de se terem communicado os sew; 
plenos poderes, que forão julgados em lwa e deviua 
fúrma, convicrão nos artigos seguintes: 

Art. Lo Haverá entre a administração dos corrrios 
do Brasil e a administração dos correios 1la lle}gica, uma 
troca periodica e regular de cartas, jornaes, impressos 
de qualquer na tu reza e amostras de mercadorias. 

Essa troca eifcctuar-se-ha por meio das linhas regu
lares de paquetes a vapor, estabelecidas 01,1 que para o 
futuro se estabeleção, entre um porto belga e um porto 
brasileiro; e tanto quanto fôr possível, por quarsquer 
outros meios de transporte susceptíveis de serem util
m~nte empregados para a communicação entre os dons 
p:uzcs. 

O emprego destes ul ti mos meios devera ser objecto 
de prévio acc6nlo entre as duas administrações. 

Art. 2. o As pessoas que quizcrrm enviar cartas or
dinarias, isto é, não registradas ( non recommandécs) 
do Brasil para a Belgica ou da Bclgica para o Brasil, po-
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derão á escolha sua pagar o porte adiantado dessas car
tas, até ao seu destino ou deixar esse porte a cargo das 
pessoas a quem forem destinadas. 

Art. 3. o O preço do porte que terão de pagar adian ... 
tado as cartas ordinarias expedidas do Brasil com des· 
tino á Bclgica ou d1 Belgi1~a com destino ao Brasil é fixa
do pela maneira seguinte: 

L o Pelas cartas ex pedidas do Brasil 400 réis, até o 
peso de tO grammas; 

2. o Pelas cartas expedidas da Belgica um franco, até 
o peso de 10 grammas. 

As cartas qne pesarem mais de 10 grammas pagaráõ 
além disso mais um porte simples por cada excedente 
de 10 grammas ou fr;u:ção desse peso. 

Art. 4. 0 As cartas não franí[uPalla;; c:qwdidas (lo Bra
sil com destino á B!lg-ica c da Bclgica com destino ao 
Brasil pagaráõ respPctivamente uma taxa igual ao pre
ço tixatlo no art. ~." para a~, cartas franque tdas c mais 
uma taxa addicional fixa e independeu te do pt•so, de 120 
rt'·is no Brasil c de 30 ccntimos na Bclgica. 

Art.. ti. o Quando uma carta, proeeclenle de um dos 
dous paizcs com destino ao outro se achar munith de 
scllos de valor insuflicientc p:1ra. pouer-sc re:tliz~r o 
franqueamento completo, pagará a uiffercnça do porte 
c mais a taxa addicionallixa de 120 réis ou de 30 cen
ti mos. 

Comtudo, se a taxa que tiver de ser lançada em vir
tU!le da precedente disposição, apresentar uma fracção 
de lO ccntimos ou Llc lO réis, essa fracção poderá ser 
elevada á dezena. 

Art. 6. o Poderão ser expedidas cartas registradas 
(recommandécs) do Brasil para a Belgica assim como da 
Belgica para o Brasil, c, tanto quanto fôr possível, para. 
os paizcs aos quaes o Brasil ou a Belgica servem de in
tcrmediarios-

Essas cartas, que serão obrigatoriamente franqueadas, 
ficaráõ sujeitas á taxa progressiva das cartas ordinarias 
e pagaráõ além disso um direito fixo de 200 réis no Bra
sil e de 50 cen ti mos na Belgica. 

Art. 7. o No caso de perder-se qualquer carta regis
trada (recommandée), aquella das duas administrações 
em cujo territorio tiver lugar a perda, pagará ao remet
ten te, como indemnização, a quantia de õO francos no 
prazo do trcs mezes a contar do dia da reclamação. 

Se a perda :la carta tiver lugar no transporte entre 
a fronte ira dos dous paizcs, a indemnização será paga. 
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pela administração do lugar da expedi~ão, sal v o o r e .. 
curso contra quem de direito. 

Fica, porém, entendido que as reGlamações não serão 
admittidas senão dentro de seis mezes contados da data 
em que houver sido feito o reg-istro; findo esse prazo as 
duas administrações não serão rcsponsaveis uma par:. 
com a outra por imlemnização alguma. 

Art. 8. 0 O) jornaes~ as gazetas, as obras pcriodicas, 
os livros brochados ou encadernados, os papeis de mu~ 
sica, os avisos circulares~ as gravuras, os preços corren
tes e avisos diversos, impressos, gravados, lithographa
dos, authographados ou photographados e qualquer ou
tra reproducção analoga obtida por meio de processos 
mecanico~. bem como as amostras de mercadorias que 
forem expertidas do Brasil para a Belgica ou da Belgica 
para o Brasil, deveráõ ser franqueados pelos preços mar
cados pela agencia de expedição que os communicará á 
outra. 

Esses preços, pelo que diz respeito a ohjedos daquel
las especies transportados em paquetes estabelecidos on 
subsidiados por um dos dons paizrs con tractan tes, não 
poderão exceder aos que forrm cobrados pelos de igual 
categoria que se expedirem por outras vias de commu· 
11icação regular. 

Os jornaes e qnaesqucr impressos dcveráõ ser cinta
dos e não dcveráõ conter escripto algum~ algarismo ou 
qualquer outro signal manuscripto, além do lugar da 
proredencia, a data e a assignatura do remcttente. 

As amostras deveráõ ser acondicionadas por t'órma 
tal, que facilmente se possa verificar qne ellas não têm 
valor intrínseco ou mercante, e não contém cscripto 
algum a nilo ser o nome do remcttente, o endnreço do 
destinatario, uma marca da fabrica ou de ncg-ociantr, 
nu meros de ordem e preços. Essas amostrns não pode
rão exceder o peso de 300 gramrnas, nem ter em ne
nhuma de suas faces uma dimensão superior a 25 cen
tímetros. 

Fica entendido que cada adminü;t ração terá o d irrito 
ele não efTrctuar, em seus respectivos territorios, o 
transporte e a distribuição daquellcs objectos mencio
nados no presente artigo, a cujo respeito não houverem 
sido cumpridas as leis, decretos ou dispof;ições que re
gnlão as condições de sua publicação e dn sua circu
la~~ão, tanto em um como em outro paiz. 

Art. n.o o, ohjectos mencionados no antt'rior art. 8. 0
, 

cujos srllos não tcnltão o valor correspondente ao seu 
''erdadciro porte, pagaráõ por conta do dcstinatario 
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uma tn.a igual á diiTerença flo porte, e mais uma taxa 
addicional que não poderá exceder para cada objecto á 
somma de t20 réis, ou de 30 centimos; aquelles dos 
ditos objectos que houverem sido entregues ao correio 
sem estar franqueados, c aquelles que não se acharem 
nas condições exigidas respectivamente para serem 
aceitos com reducção de preço, não poderão ser expe
didos para seus destinos. Essas remessas ficaráõ á dis
posição da administração do lugar de procedcncia. 

Tarnbem não dará curso algum á;; amostra~~, cujo 
transporte puder oiTerecer inconvenientes c prrigo. 

Art. tO. A administração dos correios da Belgica se 
encarregará de pagar por conta commum, c pelo preço 
convrncionatlo ou que se convencionar ultrriormente, 
todas as dcspczas que occasionar o transporte entre a 
fronteira belga c a fronteira brasileira, da corrcspon
dencia trocada entre os dous p1izcs, em virtude da 
pn~scnte convenção. 

Fica, porém, entendido que, se no futuro o govrrno 
do B1·asil obtiver para esse transportr confli\.Õl'S mais 
vantajosas do que as que são feit:1-. á B 'lg-ien, a ndmi
nistração dos correios do Brasil sulJstituirú a adminis
tração dos correios da Belgica no pagamento das ditas 
despezas. 

Art. H. O prodncto das taxas cobraclas rcspccti\'a
mente pelas administrações dos correios do Brasil c da 
B ~lgica pelas correspondencias de differente natureza, 
em virtude <las di~posiçõrs da presente convenção, será 
dividido pelo modo seguinte: 

A administração belga ou a do Brasil, sr esta al
guma vez tiver a seu cargo o transporte m·aritimo das 
m:1las, deduzirá em proveito seu, da somma <las t:n.as 
internacionacs c tlc registro (lettrn:-. rerommawlées) 
que as cartas pagão em cada p:üz, junta ú somma tlns 
preços de porte pagos pelos outros ohjer,tos (jornaes, 
impressos e amostras) a importancia da t:1xa marítima 
que representa o preço de transporte das malas entre 
as duas fronteiras, e o excedente será igualmente re
partido entre as duas administr:1çõcs e constituirá a~ 
suas taxas terri toriaes. 

A taxa marítima mencionada no p1razrapho anterior 
é fixada p1ra as cartas a 60 centimos pelo porte simples 
rle tO grammas ou fracção de tO grammas, e para os 
impressos c outros objectos mencionados no art. 8. o, a 
cinco centimos pelo porte simples de 40 grammas ou 
fraeção de 40 grammas. · 

Fica entendido que as taxas tcrritoriacs conYcncio· 
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nacs das carta~, são de 20 cen ti mos para a Belgica, c de 
80 réis para o Brasil. 

Art. 12. Por derogação do art. 11, a taxa adllicional 
tixa applicavcl ás cartas não franqueadas ou insutlicien
temente franqueadas, e o complemento do porte, assim 
como a taxa achlidonal que se cobrará pelos jornaes, 
impressos e amostras do uwrcadorias que estiverem in
suilicien temente franqueados, não darão lugar a des
conto algum entro as duas administraçõr,s. 

Esses productos pertcnceráõ na totalidade á adminis
tração que houver feito a rohran<;a. 

Art. 13. Fica entcwlido que, se para o futuro 0:) gastos 
com o tran.~porte das correspondencias entre as frontei
ras dos tlous paizes, taos lJUaes a~hão-sc marcados no an
lecetlentc art. 11, forem augmentaLios ou diminuídos por 
nma mudança na tarifa llos preços elo serviço llirecto, 
ou pelo emprego de novos meios de commnnicação entre 
os clous paizo~, as administraçõt•s dos correios do Brasil 
e da lldgir.a poderão, de commum accôrdo, mu<lilicar 
em conscqneucia as differentes taxas estabelecidas pela 
presente convenção, ob3crvando todavia as bases esta
belecidas pelo precedente art. U, pelo que diz n·speito 
á taxa terrítorial pertencente a calla uma das duas ad
ministrações. 

Art. 14. Fica formalmente convencionado entre as 
duas partes contractantes que as cartas, jornaes. im
pressos de qualquer natureza, c as amostras de merca
dorias llil'igidas de um llos llous paizes para o outro, e 
franqueatlos até o seu destino, de conformida(le com as 
disposições da presente convenção, não poderão, soh 
pretexto ou titulo algum, ser sujeitos no paiz do seu 
destino á uma taxa ou direito qualquer que recaia na 
pessoa a quem são destinados. 

Art. i~. As concspondencias trocadas entre os dons 
governos e suas rcspec ti v as legações c entre as adminis
t raçüe~ dos coneios dos dous paizes serão transportadas 
livres do pagamento da taxa do portr. 

As outras correspondencias administrativas, admitti
das a circular em fran.1uia no ter ri to rio do paiz de 
proccll<~ncia, serão en tre;;ues isentas do preço de porte e 
só pagaráü a taxa territorial do paiz destinatario. 

Art. H>. As administraç<1es dos concios do Brasil e 
da Belgica regularáõ de commum accônlo e de confor
midade com as convenções em vigor, as condições em 
que poderão ser trocadas entre essas tluas administra
ções as corrcsponclencias não seguras (à cl(;couvert) ori
ginarias de ou destinadas a paizcs estrangeiros, para os 
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fJttaes c'~as atlmin "trações puderem respectivamente 
servir de intcrmetliarias. 

Fica entretanto convencion:Hlo f{UC as corrcsponrlen
cias não seguras (à découvcrt) por esta fórma trocadas 
não serão sujei tas senão à taxa Bclgo-Brasileira, angmen
taLla com o porte devido ás administrações estrangeiras. 

Art. 17. As :ulministraçõcstlos correios do Brasil e da 
Bclgica não aeeitarúõ com destino a nenhum dos dous 
p:lizcs nu tlarJnclles paizes que ~e servirem tlo seu inter
media nenhuma carta ou ont1·o objecto que contenha 
ouro ou prata em moctb, joias, artigos de valor ou 
qualquer outro objecto que seja sujeito a direitos da 
alfandcga. 

ArL 18. As cartas ortlinarias ou registradas (recom
mandt~es), os jornaes, os impressos do qualquer natu
reza c as amostras tlc mercadorias erradamente endere
çados ou dirigidos, serão sem demora alguma, rcenvia
dos por intcrmedio das respectivas agencias, pelos 
preços por que houver a agencb rcmetlentc lançado 
esses ohjcctos em CQn ta á outra agencia. 

Os ohjcctus tla mesma na tu reza que forem en<lereça
uos a pessoas que tenhão mudauo de residencia, serão 
respectivamente devolviuos onerados do mesmo porte 
que deveria St~r pago no sru primeiro destino, com 
a1hlição, se houver lugar, ua taxa marítima. 

Art. l!l. As correspondencias llc qualquer na tu reza, 
trocadas entre as administrações do Brasil e da Belgica 
c que não tiverem, por qualquer motivo, sido reclama
'l:ls (tomht'·cs en rclmt) uevcráõ ser rccnviadas de uma 
para outra parte, no fim de cada trimestre c com mais 
frequencia, se possi vcl fôr. 

Aquellas das ditas corrcsponuencias, que tiverem 
siuo lançadas em conta como não franqueadas, s~rão 
entregues pelo preço por que ltou verem sido cotadas 
pela agencia remettente. 

Quanto aos objcctos que forem remettidos já fran
queados até ao seu destino, serão elles rcenviados sem 
taxa nem desconto. 

Art. 20. A administração dos correios da Belgica or
ganizará no fim de cada trimestre uma conta geral das 
corresponclcnc ias trocadas cn tre os dons paizes, e esta 
~onta, drpois de verificada pela administração dos 
correios do Bras i I, será saldada sem demora, por aquel
la das duas administrações que fôr reconhcdda deve-
dora á outra. O saldo dessa conta será fixado em moeda----~-.__ 
da Belgica. >-::::..----- -

Para este fim, as quantias lançatlas em moc_~ / ~t~"\\~ CAMA,-9,-1 
y ~'<'--
~0 
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-~-
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leira serão rcduzillas a francos ao camLio de ~00 réts por 
um franco. 

Fica, porém, entendido que, se o camlJio melhor.1r 
scusivelmente as duas administrat;ões poderão, de com
mnm accórdo, motlificar a taxa de retlucção acima con
vencionada. 

Os s:1ldos das contas serão pagos, a saber: 
1. o Em letras sohre o Rio de Janeiro, quando o sahlo 

fór a favor da administr:1çào dos correios do Brasil; 
2. o Em letras sobre Bntx.ellas, quawlo esse saldo fôr 

a favor 1la allministrar,ão dos correios tla Belgica. 
Art. 21. As adminishações 1os correios do Brasil e da 

Belgica tlesignaráõ tle commum accónlo as agencias de 
catla um dos tlous paizes pelas quaes tlcverá ter lugar a 
troea tlas n'spt\e ti v as couespondencias. Ht>gularáõ a 
fúrma <las contas mcncionatlas no precedente art. 20, 
hem como totlas as outras medidas de detalhe ou 1lt~ 
onlem nccessarias para assegurar a cxccu<:ão t.la presen
te convenção. 

Fica entendido que as medidas acima designadas pu
derão ser motliílca<las de commum aceórdo pelas mesmas 
atlministraçCies, todas as vezes que ellas nisso reconhe
cerem utilidade. 

Art. 22. A presente convenção será posta em execu
ç1o logo depois da troca das ratificações, e Hcará em vigór, 
até que um tlos dous governos annuncie ao outro, com 
anticípação de doze mezes pelo meuos, a intenção d0 
fazer cessar os seus efTei tos. 

Durante estes últimos doze mezes a convenção conti
nuará a ter plena e inteira execução sem prejuízo da 
lir{lli<lação e do saldo das contas entre as administrações 
dos correios dos dous paizes depois de expirado o dito 
prazo. 

Art. 23. A presente convenção será ratificada e as 
ratificações serão trocadas no ll.io de Janeiro o mais breve 
possi vel. 

Em fé do que os plenipotenciarios respectivos assig ... 
nãrão a presente convenção e a sellárão com o sello 
do suas armas. 

Feita no Rio de Janeiro em dous originaes aos 23 dias 
o o mez de Abril do a uno de Nosso Senhor de 1870,
(L. S.) Barão de Cotegipe.-(L. S.) E. Anspach. 

E sendo-nos presente a mesma convenção, cujo teor 
fiea acima inserido e bçm visto, considerado e exami
na~o por Nós tudo o que nella se contém, a approvamos, 
ra h ficamos e confirmamos, assim no todo, como elll 
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cada um do5 scns artigos c estipulações, ;"t) penrpresente 
a damos por t1rme c valiosa para produzir osen devido 
effeito, promettendo em fé e palavra imperial ~.limpril-a 
invio!<~ v-elmen te e faze l-a cumprir<! observar por qual
quer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que fizemos _passar a 
presente carta por Nós assignada, sellada com o sello 
grande das armas do Imperio e referendada pelo NosSó 
:Ministro e Secretario de Estado, abaixo assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 28 dias do mf,z 
de Junho do anno do Naseimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1870.-(L. S.) PEDRO, Imperador. (Com 
guarda.)-Visconde de Itaborahy. 

2. a secção.- N. 3.-l\linisterio dos N egocios Estran
geiros.-Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 1870. 

O art. t>." da convenção postal, que hoje assigno com 
o Sr. Eduardo Anspach, Ministro residente de Sua Ma
gestade o Rei dos Belgas, é co~cebido nos termos se-
guintes: · 

' Quando uma carta, procedente de um dos dou~' 
paizes com destino ao outro, se achar munida de sellog'' 
de valor insufficien te para poder-se realizar o franq.qea
men to completo, pagará a differença do porte e mais à 
taxa addicional fixa de trinta centimos ou cento e 
vinte réis. 

« Com tudo, se a taxa que tiver de ser lançada em vir} 
tude da precedente disposição, apresentar uma fracção 
de dez centimos ou de dez réis, essa fracção poderá ser 
elevada á dezena. • 

Não estando o pensamento dos dous plenipotenciarios 
exactamente exposto no segundo paragrapho acima 
lranscripto, e correspondendo o franco á quantia de 
quatrocentos réis, declaro, de accórdo com o Sr. Ans
paeh, que na hypothese prevista, quando a taxa que 
tiver de ser lançada,apresentar uma fracçãode quarenta 
réis, poderá essa fracção ser elevada á dita quantia de 
quarenta réis. 

Aproveito a occasião para reiterar ao Sr. Anspach as 
seguranças de minha mais diúiu.cta consideração.-Ba ... 
rão de Cotegipe.-Ao Sr. Eduard<r Anspach. 

PARTE 11. 



\CTO'> Htl I'OHJ:r. 

Traducçito.-LegaçiTo ua lldgica.-Hio tle Janeiro, em 
21 de Abril de '1870. 

Rccrbi a nota qur S. Ex. o Sr. B1rão de Cotegipc 
scrviu-sfl dirigir-UH' rom a data de 23 deste mrz ares
peito da maneira dfl f•Jlll'Illlrr o~ 2." do art. ti.'' tln con
venção postal que assignci hon tem com S. Ex. 

De(~laro que cston perfeitamente de arcôrdo com S. 
Ex. sobre a rcctiHca(ão contida na sua di ta nota. 

Aprond to eom prazPr esta opporl nnitlallc para reno
Yar a S. Ex. o Sr. B1rão dP ColPgipe a:~ srgur:mç.as dP 
minha mui to alta considcração.-Edlllll'do A11sp11rh.- .. \.' 
S. Ex.. o Sr. Ihrão tle Cotegipc. 

DECRETO N. r.,:57~- nE t2 nE .\GosTo nE uno. 

Approv:t o plano da (organização dos coq10s lias armas lle ar
tilhÚia, cavallaria c iufautaria. 

Usando d3. autorização concPdida 1wlo art. :1. 0 da Lei 
11. 0 l7G!l lle 28 (](' Jnnho do r·orrc~ntc anno: Hei por hclir 
Approvar o phno d!' organização dos corpos das arma~ 
de arlilharb, e:rrallaria n inl'anlaria~ quf~ com e,;te 
J1at\:a. a;;;signado pelo Btrão de l\ltlril iiJa, Conselheiro dt• 
Estado, Senador do Tmpcrio, .Ministro c Secretario tlr•. 
:Estado dos Ncg·ocio.,; da fhu'JTa, qun assim o tenha en
Loudido e faça t•x.ecutar. P.dac.iu do Hio dr~ Jmf'iro, ('lll 
doze de Agosto de mil oitocentos ~~ s:•lenta, (fnadrage
si mo nono da Indcprndencia c do I 111 pt>ri o. 

Cum a rubrica tle Stl:l Magt•stade n llilpPrador. 

HartTú de illu til i lia. 



E\ECVTlYO, 

l'lano tla m·A'aniza(:ão tlos cot'llOS tias at•mas de artí• 
lha;·ia ~ c·a,·aHaria c infantari:\, mu confot•Jnidadc tio 
:u·t. :J. o da J,ei n ,o t 7G:i •l~ 2S tle Junho tlo .con•enh' 
:a.nno. ~· fl!W st• t•cfN•e o tlces•cto desta data. 

:\. rt. L o O qull;lro dos corpos das armas de artilharia, ca
vallari~ c infnn~nria compõe-se das corp1s moveis, dos corpos, 
csqnadrf\o e comp"nhils de guarnição ahaix.o declarados. 

Art .. 2. 0 Düs c0rpos moveis: 
~ 1. 0 llm haudhão de cng•mheiros. 
~ 2. 0 Um rrg-i:nC'nto •le artilharia· a cavnllo. 
~ ~.~ Cincl) hqtalliõ's de artilharia a pé de ns. t a 5. 
~ !1, o Cinr.o rrgimentos dA cavallaria ligeira do ll'. t a !i. 
~ 5n Seis hattdhões de infantnria pfl5afla de ns. t a ü. 
~ 6. 0 Qninze b::ttalhõ;1s de infnntaria ligeira de ns. 7 a 21. 

Art. :l. 0 Dos c.:.•rposde g'l13rnição: 
~ t .0 P.on.s •~orpos rl0 cavnlhria dns províncias de Mato Gros" 

so e GPyaz dr ·ns. i e 2. 
~ 2. 0 Urn rsqu:Hlr~ín de cnvallaria da do P~rnná. 
~ 3. 0 Qn1tro corflpanhias de cavallaria das de Mina8 Geraes, 

S. Paulo, lhd1ia e Purn:>mbur,o. 
~ ·Í. 0 Oito compmhias de infantarín ligeira das do Piauhy, 

IUo Granue do Nortr, Parahyba do Norte, Alagôas, Sergipe, 
Espirito S:H!to, S. Paulo e S3nta Catharina. 

Art. ~. 0 IJ:\ organização dos corpos movei~. 
O bat11lh:io d0 engenheiros compõtl-se de um estado-maior e 

lllL~nor c de quatro compnuhi:Js. 

Estado-maior e menor·. 

r,,nents-•·.,rone:l ou coronel com-
mi'ln•hntc. 

l\bj ur. 
Ajn•lélnte. 
Quartel-mPstre. 
Secrct<t rio. 
S:!rgr'nto njud<l!Jtr............... 1 
S~rgnnto 1{11:11'\d-fiHJStl'O.,, ••. ,,.. { 

!•:-;pinganHr·~ .......•.......•... 
! :!Jronhciro ..........•..•...•. " •. 



.\CTOS no I'ODUt 

Selleiro ..••.•....•..•• o......... I 
Ferrador........................ l 
Artífice de fogo. . . . . . • • • • • • • . • . • l 
Corneta-mór. o •••• o • • • • • • • • • • • • • • t 

Capitão. 
t.o tenente. 
2. 01 tenente~. 

Uma companhi!l. 

f.o sargento..................... f 
2. 08 sargentos................... 2 
2. o~ sn rgcn tos m andadores. . . .. • . . {j, 

Forriel.......................... t 
C<tbos de esquadra............... 6 
Cabos conductores............... 2 
Soldados artillces................ 2"' 
Sul dados trabalhadores........... 4.H 
Soldudos.conductores..... • . . • . . . 8 
Cornetas. o o o •.•••• o •••••••.••• o. 2 

Recapitula f-tio. 

Pr:lÇ3S de pret do estado-menor.... 8 
Praças de pret das companhias.... 39! 

8 

98 

~o o 
Um regimento de artilharia a cavallo compõe-sa de um es

tado-maior o menor, e de seis baterias. 

Estado-maior e menor. 

Coronel com mandante........... t 
'I'enen te-coronel. . . . . . . . . . • . . . . • . I 
Major •.••••••••••...••••••• o ••• o t 
Ajudante....................... l 
Quartel·mestre .......•.. o •. o.... I 
Secretario ..... o • o ••••• o • • • • • • • • I 
Vetcrinario. o o o o o. o............. t 

.., 
I 



EXECUTIVO. 

Sargento -ajudante .•............• 
Sargento quartel-mestre ....•....• 
Selleiro .......•... ·• · ......••... 
Espingardeiro ......•........•... 
Serralheiros ...... -............. . 
Carpinteiros de sege ............ . 
Cocheiro ..•.......•............. 
Trombeta-n11ír ..........•.•.•... 

Uma bateria. 

i 
i 
i 
i 
~ 

i 
i 

Capitão......................... i 
i.u tenente...................... i 
~. 01 tenentes.................... 2 

l. 0 sargento ........... ;......... t 
~. 01 sargentos ......••......•.... , 3 
Forriel.............. . . . . . . . . . . i 
Cabos de esquadra............... 6 
Anspeçadas............ . . . . . . . • • 6 
Soldados artilheiros....... . . . . . . 60 
Soldados conductores............ 50 
Trombetas...................... ~ 

Ferrador........................ t 

Recapitulat:ào 

Officiaes l: o estado-maior......... 7 
Officiaes das companhias... • . . . . . 2'-" 

Praças de pret do estado-menor... tO 
Praças de pret das companhias..... 780 

tO 

130 

31 

790 
8ll 

Um batalhão de artilharia a pé compõe-se de um estado· 
maior e menor, e de oito companhias. 

Estado-maior e menor. 

Tenente-coronel ou coronel com-
mandante.... . . . . • . . . . . . . . . . . i 

llajor ...•.•..........• ,........ t 



Ajndilnto ...••..•.....•........• 
Quélrtel-mrstr,'................... 1 
S·'erotnrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

s·,rg.~nto ajudantP, .•.....••....•. 
S; rgento q n~rtel-rneslre .•........ 
Espingardeiro . . . . • . . . . . • • • • • . • . t 
t:oronhciro..................... 1 
Taml.Jor·mtír............ . . . . . . . 1 
1\lnstre d.~ musica .....•••..••...• 
~~lusiens . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . 10 
PiLifOS .••••.• :................. 2 

Uma companhia. 

Ct~ pitão 
1. o tcnniJto •..•.••..•••••.••.•.• 
2. os tonen tos ......•......•...•. 

{_o ~::trgento •.•.....•.•••...•.•. 
~. "• ~argcntos .•...••....••...•. 
Forriel ....................... . 
c~diOS UC' CS!llWdra .•.••••••..•••• 

.(\ ll"flt'Ç<llllls· ..••••••••••••••..••• 

Solda•!os .•••••..•..•••••••••... 
Tarnbores .•.•...•.•.......••... 

necapilHfa{iln, 

2 

2 

lj 

{) 
1'ó) 
ü .. 

2 

O IH.: iacs tlo cstcdo- m 1 ior.. . . . . . . . . ;; 
Ullkia('s lias cowpanhias . . . . . • . . . :3::! 

Praç 1s d~ prot do estadtl·lflenor.... 21 
Pr<~t;as de prct das C()lll l,anhias..... ;')ii() 

~ 

.t 

70 

11m regimento de cavalbria ligdra compõe· se de um estado
nwil)f c menc•r, e rle oito companhia!::l. 

~stado-maior c Jnt'JWr. 

1 :~~r••'l('l rL!ntnatul;mtt~ •••...••••• 
Tmwutc-t:oroucl .•....•.••.•..... 



.tllajt)f ....... , • o •••• o ••••••••• o. 
A .i ndante .•..•...•.•..•.••.•.••• 
Qnrntel-ln•':itre ....•.•.•.•.•..•.• 
~:·cret~Jri;l, .•...•.•••..••••••••.• 
"\~et•Hinario •••••••••••••.•••••• 
Pit~;•dr.Jf.,, .. ,, o,, ••• ,,,,,, •, , , , 

1 
I 
t 
1 
i 

S·Jrg'.'nLo ajudantr............... I 
Sargento qunrtc.l-mestre o ... o.... I 
Esping<if!leiro ...•....• o........ I 
C>•ronht:iro ..... o .... o o •. o....... i 
Clarim-n1úr o o. o ..•• o o o o •• o o..... 1 
Selleiro .. o o. o o •. o.............. 1 

Urna, compa,rihia. 

C:!pituo .. o •••••• o ••••••••••••••• 

Tencnie ..............•.. o...... 1 
A.lfJfCS......................... 2 

1. o :;argüuto..................... f 
2, 05 sargerttos. .••. .• ..... ..•. ..• 2 
Fllrricl. ......... , . . . . . • • . .• • • . • . 1 
Cabos do eStJUaJra • • • • • • • . . • • • • . • ti 
An~pt>çarlas..................... ü 
s~~ld;t(ios........................ !J:-2 
f:lnring ......... o. o. o. o •••. o.... 2 
Ferrador ...... o ••••••••••••••••• 

1/r•capitulaf{{ l. 

Officiar.s dn cstado-maicr.......... 8 
0ffi!~Í:l8S das f~Ornp:lUhÍ3S , , , • , , •• , ;{2 

Pr;~ç:J s d•• prl'! 1lo :•stadn-men0r.... li 

Pf;!Ç~~ dP prd das (~omp:mhias.... tJGR 

8 

71 

61!~ 

Um. batalhão de~ inf:mtaria pesada compõe-se dt'l um estado. 
maior e m0nor) e de oito companhias. 



.\CTOS DO PODEH 

E.stado-maior e mnw1·. 

Tenente-coronel ou coronel com-
mandante..................... t 

Maj'Jf.......................... i 
Ajudante....................... i 
Qu1rtel-mestre.................. t 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • i 

Sargento ajudante •.••.•......... 
Sargento quartel-mestre •.....•... 
Espingardeiro ....•.....•....... 
Coronhciro •...•...•....••..•.•. 
Tatnbor-mór ................•.. 
Mestre de m usica ..•............. 
Musicos ........................ . 
Piraros .....•.................. 

Uma companhia. 

i 
t 
t 
l 
i 
l 

16 
~ 

Capitão . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . t 
'fenente . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . • . i 
Alferes . • . • . . • . • • . . . . . • • . . • • . • . ~ 

!. 0 5argento................... .. t 
l!. 01 sargentos................... l! 
Furriel.......................... i 
Cabos de esquadra............... 8 
Anspeçadas... • . . • • • • • . . . . • . • • . . 8 
Soldados........................ 80 
Tambores............. . . . . . . . • . • ~ 

Recapitulafil'J. 

Officiaes do estado-maior......... 5 
O.tnciaes das companhias......... 3~ 

Praças de pret do estado-menor... 24. 
Praças de pret das companhias.... 816 

5 

10:1 

3i 

84:0 
877 

Um batalhão de infantaria ligeira compõe-se de um.estado
maior e menor .. e de oito companhias. 



Estado-maior e menor. 

'l'enente·coronel ou ccronel com-
nlandau te..... . . • . . • . • • • . • . • . . l 

Major........................... l 
Ajudante................... . • . • i 
Quartel-mestre..... • . . . • • • • • • . • • l 
Secretario....................... i 

Sargento ajudao ti'................ I 
Sargento qu:ntel-meslre..... . • • . • t 
Espingardeiro................... { 
Coronheiro.... . • . . • . • • • • • • • • • • . • I 
Corneta-mór........... . • . • . . • . . t 
Mestre de musica ............. ,.. l 
Musicos.............. •.• . . . . • . . • 16 

V ma companhia. 

Capitão......................... l 
Teneote.................... • . • • l 
AlftJres......................... ~ 

I. o sargento. . . . . • . • . . . • • . • . • . • • t 
~.c a sargentos................... ~ 

Forriel... . . . . . . . • . • • . . • . . . . . . • t 
CaLos dtJ e~quadra.............. 6 
Anspeçadas......... ... . . ... • . . . • ti 
Soldados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 60 
Cornetas........................ ~ 

78 

Recapitulaçcio. 

omciaes do estado-maior.......... õ 
Officiaes das companhias......... 3~ 

37 
Praças de pret do estado-menor.... U 
Praças de pret das companhi:-~s.... 62\ 

6&.6 
683 

PARTE IJ. 



4;)8 :\CTtlS no l·OI>Ell 

Recapitulação de todos os cotpos mo'l-'eis . 

r:n 
..., 
'O 

Q 

~E d 
'õ :§ 
íE i:~ ~ 
o ç:.. E-

B1talhão de engenheiros .•....•... !!00 4.00 
Hegimento de artilharia a cavallo. 31 790 8U 
Cinco batalhões de artllharb a pé. 185 ~.920 3.105 
Cinco regimentos de cavallaria li-

geira ..........••.•..•.•.....• 200 ~.870 3.070 
Seis batalhões de infantaria pesa· 

da •••••••••••••••.••••••.•.••• ~22 õ.04.0 õ.26~ 

Quinze batalhões de iuf:mtaria li· 
gei r J ••••••••••••••••••••••••• 555 9.690 10.245 

1.193 ~l.7l0 2~.903 

Art. 5. 0 Da organizaçlío dos corpos de guarnição. 
Os dous corpos de cavallaria de guarnição das províncias de 

Goyaz e Mato Grosso compi'em-se cada em do estado-maior e 
menor e de quatro companhias. 

Estado-maior e menor. 

Tenente-coronel ou coronel com-
rnsndante..................... t 

Major........... . . . . . . . . . . . . . . . i 
.Ajudante........................ t 
Quartel-mestre.................. t 
Secretario....................... t 

Sargento ajuJaot0............... t 
Sargento quartel-mestre.......... t 
Espingardeíro ...•..........•. :.. t 
Coronheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
ClariJn-rnór •..• ·................. i 
S: Heiro......................... t 

6 

Uma companhia. 

Capit3o......................... t 
Tenente......................... ·t 
Alferes.............. . . . . . . . . . . • 2 



EXI·:CUTI r o. 

l. o sargento .•••......•...•.•.•. ,. 
2. 01 sargentos .•.•••••••....•..•• 
Forriel .•.•....•••.......•.•••..• 
Cabos de esquadra ............. . 
Anspeçadas .••...•.•.••.•...••••• 
Soldados .......••••••..•••••..•• 
Clarins .••••••••.•...•...••••... 
Ferrador .•.••.•.•.•.•.•..••••••• 

R"capitulação. 

Officiaes do estado-maior ......... . 
Officiaes das companhias .•..•...• 

Praças de pret do estado-menor ••• 
Praças de pret das companhias •.•• 

l 
! 
l 
6 
6 

52 
2 
f 

5 
16 

6 
28~ 

7l 

290 
311 

O esquadrão de cavallaria da guarnição da província dq 
Paraná compõe-se do estado-maior e menor e de duas compa! 
nbias. 

Estado-maior e menor. 

Major com mandante............. t 
Ajudante........... . . • • . • • • . • • • I 
Quartel-mestre.................. l 
Secretario........... • • • • • • • • . • • I 

Sargento ajudante............... I 
Sargento quartel-mestre.......... l 
Espingardeiro......... . • . . • • • • • • l 
Coronheiro........ ••• . • . . . . • . • • • l 
Clarim-mór..................... I 
Selleiro.......... . • . . • • • • • • . • • • I 

6 

Uma companhia. 

Capitão......................... t. 
Tenente.............. . • . • • . . • • • t. 
Alferes......................... ~ 

1.0 sargonto............... • • . . • I 
2. o• s:~rgentos. • • . • • . • • • • • • • • • . • • 2-



l60 ACTO~ DO l'ODER 

Forriel......................... t 
Cabos de esquadra. . .. • • • • • • • • . • • 6 
Anspecadas........... ••.•.••••• 6 
Soldados. . • • • . . . • • . . • • • • . • . • . • • • 52 
Clarins......................... ~ 
Ferrador .•...•..•....•. , • . • . . • • • t 

Recapitulação. 

Officiaes do estado-maior •••..•.•• 
Officiaes das companhias •..•...•. 

Praças de pret do estado-menor ...• 
Praças de pret das companhias .••. 

7t 

14,8 
160 

As quatro companhias de cavallaria de guarnição das pro· 
vincias de Minas Geraes, S. Paulo, Bahia e Pernambuco, com· 
põem-se cada uma de 
Capitão •.••. ·••.••••.....•...•••• l 
Tenente........... • . • • . • • . . . • . • i 
Alferes .•••..••••• ;............. ~ ... 
!.0 sargento........ . . . • • • • • . . • • i 
!.01 sargentos ....•..••..•.•••. ,. 2 
Forriel.......... . . . • • • . . . . . . • . • l 
Cabos de esquadra.............. 6 
Anspeçad\lS........ •. • . . • . • • • • • • • 6 
Soldados. • . • . . • • • • . . . • • . • • . . • . • • 52 
Clarins......................... 2 
Ferrador.......... • • • • • . . • • • • • • t 

7l 
75 

As oito companhias de infantaria ligetra das províncias do 
Piauby, Rio Grande do Norte, Parahyb11 do Nortfl, Alngôasp 
Sergipe, Espírito Santo, S. Paulo e Santa Catbarina, compõem
se cada uma de 
Capitão......................... l 
Tenente......... • . . . • . • . . . . • • . • 1 
Alferes......... . . • . . . ..••• •. • . • 2 

l. o sargellto........ • . . . • . . . . • • • • I 
t.o• sargentos.................... !! 
Fvrriel.................... .. . . . t 



E'\ECUTI\0. 

Cab11s de P.SflUadra .............. . 
Anspeçadas •........•••.••••..•• 
Soldados .•...•.•.....•.....• , ••. 
Cornetas •....•••..•••••.•••••••• 

o 
6 

60 
~ 

·ÍÜ l 

78 
8! 

RecapitulafàO de todos os corpoJ de guarnição. 

Dous corpos de cavallaria da gu:.r
nição d:1s províncias de Mato-
Grosso e Goyaz .••.••.••...•••• 

Um O!-lquadrão de carallaria do Pa-
raná ..•••...•.•.••.•••••...••• 

Quatro companhias de cavallaria de 
Minas, S. Paulo, Bahia e PtJrnam-
buco .••...•.•.....•.•...•.•••• 

Oito companhias de infantaria ligei
ra do Piauhy, Rio Grande do Nor
tP, Parahyb:J do Norte, Ah,gôas, 
s~rgipe, Espiríto Santo, S. Paulo 
e Santa Catharina ............. . 

u tGO 

16 300 

656 

iO~ 1.636 t.7J8 

Resumo geral da força. 

Doi corpos moveis .............. . 
Do!i corpos de guarnição ••••..••• 

Observarão. 

t.t93 ~1.710 ~~.903 

102 1.6~6 1.738 

1.295 23.3~6 ~~.6~1 

Os officiaes do batalhão de engenheiro~, na fórma do art. 
~.o do plano de sua organização approvado pelo D<'creto n. o 

Ui35 de !3 de Janeiro de 1855, serviráõ por com missão, e se
rão tirados de qualquer das armas scientificas, podendo ser 
empregado em cada companhia um subalterno, que não per~ 
t~nça áquellas armas. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de Agosto de t870.-Bar4a 
de .Mu.ritibt&. _ .... _ 
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UECHETO N. í:n3-nE :?o nE AGosTo nE 1870. 

Faz cxtcnsim f1 armada o uso ria medalha conceditla ao exercito 
por nccrcto u. o 4~GO de 6 do corrente mcz. 

Hei por lJem Fazrr rxtrn~ivo aos officiacs da armada 9 

classes anncxas c ás pr:u;as dos tlill'crcntcs corpos de 
marinha c da marinhagem, que Ozcrão a campanha con
tra o governo do Paraguay, o 1v.;o da medalha concedida 
ao exercito por Dccn•to n.o 4:JGO de G do corrente mcz;. 

O Barão de Cotegipe, do l\leu Conselho, Senador do 
lmperio, .Ministro c Secretario de EstaLlo dos Negocios 
da .Marinha. :-~ssim o tenha en tcnditlo c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro, em vinte de Agosto de mil 
oi torf'ntm e setenta, quadragesimo nono da Indepen
deu.: ia c uo Im per i o. 

Com a rubrica lle Sua Magcstade o Imperador. 

Barão de Cotegipe. 

DECHETO N. ,1~71 -DE 20 DE AGOSTO DE !870. 

Autoriza ::t Camnra 1\lnnicipal da cr,rte para fazer diversas obras no 
matadouro publico. 

At trndendo ao qnr Representou 1 Illma. Camara Mu
n ici pai : Hei por bem Conceder-lhe autorização para 
despender no corrente nnno, por conta do saldo qne se 
verificou no exenjeio de l8H9, até a importancia de 
rm:HJO,) com diversas obras para melhoramento do ma
tadonro publico dnstc munidpio, ronformc o plano c 
orç:amcnto qne apresentou. 

Paulino José Soares dn Snnza, do Meu Conselho, Mi
Hist ro c Secretario de E:;tado dos Negocios do Imprrio. 
assim o tenha entendido e faca executar. PaJacio do 
Hio de Janeiro, em Yintc de A~gosto de mil oitocentos 
c setenta, quaclragesimo nono da lndependcncia c (lo 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

J>aulino José Soares de Souza. 



EXEClJTIYO. /~(i1 

DECH ETO N. í:iit) - DE ~:3 DE AGO.t;TO DE 1870. 

foncellc a Fclix Emilio Taunay autorização para, por meio de 
uma compauhia que organizar, construir c custear uma .es
tt·atla tle feno do Aullarahy Pc•1ucno ao allo tia lloa Yisla da 
'fijuca. 

Atl.eiHlenuo ao que .M!~ requereu Ft•lix. .Emílio Taunay, 
llci por Lcm Conceder-lhe autorização para, por meio dt~ 
uma companhia qne organizar, constrnir c custear uma 
estrada de ft~rro entre o ponto terminal ela linha de 
carris de ferro, concedida á companhia -Rio de Janeiro 
Strect Hail 'Vay-~ no Audarally Pequeno c o Alto da 
B1a-Vista da Tijuca, mediante as conlliçõcsfJUe com este 
llaix.ão, assignatlas por Diogo Velho Cavalcanti de Allm
qucrqnl', do Meu Conselho~ .Ministro c Secretario de E~
tado dos N!~gocin~ da Ag;ricultura~ Commercio e Obras 
Publicas, !(lll~ :tssim o tt~tll1a CHtcmli'lo e faça CX~'Cntar. 

Palal'io do Hiu lll' .J:tnc·iro, em Yinle trcs de Agosto 
de mil oitocentos n setenta, quauragcsimo no!lo tb 
lntlepewtencia c tlo IIIllwrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o lmpcrador. 

Dioqo Vcl:'zo Cncalcn~ti de .Albuque~'que. 

Clausulas a lJUe se refere o Uee!•eto n.o ·i:i" .:i 
ilesta data. 

I. 

O Governo Imperial concede ú companhia que fôr 
organizada pelo concessionario Felix. Emílio Tatuny 
autorização para construir uma estrada de carris de 
ferro, entre o JW•tto terminal da linha dJ canis de 
frrro, conecclida á companhia Hio de J:uwiro Strcet 
Hail "l:.Vay para o Anuarahy Pequeno e o Alto da Boa
Vista da Tijnca. 

A esf rada ~erú construída ua mar,f!'Pm ~·~:rnnr,~:; tio 
rio Iiiararanã, Cll\ comliçüus apropriadas· ao ser
viço de carros movidos por locomotivas, tudo de eon
formidatle com a planta junta á vctiçii:o inicial sellada 
a f) de AIJriltlc ltiOG com as modificações adiantP ::?"'~-----------

daradas..· ~ ~~~~(~~ ~~ C,~MAn4 
!$ 
( 

/ C'/:) A C:J ' 
' -- \> '-' /)' 
: Q:) .~)'-- # 
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os dt'l'livf's não tPt·ão mais de qn:1tro rt•ntrsimo~. f• :1~ 
r,urvas raios maiores de cem metros. lLncrá dcgvios 
nos lugares conYcnientes. 

Il. 

A i nr-orporação da companhia deverá verificar-se 
!lentro do prazo de dnus annos, rontauos da data ôa 
promulgação do decreto de concessão, sub pena ele ficar 
de nenhum etíeito. 

O fnnrlo capital da companhia será de 800:000~000, 
f' não I)l)llerú ser altcra<.lo sem autorizaç.ão do Go· 
verno. 

li I. 

Org-anizt1da a companhia c approvatlos seus esta· 
I u tos devcrúõ começar as ohras llt1 estrada no prazo de 
sPis mczcs, contados da data da approvação daquclle~ 
11a confonnitladn da planta, que será opportunamcnte 
~ubmcttilla ao Governo. 

Se nenhuma mouilicação fôr indicada pelo Governo 
~kntro uo prazo de trcs mrzcs, contados da data da 
J pt·csen tação da planta, poderá a companhia proceder á 
t'H'CU(ão das obras. 

IV. 

A 'ia ferrea n5o impedirá o Jivre transito dos ca~ 
minhos artuae~ e d;~ quaeSl{UCr outros que para commo
:lidade pnhlica se abrirem, nem a companhia terá di
reito a qnllqncr t:.Lx.a pela passagem nos pontos de in
tersecção. 

v. 
As obras ficarúu concluídas dentro tlo prazo de trcs :m

nos improrogavcis, contados tla data do seu começo, .salvo 
caso de força maior, justificado perante o Governo, 
que julgará da sua procedencia por decreto, precedendo 
1ndiencia da respectiva Secção do Conselho de Estado • 

. O prazo ~le prorogaçiio não poderá excect~r o primi· 
tt v o~ e expirando o segumlo prazo cad ncara a conces
são st>m m:d...- forma 1 idade. 
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VI. 

ConcluiLlas as obras, a companhia será obrigada a con
servai-as de modo que não haja interrupção no transito. 

Se a interrupção exceder de seis rnezes, julgar-se-ha 
caduca a concessão sem mais formalülade. Salva-se o 
caso de força Ú1aior, justificado e resolvitloJ.conforrne 
a clausula antecedente. 

VII. 

O Governo r o lerá ter um engenheiro da sua confian
ça encanegado da fiscalisação da obra e wcviço do tra· 
fpgo. 

'Qnando a companhia não executar qualquer ohra ou 
3erviço na~ condições estabelecidas, o Governo as man· 
dará fazer por conta daquclla. 

VIII. 

O Governo rc:wrva-sc o uireito: 
L o De assentar em toda a extensão da via ft~l'l'f':l 

uma linha tclegTaphica. 
2. o ))p resgatar a estrada, se julgar conveniente, no 

11m de iü annos, uepois tb sua abertura ao trafego pu
blico. O preço do resgate será fixado por ar h i tros, que 
tomaráõ em consideração, não só a importaneia das 
obras no csLaLlo em que estiverem sem attcnção ao que 
tiverem custado primitivamente, mas tambcm á média 
da renda liquida da via ferrca nos cinco annos ante
riot·es. 

IX. 

A tarifa da estrada e o horario do trafego Bcrão orga
nizauos pelo concessionarío e approvauos pelo Governo. 

X. 

A companhia transportará gratuitamente as malas 
do Correio, seus conductores., correios das Secretarias de 
Estatlo, agentes policiaes em serviço, os bombeiros e 
apparelhos tle extincção de inccndios, quando forem prc· 
cisos estes auxilios. 

PARTE lle ti9 
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XI. 

i\ poliria dt•sta vb rt'lTI':l srrú regulatl:l pelo Drcn•tu 
n." 1u:m de 2G de Ahril de t8r-i7, n:-~ p:-~rte tflie lhe fl'". ap
plicavel, segundo as instrucções que forem para este 
tim e.xpedidas. 

X li. 

A companhia poderá tlesappropria r os tt~lTCnos par
tieularf's, preuios r hemfeiturias neccssarios ao leito 
da estrada, esJaçõrs c ohras atljacen tt•s, na fúrma tla 
lei. Para o mesmo fim os terreno" de propriedade do 
Estaclo lhe srrão concedidos gratuitamentr. 

XIII. 

O Goyrrno concederá á companhia isenção de di
reitos de imporl~H:ão, tlurante o prazo mareado para a 
conclusão das obras e nos JOannos que se sPguirem, a 
contar da inaugura(ão do trafego, em fa'Vor do:-; trill1os, 
machinas, utensílios e matcriaes destinndos á cons-
1 rueção da estrada, sua const'rvação e custeio. 

Para execu~.:ão dPsta clausula a coll)panhia suunlt'l
trrá annualmente á appro\·ação do Mi.nistcrio da Fa
zPnda a relação dos oJ,jecto~ tJUC h ou ver de importa r 
com declaração da qualid.adc e quantidade de cada ar
ligo, 

XIV. 

A prt'scntc concessão durarú 70 annos, con
tados da data em qut> se ;dJrir a linha ao trafego. Findo 
cstr prazo passarúõ para o Estado sem indcmnização 
alguma, todas as cow.;tl'ucções c mat.erial fixo e rodantt•, 
c brm assim os terrenos occupados pela companhia. 

Duran tn o prazo de 25 annos, conta do daquella tla ta, 
nenhuma ontra linha de carris de ferro será eoncedida 
na mesma dirccção. 

XY. 

A companhia deverá formar um funclo tlr amor
tiz:,çito P'-'r meio de <fUOias deduzidas de st•ns lncro:-;, de 
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modo qnc l'l'lH'odur.ão seu capital no fim Llo prazo da 
concessão. 

A form<.u;ão deste fundo prinr.ipiará pelo menos lO 
annos depoi:~ de concluídas as obras. 

No caso de res,l2,"ate da estrada será deduzido do pre· 
'.~o delle o fundo de amortização que houver. 

XVI. 

A' companhia Hea rlcs1lc jú !.',Oili'Cdido o direito 
do I'Ollstrnir lllll ramal qtw, partindo da altura da easa 
rknomiuada do Allonso do Andarahy Pequeno, se pro .. 
longun pl'la fralda fronteira ao poente da ,·idade, até a 
passag,•m de .Jai~arcpaguá, devendo, porém, sujd I a r :'t 
:tpprov:tção do Governo a respectiva pla11 b, scwlo 
nesta oecasi;'Io n·g·uladas as emHii1;ões para o uso c goZ(.J 
do mesmo ramal. 

XVII. 

A rompanh ia poderá ter sua sr\le no pa iz ou fúra 
dl'll~', com tanto que para decisã.a dos assumptos rela
tivos ú em preza tenha no Brasil um repre:Sen tan te !ta
hilitado com os neeessarios po1lcrcs para tratar e re
solvPr dirt'clament(' com o Governo Imperial as questões 
''mergcu u~s. tiraHllo cnl emlido fJLW, quantas a ppare· 
, .. ,•rem entre dia P o Governo, ou entre dla ~~ os par
ticulares, ser;io tratadas e resolvidas no Brasil, tle coll
formid<ult' com a respccl iva legislação. 

XVlll. 

A-. quesliJos qun suscitarem-se entre o Governo e 
a rompa nlt ia sou r c seus direi tos e obrigações, L em 
como no caso 1le resgate, serão resolvidas por ar:Uilros. 

Se as partes contractantcs não concordarem n'um 
mesmo arbitro~ nomeará catla uma o seu, e estes come
çaráõ os seus trahalhos designando terceiro, a quem, no 
easo de Llesaecôrdo entre os dons primeiros cabe voto 
tlulinilivo. 

Se não coHcordarern sobre n I m·eeiro, r a da arbitro 
t•srollwrá um C(mst'llwiro tle E~lado .. entre os quae~ 
del'idir{t a 'orle. 
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:I IX. 

Fica entendido que á companhia não se . L .:.:nce· 
deráõ outros favores e isenções além llos menciOnados 
nas prcsen tos clausulas. 

XX. 

s('fão opportunamcnte suhmettiJas á approvação 
do Poder Legislativo as condições da presente conccs:-;ão 
na par te q uc dclla dependerem. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Agosto de 1870.
lJiogo Velho Cavalcanti de Albztqnerquc. 

DECRETO N. 4:576-DE 23 DE AGOSTO DE 1870. 

Crêa um batalhllo de guardas nacionaes da reserva no Municipio de 
Alagôas, dá Provincia deste nome. 

AI tendendo ao que Me representou o Presidente da Pro· 
vincia das Alagôas, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Ar I igo unico. Fica rreado no Município de Alagôas. da 
Província dc~te nome, c subordinado ao commflndo 'su
perior lla gnarda nacional do referido município, um ba
talltão, com quatro companhias, e a designação de 2. o do 
serviço da resena, o qual terá a sua parada no )urrar 
qne fôr mareado pelo Presidente da Província na fót~na 
da lei. 

O Barão de Muritiba, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado interino dos Ncgocios da Justiça ~ 
as:-)im o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
tle Janeiro, em vinte tres de Agosto de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da lnllcpendencia c do Im
perio. 

C:om a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Barão de Jlnritiba. 

····-
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DECRETO N. ~ü77- DE 23 DE AGOSTO DE 1870. 

Crca uma secção de bat~lhão de guardas nacionacs da reserva 
no Municipio de s. Miguel, da Província das Alagôas. 

Altenclendo ao que Me representou o Presidente da 
Província das Alagôas, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica crcada no districto de S. Miguel 
e subordinada ao commando superior da guarda nacio
nal (lo Mnnicipio de Alagôas, da Província deste nome, 
uma secção de batalhão com tres companhias e a desig
nnção de .scgumla do serviço da reserva, a qual terá 
sua parada no lugar que fôr marcado pelo Presiuenle 
tla Provinda na fórma da lei. 

O Barão ele Muritiba, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado interino dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha eutcJHlido c fac·.a C\.ccutar. Pala do do 
Rio de Janeiro, em vinte tres "cte Agosto de mil oito
centos e sctcn ta, quadragesimo nono da Indcpendcncia 
e do Imperio. 

r.om a .rulJrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

Barão de Mnritiba. 

-···-
DECRETO N. 1578-nE 2:3 DE AGOSTO DE 1870. 

Desliga do commando superior da g__1!1J'.da naciQJl,!!l dos Muni
cípios da Campanha e llajubá, da l)rovinciã de Minas Geraes, 
o batalhão tle infantaria n.o 7/S do serviço activo, c o ~ubordina 
ao de Pouso Alegre da mesma Jlro,·incia. 

A ll.entlendo ao que Me representou o Presidcn te da 
Pro v incia de l\linas Geraes, Hei por L em Dccrc lar o se
guinlc: 

Art. L o Fica desligado do commando superior tla 
g-uarda nacional dos Municípios da Cr~.mpanha e Ita-
juh~, da Província de Minas Gerars~ e subordina~' 
de Pouso Alt'gTe da mesma Província, o ba · 1~~\\~ CJI'\,;1A84 
infantaria n. u 7;) do ser v ic;o aeti v o. //~'\. "(\ ~ 

/;J 
/~ \)~/-
\ ~<:;) ;1/ 
~' ~ nnf: o~s:'/ 
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Art. 2. o Fica revogado o Decreto n. o ~016 de 13 Lle 
Novembro de i8U7. _ 

O B:trão de 1\'luritiba, do Meu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado interino dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte tres de Agosto de mil oitocento~ 
e setenta, quadragesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica ftc Sua Magestatle o Imperador. 

Barão de .Jlwritib{t. 

-···-
DECRETO N. 1:579-DE 23 DE AGOSTO DE 1870. 

Cn;a um hatalh:"lo de iul'antaria de guardas nacionaes no l\lu· 
IÜCil>io de Capão Bonito de IParanapancma da Província de 
s Paulo. 

Attendendo ao que l\le reprc~entou o Presidente da 
Província tle S. Paulo, Hei por bem Decretar o ~c
guinte : 

Arti~o uniro. Fica crcado no Município de Capão Bo
nito tle Paranapanema da Província Lle S. Paulo, c su
ltonlinado ao commando superior da Itapcva da Faxina 
da mesma Província, um batalhão ue infantaria com 
quatro companhias e a designação de 49 do ser v it.:o 
aclivo, o qual terá a sua parada no lugar que lhe fór 
marcatlo pelo Prcsidcn te da Província na fórma d~1 lei. 

O llarão de Muri tiba, do Meu Conselho, 1\linistro c 
Secretario de Estado interino dos Negoeios da .Justiça, 
assim o lenha cn tendido e faça executar. Palacio llu 
lHo de Janeiro, em Yintc tres de Agosto tlc mil oito~ 
centos c setenta, qua(lragesimo Dono da lndepcndencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ba.rclo de Jfnriliba. 

-···. 
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DECRETO N. M380-DE 2~ DE AGOSTO DE 1870. 

Concede privilegio aos engenheiros Paulo José de Oliveira e 
· Joaquim Pires Carneiro Monteiro, para a introducção das 

machinas. e vchiculos do systema de R. "'· Thomson's, em 
algunias Províncias do Imperio. . ·---·· 

Attendendo ao que Me requerêrão os engenheiros 
Paulo José de Oliveira c Joaquim Pires Carneiro Mon
teiro, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional: Hei 
por bem Concrdcr-llles privilegio por 15 annos, para in
troduzirt'm nas Províncias de Pernambuco, Parahyba, 
lHo Grrrítde do Norte e Ceará, as machinas de tracção, 
denominadas-R. 'V. Thomson's Pa tcnt Road Stcamcrs
c os vchiculos de transporte de invenção do mesmo 
autor, sob as seguintes clausulas: 

L a A in troduccão e uso das referidas machinas e 
vehiculos nas estradas das províncias, a que é circum
o:.cripto o privilegio coll(~cdido, verificar-se-hão dentro 
tln tres annos, contados desta data, sou pena de cadu
cidade da concessão. 

2.a A presente concessão fica dependente da ulte
rior approvação do Poder Legisla ti v o, não poucndo os 
eoncessionarios reclamar indemnização alguma, se, 
realizada a introducção e iniciauo o serviço do novo 
systema ue transporte dentro do prazo da clausula 
anterior, não fôr approvada definitivamente a mesma 
concessão. 

Diogo V clho Cavalcanti de Albuquerque, do 1\leu Con
srlho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura~ Commercio c Obras Publicas, a~sim o lenha 
entendido c faça exeeutar. Palacio do·Uio de .Janeiro, 
em vinte quatro de Agosto <le mil oitocentos e setenta, 
quadrages1mo nono da lndependcncia e do Imperio. 

Com a rubrica ::le Sua :Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cal'a~canti de Anu1~terque. 
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DECRETO N. 4581- DE 2~ DE AG9STO DE !870. 

Conrede privilegio a Francisco 'Vindhausen para introduzir no lm
- pefio(machinas de produzir)g_clo c _arfrio. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco Win
dhausen, e de conformidade com o parecer do Conse
lheiro Proeurador da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, Hei por bem Conced.er-lhe privilegio por 10 
annos para introduzir no Imperio machinas de produzir 
gelo c ar frio, ficando esta concessão d.ependente da ul
terior approvação do Poder Lcgisb~ tiYo. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuqurrquc, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios 
da Agricullura, Commercio e Obras Publicas, aRsim o 
tenha entendido e faça executar. Palar.io do Rio de 
Janeiro, em Yinte quatro de Agosto de mil oHocPntos c 
setent:l, quadragesimo nono da Independcncia e do Jm .. 
per i o. 

Com a rubrica de Sua :Magcstade o Imperador. 

Diogo Yellw Cacalcant i de Albuqurrque. 

····-
DECRETO N. 4582-DE 2~ DE AGOSTO DE 1870. 

:;oncede prhil_~g_i!' a .João C. Pedtick para usar no lrnpcrio de 
( appa1·elhos de sua invenção, destinados principalmente á boa 
conservação dos) gcn~~o~ _alimentícios. 

AL tcntlcn_do ao que Me requereu João C. · Pcdrick c 
dl' conformidade com o parecer do Conselheiro Procu
rador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem conc~der-lhe privilegio por cinco annos, para usar 
oo_Impcrw de apparclhos de sua invenção, destinados 
p_n_nct palmcn te a JJoa conscryação dos generos alimeu
~Ictos. 
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Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendiuo e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte quatro de Agosto de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da lndependencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

-···· 
DECRETO N. 4:~83-DE 24 DE AGOSTO DE 1870. 

Concede privilegio a Joaquim Thomaz de Brito para introduzir 
no Imperio(machinas, movidas a vapor,fpara cortar e preparar·') 
rolhas de cortiça. 

Attcndendo ao que l\le requereu Joaquim Thomaz de 
Brito, c tlc conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei 
por bem Conceder-lhe privilegio por cinco annos para 
introduzir no lmperio machinas, movidas a vapor, para 
cortar c preparar rolhas de cortiça; ficando esta con
cessão dependente da ulterior approvação do Poder Le
gislativo. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte quatro de Agosto de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavcdcanti de Allmquerql'e. 

P.li\TE 11. 00 
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DECRETO N. 4;)8~- DE 31 DE AGOSTO DIL i870. 

Concede á companhia que o Conde da Estrella e o Dr. Francisco 
Praxedes de Andrade Pertence organizarem, mltorizaçao p:ua cons
truir no porto de Santos, Província de S. Paulo, dúcas e·outras 
obras de melhoramento no mesmo porto .. 

Attendendo ao que Me requerêrão o Conde da Es
trella e o Dr. Francisco Praxeues de Andrade Pertence 
e de conformidaue com o Decreto n. 0 1746 de l3 de Ou
tubro de i8ü9, Hei por bem Conceder á companhia que 
incorporarem~ autorização para construir no porto de 
Santos, Província de S. Paulo, dócas e outras obras de 
melhoramento no mesmo porto, segundo as plantas 
juntas á petição inicial dos ernprezarios, datada em 
!ti de Non~mbro do referido anno, c mediante as 
clausulas~ que com este baixão, assignadas por Diogo 
Velho Cavalcanti de AlbUfJliCrque, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commcrcio e Obras-Publicas, que assim o te
nha entendido c faca executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em trinta c· nm de Agosto de mil oitocentos e 
setenta, qua(lragcsimo nono da Indepcndencia c 1lo 
Imprrio. 

Cum a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

{~Jausnlus a 'tue se rel'ere o Decreto n. Cl -iaS-1 desta data. 

L:~ O Governo Imperial conccuc á companhia que fôr 
organizada pelo Conde da Estrella e Dr. Francisco Pra
xedcs de Andrade Pertence, autorização para construir 
no porto de Santos, Província de S. Paulo, dócas de im
portação c exportação, e bem assim outras obras de me
lhoramento no mesmo porto, de conformidade com as 
plantas juntas á sua petição inicial, selladas em 30 do 
corrente mez, com as modi!icações declaradas nas pre
sentes clausulas. 

2. a A incorporação da companhia deverá verificar-se 
dentro do prazo de dons annos, contados da data 1la 
promulgação do decreto de concessão, sob pena de ca
dtlcar <\mesma sem mais formalidaJc. 
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U fundo cttpital da companhia será de cinco mil sete· 
centos c cincoen ta contos de réis, e não poderá ser 
augmcntallo ou diminuído sem autorização do Go
verno. 

3.a O GoYcrno concede á companhia o direito de des
appropriação na fórma do Decreto n. o 1664 de 27 de 
Outubro de 18~5, dos terrenos particulares, predios c 
bemfei to rias neccssarias á construcção das tlócas e mais 
obras de suas depenclencias. 

Os terrrnos de marinhas lhe serão aforados de confor· 
mida!le com as ~is vigentes. 

4. a As oln·as e os trabalhos que a companhia obriga-se 
a executar consistiráõ: 

Lo Na escavação, por meio de dragas, do porto de 
Santos, tlando-lhe a profundidade necessaria em toda 
maró a navios tle oito metros de cal;ulo. 

2. 0 Na construcção de cacs c molhes com todo mate
rial neccs:;:.ario ao embarque c desembarque tlc passa
geiros c mercadorias. 

:~.o Na ronstrucçãu de telheiros e armaz;cns para 
deposito das mercadorias que tiverem de se demorar na~ 
dúcas. · 

4. 0 Na eolloeação do material fixo e na acquisição do 
material movel nercssarios ao servir~o das tlóeas nas con-
dições das melhores de Londres. • 

5. 0 Na eonstrucrão de. uma muralha de altura de dous 
metros c ~}O centí'mctros, armada de defesas, a fim de 
separar o terreno das dócas e suas dependcncias dos cir
eumvizinhos~ de mo(lo que só se possa entrar ncllc pelas 
portas g-uardadas pelos empregados da alfancl~ga. Do 
lado do mar as cn tratla~ das dócas que não tiverem com
por tas serão fechadas por meio lle corren tcs de ferro, 
tewlo no mejo poubes lle registro. 

ri.a TrP~ mczes antes du dar comcco aos trabalhos a 
t•ompauhia fica olJl'ig<Hla a apresenta"r á approvacão do 
c;overno as plantas das construcçõcs que dcveráü ser 
executadas. 

Se nenhuma modificação fôr indicada pelo Governo 
tleutl'o do prazo de trcs mczes a companhia procederá á 
execução das obras" conforme as mesmas plantas. 

G.a Organizada a companhia e approvados seus estatu
tos dará e lia começo ás obras no prazo de seis mezcs con
tados ela approvação das plantas, sob pena de sem mais 
formalidade cauucar a concessão. 

7.a A companhia ficâ obrigada a concluir as obras da 
dút'a em frt'Hle à alfandega indicada na planta com ale
tra D no prazo de c in e o auuos., c todas as outras projcda· 
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das no de iO, contados da approvação das plantas, sob 
pena de caducar a concessão, salvo caso de força maior 
justificado perante o Governo que julgará de sua procc
dencia por decreto, precedendo audiencia da respectiva 
secção do Conselho de Estado. 

8. a Entre as diversas dócas illllicadas na planta com 
as letras A, B, C, D, ficaráõ ruas de 20 metros de largura 
de~de as actualmente denominadas de S. Antonio e Di
reita até o mar, tendo nas extremidades caes de embar
que e tlesembarque de cargas e passageiros sem onus a 1-
gum para o publico. Fica entendido que estas obras se-
rão feitas á custa da companhia. · 

9. a As obras da companhia não poderão estender-se aos 
terrenos e marinhas actualmente ao serviço da capita
nia do porto de Santos, salvo accôrdo com o Governo. 

lO. a Quando não se executar qualquer obra ou servi
ço nas condições estabelecidas~ o Governo a mandará 
Ltzer por conta da companhia. 

ll.a O Governo terá um engenheiro de sua confiança 
encarregado da fiscalisação das obras da companhia c até 
cinco praticantes para estudar o systema de construcção 
e de administração. 

12. a A companhia será obrigada a dar nos edificios das 
dócas as accommodaçües necessarias para o serviço dos 
empregados da Alfandcga que forem encarregados de fis
ealisar o movimento das mercadorias. 

i3. a Os armazens das dócas construidos pela compa
nhia gozaráõ de todos os favores c vantagem: concedidos 
por lei aos armazens alfandegados e entrepostos. 

i~.a Antes de principiar o serviço das dócas a compa
nhia sujeitará á approvação do Governo um regulamen
to para o mesmo serviço, estabelecendo as regras neces
sarias para a exacta fiscalisação c arrecadação das ren
das da alfandcga . 

. Ui. a A companhia terá o direi to Lle perceber pelo ser
'' IÇO do cacs das dócas de embarque e desembarque e 
a rmazcnagcm das mercadorias e bagagen~ as mesmas ta
xas da tarifa .act ualmen te estabelecitla.pela companhia 
da düca da alfandcga do Rio de Janeiro. 

iü.a A companhia térá a faculdade•de cmittir títulos 
de garan lia ou warrants das mercadorias deposita das 
nos respectivos armazens. 

Por titulo emiltido cobrará um quarto por cento do 
valor das mercadorias nelles mencionadas. 

A emissão e uso destes títulos serão feitos de confor
midade com os regulamentos do Governo. 

l7.a A~ tarifas tlos artigos anlrccllcntes se considc-
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raráõ provisorias e serão revistas dentro de um anno. e 
depois de cinco em cinco annos pela praça do commerciO 
de Santos e approvadas pelo Governo, não podendo ser 
modificadas de modo a reduzir a renda liquida geral da 
companhia, senão quando exceder de l2 °/0 do capital 
empregado nas construcções c material fixo e rodante 
da companhia. 

18. a Serão embarcadas e desembarca das gratuita
mente quaesquer sommas de dinheiro pertencentes 
ao Estado, as malas do correio, os agentes officiaes 
do Governo, bem como os colonos e snas bagagens. 

l!J.a Terão tambem livro embarque e desembarque, 
durao te as horas do serviço e expediente, passagei
ros que poderão conduzir volumes não excedentes 
de l2õ litros c pesos não maiores de 30 kilogram
mos. 

20. 3 Se o Governo entender conveniente effectuar 
o resgate da concessão poderá fazel-o em qualquer 
tempo depois dos dez primeiros annos da promul
gação do decreto de concessão. 

A dóca, porém, em frente á alfandcga pouerá ser 
resgatada em qualquer tempo. 

O preço do resgate será regulado de modo que, re
duzido a apolices da divida publica, produza uma 
renda equivalente a 8 °/0 do capital effectivamente 
em pregaLl o. 

O Governo estabelecerá o modo de verificar a im
portancia deste capital. 

Do preço do resgate será deduzido o fundo de amor
tização que houver, de conformidade com a clau
sula 22.3 

21.a A pre~entc concessão durará 90 annos conta\los 
desta da ta. Fin!los elles passaráõ para o Governo, sem 
iudcmnização <~lguma, todas as construcções, o mate
rial fixo e rodante. c lJem assim os terrenos occu
p~ulos pela companllia. 

22.a A companhia deverá formar um fundo de amor
tização por meio de quotas deduzidas de seus lucros 
líquidos c calculadas de modo que reproduzão o seu 
capital no fim do prazo da concessão. 

A formação dL•ste fundo de amortização princi
piará o mais tardar 10 annos depois de concluiuas 
as obras. 

23.a A companhia terá na cidade de Santos um de
legado com plenos poderrs para tratar ü resolver di
reeta e definitivamente com o Presidente da Província 
todas as 'lueslões: licamlo estipulado que quantas sur· 
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girem entre ella c o Governo ou entre ella e os par· 
iiculares, serão dccid idas no Brasil e de eonformi • 
datle com a legislação em vigor. 

2l.a .As questões que se suscitarem entre o Governo 
c a companhia a respeito de seus tlireitos e das suas 
obrigações, c não puderem ser resolvidas de commum 
accôrdo, serão decididas no Brasil por tres arbitros, 
dos quaes um será de nomeação do Governo, outro 
da companhia c o terceiro, que tlecitlirá deliniliva
mente, escolhido por aceôrdo de ambas as partes ou 
sort cado, otrcrcccndo cada uma dellas o nome de um 
Conselheiro tle EstaJ.o. 

2r>.~ Fica enlcnllido que :'1 companhia não se con
cedem ~outros favores além dos mencionauos nas pre
sentes clausulas. 

Palacio do Rio llc Janeiro, em 31 de Agosto tle 1870. 
-Diogo l'elho Cavalcanti de Albuquerque. 

-···-
DECHETO ~. ~!583- DE 31 DE AGOSTO DE 18i0. 

Marca o vencimento do carcereiro da cadea da nova Yilla do Pa· 
racurú, nà Pró\·incia do Ccal'á. 

Hei lJOl' hem Ueerelar o seguiu te: 
Artigo unico. O carcereiro da cadêa da nova vil la do 

Paracurú ten't o ordenado annual de 80~000. 
O Barão de l\Iul'i tiha, do 1\leu Conselho, Ministro .;-Sc

cr~tal'io de Estado interino uos Negocios da Justiça, 
assnn o Lenha cnten(lido e faça executar. Palacio do 
B.io llc Janeiro, em trinta c um tle Agosto de mil oito
centos c setenta, quadragesimo Hono da Independencia 
(' do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

Bartio de flfuritiba. 

····-
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DECHETO N. ~;)86- DE 31 DE AGOSTO DE i870. 

A.nnexa o termo lle s. João Nepomuceno ao do do Mar de Hri
iiãiiha, ambos ÍÚlPro\;incia de Minas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica annexado o termo de S. JoãoNc

pomuceno ao do do Mar de Hespanha, ambos na Provín
cia de :Minas Gcraes, c sob a jurisdicção de um Juiz Mu
nicipal, que accumulará as funcções de Juiz de Orphãos; 
revogadas as disposições em contrario. 

O Barão de l\luritib1, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado interino dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio tio 
Rio de Janeiro, em trinta c um de Agosto de mil oito
centos e setenta, qnadragesimo nono da Indepcmlencia 
e do Impcrio. 

C~m a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bar(io de Jlu1'itiba • 

. ···-
DECRETO N . .t:)87- DE 31 DE AGOSTO DE !870. 

Concede privilegio a Cyl'iaco Anlouio dos Santos c Silva, para o 
fabrico de phosphoros denominados de segurança. 

Attendendo ao que Me requereu Cyriaco Antonio dos 
Santos e Silva, e de conformidade com o parecer do Con
selheiro Procurador da Conja, Soberania e Fazenda Na
cional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por einco 
annos para fabricar no Imperio phosphoros denominados 
de Segurança, segundo o processo junto/á sua petição de 
4 de Janeiro do corrente anno : ticando esta concessão 
dependente da ulterior approvação do Poder Legis~ 
la ti v o. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do 1\len 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado tlos Nrgocio:) 



"'80 ACtOS DO PODEI\ 

da Agricultura, Commereio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça,.ex.ecutar. Palacio do Rio de Ja .. 
neiro, em trinta e um de A.~osto de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Im
pcrio. 

Com a rubrica de Sua llagestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. ~õ88- DE 31 DE AGOSTO DE 1870. 

Concede privilegio a Francisco Antonio Pereira Rocha para a introduc
c;ao na Pt·ovincia da Bahia das macbinas, vehiculos e arados do SJS

tema de R. 'V. Thomson's. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco Antonio 
Pereira Rocha, Hei por bem Conceder-lhe privilegio 
por quinze annos para introduzir na Província da Ba
hia as machinas de tracção denominadas-H.. W. ·Thom
son's Patcnt Road Steamers,-os vehiculos de transporte 
e os arados de invenção do mnsmo autor sob as seguin
tes clausulas: 

:1. a A introducção c uso das mencionadas machinas c 
vehiculos nas estradas da província , a ·que é cir
rumscripto o privilegio concedido, e he·m as~m dos 
referidos arados. verifica r-se- hão dentro de tres annos 
contados desta data, sob pena de caducidade da con
cessão. 

2. a A prrsen te concessão fica dependente da ulterior 
approvação do Poder Legislativo, não podendo o conees
sionario reclamar indemnização alguma, se, realizada a 
introducção das machinas, vehiculos e arados, e iniciado 
o serviço do novo systema de transporte dentro do prazo 
da clausula anterior, não fór approvada definitivamente 
a mesma concessão. · 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, d.o Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estatlo dos Ncgocios da 
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Agricnllura~ Cl)ffinH•rr:io (~ Ohr·a~ Pnhlic:1:1, a:;:.:'im o tt'nha 
('fl tr,n(lido c faça cxPcntar. Palacio do lHo de Janeiro., 
em trinta c um de Ag-osto de mil oitocentos c setenta, 
qu:1dragesimo nono da lndependcncia c do lmperio. 

Com a ruhriea dt~ Sua ~bgc:;tadc o lmpcratlor. 

Diogo l .. tllw Cavalcanti de Albuquerque. 

JlECUETO N". 4139- DE 5 DE SETimnno DE 1870. 

Pro roga a presente sessão da A sscmhléa Geral. 

Hei por bem Prorog-ar até o dia f;) uo corrente mer. 
a prescn te sessão da Assem bléa Geral. 

Paulino Jos~ Soares de Souza, do l\lcu Conselho, 1\li
nistro c Secretario de Estauo dos Negocias do Impcrio, 
assim o tL>nlla entendido c faça executar. Palacio do 
ltio de Janeiro, em cinco de Setembro de mil oitocentos 
c scte!lta, quallragcsimo nono da lndepcndencia c do 
Impcno. 

Com a rubric:1 de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

DECHETO ~. 1::))0 - DE 9 DE 5ETE:\lnno DE 18i0. 

Concede á companhia inglcza North Bl'itish and Mcrc:mtile 
lnsnrance Compai~Y- a ticcessaria ãutoi-ii.ã'Ção -pãra· ·cs1endê.r 
suas opcraf;itcs ao lmpcrio. 

Attcndcntlo ao que Me requereu a companhia ingleza 
North Bl'itish and :Mercantilc lnsnrance Company, tlc-
vidamentc representada, e de conformidade com o pa- __ _ 
reecr da Secção dos Ncgociosdo lmperio do Cons . ~- CAMA · 
Estado, exarado em Consulta ele 18 dr Agos~ ~~ tl~ · /?-4 

P.\RTR ll. / '\...~ 
? ~'-.; 
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finclo, lll'i por hem Concetler-lhe a necessaria anto!'iza .. 
çJ.o para cstcntler suas opcraçõl'S á Citladú do Rio d~ 
Janeiro, sob as seguintes condições: 

l. a A companhia não poderá effcctnar no Imperio 
operações sobre o .--rguro de vid:ls. 

~.a Em qualquer do:.: rstabelecimrntos h:mrario;; 
rxistrntes na praça do Hio de Janeiro depositará a com
pJnhia a quantia de tlez contos de réis como fundo de 
garantia. 
- 3. 11 Os actos lla rompanhia praticados no Imperio se
rão regidos pelas h•i:-; brasileiras. 

r.,. a A companhia responderá pelos ar tos llc seus agen
tes no lmperio c pelo cumprimento de todas as oLri
gações que cllcs contrahircm. 

ti. a Será trazida ao conhecimento do Governo Impe
rial qualquer alteração !{UC sotrrcrem os estatutos por 
que se rege a companhia. 

G. a A companhia não poderú estender suas operaçüt·s 
a outras pra1:as do lmperio sem especial autorização do 
(~overno lmpPrial. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuqncrqur, do 1\lr•u 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido c faca cxcentar. Palaeio do Hio de 
Janeiro, em nove tle ·Setembro de mil oitocentos e 
:-;dc~nta, c1nadragesimo nono da lntlependem·ia e do 
lm perio. 

Com a rubrica de Sua ~lageslatlc o lmprr~Hlor. 

[)iogo Velho Caralmnti de A.llmquerque. 

DECRETO N. 1:m1- DE 9 DE sErE:mmo oE 1870. 

Rl'mova a cOIH'C3são feita a Gailhermc Schúeh de Capanema, 
para a cxplot·ação tlc minas tltJ\fel'l'O na pt·oviucia do Paraná. 

Attcntlcndo ao que l\lr representou Gnilhcrmr &:húch 
de. ~apanema, lll'i por bem Itcnovar a conccssã.o qne lhe 
fo1 tetla para explorar minas tlc ferro nas nlargf~ns da 
hahia de Paranap:-td c nas tlos rios que ndla tlcsaguJo, 
na Pt·oyincia do Paran;'t, sob as clausulas tlo Decr-eto n.'' 
:~~ns de ~8 dP A·~·(J-stn lle 18b7. 
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Diogo Yelho C 1 r a lcan ti de AIItllllHCnpw. f lo ~I cu Con
Sí~lho~ .Ministro c SL~crctario de Est.a1lo tios Nt>gocios da 
Agricultura; Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenln 
c~ntcntlido c fa1;a executar. Palacio do lHo de Janeiro, 
em nove de Setembro de mil oitocentos c setenta, qua
dragc.;;imo nono da lndependcncia c do Impcrio. 

Com a ruTJriea do Sua Ma3r•sladc o Imperador. 

Diogo Vd!w Canrlcanti dt! Aflmqrtrl'f'W. 

DECHETO N. ].')!)2- DE !} DE SETE~IBHO BE lSi'O. 

Autorila a nova~·ào 1ln r.ont.racto rla cgmpanltia de navc~a~ão 
· a vapor (io .. l\laranhão. ·· · · 

A l tendendo ao que Me representou a companhia de 
navegação a vapor no Maranhão, de conformidade com a 
Lei n.o i2-l~ de 2R de Junho de i86~, art. 8. 0

, § J7, Hei 
por bem Autorizar a novação do contract.o approvado 
pelo Decreto n.o 2107 de 26 de Junho de 1858 sob as clau
~mlas que com este úaixão, assignadas por Diogo Velho 
Cavalcanti de Alburpwrque, do 1\lcu Conselho, Ministro 
c Secretario de E{tado dos Ne,;ocios da Agricultura, 
Commercio c Obras PniJlicas, que assim o tenha cntetP 
dido e faça cxrcular. Palacio do Rio de Janeiro, em 
nove de Setembro de mil oitocentos c setenta·, quadra
gesimo nono da ltHlcpcndcncia c do lmpcrio. 

C·Jm a ruhriea de Sua ~hgcs ta de o Imperador. 

Dio:Jo l ~cllw Caralcant i dr! AlúllrJ!tCf'Jilr, 



t:lauunaln~ at CJUt'' se t•efere o Dee1•eto 
n. o <1&811 desta dntu. 

I. 

A companhià continuará o srrYiço de navt'gat~ão a va
pot' actnalmentc a seu cargo, com as modilica(õcs cons
tantes d••s Jn·csentcs clausulas. 

n. 
Na linha do norte haverá uma viagem mensal rntrc o 

Porto de S. Luiz do Maranhão c o da Ci<ladc de Belém, 
na Provineia do Pará, com escala pelos portos de Gui
marães, 'furyassú, Bragança e Vigia. 

Na do sul ha,·erá duas viagens mensaes cntrr o mesmo 
porto de S. Luiz do Maranhão c o t1a Cidade ua Fortaleza., 
na Província do Gcará, com escalas em uma dessas via
gens pelos portos da Parnahyba, Acaracú c Granja ; c 
ua outra pelo da Parnahyha sómcntc. 

Estas csealas poderão ser alteradas pelo GoYcrno sobre 
rcprcsenta<~ão da companhia, como indicar a expc
l'iencia. 

lU. 

A companhia poder à servir-se dos vapores CfUC act ual
mcn te possue. Fica porém obdgacla a apresen lar den
tro de vinte mezes contados desta data iOb pena de ca
ducar a concessão outros inteiramente nov.os, construi
dos segundo os melhoramento~ mais m6dcrnos com 
accommodações bem arejadas para quarenta passageiros 
de ré, espaço suffieientc c.lcbaixo de coberta para oi
tenta de convcz, capacidade para trezentas tont>lüdas de 
carga, loLa('ão de seiscentas toneladas c marcha nunca 
inferior a novo milhas por hora. 

Estas condições serão Yerif1catlas antes ele aceito~ os 
v a pores, por uma com missão nomeada pelo Prcsillen lc 
da ProYineia do .Muanhão. 

lY. 

No~ porto5 das escalas~ rm CfllC os Y:-tpores não pwff~
n·m cnlrar, havcrú á sua custa JWquetws emharcaçiks 
\);tl'a ll'ttll~ptll'lar a terra os paSSitgciro~ e cargas. N~tll 
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proveudo a companhia a este sceviço? o Governo man
dará tomar as proddencias que t.'ntemlcr couveuicnlcs 
á custa da mesma companhia. 

Y. 

Os vapores :J(lquiridos pela companhia para o ~erviço 
<lcs te contra do serão naciona lis:Hlos brasileiros? 11caráõ 
isentos tio pagamento <lo imposto tle transferencia da 
propriedade on matrieukl, e go:zaraõ de touas as ben
çücs c privilegias dr paquetes. 

Com suas lripolaçõcs se praticado mesmo qnc sr pra
t ira com as dos navios tle guPrra, ficando porém sujeitas 
aus regulamentos polidacs c de alfandega. 

VI. 

Os vnpores coHscrvar;'lt1 a ],onlo solwesalentcs, apres
tos, ma teria! c o!Jjct'los de scrvic:o tlc pas"ageiros ~~o nu
mero de olliciaes, machinistas, fo~uistas c inuivi(luos de 
equipagem e serviço marcados pelo Peesidente da Pro
vmcia do Maranhão, qne Hscalisará a fiel oh--crvancia 
desta clausula, e fará supprir as faltas que se derem á 
custa ·da compauhia. 

tn. 
0:-~ tlias c horas de partida c chegada dos vaporrR, o 

tempo de demora em cada porto das escal:ts, e bem assim 
o prazo para conclusão das viagens redondas, serão Hxa
dos em tabella approvada pelo Governo e organizada pela 
companhia, de modo que a sabida dos vapores dos por
tos de Belém c Fortaleza se realisc vinte e quatro horas 
pelo menos depois de chegarem ao primeiro porto os va
pores da companhia-Unitcd St.atcsam~Brasil:MailStcam 
8hip-em sua volta do Hio de Janeiro, e ao segundo os 
da eompanhia Pernambucana. 

Esta tabella sr,rá nwisl:.l sempre <]UC o Governo, de ac
rônlo com a companhia~ julgar couycniontc. 

VIII. 

A tarifa das pa5sagcns c fretes será orgauilaua uc ac
cônlo c com a pprovação do Governo. 

Para os p;-~ssagciros c fretes por conta do E,;la1lo ha
Ycrá o abatimento tlc vinte por rculu subrc u~ pre1;us ela 
laiJella. 
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Ser<'t graluiln o_lran:;porte 1l1~ vinte colono~ pelo me
nn:- c saas bagagens em eatla Yiagem, correndo por conta 
tlo Governo a desp2za uc comcdorias. 

IX. 

Será t.amhcm gratuito o tran~porlc não sú de qnaes
qucr sommas de dinheiro que tiverem de ser rcmctti
das de umas para outras thesourarias das províncias, ou 
1lo thcsouro nacional para qualquer dcllas, c vicc-Ycrsa, 
mas lambem das ma las do correio. 

As rem1~ssas 1lc d in hei r o <los cofres puhl i c os ;.;rrão cn
e;~ixotada-; na fúrma das instrucrü:•s do the~ouro 1lc 4 1lc 
Setembro de 18G;j, c entreg-ues Ós Yolumcs que as conti
verem aos conunamlan tr~s elos vapores, que não scr;lo 
ohrigaclos a procedPr á conla.~rm c confrn'nl·.ia das 
qnan tias que con ti vcrrm, assigna1los prcvianwn te os 
conhecimentos de embarque, segundo os csl)'los com
merciacs. 

A cntrcp:a dos volumes intactos, isto é, sem signal C'\
t.crior de violação, isenta da reRponsalJilidadc os com
m:mtlantcs. 

A companhia fará conclu1.ir de bordo p:n·a terra~ c Yi
rc-vcrs:I, as malas do eoncio, ou cntrc;ral-as aos agen
te:' desta repartição autorizarlos para n~ccbcl-as. o~ com
manrlan lcs passaráü c cx:igiráõ rcdbo das que rccclJcrcm 
ou l'lltrcgarcm. 

X. 

O (it)vrrno trr:'t dirPito fle cmbarrar nos vapore!; 
da comp1nhia, livre llc dc~pezas de passagem e de 
romedorias, em lugar distincto c com as precisas 
accom modações, um empregado do correio, incumbido 
das respectivas nulas. 

Nc:;te caso, os eommandantcs forncccráõ csc;1lcr p:tra 
o embarque c dcscmhan(UC das malas; mas não serão 
por cllas rcsponsavcis. · 

XI. 

A r:otnpmhia fka sujeita ;ís mnll:t~ srguinlf'S: 
f. ;t Hr quantia i;rnal á suh\·rnção n~spccli\a se não 

riTerf na r alg-uma das via~ens estipuladas; 
~.~ Dl~ J :O(n/~ a 3:000~), alc;m da prrda cb l"l~'sprrliYa 

~-uhYI'III,'<io 11:1 parte rorrespondenlc aolllllllPrn df~ milhas 
11:}(1 JH'I'í"UtTid:ts: se a\ iagern ruJlli'1;ad;1 fLir Ílllcrrumpilb; 
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:J." Ot~ 2:iO,) a t>OOJ dn catb prazo de tloze horas que 
excetlt•t· ao l':'l i pulado para a pat·Litb tios vapores do:; 
portos de S. Luiz do Maranhão, Belém e Fort:.lleza; 

4. :l De 200í) de cada hora que anticipar a sahida dos 
seus vaporrs, tanto do porto de S. Luiz do Maranhão 
como de qualquer outro da escala; salvo quando a sabida 
fôr detenni nada pela necessidade de aproveita r a maré, 
precedendo ordem cscripta do Presidente da Província 
ou da autoridade que este designar ; 

5."' De 100.$ a GO<M pela demora em entregar e rece
her as malas do correio, pelo seu extravio ou máo acon
llieionamcnto a bordo, ou pelo facto de ineumoir-sc o 
commandante ou qualquer empregado de bordo elo 
transporte de correspondcncia fóra das di tas malas e sem 
estar devidamente franqueada com os scllos do corre:Jp. 

A companhia ficará isenta das multas estabclechfás 
nos§~ l.u, 2. 0 , 3. 0 c .\. 0

, se as infracções forcmlleter
m i nadas por mo ti v o ex traonlinario de servit:o publico, 
prcccdcmlo ontem cscripta tlos PresillPntcs t.la~ Provin
das, ou por força maior. 

XII. 

Em- retribuição dos ser-v-iços espccificatlos neste con
tracto a compauhia receberá por viagem redonda do 
porto de S. Luiz ao de Belém 6:0006, ao da Fot·taleza 
com as escalas da Parnahyba, Acaracú c Granja 6:000~, 
e eom a e5cab ua Parnahyln súmente -1:000.)000. 

Xlll. 

A Rnhrr.nção sct·á tJaga na thcsoural'ia de fazenda do 
Maranhão em moPda corrente no Impt•rio, mediante 
ordem da Prcsidencia da Provinci:1, drpois de realizada 
a viagem c tletluziuas as multas em que JlOI' ventura 
houver incorrido a companhia. 

XIY. 

No cJ.so da pet·da ·ou innavegahilillatlc tle algum dos 
vapores, a companhia poderá, mediante prévia licença 
do Governo, frct3,r outro nas condições exigidas, sendo, 
por:~~~~~ obrigada a apresentar o .que deva sul~s:_-i~tuil-~ __ 
tlehruttvamcntc no prazo de dezoito mezes, sol~1u uen 1 u -~ ~--, 
consiflerar-sc o serviço interrompido na p~ · c .t·e~~CAfrfAP;11 '> 
li\:1. cnnl'ormr> :1 cl:lll:-ula ~rg11iute. , /-~,\\~ ..... \J /f '\ 

,~,> "' !l 
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XY. 

1\ intrrrupção tlo serviço contractauo por mais t1e 
um mez em toda a I inha ou parte, não sendo por eficito 
de força maior, sujeitará a companhia á inuemnização 
de todas as uesprzas que o Governo Hzer p:tra a conti
nuação do mesmo serviço durante o tempo da inter
rupção, c mais uma multa correspondente a f>O 0

/ 0 das 
reforidas drspezas. 

No caso de abandono, além d:! caducidade do con
tracto, a cmprrza pagará a multa de ~iO 0

/ 0 tb snbvençãtl 
annual, rntcntlendo-sc por abandono a suspen~ão tlo :-e r
viço por mais tle trcs mezcs, salvo raso de forç:l maior. 

XYI. 

O Governo Imperial poderá desappropriar on fretar n~ 
vapores da companhia para o scrvic:o do Estado em cir
cumstaneias imperiosas c imprevistas, metlbntc prévio 
acc6rdo quanlo ao preço quér da compra, qnér do fre
tanwnto, cumprindo, porém, que ella no primeiro ca."tl 
os ~ubstitua por outro.-, nas con<liçõP . .;; C\.igi1bs c dentro 
do prazo de dezoito mezcs. 

XYII. 
A::. qncstõcs qac suscitarem-sc entre o Govci-no c a 

romp:mhia, inclusive as que se drr·cm sobr·c os preços 
do fretamento, ou compra dos vapores nos tcxmos lla 
clausula antcectlente serão resolvidas por arbitro~. Se 
as parte~ contractantcs não accôrdarcm n'um mesmo 
arhitro nomcad ca1la uma o seu, c estes comcçaráõ os 
seus tralnlhos designando o trreeiro, a qurm cabe 
Yoto dclinitivo.- Se não conconlarem sohre o tel'cciro, 
cada arhitro escolherá um Conselheiro de Eslatlo, entre 
ns lpne~ decidirá a sorte. 

XYIIL 

0:; casos tl~ forç:t maior serão ,iustific;ltlos pcrantc o 
President(~ do Maranhão, que julga•·á de sua proce
dencia á vista das provas cxhihidas com recurso ncccs
s:uio para o Governo Imperial. 

XIX. 

A companhia obriga-se a entrar para o tltcsouro na
rional enm a porn'nf::lgrm proporcional ;'t su:.t suhvt'nção, 
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que fôt' arhitratla pdo Ministerio da Agricultura para o 
pagamento de um inspector geral, se o Governo Impe·
ria I crear esta com missão sobre a seguinte base: 

Decretada a dt·speza para essa inspecção, sua impor
tancia ser:l dividida em quotas correspondentes aos 
contos de reis que o Estado pagar de subvenção ás em
prezas de navegação, e cada uma destas concorrerá na 
proporção respectiva. 

Fica estabelecido que o maximo da porceritagem não 
excedrrá de meio por ecn to fla su hvenção. 

XX. 

O presrn lc con tracto tel'á vigor durante o prazo de 
cinco annos contados drsta data, ficando estipulado que 
valerá por mais cinco annos, se, 60 dias pf~lo menos, 
antes (lc findar aquellc primeiro período? o Governo 
Imperial não intimar á companhia a resolução de dal-o 
por findo. 

Em todo o caso, quando o Governo resolva eontractal~ 
novamente o serviço da navegação, a companhia terá 
prPferencia em igna lclafle de circnmstanc:ias. 

XXI. 

A companhia não terá direito a extgn· do Governo 
algum outro favor ou isenção além dos designados 
nestas clausulas, pelas quaes ficão revogadas as do con
tracto anterior. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Setembro de 1870. 
-Diogo Velho Ctwalr:ante de Alfmquel'qne. 

DECRETO ~- };j!):l- DE 9 DE SETEmmo DE !870. 

Autoriza o cootracto com o Dr • ..Tosé Vieira Couto de Magalhacs para <1 

navrgação no rio Araguaya. 

Hei por bem, de conformidade com o Drcreto n.o :l80S 
de 20 de Agosto do corrente anno. autorizar o con tracto 
com o Dr. José Vieira Couto de ~hgalhães para a nave
gação a vapor no rio Arag-naya entre o porto de Itacaiú, 
na Pl'ovin!'ia dfl 'h to Groc;~o, r• o df• ~anta l\fari:1. l'lll 

f'AHrr li. 
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Goyaz, sob as clausulas, que com este búxão, assignadas 
por Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em nove de Setembro de mil oitocentos e 
setenta, quadragcsimo nono da lndepemlencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestatlc o Imperador. 

Diogo Velho ,: aralcaHli de Albuqucrqw•. 

Clausulas a •tne se refere o Deer .. to n." 4t;93 
desta dnbt. 

I. 

O emprezario obriga-se a manter por si, ou pela rom
panhia que organizat, a navc.~ação a vapor no rio Ara
guaya, entre Santa Maria. {'lll Goyaz~ c Itacaiú, em Mato 
Grosso. 

Il. 

Os vaporc:; da emprcza .serão nacionalisados brasi
leiros, Hca~do isenta sua acquisição de qualquer im
posto por transferencia de propriedade ou matricula, 
gozaráõ de touas a f' isenções e pri vilegios de paquetes, 
e a respci to uc suas tri polações se praticara o mesmo 
que se pratica com os navios de guerra nacionaes; 
o que os não isentará dos regulantento~ policiaes e de 
alfanclrga. 

IH. 

03 vapores farão annualmentc, pelo menos, seis via
gens redondas, e terão as dimensões e força precisas 
para rebocar em cada viagem <i.OOO arrobas de carga no 
minimo. 

IV. 

Os vapores tocaráõ nos portos de S. José e Santa Leo
poldina, devendo demorat·-~e pelo menos 24 horas no 
primeiro, e ~8 no segundo, t.:m to na drsdda romo na !?-U· 
Lida do rio. 
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Y. 

0:; dias de partida dos vapores serão fixado:; pela em
preza, de accôrdo com a Presidencia da Província de 
Goyaz, attendendo-se á monção das aguas mais conve
u ien t~ ao reboque das embarcações que fazem o com
lllí'r\·io com o Parú. · 

VL 

s~~hiJ Sll h meti itbs á a pprovaç;1o 110 Governo lmperia l 
:tl-' lah~'llas de fretes e pass:1gens, que a empreza organi
n r á dn accôrdo com a mesma Prrsidencia, podendo, por 
ordem tlt•sta, exccut a l-as pruvisoriamen te. 

E~tas tahellas serão revistas sempre que fór preciso 
por ordem do Governo Imperial, de accôrdo com a em
preza. 

O frr.t1~ (b rxport:-~ção do:- p1·orlurto~ eorrespondcrá á 
metade do (Jtle se estipular para a importação. 

YII. 

As matcria' inflammaveis só poderão srr re~.:ebidas 
p ~la empreza mediante as cautelas neccssarias que pre
servem os passag-eiros, cmbarcaçõL'S e mercadorias de 
todo e qualquer risco. 

Ylli. 

Far-se-ha o ab1timento de lO% nas passagens e fretes 
por conta do E:;tado e das pt·ovincias que subvencionão 
esta navegação. Em cada viagem terão transporte gra
tuito até dez colono::> e suas b;1gagens, pagando o Go
Ycrno as comedorias. 

IX. 

A empreza fará traní'portar gratuitamente as mala~ 
do correio, devendo os commandantes dos vapores 
p:1ssar e exigir recibo das que receberem e entre
garem. 

Nos pontos onde houver agencias, o.; commandantes 
mandaráõ receber e entregar em terra as malas. Onde 
não houver agencias, o director geral dos correios pro .. 
videnciará para que a entrega e recebimento fação·se í! 
bordo dos vapores. 
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X. 

A emprez:t obriga-se a ~.;ondu:.dr, tarnuem gratuita
mente, dentro da linha da navegação, quaesquer valores 
remcttidos de urnas para outras thesoul'arias de fazenda, 
guardadas as Instrucçues de ~ de Setembro de 1865. 

XI. 

A empn~za tica sujeita ás seguintes multas: 
i. a De quantia igual á subvenção respectiva, se dt>ixar 

de efieetnar alguma das viagens estipuladas, salvo o raso 
de força maior ; 

2." De 2U/YYDa 600/;mn, além da quantia corrr-spon
dente á parte da linha uão navegada, se a viagem depois 
de encetada fôr in tcrrompida, sal v o o caso de força 
maior; 

:J.a De lOO:~moo a 500~000, pela suppressão de qualquer 
estala, l1cm eomo pela demora, extravio ou máo acon
didonamento d<1s malas e ohjectos pertencentes ao Es
tado c ú~ Provincias, sem prejuízo de qualquer outra 
pcnalirlaúe em que incorrer, ua conformidade da lei. 

XII. 

A intPrrupçilo do serviço da navegação por mais de 
duze mez~~s, salvo força maiot·, importará abandonó' da 
cmprez:t, com o que caducará a concessão sem mais for
malidade. 

XIII. 

São conee<li<los á empreza tres territorios nas nnr
gens do rio Arag-uaya, com as dimensões designadas no 
art. HJ do Ungulamento de 8 de Maio de 1851, corrrndo 
por sua conta a despeza da mediçào edema reação. Esses 
t.erritorios poderão ser·dividiclos em tantos lotes quantos 
forem os pontos escolhidos para a fundação de estabele
cimentos ruraes. 

E' pennittido <i r.mprcza o córtc de lrnha no quarto 
dn lcgua exduido da conerssão de tcrl'as a particulares 
J>elu Decreto n. o 1808 de 20 de Agosto deste anno. 

XIV. 

E' c oncedida á empreza a subvenção annual de 40 
rontQs de réis) como auxilio ás que já obteve das Pro-
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Yincias de Goyaz. e Pa l'á, a qual será paga em prestações 
de 0:6Mi#f36ü, dt~ Juu:-; em dous mczes. 

O pagamento effi~c.tuar-se-ha na estação fiscal que o 
Governo Imperial uppoetunamente designar. 

XV. 

O Governo I m per ia l fiscaliza rã o serviço da em preza 
r.ornq ententlct· eouvenicnte. 

XVI. 

O Governo Imperial poderá desappropriar on fretar os 
vapores da empreza para o serviço do Estado em cir
eumstancias imperiosas e imprevistas, mediante pré v i o 
accórdo quanto ao preço, quér da compral quér do fre
tamento, cumprindo, porém, que no pt·imeiro caso ella 
os substitua por outros, segundo as condições exigidas, 
e no prazo de 18 mezcs. 

XVII. 

A empreza terá sua st3dc no Brasil, onde serão deci
didas as questües que suscitarem-se entre ella e o Go
verno, ou entre clla e os particulares, conforme a le
gislação vigente. 

As questões, porém, entre o Governo e a empreza 
sobre seus direi tos e obrigações, bem como sobre o preço 
da desappropriação ou do ft·etamento dos vapores con
forme a clausula !6.", serão resolvidas por arbitras, 
observando-se o seguinte: 

Se as partes contractantes não accordarQm n'um 
mesmo arbitro, nomeará cad1 uma o seu, e estes come
çaráõ os seus trabalho:; designando terceiro, a quem 
cabe voto detiniti v o. • 

. Se não concordarem quanto ao terceiro, cada um in
d~c~~rá um Conselheiro de Estado, entre os quaes deci
dua a sorte. 

XVIII. 

Os_ casos de fl)r(.:a maior sm·ão ju-;titir;ados perante f) 

Jlresulente da Província de Goyaz? que julgará de sua 
procedc~cia, á vi~ta das provas exhibidas, com reeurw 
nccc~')l\fiO pJ.ra o Governo ImperiaL 
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XIX. 

O pre~ente contracto durará 30 annos, contados do 
Decreto n. o 1808 de 20 de Agosto do corrente anno. Será 
revisto de seis em seis anno'), devendo preceder acc6rdo 
dos contractantes para as alterações que a experiencia 
aconselhar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Setembro do 
t870.-1Jiogo Velho :..avaleímli de Albuquerqus. 

DECRETO N. 4:J9í- DE 9 DE SETEMBRO D! !870. 

AlterJ. :ts clausulas S.!, t'J.• e 17. 8 elo Decreto ~·o H91 de 23 de 
l\larc;o do co• rente auuo. 

Attrndcndo ~o que Me requcn~rão Charle~ ':r. Bright, 
E. B. \Vebb e \Vi !liam F. Jones, Hei por bt;m· Perm.ittir 
que nas clausulas 8.\ 15 a e 17.a a que s.e r.efere o De
ereto n.o ~'&.91 de 23 de M1rço do corrente a uno, fação-se 
as alterações que com este baixão, assignadas por·.Diogo 
Velho C'lValcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Mi· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura, C1mmercio e Obras Publicas, que assim o tenh<t 
entendido e faça executar. Palacio do Rio ct·e Janeiro, 
em nove de Setembro de mil oitocentos ·e setenta, 
quadragesimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti df Albuquerque. 
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Alterações a que se refere o Deereton.f) 468'11 
desta data. 

As clausulãs 8.• e tiJ.' fic.io assim redigidas: 

VIII. 

A emprrza obriga-~c :1 rrePIJer e transmittir os tcle
g1·ammas ofliciars e do~ partieulares para qualquer· das 
suas estaçiies pelos preç.os estabelecidos em uma tarif:t 
approvada pelo Governo. . 

~ i. o Os telegramnws otneiaes serão recelJidos e ex
pe<tidos por tclegraphistas do qu-1dro da Directoria geral 
dos telegraphos do l:npL~rio, por esta repartif,'ão no
meado~ e dcmittidos livremente; terão preferencia a 
quaesquer outros, no caso de urgencia, e pagarâõ tO% 
menos em relação á tarifa geral. 

§ 2. o Será Hei to â companhia empregar os telegra
phista!' do quadro no recebimento e expedição dos tele
grammas parlicula res, sem prejuizo do serviço publico, 
devendo em todo caso instrui l-os no uso de quaesquer 
apparclhos telegt'apho-electl'icos de nova invenção qua 
tiver de in trod11zir. 

§ 3. o Os vcneimcntos dos telegraphistas do quadro 
serão pagos pela empreza ao Governo, procedendo-se a 
ajuste de contas de tres em trcs mezP-s. 

§ !4:. o Na falta ou impedimento de telegraphistas do 
quadro o serviço ofllcial será feito pelos da em preza. 

XV. 

Em qualquer tempo depoi~ tlos de7. primeiros annos, 
contados do dia em que começarem a fuucciouar a.~ 
linhas telcgraphicas em toda a sua extensão, poderâ o 
Governo resgatal-as com as respectivas estações e de
pendcncias. 

O preço do resgate será fixado por arbitros, os quaes 
terão em consideração, não só a imporlancia das obras 
no estado em que se aGharcm, sem attenção ao que ti
verem custado primitivamente. mas tambem a média 
da renda liquida das linhas nos cinco annos anteriores. 

No § 4. o da cl-ausula t7.a, em vez de-trinta dias
leia-se -noventa dias. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Setemhro de~~-----~-..... 
- Dio,qo Yr>lho CnNrlcrrnti de AUmquPrque.h_ -~-~\i~ CAMA!)'>\ 
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DECftETO N. 4J9:>-nE 10 nE sETEMr.Iw nr.: l~io. 

Coneede á companhia de Santa Thereza a nccess11ria autorizaçi'io para 
' funccionar e Approva seus estatutos. 

Attendendo ao que l\le requereu a companhia de S:mta 
Thereza, devidamente representada c destinada ao aúas
tecimento d'agna potavel á populaç:ío da Cidade de O linda, 
na Província de Pernambuco, e de conformidade com o 
p:trecer da secção dos Negocios do Imperio do Conselho 
de E<:. ta do, exarado em Consulta de 20 de Agosto prox. imo 
findo, Hei por bem Conceder-lhe a necessaria au tori'la
ção para funccionar e Approvar os respeetivos estatuto~ 
com as modifieações que com e5te h.1ixão, assignadrts poe 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque~ do Meu Conse
lho. Ministro e S!'cretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que asstm o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de 
Janeiro, em dez de Setembro de mil oitocentos e se
tenta, quadragesimo nono da Independencia e do lm
perio. 

Com a rnbrira ele Sua ~[agestadr.-o Impcradot·. 

DiorJo Yelho Cavalcanti de Albuquerque. 

Modificações a. •tne se refere o Decreto 
n.o 4696 1lesta data, feitas nos estatutos 
tia COUl}lanhia de Santa Tltereza. 

l.a Art. 3. 0 A companhia poderá tomar a seu cargo, 
~lentro das .forças do seu capital, qualquer empreza de 
1gual ou dtfTerentc natnrrz1 no :Munieipio de Olinda. 

Esta permissão será extensiva aos outros municipio~ 
da Provincia, se a companhia conseguir augmentar o 
eapital, mediante o consenso dos fiCcionistas leg-almente 
constituídos .em assembléa geral c á approv~ção do Go· 
verno lmperwl. · 

2.a. Art. ~. 0 • A com_panhia durará o prazo marcado 
na Let PI'ovmctal n. 0 888 de 23 de Junho de t869, com as 
modificações do contracto de 20 de Outubro do mesmo 
anno, e iica autorizada }mra tomar a si o privilegio 
conrcdido ao ~mprezario. 

:1. a Art. ri." Fi(':l o.:nppri m i"! o. 



\.'
1 Art. ti." A ro:np:mllia potlt~d :-;er tli~.-;o[\·ida ante.~ 

ue iinuar o praw tk sua tlura1:ão, Hu:; ca:'os marcados nrJ 
(~od i.~ o comntcrcial d13 lmpcr;o. 

ti. a Arts. H t) lti. llt~pois da palaYra-t·apital-:tcres· 
ccn · e~3e- realizado. 

ü.a Art. 17, ~;).<> Depoi8 tLl3 patavras-:llltorizar a 
direetoria a celebrar qu:tesquer contractos-acrescon
te-se-perrnittidos pelo:.; c:-;tatutos e fins d1 t.:unqunhia. 

7.1t At·t. ~W. FicJ supprímido. 
H.a Art. :!2. Acre>t.:l'Hte-se este par~grapho.-Sú 

poderão ser Pleitos p:tra a commi:-;são lisc:ll aceionistas 
que tenhfio '.&:0 ou mais acçtio.c;, semlo-lhc•s vedado traw~
ft~ril-as antes de lindo o prazo vstatuido para a eon· 
clusão do sen ko. 

9.a Art. :w. 'Em lugar tlc-os valorc-; da comp:mltia 
poderão ser tlt•Jwsilados-diga~se-us dinheiro~; da com
panhia tL~Yedõ ser depositados. 

Palacio do Hio tle Janeiro, em lO de Sdembrn d1~ 
lHiO.-Dt()'I]O Vl'f!to camlcanti de Alútt111r!l'IJ1ll. 

Estatutos da com~anhia de Santa Thet·eza. 

!lA CO.'\lP.\~!11.\. 

Art. l. o Fica or~aniz·tda B tera sua ~~:·de n:1 Cidade 
1lo Recift: f'lfl Pernarniluco uma companltia que dwnomi
nar-sr.-ha-eornpanhi:t dn S:mta 'f~uTeza. 

Seu Um é o :.dJtst!'ei:n~nto d'agua potavel para a Citl:'l
de de Ol ind:t e ~e:Js suhurbios, n:1 TllL'c:ma PruY i ncia. 

Art. 2. 0 O c.1pilal ll:t companhia ~~~rá d:-- LiO:OfJD8, di
vidido.;; em :J .000 acçües de ~01) rada uma, I{Ue podcr;í 
ser clnvatlo a aOU:OOO:), por de!iherar;:lo da a:'5embléa 
ge1·al dos acritllli~t:Js. e apr,rova1;;ío do I~!Wt'rno, pt~la 
emhs::to rli• m:Ji-; :LOI)(J:tr'f,~.Jt'~ distriiJLtid:1< de prdercnt:ia 
pelns :H·ciuni-;t:t:-> P\:i.-;t,·nl('::;. 

Art. :t" A I'Oillpanllia poder:i tomar a·S{'ll cargo nas 
f!Jrças do tapi tal antorizado, rtualqUf'l' em preza de igual 
uu difl'ercnte uatun•za na Provineia onde tem sua séde, 
ou ~~m outra qtlalqu,_•t· du Imperin. 

Art. 1." A companhia tlllr:1r:'t o L1·tnpo marr:tdo !11) 

contracto, alt'·ru da-; pror·n~·:lt~rk-; de qtw faz rrtt'W.~:io o 
~ L" art. ':.!."da L ·i Jl.nf{-'~ dt~ ::-?:: d1• .Jtirtlio de IK(i!), n 
1iGio P' 'I' lellrcndu- J h·~ lk~de j :·t u pr i v i Jc.~· i o ,. todos o.-; di..: 

•· ,\ nr" 11. ti3 



Af.TOS no rnnrm 

rei tos conccdiuos :10 eontraclante Justino José Lle Souz:t 
Campo~, nos tennos do referido conlracto firmado e ce: 
lcbrado em 20 de Outubro do mesmo anno com a Prest-
dencia desta Província. . 

Art. ti. o Pela transfrrencia e cessão do privilegio o 
todos os direitos na fórma do artigo antecedente serão 
entregues ao contract.ante Justino José de Souza Cam
pos_, ~00 acções, consideradas como pagas integralmente. 
Pelos estudos feitos, plantas, desenhos e mais traba~hos 
relativos á empreza, que igualmente ficão transferidos 
ã companhia, se entregará ao mesmo contractante a 
qunntia de 5:000/J para indemnização destas despezas, 
pelo mesmo realizadas. 

Art. 6. 0 A companhia podc1·á 8er dissolvida antes de 
findo o prazo de sua duração, não preenchendo o fim so
cial, ou por mutuo accôrdo, entre ella e o Governo Pro
vincial. 

DOS ACCIO~ISTAS. 

Art. 7. o Considerar-se-ha accionista quem possuir 
uma ou mais acçõcs competentemente em i ttidas, não po
dendo porém nenhuhu acção ser representada por mais 
de um individuo. 

Art. 8. o No caso de t_ransfercncia por ven:la on succes
são será reconhecido o novo possuidor de acçõ~s pela 
apresentação de títulos legars á dirrctoria, a fim de se
rem feitas as necessarias verbas nos livros da companhia. 

A r t. 9. o Os accionistas com firmas sociaes podem as
sistir c discutir nas reuniões da assembléa geral, mas só 
um votará. O accionista que não comparecer á assem
bléa ·geral, poderá designar procurador qualquer outro 
accionista,salvo a excepção do 3 12 art. 2. 0 da Lei n.o 
1083 de 22 de Agosto de 1860. 

Art. lO. Os accionistas são responsaveis pelo valor 
nominal das acções, que subscrevem na fórma do art. 
298 do codigo commercial c art. õ. o 3 17 do Decreto 
11.

0 27H de 19 de Dezembro de 18GO. 
Art. H. O valor das acções subscriptas será cfTectua

do na razão de 10 a 20%, tenllo lugar a primeira entra
ua dentro de 30 dias, depois de publicados nesta Provín
cia os presentes esta tu tos devidamente approvados pelo 
Governo Imperial, e as demais nas épocas, que a directo
ria drtcrminar, dando-se entre as clwmadas o interYallo 
pelo menos de 30 tlias. 



EXECUTIVO. 6:99 

Art. l'l. O accionista que não fizer qualquer entrada 
nas épocas determinadas, perderá em beneficio da com
panhia as entradas anteriormente feitas, salvo a apre
scn taçJo de motivos justos provados perante a directoria. 

Art. t3. Tem direito de votar o accionista que pos
suir 20 acçõcs, contando-se um voto por cada 20 acções, 
mais, não podendo porém ter um só accionista mais de 
tO votos, seja qual fôr o numero maior de acções. 

DA A~SEMBLÉ.\ GERAL. 

Art. ~~. A asscmbléa geral da companhia se compõe 
dos accionistas d:1 mesma, ·econsiderar-se-ha legalmente 
constituída para deliberar, achando-se presentes accio
nistas que reprcscn tem dous terços do capital da com
panhia. 

Art. H>. Sua convocação para todas as reuniões ordi
narias ou extraordinarias, será feita por meio de annun
cios nos jornaes mais lidos da Província, repetidos por 
cinco dias~ e sua reunião ordinaria terá lugar nos mezes 
de Fevereiro de cada anno. Extraordinariamente po
derá reunir-se todas as vezes que a directoria julgar in
dispensavcl, ou quando fôr requerido por accionistas 
que representem pelo menos uma quarta parte do capi
tal da companhia, especificando-se nos annuncios em 
todo e qualquer dos casos o fim da reunião. A primeira 
reunião da asscm:Uiéa geral terá lugar dentro ue 10 dias, 
depois de registrados no tribunal do commercio e pulJli
cados nesta Província os presentes estatutos, a fim de 
ser installatla a companhia, procedendo-se ás eleições de 
quetrataoart.17~~i. 0 e2. 0 

Art. 16. Não se reunindo numero sufficiente de accio
nistas em qualquer reunião regularmente convocada, 
far-se- h a nova convocação, e suas decisões com os ac
cion is tas então presentes obrigaráõ a toda companhia. 

Art. 17. A' assembléa geral compete: 
§ 1. o Eleger um presidente, um vice-presidente c 

um secretario para a assembléa geral, cujas funcções 
devem durar cinco annos. 

§ 2. o Eleger por igual tempo a directoria e com
missão fiscal na fórma dos arts. 18 e 32. 

§ 3. o Vigiar sobre a observancia dos contractos, 
execuções de leis respectivas c estatutos. 

§ 4. o Tomar contas, approval-as ou nãtl, á adminis
trat:ão e examinar o siu movimento. 



!)0') ACTOS IJO f'oJH;n 

~ ;;.·• Autorilar a dircl'loria a cclt'h!·:lr q11ac:·qtH'l' 
c·outractns com o (i')Vt'l'llf•. mrHlilicar rundirü::s e re-
~ol ver snhrP a em is~;io clt• acçõc~.-;. • 

~ H." Tnmn r qua lqnct· mcd ida . que fór a ht'm da 
~~ llllj);lllh i~ t' nãu t•st i' cr prcvt•niua Iwstc;; cslalulu.;, 
JWIII m r.tlllll':ll'i:\r. 

§ 7." 1\t•;.;oht•r () :lll.~mr.nto !lo c:-~pilalna r,·JI'nla do 
art. ~L" e dbpo,içiio du art. :L n, :-~ssim r o mo a ViUtLl 

OU re~sJo ua cmprCZJ, llO lodo OU C'lll p:tl'lt>, se l'úr COTl
\'t'llÍt:lllt'. 

~ 8. o Allcr:1r on ri'l'or·m1r o~ prw:.enlps ~~stalulo'~ 0~1 
parte tlelll•s, t'OJll dPpPililt•Jll'i;t d;t approv1u}iu <lu G J\'t'l'ilU 

lrnprl'itl. 

Art. 18. A C011lp:tnllia Sf'l'á auminislrath por unu 
frrt>('\tlri:t ro!npo;.;ta tlt~ lrcs mt•mhros, Plf'itos n:1 fúrma 
do arL 17. ~ t. U, c por m:tioria tlr Yolos, d'entre o:> 
:~c··joni~las <flW pos:'uirrm prlo menos cpnrenta arçiics. 

Art. lU. Os dirct·lorr~ rsrolhcrúõ entre si lllll caixa, 
c não podn5o flispúr de ~nas acções cmquanlo esti
Yeremna :1dministraç.io da romp·mhia. 

Art. 20. A dir'e!"loria sPrú n•noY~Hb ~nnn:~lmenl<', 
saltintlo um de seus 1W'rnbros, que a sorte rl~ignad, 
sendo suh.-tilllido por outro quP par·a cs~e fim será 
~leito na rrn11i:1"o dt asscmbll'•a p;cral, que deve ter 
lugar· no principio tl~' <':-ub :1nno. 

Art. 2J. Com{íC\e :'t dircetori~ : 
~ 1." Exf'Cll\:tr r. fazer cxrcular o~ rontractos r rslr~

íulos l1a c.,mp:mlli:l. c,~ hrm as~im as clt'lihcraçGcs tb 
a::-q~mhit'•:1 Ul'J'al. 

~ 2." g,:snlvl'r ::nhrr a rüllo·aç!o tl<' noYth chafari7lr5. 
c coBt'-t',~.c.;io <lr• pcnna ~ <Ltgnr~ a p:1rt i cuia r e:'. 

t;; ~L" H:•,;nhl'l' igu:Jimrnl<' soh:-r as clr:'pr-za~ onlina
ri;t~ c t·\tr:llll'din:-~rias <LI c·omp:-~nhia, a-:sirn <'OTUO sobre 
ac. t·ntr:tdas tio rapil.:ll. 

~ L ú niriEir·, :tpproY:tr (' dar I'Xrnll:iill ús ohras tb 
V1ll P''f'Z:l. 

~ ;;.o D.·lilu>.r:tr S11brc a arre<':Hlat;ão d:t Y('ll.<la rl'ag11:-~, 
pcb fúrma que clllt•n<l:'r~ a L~m do~ inlcrcs.,.;p~ ela i·m
prez:l. 
~H." Aprc~cntar á as~Pmltló:-~ gt~ral um' P\pcsição fl'~ 

cç;ta<lo <la companhia, arnmpmh:-~fla tlo h~l:lnço annual. 
na n~uni:io rlo Jlli'Z t1e l"('YCrri.l'tl <l<' r t<la ;~nrw. 



EXECliTJYO. tinL 

~ 7. o As-.igllar :h acçil.•s d:t comp:mhia. 
~ R " Marcar e.~ dividt~ndos 11a fónn:1 do art. :~:L 
~ n. (I Hcprrsentar a COlllpanllia perante o GoYcrno 

I m pet ill ou Provincial c trilmnacs do paiz ou fúra 
dcllc. . 

Art. 22. A dirccloria rrnnir-sr-lw sempre que fór 
prc·ciso 1 rala r do:.: in tcrr~srs (\J com p·mh ia. J;nrando-sc 
ada d:1s n~prc:tiY:JS sPssf:c~. Na falta dr, qualquer um 
tlo~ dirct'.tnrrs f<n·:"1 sa:Js-ycz:':> o i:;1mc<lhto rm votos. 

Art. 2:J. A dire;·toria prestarú a fl:lnça de qur trata o 
c n:tr:1(:!o, srnrlo-llw g:1rantid1 prb cornp:m!lia a respec
tiva imp:H'I:!IiCÍ:I. Lo:ro, r·olÓHI~ que a comp:ml!ia pos
~.;nir :qJOiin~:-;. de q11c tr;ll~l o art. 37~ serão cllas dauas 
p:n·:1 a fi:1I~ça n·kritb. 

J) \ GEI1E:'\Cl\. 

Art. 2'L O ('mpr.·z:nin .Tu~t.ino Jo~ó tl(~ Souza r.:nnpos 
~rr:t o !~'('n·n k da rnm J>:lH h i;l, !' s(ln i r á scmclll~nlc 
cargo em!Jll'lllln o~; :1ccioni~la~ se jul:,Earc'm satisfeito,~ 
IH' lo bom dt•st•mpeniJO ·t~c suas funcçGes. 

A ri. 2:J. Sru P\rrcirio dcn~rú romrçar lo;:.;o qnr fnnr
cionc o primf'iro cl1afariz, podendo todavia a dirccloria 
aproveitar an.tcs seus serviços por mutuo acrúrdo. 

Art. 2G. A' carvo rlo g-crontP fka o cumprimento das 
instrurçíks qnc JIJc fon~m rladas pela dircctoria com 
rchção ;10s trabalho~, expediente c mais movimento da 
<'mprcza. 

Art. '1..7. c~,mpctc-lhe igualmf~ntl' toda a csrriptu
raç1o da companhia, c aprrsent:lçiio de um rclalorio 
annual á dirPctoi·ia c Jnlancoç;, sr~mcstracs. 

A r L. 2t~. Em COlll}H~nc:.açio 1los serviço~ acima Psprci
flrado;-; IPr:\ o g·rn·ntc uma commissão de cinco poL' 
crnto sobre toda a receita arrecadada. 

Art. 2!l. Na ausr11cia temporaria do gerente srrvirú 
prs~oa por ellc tll'signafla <' approYada pela dirccloria. 

Art. :w. Os rorlcrns conferidos ao gcrrntc poderão 
~cr cas:'atlo,;; se n.1o ft'lr conveniente sua continuação, 
den'JHlo cs~~a rrsoluçãn sei' tomada por aceionislas que 
rcunidus em nsscmldiJa gural rrp)'(~:'cntem por si, on 
por prnruração com poderes cspcciaes~ dou:-; terços do 
capital da cotnpanlli:t. 

Art. 3l. DL~~Iiluido assim, on por qualqnrr outro 
motiYo deixando o g-rrenlc pnvikgiado seu encargo. 
ficartt esse IIJ_'jar snpprimitlo, t' p:1ss:lrút"• sua~ funr~õe;-;. 
a :-:1'1' e\rTcidas 1wla tlirrrtoria. 



ü02 ACTOS DO l'ODER 

D.\ CO~DliSSÃO FISCAL. 

Art. 32. A commissão fiscal será composta de dous 
membros eleitos na fórma do art. 17, § 2. 0

, e compe
te-lhe examinar escrupulosamente a escripturação dos 
livros e documentos, que lhe serão franqueados com 
!Otlos os esclarecimentos que exigir, dando seu parecer 
c cmittintlo seu juizo em temp<1 de poder ser apresen
tado anuexo ao rclatorio na época marcada. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 33. Dos lucros liquidos de cada semestre se de
duzirá dez por cento para fundo de reserva, e do resto 
se fará dividendo pelos accionistas nos mezes de 1\Iarço 
e Setembro. Não se fará, porém, dividendos,cmquanto 
o capital desfalcado em virtude de perdas não fôr inte
gralmente realizado. 

Art. 3í. O fundo de reserva é especialmente desti
nado a fazer face ás perdas do capital, ou para sub.;ti
tuil-o. 

Art. 3ü. No aclo da dissolução da companhia o fundo 
de re:;;erva que h ou ver será accumulado ao capital~ di
vidido proporcionalmente pelos accionistas existentes. 

Art. 36. Os valores da companhia poderão ser depo
sitados em algum estabelecimento bancario á escolha 
da dircctoria. 

Art. 37. A importancia destinada a constituir o fundo 
de reserva poderá ser empregada em apolices da di villa 
publica on em suas proprias acções. 

Art. 38. Quando o fundo de rcser·va chegar ao valor 
da mctatlP do capital realizado a comp1nhia póde auto
riz;tr á <lireetoria a fazer cessar a tlctlucção para o refe
riuo fim, sendo, porém, restabelccida, logo-que aquella 
quantia seja desfalcada, até flUO se preencha. 

Art. ~9. A0 inteiro c fiel cumprimentl> das dispo
sições destes estatutos obrigão-se o.~ ac:cionistas por si, 
seus hcnleiros ou succcssorcs, rcnuncianJo quaesqucr 
direitos que tcnhão ou possão vir a ter, para impedir 
sua obscrvancia, o que valid.ão corh as proprias assig-
na ura s. 

Pcrnamhuco, 2ü do ~hio de 1870.-(Scguem as assiJ
nuturas.) 



EXECUTIYO. f>03 

DECRETO ~. !.t,t}9()- DE 13 DE SETE~lDRO DE 1870. 

Proroga novamente a p_rcsente sessão d:t Asscmbléa Geral. 

Hei por bem Prorogar novamente a presente sessão da 
Assembléa Geral até o dia 2~ do corrente mez. 

Paulino José S0arcs de Souza, do Meu Conselho, 1\fi
nistro e Secretal'io de Est:Hlo dos Nt•gocio3 do lmperio, 
assim o tenha en Lend ido e faça ex.ecu ta r. Pa lacio do lHo 
de Janeiro, em treze de SetemlJro de mil oitocentos c ge
tenta, quadragesimo nono da Indepcndencia c do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua ~l:tgcstar1e o Imperador. 

Paulino José Soares de Sou.:a. 

DECRETO N. !J:~97 -DE iti DE SETE:\IBI\0 DE 1870. 

Concclle privilegio a ClatHtio Guigon para introduzir no Impc
rio o~ tubos faiu·icados por Vec1{11C J. & Comp., e destinados 
ao encanameuto de.agua, gE c outros fluidos. 

Attendendo ao que l\1~ requereu Clamlio Guigon c 
(}e ronformiuade com o parcc1~r do Conselheiro Procu
rador da Corôa, Soberania e Fazcnlla Nacional~ Hei por 
bem Conceder-lhe pri\ ilegio por cinco annos para in~ 
trorluzir no lmperio os tubos fabricados por Vec11Ue 
J. & Comp., e destinados ao cncanamrn to de agua, 
gaz e outros nuido'i: ficando esta concessão depen
dente da ulterior approvação do Poder Legislati\ro. 

Diogo Velho C1valcanti ele Alhuquerquc, do 1\leu 
Conselho, Ministro c Srcrrtario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça cxrcutar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em quinze de Setembro de mil oitoren los e 
setenta , quadragesimo nono da lndcpenclencia c Llo 
Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Diogo Yclho Cavalcanti de Albnquerq1.te. 



DEC!lETO ~. í~J:)- DE 11 DE SET!:.I(I:[t() DE 13i0. 

Cuueetle aos Engenheiros Fraadsco .\.utonio Pimenta Bueno o 
Paulo José de Oliveira privilegio pn.1·a a iutroduc<;ào nas Pro
viucias de s. Paulo e s. lle!li·o ·tias maehina~, vehiculoi e ara-
.~o~ do systema de R. \V. Thomson's. . ·-·- -- -

Attendenclo ao que ~lc re'Fterêrão os Engenheiro:i 
Francisco Antonio Pimenta B~wno e Paulo José de Oli
veira, Hei por bem C0ncedel'-lhes privilegio por quinze 
annus para introduzir nas Provindas de S. P:lUio e do 
S. Pedro as machinas dt• tr:tc,·ão dt>nomin:tdas H. \V. 
Tlwmsou':-; Patenl Hoad Stearnc•t:~, e os vehiculosde trans
porte c arados de inven1;:to do mesmo autor, sub a..:; se
guinte::; daustd:o~.s: 

l.a A inlrullucrão c llSo das mencionadas m:H.:hinas e 
vehiculus nas esti·adas ths Proviudas, a qne t'~ drcunb
cripto o privilc.~·w conct~tlido, e lwm as~illl do~ refuri
dus aratlos, verificar-se-hão dcntr o de tres art!tO:-\ eont't
dos desta dat:t, sob pena de t..:atluddade Llu ronces~iiu. 

2.a A [ll't•scutc conf·.css:lo lka dependente da ultt~rior 
:1ppro' ação Ju Poder Le~islalivo, não putkndo os cuu
ccssionarios redannr indPmniz:u>'lo ;tJ~unta, se, realiza
da a introdnrção das machina~, vcltkulus c arados e 
iniciado o scrvic:o do novo sys!cnu !k tt·ansporte dentro 
do prazo da dausula anterior, não fõr apurovada Ll~·!ini
ti vanu·n te a mesma conces:-;ão. 

Diogo Velho C·tvJL:anli Jc AlhtHJUCl'CJilC .. do 'leu ~~0n
sdho, l\linistro e Si~ct·ct1tril1 de E"t'td11 dos -Nu.~octo.:.; da 
Agrkultura, c Hllmcrcio e o:w:t~ Pclblica . .,, ass~m ()tenha 
entendido c f1ça exc,·ut:lr. Pahcio Llo Rio de Janeiro, 
em quinze Llc Setembro de mil oitocentcrs c setenta, 
<tna.!r.lgcsirno noao Ll:t IntlcpenJ.encia c do Impcrio. 

Com :.t ruhric:t de Sua ~.Lt';cs~:\ílc (I I:npcratlur. 



F.XF.CUTIYO, 

nEr.nETO x. 1:ma- nr. lJ n11: sr.rE»nno nr. 18.70. 

Fn alterações ao Decreto n.o UH de 29 de Dc~mbro ele f869• 
que orça a despeza c lixa a receita da Camal'a.'.l\tunicipal da 
Curte para o cxercicio de 1870, além das que já forão feitas 
JlClos nccreto3 n.o 4:J~O de iã de Junho c n.• 41H8 de tt; de 
Julho do corrente anno. 

Attcndcndo ao que reprc~en tou a I lima. Cama ra ~lu
nicipal sohre a nccesshlauc de serem reduzidas algumas 
d,1s consignações da vcrha-Diffcrentes obras-para ele
Yarem-se a~ quantias tlestinadas :i de-Amortização dl 
divitla p]ssiva-c á 1lc-Expediente: papel, livros, in
clusive o pc.;;soal tio serviço-, Hei por bem, na confor
midatlc do art. 2:1 tia Lei n. o !08 de 26 de l\laio de :1.84,0, 
Alterar, (lentro do credito da receita ordinaria, o orça
mento da Illma. C·unara Municip:J.l para o referiuo exer
ci cio de i870, pPio modo seguinte: 

Decretos n. n '•k~í de 29 de Dczcmhro de 18G9, art. 2. 0
; 

n. 0 ~ !a.ti't:O 1lc t;; de Junho c 4)48 de 16 de Julho de 1870: 
§ 8.. 0 -Dilferentcs obras__..Fica reduzido a 22ã:üGO,),. 

tirando-se das eonsignações para-Aterros c dcsatcrros-
2 000$; para- Ponte_, e pontilhões-I ~0005; para
Abertura c alargamento de ruas-2:000#, c para-1\le
lhoramento de estradas c conservações-2:3006000. 

~ 9. n-Am0rtização da divida passiva-Fica t.~levado a 
238: li4h132. 

§ 1;)-Expedicnte: p·1pcl. livro', inclusive o pessoaJ 
tlo servíço--Fiea elevado a !l:800b000. 

Paulino Jost~ Soares de Sonz~, do l\Icu Conselho, .Mi
nistro ~Secretario de Estado dos Negocias do lmperio.,, 
assim. o tenha en teuJ ido e faça cxeeu ta r. l>alacio U(). 
Rio de Janeiro, em quinze de Setembro de mil oito
ceatos c setenta, quatlrage_;;imo non.o ua Inclependcnc.ta 
c do Im perio. . 

C~m a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Pauliuo .TO!;ó SoarrH de SouzfJ~ 

N.nn: n. 



DECRETO N. '•GOO- DE 20 DE SE'l'EMBRO DE HOQ. 

Proraga novamente a presente sess~o da Asscmbléa GeraL 

11ei por hem Pl'orogar novamcnta a ptesent~ sessão 
dl .Asscmbléa Geral até o dia 30 do corrente mez. 

Paulino José Soares de Souza, rlo Meu Conselho, Jlí
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, 
(lssim o tenha entendido c faça executar. Pal:lcio do Rio 
de Janeiro, em vinte d& Setemhro de mil oitocentos e se
tenta, quadragcsimo nono da lndepcndencia c do Im-
prrio. 

Com a rul1riea Llc Sua l\Jagr-:'latlc o Imperador. 

l'aulino José Soares de Sottza. 

DECRETO ~. 4G01 - DE 2't- DF. SF.TE:\IBllO DE 1870. 

Redu:z as t.uas de ·íO r. :lO 0 /o an~mr.nlatlas ao~ direitos de importa~Jlo 
lle mercadorias estrangeiras. --

.\.!tendendo ao qne -Me reprr~enton o ~linistro e Secre
tario de Esta_do dos Negocias da Fazenda, e para ex~cnção 
da ultima parte do § L O. art. L o do Decreto n.l) t 750 
de 20 de Outubro de 1869, Hei por bem Decretar : 

Artigo unico. As taxas de 40 por cento e 30 por cen
to, que o c i ta do Decrrto de 20 de Outubro augmentou aos 
direitos de importação das merc.adorias e~trangeira~, fi
carãõ reduzidas durante o anuo de IR7l, a primeira a 
;.!!1, por cento e a segunda a 2!l por cento. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de F.:;taflo, Sena
dor do Imperio, P1·f~sidente do Con~elho ílc Ministro3, 
Ministro e Secretario de Estado elos Ne~ocio;;; da Fazenda 
e Presidente <lo Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido c faça execut~r. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte quatro de Setembro de mil oi tocento~ 
e setenta, quadragcsimo nono da lndcpendcncia e do 
lmpcrio . 

• Com a rubrica de Sua Magestatlc o Imper.ador. 

Vi!'cond(' de !tJbDra1tu. 
---~ 



EXEt:UTl \'0. 

OEGH ETO ~. ,}ti02 -DE ~1 m: SETEMDHO DE 1870. 

Cr~a uma radei1·a publica de instrucção prim'tria para o sexo 
masculino no lugar uenomiuadoVargcm Grau.dc, Freguezia de 
.I ara repaguá. 

Altcndendo ao que Rcprcscn tárão di versos moradores 
:la Freguezia de Jacarepaguá, e ao que informou o (nspec
tor Geral interino da Instrucção primaria c secundaria 
do Murucipio da Curte, de conformidade com o parecer 
tio respectivo Con~elho Director, Hei por Lcm Crcar uma 
~:&deira de iw;tru1:ção primaria para o sexo masculino no 
lugar denomiuauo Vargem Granuc, da referida Fre .. 
guczia. · 

Paulino Sosé Soares de Souz~, do ~leu Conselho, l\li
nistr·o c S~cretario de Estado dos Negocias do Imverio, 
assim o tcnlta en tt~nd ido c faça cx.ecu lar. Pala cio do 
Rio de Janeiro, em v in te quatro do Setembro de mil 
oitocentos c sctcn ta, quadragcsimo nono da lndPpen
dcncia c do Impcriu. 

Com a ruurk;1 de Sua lbge~tade o Imperador, 

l'attlilto Josi Soai'I'S de Sou .. m. 

DECRETO N. 4()03- DE 2l DE SETE~lBfiÓ DE 1870. 

Appron a .. cforma que n lmpctiat Sociedade ARlantc da lnstrucçllo fez 
nos seus estatutos. - ·-

Attendendo ao que requereu a mesa administrativa 
do conselho da Imperial Sociedade Amante da lnstrueção, 
e de conformidade com a Minha Irnmedia ta Hcsolução 
de~~ do conentc mcz, exar·ada em Consulta da .Secção 
dos Negocios do Irnperio do Conselho de Estado de 27 de 
Agosto ultimo: Hei por bem Approvar a reforma que a 
mesma socieda!.le fez nos seus estatutos, ficando quaes
qucr outras alterações que nelles se iizcrcm sujeitas á 
a pprovação do Governo Imperial. 

J>aulino José Soares de Souza~ do Meu· Conselho, Mi
nbtro c Secretario <lc Estado dos Negocias do lwpcrio, 
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assim o tenha 1'11 Lemliuo c fara executar. Palal'io do Híu 
de J;mciro, em vinte quatrÔ de Setembro <lc nul uilo
t:cntm c setenta, quallragesimo nono da lndqJ~mlcncia 
e do Impcrio. 

Gom a rubrica de Sua ~lagc::.la<lc o Imperador. 

Paulino José Soares de Sou::a. 

Eslatnlos lla Imperial SJciedade lnumtc dl\ l:istruc~ão. 

1TlTLO I. 

Art. I. o A Imperial Sociedatlt' Amante da In~tt·uc~ão 
tem por tim promo\'er c proteger a in~trucção, por todos 
os modos e meios que estiverem ao s~u alt:aw..:e, c coul.Je
rem nas suas forças. 

Art. 2. o Para rstc fim cstabcleccrú a sociedade aulas 
de ensino prim:1rio, c ainda outt·as, podendo ser~ c 
estas aulas serão fran(}ltcadas gratuitameHtc á mor.ida
de indigente de um c outro sexo, c tamhcm aos \1ilhos 
dos socios, pelo modo c maneira, que prc3creYem o~ rcs
Jlecti vos rcgulamcn tos. 

Art. 3. o A sociedade poderá t1~r airllla um internato, 
o nu e serão recebidas meninas pobres c a lgunws pensio
nistas, orphãs de pai c Inãi, de idade não excedente de 
ti annos, preferitHio-se sempre as filhas dos soeios. A<;:, 
meninas ali i admi ttidas rccebcráõ da soeietlade instruc
(;ão, vcstuJrio, ca ~~~ado, sustento, medico c botica. 

Art. 4. o A sociedade allmit te pnra seus soei os assim 
aos nacionaes, como aos estrangeiros, c tanto a~ pessoas 
de um, como de outro sexo, e o's admittidos so divi-
1iráõ em socios honorarios, benemcrítos, bemfeitores, 
effcctivos c concspondentci-i, títulos estes fJUC poden' 
aecumular-sn em uma mesma pessoa, dada~ as qualiH
r :\I~C•t'~: prt•t'i S:IS. 

:\rt. ~i.'' ~t'r:lu ~~~~·ios \1111\nl'arins ltHlns aqndlt's in<\i
' t.\n,,:-- tll\t' lt't\ld,, intl1thh1 l''ll' s\n l't'l'unht•dda illu~
\r;.a,:;\11 pt\l'.l 1.) lllt~\h•ll'aU\t't\h) 1\:\ lliSit'lh'\:\1..\ \'l \m:\\-\:\ t1U 
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!'il'ienlilira, uu que ten!J;io cont.:urrillu para a funtlac;:io 
tle C='lrdwlet;imentos de;tiuados á t•ducac,::\o da Htoddade. 

Os soc:ios de~ ta classe não s<io oh r i gados a pn•s tação 
alguma IWCtmiaria, w~m tôm tnrte na admi11istraçãu da 
:;ot:it•dadP, po:lendo t.:omludu sc•r consultados nos nego
dos ot.:cotTen tt•s, quando assim pa rrça con vcHÍI'n Lt'. 

Art. ü. o O titnln de socio ht•nemerito é eotlferivd 
~tptelles individuo.; q1w tenhão prestado á ~oeiedadt! 
rt•lt~vanti'S servit;os pessoacs, c como lat•s sfio dt'::<k j~l 
1l'cl:tr·ados os soei os fundadores. E o ti tu lo de h··mft'i! o r 
será dado aos quo tenhfio coneorrido rara o fundo da 
sociedade com urna quantia JiCCllllÍ 1ria fJIW n~o ~eja 
menor de HiO;)OOO, ou com algum úona ti v o e<fUÍ valPn te 
a CS!:t SOl li IWI. 

Art. 7. 0 0:-; soeios bf~neiuerilos e hrmfdtorcs t1.mbrm 
não são obrigados a prest:1çJo alguma preuniaria, ma:~ 
podem scnir os cargus da sor~ieJade. sendo p:1ra elles 
rwmeatlo~, c querendo aceitai-os; c em todo o caso tt'm 
o direi to de Yotar nas assemlJlt:·a::> e clt•i!;uc;; gcr~cs. Us 
nomes dt>stcs soeio::>, c Lnn assim os dos lHlli!Jl'arius, 
serão inseriptos em uma tal.JO:t, que t•st:n[~ st•mpre 
patente na sala das ~cssões do conselho. 

Art. 8. o Os socios f'llcclivus são aquellcs, a cujo 
car·go fica cspccialrncntc incumbido o goYerno ecullo
mico c administratíYo da sociedade; e nenhuma outra 
qualilicação se prí'cisa para a sua admi;,são senão a bl'm 
fundada prcslllnpção de sl'u zelo pelo angmento da ins
tituição, e a su·t reconhecida moralidade. O sodo cfTcc
tivo é obrigado a coacorrcr para a caixa social na occa
sião da sua entrada com uma ~omrna, que não potlcd 
ser menor tlc 10;)000, c JJrm assim com uma quota per
manente de -1;5000 por mez, da qual todavia poded 
exonerar-se, p:1gando por uma só vez a qua n lia de 506000. 

Ar·t. 9. o Serão nomeados socios correspondentes 
aquellcs sujei tos, que, dentro ou fóra do lmperio, se 
propuzerem a ter relação com a sociedade, ou s~ja para 
o tirn uc lhe adéuinistrarem luzes c informações para o 
mr.lhor desempenho do seu instituto, ou sí'ja para por 
qualquer mouo promoverem os in ter esses da associac.ão. 

Art. 10. Associas, supposto que 11ão possão ter· parte 
na administraçiTo da sociedade, podem comtudo ser no
meadas !'ara inspecdonarcm as aulas do :::cu ~ex o. 
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TITULO li. 

D \ AO).l-1'\l';TI\.\(\.o D.\ SOCIEDADE. 

Art. H. A socicdatlr será :1dmini~tratla por dons con· 
selltos, um de ~l socios, cpw to:naráu o titulo de con~e
lheiro~, e outro que se denominará o grande eonselho, 
l'omposto Llaqurlles ~1 rom mais outros 21, que se 
appcllid~ráõ ,·onsulton~s; com a diiTcrcnça, porém, que 
e'te grande conselho só t..:onhcee e 1lecide de certos ne
gocios que lhe são especi<llmente afTcctos, e que ao diante 
~:~~ designaráõ. Neste gr:mde con~r-lho têm assento e 
voto os socios henemeritos c bemfcitores, os quacs por 
esta razão ge inlitularáõ eonsultores natos. 

Art. 12. Os conselheiro!" e consultores ser·ão nomea
dos, uns c outros, de anno a armo; Oi\ primeiros d'cntrc 
os soeios em geral, e o:-; segundos d'entre os socios que 
tenhão scrvhlo um ou mais cargos da sociedade o es
pa<;o de dous annos pelo menos, ou que contem tres 
anuos de soeio com etTectivo pagamento uas stns rc:;pec· 
tivas nwnsalitlades. 

Art. t:3. Quando alg-nm conselheiro ou algum con. 
sultor rlectivo se ausentar ou falt~r~ aquellc a quatro 
sc:-;sõe:-; seguidas, e este a duas tarnbmn surccssiYas, scrãu 
chamados para o~ substituir os immediatos em votos, 
que continuaráõ a servir cmquanto não estiYet' 1\recn· 
chido o numero dos conselheiros e consultores do anno; 
e, acontt'ccndo harcr concurrcncia uos sul.Jstitutos, sa
hirá destes o menos votado. 

Art. i'L Compete ao conselho: 
1.. o Vclal' na guarda dos e3tatutos e dos regulamentos 

e deliberações da sociedade, c faze l-os ex.ecula1·. 
2. o Nomear os soei os effcctivos e conesponden tes. 
3. o Nomear e derni ttir os professores das aulas e seus 

substitutos, no primeiro caso, prrcedendo proposta_, c 
no ~egundo, iut'ormação llo respct.:t i v o dit·cctoi· ; e bem 
assim nomear e dcmittir todos os mais emprcgallos da 
soeicdade, estipendiarios ou não estipendiarios. 

~·o Fazer os regulamentos e dar as instrucções apro· 
pnadas para a cn~inanç:t e regimen das :mias. 

tj, a :Mandar matricul:tr os alumnos que pretenderem 
frc,Jucntar as aulas, e dcspedil-os, tudo na fórma do 
rtgulameuto e ouvido sempre o director. 

H_. o Fot'nnlis:tr o orçamento para as <lcspczas do nnnl) 
:-onal: c donetar as C\traordinaria~ qnc a ncre~~h.bde 
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e t'tmrcnicncia pussão cxtgtr, com lanto, port'•m, qw~ 
tars despczas não ex.ccJ.ão a !!005{X)0 dentro do mesmo 
anno. 

7. 0 Aprrsrn!ar á assemhlb g-eral th socicrlaclc um 
n~l:llorio annnal de seus trab:1lhos, com o quadro de
monstra t h· o do cst~dn da sociedade. 

8. o Tomar rontas ao thcsoureiró de trt~s em trcs 
nH·zrs, c todas as vezes que lhe pareça ncccssario. 

9. o Faze1· converter em apoliccs tla di vi<b puhl iea 
todas as CfUan Lias legadas á soeicLlatlc ou ao collcgio tl.\~ 
orph~"is. 

10. Propôr ao grande conselho a reforma de al~nm 
ou alguns artigos dos estatutos, que pareça acertado 
alterar ou addicionar. 

11. Finalmente, mant.t~r a corrcspontlcncia interna 
c ex terna da sociedacle, prover a todo!!~ os 11cgoeios do 
expediente, c a outros que possão ser convinhaveis c 
acbptaflo;; aos Hns do instituto social, levando ao co
nhecimento do grande I'Onst•ll1o aqnellcs que 11ão caiba 
na sua alçada decidir definitivamente. 

Art. H>. J)'cntrc os COlb<'lheiros :-crá nomeado um 
para prcsidcn te, outro para vice-presidente, c dous para 
secretarias. Na falta do presidente c do vice-presidente 
faz as suas vezes o Lo conselheiro na ortlem da votação, 
que estiver presente, c na dos secretarias, os seus 
immcdiatos em votos, ou aquelles que designar o regi
mento interno. O presitlente c secretarias deste conse
lho tambem o são do grande conselho. 
· Art. 16. Pertcnec ao grande conselho, no qual os 

conselheiros e consultores tomão assento promiscua-
mente: · 

f .o Vr,lar igualmente na guarda dos estatutos, e co
nhecer do cumprimento das deliberações por elle to
madas. . 
· 2. o Nomear os socios honorarios, benemerit'os, e bém;. 

feitores e dráetar honras espcciaes áquelles socios, q11,tr,' 
por seus altos serviços, se tenhão feito dignos do reco~ 
nhccimento da sociedade. ·, 
· :J. o Nomear o presidente, vice-presidente e secreta··· 

rios do conselho na fórma do art. 15. 
4. o Nomear c dcmittir livremente o dircctor das 

aulas e o thcgonreiro da sociedade. 
ti. o Creat· aulas, collegios c qnacsqucr outros esta

belecimentos para a instrucção c educação da mocidatlt', 
e supprimil-os. 

6." Crear lugares ou empregos novos e asc.lgnar-lhcs 
ordenaJcs. 
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7.n Decretar :1 ::~rqui:dciio ou aJi,•nar.~o dos bcn~ de 
t•ai;r,, r~ a compra ou vrn;la de :1poliet~s· da tlivitla pu
hlica, submettentlo a alienação á sancção da assem
bléa gt'ra I. 

8. o Decretar as dcspczas cxtraor<lin:-~rias, que o outro 
conselho lhe propuzer ~ segundo fica disposto em o 
art. f.\., ~ n. () 

!). 0 Inkrprrtar qnar~cpter duvidac; que occ:orrão na in
tclligeneia dos estatutos, e offerecer á sancção da asscm
hlt\a geral a n~forma ou addicionamento da.qucllcs arti
~os, que cllc h ou ver adoptado sobrr· propo:rição do outro 
eonscl h o. • • 

10. r.onvocar extraordinariamente n as~cmbléa geral 
no" caso~ c para os fins que ellc cntrnda nccessarios. 

11. Finalmente, resolver qu:wsqncr ncgocios que 
o outro conselho dcvoh·a ao seu conhecimento e 
decisão. 

Art. 17. A installação de um c outro conselho terá 
lugar no 1. o de Outubro de cada anno: c para haver 
sessão do primeiro conselho, é necessario que se achem 
presentes onze membros pelo menos, e do grande con
selho v in te c dons. O despacho, porém, do expedicn te 
do primeiro conselho, a dirPcção ás comnlissõe:; respec
tivas dos negoeios que lhe sJo affnctos, c a matricula 
üos alnmnos, cujos rcqucrimenlos estiverem competen
temente informados, c sem duvirla, pelo director das 
aulas, poder~ ser deft~rido em sessão de sete conselhei
ros tão súmente. 

Art. 18. Todos os negocias submcttidos a um e outro 
conselho serãü venci•los p:~la nuioria simples dos votos 
presentes, excepto tratando-se da :-~lienação de bens de 
raiz, <la venda de apolica..:; da divida publica, ou de 
reforma dos esta tu tos, pon1 uc em todos estes casos se 
faz tJrecisa indispl'nsavPimcntc a concurrencia de 
dous ter~ dos conselheiros e consultores delibe
rantes . 

... Art. 19·. A verificação dos diplomas dos conselheiros 
c consultores elcctivos, o modo de· se elegerem as dif
fer~ntes comm issões do conselho, as regras p:1ra a 
discussão •los ncgoeios, Oi; dias c dnr:-~ção das confe
rencias, c a pol ici:1 in t:rn1:1 tla e asa, St'rá tudo rsta tu i
do por nm I'P,Q i lllf'Jl to espPeial. 
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TITUJ .. O 111. 

)1.\ ASSE:\113LÉ\ GE!UL E ~U.\f\ ATTHIDUIÇÕES. 

Art.. 20. O supremo potler da f'or·iedadc reside na as
sembléa geral dos socio~, na (1ual tôm voto todos os 
memuros (lclla, CXL'Cpto os honorarios c correspon
dentes. E !la se reunirá onlinariamen te todos os annos 
em o dia !'j de Setembro, annivcrsario tia ínstallação 
da sociedade, c exlraonlinariamentc tantas vezes quan
tas fór convocada pelo grande conselho. 

·Art. 21. Na sessão ordinaria será apresentado á 
assembléa geral o rülalorio, de que trata o art. 1~, 
§ 7. o, com o bal::tnço da r ceei ta c despeza do armo, e o 
mais de que o conselho entenda dever informal-a; tudo 
o que será examinado c di seu tido para ser ou não ap
provado. N('sta sessão tarnbcm terá lugar a prova pu
blica da applicação dos alumnos e alumnas, que o di
rector das aulas tiver escolhido para esse lim. 

Art. 22. Nas sessões extraordinarias se tratará tão 
sómcntc do objecto ou objectos, para os quacs a assem
bléa geral tenha sid9',convocada expressamente, sendo 
nestas reuniões que se ha de pedir a sancção para a 
alienaçiio dos bens de raiz ou venda de apolices da 
divida publica. As decisões da assembléa geral v 
se pela maioria simples, e os seus trabalhos 
pela mesa do conselho 

Art. 23. A assembléa geral fica constitu 
nemen te~ logo que ~c reunão 43 votos.. Se 
porém, que, precedidos ~s respectivos-ann•~~U.. 
não reunão tantos votos, poderá deliberar-se 
membros presentes. Quanto porém ás assemblé·as 
traordinarias, será necessario, para ter applicação 
providencia~ que, tendo precedido uma primeira 
cação sem effeito, na segunda, que será igualmente 
nunciada, não compareção outra vez os 43 votos, 
cujo caso o poder deliberativo se devolverá ao 
conselho, com os socios que succeder acharem-se pre
sentes nessa oecasião. 

PARTF. 1[, 
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TITOLO IV. 

no~; f'U:\CCIO\.\IH;l" IH ~;IJCIEIL\DE E DO l~TER'LI.TO. 

Arl. 2!L São fnaccionario::> tla soeiPlla1l1', além tlo 
Jlt'e:Sillt'lllc, vicl'-pn·sidnnte ,. S1~eretarios, o thc~ourei
l'IL c o dil'i'c.tor da;-; :wLls, e um e ontro são nomeado~ 
l'elo g-ramll~ Clln.sclllo ü'enlrc os socios IJcucmcritos, 
lJ;•ml'dtOI'(~:S e dfecti ro.s. 

Art. 2:-i. O tlte-;oureiro deve ser pessoa de conlbnça 
e l'lltnndi'l:l e111 m:ttPrias de rontaldlidadc, potlerulo 
ser. lnnuube-llll~ uão só al'recallar e g-uardai' o:; dinhr,i
ros e fuuuus tiduciarios da sodedatlP, eomo tamuem 
])l'Orrtover as cout·anç.as, e elTcetuar os pagamentos que 
lhe fort'rn tlt!lermin:tdos pelas I'L'solnçõe . .; gcraes ou es
peciaes do consel110, au qual apt·csL~ntará, de tres em 
tres mezs, o balancete da rccci ta e despeza a seu cargo, 
e todas as vezes que lhe fôr exigido. Tambem incumbe 
ao thesoureiro organizar o projccto do orçamento dare
ceita e de~pez,t annual, o qual aprc:;cHtaráao conselho 
até o dia 30dnJurtlw de ca(Lt anno. 

Art. 2). O dircetor das aulas tlevei·á srt· pessoa 
tlistincta pela sua autoridade, ldras e holls costumes, e 
requer-se, como qualificação imlispcnsavel, que pro
fesse a religião catholica apostolica romana. 

Art. 27. E' da obrigação do director: inspeccionar 
as aulas ; vigiar a assiduitlade e comportamento dos 
professores e seus substitutos; mantet· a Ol'(lem e dis
ciplina dos alumnos; zelar efikazmente o seu adianta
mento, não menos instrueti v o que moral e religioso; 
propót· ou emendar os mlM.hotlos para o melhoramento 

·da sua ensinança; Hnalmente representar de viva voz 
b'u por escripto tudo o que lhe pança conveniente e 
necessario para o cumprimento das importantes obri
gações, que lhe são confiadas; devendo apresentar ao 
·conselho, de tres em tres mezes, um mappa e informação 
circumstaneiada do estado das aulas, c um relatorio 
geral no fim de Agosto de cada anno. 

Art. 28. Pertenre ao director: propôr ao conselho 
os professores e substitutos para as diversas aulas da 
sociedade, preferindo, nas suas propostas, os nacionaes 
aos estrangeiros, os q uaes em todo o caso deveráõ pro
fe:'~ar a rüligiii:o do Inqwrio; e informar (' interpôr o 
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sru parccrr so1ye os reqnerimrnto~ tlos mrninos pohrcs, 
ou filhos de sot~ios, que prct.ewJet·rm m·ttrirulae-se nas 
aula!' da sociedade. 

Art. 29. Tanto ao thesourciro romo :w diractor das 
aulas é prrmittido o ingresso no conselho p;-tra exporem, 
de viva voz ou por escript0, o que fizerem a bem tlo 
P"<erri~io dos seus cargos, em cujos respectivos ncgocios 
porlcrão tomar par te na discussão do conselho, m:.ts 
não votar, sal v o sendo algum dcllcs conselheiro ou 
consulto r. 

Art. 30. O internato ou eollrg;io das orphãs será 
administrado por uma (~ommissão especial enmposta do 
Jll'esidt>lllf', direetor c thesourciru da SC)('icdade, c bem 
a:;sim dt>. um secretario e proeuradLH' ~J!eitos annnal
mentc pelo grande conselho. O presidente sPr<i o mesmo 
do e~msclho, porém os outros· quatro cargos podem sf~r 
exercidos por qualquer socio, ainda TW~smo qae nào 
JH'rtcnça á administração da sociedadt•. 

Art. 3i. Compete a cs tcs funrciona rios : 
J. o Vrlar ~obre tudo quanto diz respeito [ts orphãs, 

e pessoal do intt>rnato. 
2. o Propôr ao consl'lho a regente e sub-regente do 

rollcgio (las orphãs, e q u:tesquer empregados que sejão 
neee~sarios~ á exrepção flas professoras, cuj:1s propostas 
são cb exclusiva attribuicão do direetor das aulas. 

3. o Informar todos os 're!Juerimentos, pellintlo a ad
mis~ão e sahida de orphãs uo internato, e tambcm os 
dos prclenuente.s a qualquer lugtr, c os dos empregados 
do collegio; tlevendo os qne forem r!'lativos ás profes
soras c aulas se.t· informado:S sómeule pelo director das 
aulas. 

í." Ag-enciar csmohs, bencüdos f~ donativos para o 
cullc3'io c para a caixa pia das orpltãs. 

TIT.PLO V. 

D.\ :\0'1!: \0\0, Dlnt:ITOS E Ol~YERI~'i 003 SOCIOS. 

Art. 3~. Pc1ra fJUalryner indivitlao ser nonHlado mem
bro d:t Imperial Sociedade Amante da Instrucção, será 
n.eeessario que sê apresente ao conselho proposta a~
srgnada pelo proponente. Se a proposta fór para socw 
e1Iecti voou corrrspondentt~, drpoi., _d~ lid:t, será deci-
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dida oito dia~ depois pelo menos da sua apresentação, 
vencendo-se a decisão por escrutínio secreto, c sem 
discus,ão. E se fôr para sacio de qualquer das outras 
classes, será a proposta enviada a uma commissão ad hoc, 
cn trará em discussão com o parecer que ella der, e, 
sendo admittida por escrntinio secreto, igualmente, se 
converterá em resolução, dnvcndo ter lugar aquella 
proposta no grande conselho, na fórma do art. 16. 

Art. 33. Nenhum individuo nomeado sacio eiTcctivo 
será considerado como tal~ antes uc ter realizado a prc~
tação de entrada estatuída em o art. 8. o, c nenhum in
dividuo elPi to para as outras classes será inscripto 
sem que tenha 11réviamen te dedarallo por participação, 
por c! lo assignada, quo aceita a nomw1ção. 

Art. 3-l. As P'·opostas para soeios podem ser feitas 
por todo c qualquer membro da a~sociação, com a dill'e
rença, por(~m, de que as que forem feitas fóra do conse-
lho serão enviadas em ofllcio ao ~H'U secretario. 

Art. 31. Todos os soei os em g-eral c cada um em par
ticular (menos os do art. 5.'') têm dircilo a tltseutir e 
yotar nas assembléas ordinarias e extraordinarias da 
sociedade, c nas c!Pições geracs: têm direito a propôr 
naquellas reuniões ou no conselho quaes<Juer medidas 
tendentes ao bem geral do instituto; c, finalmente, têm 
direito para fazer matricular a seus llllios nas aulas da 
socic<blle, sem que seja preciso justificação Jc pobreza, 
ohscrvad os c.omtmlo os rcgu lamcn tos conecruen tes. 

Art. 3lL Alóm dos consultores n:1to'>, !lcclarados pelo 
art. li, ser:lo consitlcraLlos como laes, preccd~ndo toda
via resolução do grande conselho, aquelles socios que 
ti verem ser v ido com zelo c assid ui Jade reconhrciJa O:-) 

lugares de presidente, 1." secreta rio, thesoureiro e di
rector das aulas pelo tempo de dous an11os seguidos ou 
interpollados, e dt~ lrPs o de conselheiro. 

Art. ::n. O socio !'leito ao mesmo tr>.mpo consultor 
e conselheiro t1~lll a opç:lo de um dos clous cargos, c o 
consultor nato qLw ardlar o de consellwiro cessa o 
exercício daquellc lugar emquanto ocenpar o deste. 

Art. 38. O soeio qne, sendo obri~rado á prl'slação men
sal estalwleeilla pl'lo art. 8.", ti\CI' deixado OIL houver 
de ddxar de a pagar por mais de tres annos, será eonsi · 
derado como tendo renunciado de facto e de direito á 
associação. Neste supposto, não pódc fazer parte da as
sembléa geral, nem votar por cons('guiutc, nem servo
tatlo para cargo algum !la sociedade. Em todo o t2mpo 
porém, que cllc solva a divida, será restituído aos di
reitoi que <l'antes tinha. 
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Art. 39. A exoneração da prestação mensal é admit
tida nos dous unico:;; casos, ou de eminentes serviços 
pessoaes, ou de impo.-sibilidade honPsta e ju~tiHcavel. 
Para ter effeito, porem, a exoneraç<io no:;; uous unicos 
casos marcados, ha de preceder uma resolução do grande 
conselho, que assim o ueclare. 

Art. ~O. O socio estipendiario da sociedade que fôr 
nomeado para algum cargo da sua administração, acei
tando este, perderá o lugar pelo qual recebia eslipendio. 

TITULO VI. 

DAS ELEIÇÕES GERA Ef·L 

Art. ~L No dia~~ de Setembro, qualquer que seja 
o numero dos soei os prcsen tes, o presidente declarará 
aberta a asscmbléa geral, e convertida em collegio 
eleitoral. 

Art. lJ:2. Este collegio será presidido pelo mesmo 
presidcn te ua sociedade e seus srcretarios, _scrvinuo de 
escrutadores o 2. 0 secretario e o l. o adjunr-to, e, na falta 
destes, o presidente desig-nará quem os substitua. 

Art. ~3. Assim installaua a mesa do collegio eleito
ral, de~lararlo pelo pn'sidunte aberto o escrutínio, o 
l. o secretario fará a chamada dos socios presentes para 
depositarem na urna suas ce<lulas. 

Art. 4,i. Cada socio entrcgarú duas eetlulas, contendo 
cada uma 21 nomes, sendo uma para conselheiros e 
outra para consultores. 
· Art. 4,;). Findo o recebi mcn to elas ccdulas, se encer
rará o escrutínio, far-se-ha sua contagem e verifican
do-se corresponder ~Pu numero ao dos votantes, se pro
cetlcrá incontinente á apuração dos votos, começando 
pela lista dos· consel heirús c seguindo-se depois a dos 
consultores. 

Art. 4,G. Conduida a apuração elas ce1lulas, o presi
dente proclamará os nomes tlos soei os ele i to:-: conselhei
ros e cousnltores e dos supplcntes respectivos, lavran
do o 1. o secretario acta circurnstanciada de todo o oc
corrido. 

Art. 4,7. Quando, por quatro sessões seguidas, deixar 
de comparecer, sem causa justificada e participação pre
via ao conselho qua liJUer conselheiro~ ou por duas os 
consultores, suppõe-se terem desistido do cargo. En
tão o 1. o secretario officiará aos respectivos supplcn-
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t~s até completar o numero ind ispcn~avrl p:na qw~ a 
sociedade possa fnnccionar rcgularmcn te. 

Art. ~8. Na hypothcsc, porém, da rejeição de mais 
de dez conselheiros c dez ronsn ltores o lei tos, so pro
cederá a nova eleição para prccnchercm-~c as vagas, pre
c~dendo :mnuncios pelos jornae~ em qnc se declare essa 
cspecia, sendo considerados tambcm supplentcs os mc
no~ votarlos nessa occasião. 

Art. 4U. Aos conselheiros c consultores rlPi tos se 
dará um diploma, no~ termo.:; do .que ora P~tá em pra
tic:t, assignado pelo prcsidt>nte c sPerctarios que for
márão a mrsa do rollcgio eleitoral, c na falta destes, 
pPios noY:'Imcntc eleitos prcsitlcntc, Lo c 2. 0 secreta
rios. 

Art. tif). Trrs dias depois de eleito:;, os conselheiro~ 
r consultores se rcuniráõ~ sob a presitlencia do conse
lheiro ma i~ votado, tnmando os lugares de l. o c 2. o se
cretarias os dons consultorPs, que reunirem maior vo
tação, c proccderúõ á cl<'ição de presidente, vice-pre
sidente, L o e 2. o secreta rios, dous adjunctos destes~ the
soureiro~ dircrtor de aulas, procnrarlor, c secretario do 
collcgio, sc.mlo a eleição por ma i o ria relativa, se não 
obtiverem a absoluta, a qual se trntan't obter para cada 
cargo em trrs escrutínios, entraudo, porém, súmcnte 
no 2. o c 3. o o.~ nome; do3 dons m:lis votados, desprezan
do-se os voto~. que rccahircm em outros nomes. 

Art. õl. O grande conselho da ~ocicdadc se julgará 
installado para proceder á eleição de que tr·ata o arti
go antt•cedcnto, Jogo quo ~c rcunão lrinta funccio
llario:-;, d 'enl r e os conselheiros c consnl torcs elei
tos, c sorios fnntl:ulores, hcmfeitot·c!', henemcritos e 
consul ton•s na tos. Quando, porém, t'stc IJtnncro se n;io 
Yerifirar, o conselheiro pn·scntc mais votado cksignnrá 
novo dia pwa a reunião, faze!lllo o rc~pcrtiYo conritc 
pelo:;; jor·nws: com decLtraçã,, de que a sessão se eeie· 
brará com qualqtlf'l' numnn de sorio:; pre;-;l'llfes 

Art. tH. CrmcluiJJ a t>leit;ão, a qut' se rdt•rc o art. 
Õ), laYrará o 1." serrl'tê:lrio do gran•l.· ('O!lsclllo act:1 eil·
cum~tanciada do occorrido, t~ ao~ t•l<•itos st• dará um 
diplom:1 em rWffi!~ deslc gr:mdt• ron~~thu, assiguado por 
todos os membros da mc::;a qu<~ dirigirão a r.lciçãu, tlc
siguanJ~•-lhc~ os eucargus p:tra que furão e!Pitus. 

Art. :n. Estes diplom1s serão enviados aos eleitos 
com oflicio do prcsidcntP do grande conselho, convi
dando-os para virem tomar posse de seus respectivos 
encargos no dia de~ign.1do 11ara esse fim, c reunindo
se ncs.;e dia a mcD do grande conselho, que prtsidiu 
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a cleiç.Jo, sr 1l:ld a refe~·ida posse, qualquer que sejJ 
o numero üo., conselheiros pre~cntc~. 

At·t. tH. Nas eleições pJra conselheiros e consulto
res Hão se rceeberáõ voto~ do socios, que não estejão 
quite:) com a sociedade em su:~s mensalidades e das 
joias ti e con~ellleirl:l e eonsul to r, nem serão válidos e 
contados os !{Uü a estes forem conferidos. 

'lTLTLO Yll. 

DJ M.'JOJ DE SE IU~<·'OiUUltE:\1, ALTERAH.E~l OU ADOICIONAREll 

OS ESTATUTOS. 

Art. t.m. Os presentes estatutos po1lem ser reformados, 
alterados ou addieionaclos de quatro em quatro annos, 
contados da uata lia sua approvação, mas nenhuma re
forma póde ter lugar em tempo algum, que tenda di
recla ou imliroetamcntc a llcsnaturar o 11m do instituto 
principal e primaria 1la sociedalle. 

Art. oS. A proposição para a reforma ou addiciona
mento ha de ser apresentada ao gramle conselho, se
gundo dispõe o art. 11, ~ i O, e, apoiada ella pela terça 
parte dos membros p1·esenteg, será remettida a uma 
commissão especial, c com o seu parecer entrará em 
discussão, 30 dias, pelo mono=', depois da sua apresen
tação. Admit.tida a proposição por doug terços do grande 
conselho na fórma do art. i8, será redrgida segundo se 
vencer pela mesma votação, a fim de ser levada á sane
ção da assembléa geral uos sodos. 

Art. õ7. Convocada esta ad hoc :-;c proporá a reforma 
feita pelo grande conselho. St~ a assembléa a adoptar tal e 
qual lhe foi submetlida, fica r á llesde logo sanccionada, n 
se a moditicar ou alterar, volta r á ao grande conselho, para 
ser novamente discutida no mc.~mo conselho, e tornar 
outra vez á sancção 1la assembléa geral~ quando o grande 
conselho adopte a a iteração. A proposta para a reforma 
ou addicionamcnto que fór re.ieitada in limine pela as
sembléa geral não poderá repetir-se senão passados dous 
annos. 

Sala das sessões da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção, em ti de Agosto de iR70.- Conselheiro 
Dr. José Pereira Reao, prcsiden te. -Dr. Antonio José de 
Souza Rego, i. o secretario.-A.ntonio Joaqu,im de Canta
nheda Jwtior, 2. o seeretario. 
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DECRETO N. ~60~- DE 24: DE SETEMBRO DE !870. 

Concede a João da Costa Gomes Leitão e ao Dr. Joaquim Fio· 
riano de Godoy autorização para estabelecerem por si ou por 
meio de uma companhia, a navegação a vapor no rio Para
hyba, entre a Cidatle de .Jacarehy e o porlo da Cachoeira, no 
município de Lo rena, na Província de S. Paulo. 

Attenuemlo ao que 1\le requerêrão João da Costa Gomes 
Leitão c o Dr. Joaquim Floriano de Godoy, Hei por bem 
Conceder-lhes autorização para estabelecerem por si ou 
por meio de uma companhia a navegação a vapor no rio 
Parahyba, entre a Cidade de Jacarchy c o porto da Ca
choeira, no município de Lorcna, na Província de 
S. Paulo, fazendo no leito do rio os melhoramentos ne
ccssarios~ sob :1.s clau~ulas que com este baixão assigna
das por Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte quatro de Setembro de mil oitocentos 
e .setenta, quadragesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. . 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerqu,e. 

Clausulas a que se refere o Decreto n. o 4604 
desta data. 

I. 

Obrigão-se os concessionarios, por si ou por uma com
panhia, a estabelecer a navegação a vapor no rio Para
hyba, entre a Cidade de Jacarchy e o porto da Cachoeira, 
no Município de Lorena, na Província de S. Paulo, fa
zendo no leito do rio os melhoramentos necessarios. 

11. 

Esta navegação começará dentro do prazo de dous 
annos, contados da presente data, e continuará sem in
terrupção úurante 10 annos, que principiaráõ a correr 
~o dia em que inaugurar-se o serviço. 
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111. 

Os vapores serão feitos tlc ferro arrugado e galvani
~allo (corrugated and galvanised iron) com armação de 
ferro tubular ( tubular iron framing) ; terão perto de 75 
pés de compl'imen lo sobre !6 de largura, calaráõ 2 pés 
de agua, serão providos de machinas de alta prcssâo e 
de força de 20 ca vallos, c terão rodas impulsoras na 
pôpa ( cstern whccl propcllers) em vez de rotlas do lado 
ou helices. 

Serão naeion::tlisatlos brasileiros, ficando ~ua acquisi
ção isenta de qualquer imposto por transferencia de 
propriedade ou matrícula, gozaráõ dos pri vilegios e 
isenções de paquete, c a respeito de suas tripolações se 
praticará o mesmo que com os navios de guerra nacio
nacs, sem ficarem, porém, isentos dos regulamentos po
liciaes e fiscacs. 

IV. 

O numero das viagens redondas, as escalas, o hora rio 
de partida e chegada dos vapores, a tabella de fretes e 
passagens, bem como as mais condições do serviço não 
comprchendidas nestas clausulas, serão determinadas 
em regulamento especial organizado pelo Governo de 
accôrdo com a empt·eza, antes de começar a navegação. 

Neste regulamento o Governo poderá estabelecer mul
tas de 200~ a 2: OOOS, conforme as infracções. 

v. 
A cmprez·t ti·ansportará gratuitamente as malas do 

correio, devendo a repartição competente tel-as promp
tas a fim de não se retardar a partida dos vapor·es. 

O Governo terá o direito de embarcar nos vapores, 
livre de toda a dcspcza c com as precisas accommodações, 
um empregado do correio, correndo por conta dos com
mandantes o embarque e desembarque das malas, mas 
sem a su! responsalúlidadc. 

VI. 

A empreza concederá transporte gratuito em cada uma 
das viagens a 20 colonos contractados pelo éioverno ou 
pelos particulares, bem como suas bagagens, e fará a re
ducção de 20 °/0 no frete dos objectos deitinado5 ao ser
viço publico. 

PARTE li, !j(j 



YII. 

Logo qnc a rJ..n scccão tla cstrad:1 de f1'1TO de D. Pe
dro li tiver aberto seu trafego até a Cacllorira, a em
preza· ~crá obrigada a re.2:nlar it na\'cgat:ão de conformi
dadr C'Olll as JWt'essidades do serviço da mesma estrada 
de ferro, fazendo-se no seu rcgul:nlllmto as allrraçües. 
qnc forem convencionadas com o. Governo. 

VIII. 

O r.ovrrno podrrú u til is:-~r-sr dos ntpo.rrs da em p1·rr~1 
para n sr•rviço do Est:ildo, mediante prt'•vio acf'ôrdn 
qnanto ao JH'C(O qnúr 1ln fretamento qnl~r da compr:1, 
tt'vt~ndo nrslc f'.aso a ernpn•:t.a suhstilu.il-os por outros. 
11~1-; condiçilcs exigidas no prazo de 18 mrz.cs. 

JX. 

O GovPrno fist~alizará a execução do contraclo pelos 
meio~ que jnlg:ar convrnirJltPs, pagando a cmpre-z:t 
ao emprt•g-ado incumbido da inspcoção a gr:-ttiflcaçãCI, 
CJUC será arbitrada no regulamento especial. 

X. 

·:Esta concPssão cadlH:ará: 
Lo Se 1io prazo marcado na elau~nla 17." os concrs.

~iunarios não tiverem feito o rlcposito ou prestado a 
1iança de que alli se trata. 

2. o Se no prazo designado para o começo 1la navr,t:ração 
não tiverem regularmente estabelecido o Competente 
servir-o. 

:l.o Se este ft1r iniPtTompitlo por mais de seis mPzrs. 
Srtlvão-sc os casos de fíll'Ça maior proyados }'m·antc o 

g0YITilO, que dct~idir:'1 com prr:~via audirnria do Conselho 
dt' Estado, secção competente. 

Declarada a caclucitlatle, o Governo fica inteiramente 
livre para proGetler como entender conveniente sohre a 
navegação do rio, sem CJUe tc•nlw o dever tle ind.emnizar 
a Pmprcza sob qualrfncr fumbmcnto. 

XI. 

Ir indo o prazo desta concessão, rcYcrtcrúü ao Esta do 
sem inclcmnização alguma, as obras que a em preza tiver 
feito no rio para facilitar a navegação. 
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Xll. 

Se tlepois tlaquclle prazo o Governo tiver de sulwcn
donar algullla comp:mltia para a uavegaç:"io entrQ Jaca
re!Jy e o porto da Cachoeira, será JH'eferida a cmpr~;za 
em iguJld<Hie de coutli~Õ'l.)S. 

X'lll. 

A l'lllfll'PZa IN;\ ~n:1 :--úde dentro on fúra lln paiz, sendo 
porém obrig·;l'll~ a ·eonservar na l'ruviucia de S. Paulo 
um l'<'lH'l'Sentante sr~tl com t)lenos podrrt~~ pan trt1ta1· 
direclaHH'utn com u (iuvcruo~ devendo ~nr re~ulvidas 
110 Brasil~ de euHl'unnidadt~ com a lt>gishu;ão em vi~sor, 
qtf:te~qucr questries rnlre o Govem.u e a emprez.a ou entre 
't.'s!a e us p;n·ti.cular.c:-:. 

XlV. 

As rpwstúr~s qae snsrilat·ern-se entre o (;ovurno e a 
B:tllH·ezt a re:->pr;ilo dos sr'u.; din~itos e ohri.'.!,'ar~r1es~ ~~ uàu 
pudr~rem sut· re . ..;ol v idas de r.;ommum a~.:r.;ürdo~ serão de
cididas uu Brasil por ar .Ui tros. 

~~.) as p:tr ll~.s c ou tradall t1.)..; 11~1o accôrJ,trem n 'nm tllt':;;
moarhitru, llOlllf.~ad cada uma o seu~ e este:; t:olllQf:aráCi 
sr·u~ tralnlhos,dt~siguawlo o tcrceiroJ auqual, 110 ea~o Je 
di verg-euda caher~i votu deliuiti vo. Se não conconlarem 
~:obre o terceiro. racla arbitro escolherá um Conselheiro 
de Estado, eulre us rptaes a sorte decidirá. 

XV. 

Esta concPssJ.o não e\due qualquer: favor feito pela. 
Prcsidellcia da PrtJviul'ia Je S. Paulo ao~ cow·essioua. 
r·ios, etu virtude d11s disposições da~ Leis Provindaes 
a.'' W de :!l tlr~.Ahrilde l8ü:Je n.o 27 clc3 de Abri! 
\~e l8!iH. -

XYI. 

Fica cu tendido que os concessionarios não terão1li
rei to a q uaesqucr outro.:; f a v ores, além dos declarados 
nas prescn tes clausulas. 

XVII. 

Para garantir a efTcctiva execução do serviço d:t 
n:.tvc,:;aç:IJ, u:i C'Jilce.,siouJxios deulro uo IJraz.o de i& 
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mczes contados tla presente tlata dcpositadii no csta
hclecimento bancano em que o Governo concordar, ou 
na Thesouraria de Fazenda de S. Paulo, a quantia de 
20:000~000 ou prestaráõ fiança idonea e equiva
lente. 

O deposito ou fiança serd. levantado lo~o qur, a nave
gação estiver estabelecida em toda a ~ua rxten~ão ~ a 
sua import.ancia, porém, reverter{, para o Estado, 
logo que fôr declarada a caduehbde da concessão, de 
C()nformidadc com a clausula lO. a 

Pà'lacio 1lo lHo uc Jaw~iro, em 2~ de Setembro de 1870. 
-Diogo Velho Cm'nkanti de Allmqncrqne. 

DECRETO N. ~üO:i- DE 2U DE SETimnno Dii; 1870. 

Declara de segunda cnt1·ancia a Comarca fieS. ncnto dos Pcl'izcs, 
crcalla na Provinda do l\lal'auhão. 

Hei por bem. em execução do artigo p~·imciro da He
~olução n. o mm de 28 de Junho dr, i8ti0 c artigo ui ti mo 
do Hrgnlamcnto n. 0 687 de 26 de Julho do mesmo anno, 
Decretar o scguin te: . 

Artigo uni co. Fica dccl:lrada tlc segunda cn trancia a 
Comarca de S. Bento dos Pcrizcs, ultimamel\tC cre:Hla 
na Província do Maranhão pela Lei TI.

0 877 A de 3 de 
Junho do corrente anno. · 

O Barão de 1\luri tibíl, do l\Icu Conselho, Ministro c Se
cretario de Estado interino dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
d~ Janeiro, em vinte nove de Setembro de mil oito
centos e setenta, quadragcsimo nono da Indcpendencia 
c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Barão de ltfuritiba. 



F:XECUTIYO. 

DECRETO N. 4GOG - DE 2U DE SETEMBRO DE 1870. 

1\Iarca o ordenado do Promotor_Publico õa Com:ll'ca de S. Bento 
dos rcrizcs, na Província do 1\laranh~to. 

Hei por hem, em execução do art. 23 da Lei n.o 2Gl 
do 3 de Dezembro de i81i, Decretar o seguinte: 

Ar·tigo unir.o. O Promotor Publico <la Comarca de S. 
Bento dos Perizcs~ crea!la na Província do 1\lar:mhão pela 
Lei n.o 877 A de :l de Junho do corrente armo, vaucerú 
o ordenarlo de 800t)OOO. 

O Barão dP 1\luritiba, flo Meu Conselho, Ministro c Sc
rrrtario dt• Est:ulo interino dos Ncg-ocios da Justiça, 
ac;;sim o t1•nha entendido c faça executar. Palaeio do 
l\io dl' Jarwiro, em -\'intc nove de Srtcmbro de mil 
oi lOCl'll tos I' sctrnta, quatlragcsimo nono da lndcpcn
drncia c do Impcrio. 

Com a rnhrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Barão de JJfuritiba. 

DECRETO N. 4607-DF: 14 DE OUTUBRO DE 1870. 

Concede privilegio a Carlos Fleniss c Carlos Lir11le par:1. usarem 
de uma tmassa cuprca, de sua invcnção,(deslinada a prescr·
var o ferro do cos-tado dos navios ;da oxidação e incrustações 
marinhas. ·--- ·-· 

Atten(lendo ao que l\le rcqucrêrão Carlos Flcuiss c 
Carlos Linde~ e de conformid;ule com o parrccr do 
Conselheiro Procurador da Corôa~ Soberania c Fazenda 
Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilcgi<9 por Ui 
aHnos para nsarem de uma mass.1 cuprca, de sua in
venção, destinada a preservar o ferro do costado dos 
navios da oxidação c incrustações marinhas. 

Jcronymo José Teixeira Junior, ~lo Meu Conselho, 
)linistro e Secretario de Estado dos NcgoGios da Agri-
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cnl tu r a, Commcrcio e ULras Publicas, assim o tl·nha 
<'Hleudiuo c far.a executar. Palacio do lHo de Janeiro, 
em quatorze dÓ Outubro de mil oitocentos e setenta, 
<juadragc::;imo nono tla lmlepcnucnda c do ltnperio. 

Com a rubrica tle Sua Magc~Lade o Imperador. 

Jcr'onymo José Teixeira Junior. 

IH~CilETO ~L Mi08- f)~; 1:) DE OUfUBlW DE 1H70. 

Ah1'e ao .:\liuisterio da Agricultnra, Commcrcio e Obras l'u
ulieas um en.:tliLo cxtraurtliuario de 3.31ia:!J.:WSOUO para a.; 
dcspel;ts eníúa estrad:.L de feno tle H. Peltro'. ll 110 cxcr
dó) tk 1Si0-1S'ii. 

Sendo insuíliricnk-; a con.si.~~·n:u;~io yol.ada no~ 11, 
J.l'l. K." da Lt•i H." l7Ui tlr~ 2>3 de .Junltu tlc•sle anuo., t' o 
~llt.nnenlo constante dt~ igualtnragrapho e artigo da dt~ 
11." 18:~l) de ':!.7 de Selt·mbro ultimo, para asdP;.;pt>~as da 
verha- Estradt de ft'l'l'tl de JJ. Pedro li- no t'\en:ieio 
dt~ l-870-lH7l: liPi por bem, na r.oufurmitlatle tio~ :J. '\ 
art. 'i,." tla Lt~i n. ~ ~j~~, deU de Sdemllro de u;;;o, e Oll

Yilltlu o Cou~elltOtlc Mini:->tros, ahrir um t.:redilo extraur
dinario de 3.:JU:J:H~i!);)OOO p:ua a 1Ilt'IH.:ionaua verba; 
Ut:vendo éSla rnetlitb ser levada opporlunamenle ao co
uhccinwnto da A:-:;:-:;<~mldéa Gl•ral. 

Jeronymu José Tt~ixcira Junior, do l\len Conselho, 1\lí
nistru c S1•crdario de~ Estado dos Negoeios tla Agricul
tura. Commercio e Obras Pt~hlic:.~~, a~sim o tenha ell
tenditlo c r~u;a t•xccutar. Palat:io do Hio de .Janeiro_, em 
quinze de Ouluhro de mil oitoce.nlo;.; c seleuta, quadra
gesinw nono da lllllcpcndeuda e do Imperio. 

C•)Jll a rubrica de Sua l\bgestaclc o Imperador. 

Jeronyma José Tei.xcint Junior. 



F.XECUTl\'0. 

Dcmon.,h•nção ela tl("spt"za feita c pm· fazer f'CUft :1 cs
tl•acla de ft':t'rO de 1), (»edro (( dur•anfc O achm( ('XCI'• 
eiclo tlc tS.,.D-fS7t. 

f .a divi~ão. 

Importanr.ia. da dP!'peza feita 
~om o pessoal da :~dmiui~· 
tração central dnrantA os 
mrzP~ de Julho a S<Jtemhro 
de !870 ..•........•..•.• 

Dit!l a fazeratéofirn doexer-
(~icio •••...•.•.•••••••.• 

Dita da de~peza f~ita eom o 
matgrial no almoxarifado 
pua diversos ~erviços até 
o referido mez de Setem-
bro ...••.•..•..•...•.•.• 

Dita a fJZer até o fim tlo exer-
cício ••••••..••••••••••• 

2. a divb~o. 

Importancia da desp'.:lza fPita 
com o pessoal do traftlgo 
propriamente dito , con
tanao o augmento das no
vas linha'3, durante os me
zfls de Julho a Seten1hro jú 
e i todos .............••••• 

Dita a f<1zer até o fim do exer-
cicio .................. . 

Dita da dcspc1.a feita com o 
m1terial, idem idem até 
Setembro ......••.••..•. 

Dit1 a fner até o fim do exer-
cício ............•••...• 

Dita da despeza feita com o 
pessoal para a conclusão 
tias nova~ obrns na linha 
aberta ao trafflf:O, taes co
mo: estaçilo da ct.rtr., ar
mazens, ofll~inas, accom
modações para o serviço 
da tri:lcção e armazens de 
depositos, até SRtPmhro ... 

Dita a fazer até o tlm do cxa· 
cicio ........•.. - ...... . 

Dita da despeza f.~ita com o 
material resrenivo até o 
mez de Setembro .••..... 

Dit<l a fazer até o fi rn do exer-
cício ......•.....••••..• 

8:~39Si70 

Gl: 7G08ü30 

s:7G9nrao 

n21 :230/1390 

f GO: 039nrna 

t.519:960SÕi9 

48:834N68~ 

~71: tm>n3ts 

3;)~371~~00 

iM:628~500 

GOO: OOC ~00 O 
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3. a divisão. 

Prolongamento da estrada. 

Importancia da despPza com 
u J .. H~ssoãl de "ngenheiro~ 
para eoncluir-se a J.a sec
ção até Porto Novo do Cu
:uha, e da parte da 4:." scc
ç~odo Pirahy á Barra Man
sa, .,studos de prolonga
mento, e continu11ção das 
obras além da Barra .Mansa 
até a Cachoeira, durante 
os mezes de Julho a ::)etem-
Lro..................... !5:033~732 

Dita a fazer até o fim doex:er
cicio.................... i5~:9GC~268 

Dita da despeza a fiizer cem 
o material, como trilhos, 
pontes , etc. . . . • . • • • • . . . • 400: 000~000 

Dita da despeza feita em di-
versos serviços por em-
pnitadas até Setembro... H8:945nt73 

Dita a fazer até o tim do exer· 
cicio.................... i.7ll:05U8!7 

------------------ ~.4,0o:ooono6o 

Credito da Lei n.o l764 de ~8 
de Junho de 1870, § ll 
art. 8.0 

••••••••••••••••• ~.000:000~000 
Dito da de n.o 1836 de 'J.7 de 

Setembro ultimo, iguul pa-
ragnpho e artigo........ 3!&,:0;}0,';000 

5.400:0008000 

----- 2. 03\: 050~000 

Deficit.... 3.365:9508000 

Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de Outubro de 1870.-Je· 
ronymo José Teixeira Jtmio1·. 
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DECRETO N. ~609 - DE {5 DE OUTUBRO DE !870. 

Abre ao :\Jin'sterio d:t A~rir..ultura, Commcrcio e Obras Publicas 
novo credito extrao•·dinario de 92iS:827St~ para occoner ás 
despeza~ ro m ..ctesirãiEi(fé7erro de D. Pedro 11 PttrtencenLes ao 
exercicio de 1869-1870 •. 

Não sendo sufficientes.a consignação votada no § tt 
art. 8. o da Lei n. o 1507 de 26 de Setembro de 1867, e a 
quantia de 2.40i:220tS~67 constante do Decreto n.o 4\74 
de 14 de Fevereiro do corrente anho, para as despezas da 
verbl_:_Egtrada de ferro de O Pedr·o li-pertencente 
ao exercício de 1869-1870 : Hú por bem, n1 confur
mid:lde do ~ 3. o art. 4. o da Lei n. o 589 de 9 de Se.tem
bro de ·t850, e tendo ouvido o Conselho de Ministrús, 
abrir novo credito eltraordinario de 9t5:8:!7 ~650 para 
fazer fJcc ás mencionadas despezas, devendo esta medida 
ser levada opportunamente ao conhecimento da Assem
bléa Geral. 

Jeronymo José Teixeira Junior; do .Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em quinze de. Outubro de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da lndependencia e do Imperio • .. . ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jeronymo José Tei:xeit·a Junior. 

Demonstração da despeza eom a _Estrada de ferro de D. 
Pedro 11, perteae6nte ao éaerelelo de t868-t.870. 

Importancia dd despeza no 
t.o ~eme~tre do exArcicio, 
C·•rno consta do Decrf:ltO 
n.o .\47fa, de f&, de Fevere1ro 
dll 1870 •.••••••••••••••••••••••••••••••• !. (.75: :!~08&.67 

Dita da que é relativa ao !. • 
semestre, pelo modo se-
guinte: 

PARTI!: 11. 67 
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t.a divisão. 

Jmportancia da de~p~za com 
o pe:;:soal da administração 
central.. . . • . . • . . . . • . . . . ~H: ~t>~t,Si! 

Dita do ma teria I no alrno~a
rJfado para d-iversos ser-
viços. . . . . . . . . • • . • . . • . • • ~39: 369bt169 

2.a divisão. 

lmportancia do pe~soal_do 
trafego ...•....•..•..... 

Dita das obr.~s novas do me~-
mo, e material ......... . 

a.a divisão. 

lmportancia do pes~oal de en-
genharia .•........•..••• 

Dita das obras de prolonga
mento da 3.a e ~.a secções e 
material .••..•..••••••.. 

709: 3õi/J301l 

8! : 8871J3.97 

9~:980~0~l 

t.lõ0:738h007 
------ t ~q.~:7t~co.z~ 

Fretes, desc~rgas, etc.. . . . • . i 71: ~551•7i)9 
Uespezas d tversas.. . . . • • . . • 7: ~911)~7t . 

lmportancia do cred ilo*po~to 
na dt:>J, gar.ia do thesonro 
em Londres, para acqui· 
s1ção de circulos de rodas, 
de conformidade com .o 
A viso de 6 de Abril ul-
tamo .....••.•••••.......... 

CrediLo d~1 Lei n.o tõ07 de ~6 
• de SetPmbro de t~67 (§H 

art. 8 °)................. ~.OOU:0(0$000 
Dito do Deereto n. o 4.~7' de u. 

de Fevereiro de lS70..... ~-lt07:~~U~\67 

Deficit ....... . . • .. • ..... • ............ ' ' .. . 

7t:õ008UOO 

5 333: 0&8/H t 7 

~-~07:i~0,54:ôi ------
9~5: s:n IJ650 

Palacio do l\io de Janeiro, em H do Outubro de 1870.-Jer·c· 
nymo José Teixeira Junior. 



EXECUTI\'0, 

DECRETO N. MHO- DE HS DE OUTUBRO)E 1870. 

Approva a nova alteração feita ao ~u·t. 33 dos estatutos da ,Caixa 
de economias da Cidade da Bahia pela assembléa gerafd.õS 
respcétivos acéiõnisi'âs~ 

Attendendo ao que Me rept·esentou a direcçâo da Caixa 
de economias da Cidade da Bahia, f! Tendo Ouvido a Sec ... 
ção de Fazenda do Conselho de Estado: Hei por bem Ap
provar a deliberação da assembléa geral dos accionistas 
da mesma Caixa, de alterar novamente o art. 33dos seus 
estatutos, reduzindo à tres o numero dos dire~tores com . 
que ficou em virtude do Decreto n.o 3133 de 31 de Junho 
de 1833; com a clausula, porém, de ·ser a substituição 
annnal delles feita na razão do terço respectivo. 

Francisco de Salles Torres l{omem, Conselheiro de 
Estado, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda· e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, aos quinze 
de Outubro de mil oitocentos e setenta, quadragesimo 
nono da lndependencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Frrmcisco de Saltes Torres lloniem. 

- -·--
DECRETO N .. 4-Gll- DE 17 DE OUTUBRO llE ·1 870. 

Approva a reforma feita em alguns dos artigos dos :Estatutos 
da Sociedade Portugueza -Amor á l\lonarchia- estabelecida 
nesCà córie. - ~---- -

Attendendo ao que representou a Dircctori.1 da So
ciedade Portugueza--- Amor á Monarchia - estabele
cida nesta Côrte, e de conformidade com a Minha Im-
perial Resolução de ti do mcz p1·oximo passado, to _ ~ AM ~I) 
sob parecer da Secção dos N egocios do ImP. -c()Q \)t-- \J ' · • i. 
Conselho de Estado, exarado em Consulta ~~ ... 'de 

~\ 
cti--
---O"::) 

<..,c 
.. <,". 

r·~ -'-~ . _..., 

ot--:~>' 
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Agosto ultimo, H~i por bem Approvar a reforma fPita 
em alguns dos artig-os dos E~tatutos da mesma Sodc
dade, ficando as alter·aç."ir~ que ~e tiverem de f1zer su
jeitas á approvação do Govet·no Impertal, e devt·ndo-se 
passar a competente C 1rta para servir-lhe de titulo. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Cl)nselho, 
MiniBtro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo 
de Janeiro, em dezasete de Outubro de mil oitocentos c 
setenta, quadragesimo nono ·da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Alfredo r:orrêa de Oliveira . 

Reforma dos Estatutos da Soeiedade Portugoeza-Amor 
á ~lonarchia e Beoe&cente. :-r 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE. 

Art. 1.° Com o titulo de Sociedade Portugueza-Amor 
á Monarchia c Beneficente-é instituida uma ·associação 
de Portuguezes nesta Côrte, com o fim de solemnizar· o 
anniversario natalício de S. M. F. o Rei tle Portugãl. 

Paragrapho uuico. E' a divida que og Portugurze~ 
ausentes do p:t trio lar pagão a sru excelso Rei, a qurm 
con<:.itlerão como o susten taculo d 15: i nst itu iç·ié" pa trias. 
da digniJadc, intlependencia e fl'lic.dadc dJ N .ção Pur· 
tuguew. 

CAPITULO 11. 

l'.\TRIMONIO E RECEITA DA SOCIEDADE. 

Art. 2. o A receita da Sociedade é composta: 
~ 1 . o Das entradas e mensalidades pagas pelo~ soe i o 



&UCUTiVO. 

§ 2. 0 Dos beneficios e donativos feitos á !;ociedade. 
~ 3. 0 Do jur·o do dinheiro disponível, que será posto 

a render em lugar de segurança. 
Art. ·:J.o U patrimouio da ~u3ied1de será feito: 
§ '1, 0 0Js donativo:; para e:-;se Um. 
~ 2. o Do accn.·scimo da reeella soure a despeza. 
§ 3. o De algum produeto de loteria legal. 
Art. 4. 0 O patrimonio da sociedade não será inferior 

a ~:000~000 logo que possa attingir a essa somma. 

CAPITULO li I. 

nos SOCIOS •. 

Art. t>. o Serão socios ctTcctivo~ todos aquelles por
tuguezcs (inclusive senhoras) de moralidade e credito 
que forem propostos á directoria por qualquer socio; 
se, porém, por qualquer motivo a Directol'Ía entender 
que não deve admittir ao gremio da Sociedade aJgum 
dos propostos, poderá recusar-lhe o diploma, a tim de 
haver J1a rmonia na As~ociação. 

Art. 6.° Cada socio entrará para a caixa da Sociedade 
com a quantia de 1060JO no a~.: to de receber o diploma. 

Art. 7. o As mensalidades serão de 16000, pagas em 
triml·strc. 

Art. 8. 0 Os socios que propuzerem trinta membros 
para a Sociedade, c aquetles que prestarem serviços ou 
fizerem dona ti vos vai i os os no entender úa Directoria, 
1icaráõ istJntos .do pagamento de mensalidades, sendo 
conside•·ados socios benemeritos, com direito á cargo 
de eleição. 

Art. U. o Os soei os que requererem o auxilio da 
Socit•llade, sPrão a Ltcndillos logo que e lia disponha de 
recur-os ou funJos Je re~erva para esse tim. 

Ad. 10. 0.; C:lvaLJeiros est1angeiro~ que, pela sua 
sab ·dor ia, oH !'la..; genl~ro~as, ou serviçiJs relevantes, 
cun:·orrerelll p: i ,l a p;·ospendaJe Ja A::soeiação, serão 
IlOilll'atlo.-> rne;uh. os llo:wral'io!'\. precedelld ~ á sua no
meação a proposta da Directoria t'ffi sessão plena do 
Conselho. 

Art. U. A Di rer,toria nomeará tamhern socíos cor
re~pomlent··s ;;quelles Portuguezes ou estrangeiros 
cujos serviços e sa~er sejão de apreço para a Sociedade. 

Art. 12. Aos sorios compete: 
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~ 1.° Fazer parte da assembléa geral, discutir, votar 
e aceitar os cargos para que forem eleitos, exceptuando 
aquelles que não tenhão satisfeito pO'l' mais de um anno 
as suas mengalidades. 

§ 2." Assistir aos festejos que a Sociedade fizer na 
fórma do Cap. I. o art. 2. o . 

§ 3. o Pt·otegerem-se mutuamente. 
Art. t3. Perdem o direito de socios: 
§ t. o Os que não pagarem as suas mensalidades por 

mais de um anno. 
§ 2. 0 Os que, no entender da Directoria e Conselho, 

praticarem acções que desdourem a Sociedade, não ~enfio 
á estes em tempo algum pcrmittilla a reentrada . 

..., 

CAPITULO IV. 

DA ASSEMBLtA GERAL. 

Art. 14-. Os socios reunir-ie-hão em assembléa geral 
ordinaria logo que estes Estatutos vierem approvados 
pelo Governo Imperial, para eleger Directoria c Con
selho ; e depois duas vezes por anno, sendo a primeira 
no mcz de Março, e a segunda quinze dias depois. Ex
traordinariamente, quantas vezes a Directoria julgar 
necessario, ou fôr requerido por um quinto do numero 
tios socios resident.es na côrte. 

Art. !5. As reuniões da assembléa se farão no dia_, 
hora e lugar designados pela Directoria, devendo ser 
annunciadas com antecedencia, pelo ·menos de quatro 
dias em alguma das folhas diarias da côrte; se passada 
uma hora, não estiverem reunidos mais de teinta so
cios, será este numero considerado lrgal, e a assembléa 
poderá deliberar. 

Art. :16. Não ehegando a reunir-se o numero de so
cios no artigo anterior indicado, far-sc-ha nova convo
cação~ c nes~a reunião deliberará ~ asssemlJléa com os 
que estiverem presentes. 

Art. 17. E' da compctcncia da assembléa geral o 
seguinte: 

§ L o Tomar conhecimento do relatorio e balanço 
annual que tho fôr apresentado pela Directoria, e eleger 
uma commissão de tres membtos para o exame de 
contas, tendo esta commissão de apresentar seu:; trnha· 
lhos na reunião seguinte. \ 
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~ 2. o Discutir e deliberar sobre os assumptos que 
pela direcção e cómmissão de contas forem apresen
tados ã sua deliberação ou cqnhecimento. 

Art. 18. Nas assembléas extraordinarias só se tratará 
dos assumptos para que tiverem sido determinadamente 
convocados. 

CAPITULO V. 

SECÇÃO I. 

Art. HJ. A Directoria será composta de Presidente, 
Vice-Presidente, 1. o e 2. o Secrctarios, Thesoureiro, seu 
adjunclo~ e Síndico, não podendo funccionar sem esta
rem presentes pelo menos quatro de seus membros. 

Compete-lhes : · 
. § Lo Trabalhar especialmente para o engrandeci
mento da Sociedade~ ·velar seus interesses e repre
sentai-a em todos os seus actos: manter e velar por 
Reus direitos, cmnprinwnto da lei e regulamento que 
a regem. . 

§ 2. • Nomear para o serviço da Sociedade as pessoas 
precisas, dando-lhe ordenado, ou uma porcentagem. 

§ 3.° Fazer os regulamentos internos, que serão su1J
mettidos á deliberação do Conselho. 

§ 4. o Organizar o relatorio annual da Sociedade para 
ser presente na primeira reunião da assembléa geral. 

~ 5. o Conhecer o estado da caixa da Sociedade nos 
trimestres, ou quando julgar preciso. . 

§ 6.° Convocar a assembléa geral com antecedeneia 
de quatro dias. 

§ 7. o Reunir o Conselho quando o julgar convenient{'. 
~ 8. o Expedir os diplomas aos soei os e eliminar os 

que incorrerem no art. 13 e seus paragraphos. 
Art. 20. Compete ao Presidente : 
~ t. o Convocar a assembléa geral, pr0sidir ás sessões~ 

e regular os respectivos trabalhos. ' 
§ 2. 0 Apresentar á assembléa o relatorio de que trata 

o art. 19 § 4. 0 

Art. 21. Compete ao Vice-Presidente: 
Paragrapho· unico. Substi fui r o Presidente em seus 

impedimentos. . --- -· fi~ l'i 1 P. .... ·· 
. Art. 22. Comp~te ao Lu Secretario: )... \)~ \JI'\1! t !,~, 

Pal'agrapho um co. Todo o trabalho e exped · n)~~ 
~\.~'\ 

,~ 
'b~' 

, ---: 
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sessões~ do~ fpstejos e da secretaria, convocar por or
dem llo P1·e~idente a Directoda e Conselho. 

Art. ~3 CJmpete ao 2. 0 Secretario: 
Paragrapho unico. Ajudar o Lo, e substituil-o na 

falta ou impPdimento. 
Art. 2~. Comprte ao Thesoureiro : 
§ f. o Arrecadar todos os dinheiros e valores que 

pertenção á Sociedade, cumprir o determinado no art. 2. 0 

§ 3. 0
, pr·estar contas á Directori;l na confonnidat.le do 

art. !9 ~ 5. 0 

~ 2. o Satisfazer :~s vrrhas da despeza da Sociedade. 
Art. 25. Compete ao Thesoureiro :1djuncto: 
Paragrapho unico. Substituir o Thesoureiro em to

das as suas faltas ou impedimentos. 
Art. 26. Compete ao Syndico todas as syndicancias. 

CAPITULO YI. 

SECÇÃO 11 . 

.. 
Do Conselho. 

Art. 2i. O Conselho é composto de dez membros e 
só funcciona junto com a Directoria, não podendo 
estar constituído sem estarem presentes seis de seus 
membros. 

Compete-lhes: 
§ L o Auxiliar a Directoria nos seus trabalhos, e tra

balhar igualmente para o augmento da Sociedade. 
Tomar parte nas discussões e deliberações que hou
verem. 

§ 2. 0 As vagas de seus membros serão substituída:-; 
por seus immediatos na ordem da votação, que são os 
supplentes. · · 

Art. 28. Os membros da Directoria e Conselho que, 
não comparecerem tres vezes consecutivas sem causa 
justificada, ái-1 sessões p1ra que forem convocados, serão 
considerados•como tendo resignado os lugares; dado 
este caso serão cHamados os respectivos supplentes, r 
estando o numero destes esgotado, proceder-se- h a :l 
nova e especial eleição para o~ lugares dos resigna
tttrios. 



EXECUTIVO. ll37 

CAPITULO VII. 

-D.\S DE~EFICENCIAS AOS SOCIOS. 

Art. 29. Tendo a Sociedade soei os, medicas c advo
gado que prrstão gra tis seus serviços, os ~o cios que 
precisarem derem recorrer á secrstaria da Sociedade 
para se apresentarem aos mesmos munidos de um do:. 
cumcnto p:1ra serem attcndidos. . 

Art. :JO. Logo que a receita da soGiedade pcrmitta, 
c qnc haja além do patrimonio quantia suflleiente para 
um rateio, este será feito á sorte entre os socios que ~ 
pedirem. 

Paragrapho unico. O rateio será chamado- Rateio 
heneücen te. 

Art. 31. Este rateio tem por fim dar entrada a socios 
portuguezcs para a Soeiedadc Portugucza de lleneli
ceneia, pagando-lhes a joia e diploma €JUC serão en
tregues no auniversario natalício de Sua l\lagestade 
Fidelíssima o H1d de Portugal. 

Art. 32. H.eceuidos os pedidos dos socios com 1» dia.s 
de antecedeneia, o Sywlico indicará quaes os mais nc
cessitauos que serão admittidos com approv3ção 1la 
Directoria, e encerrados o~ nomes em uma urna, pro
ceder-se-ha a sorteio. 

Art. 33. Só sahiráõ sorteados quantos a Dlrectoria 
tiver designado de accórdo com as forças financeiras 
da Sociedade. . 

Art. 34. A Soeicuadc coadjuvará tambcm os soei os 
necessitados que por motivo uc molcstia precisarem 
retirar-se p:1ra sua patria. 

CAPITULO VIII. 

DAS EtEIÇÕES. 

Art. 3tí. A eleição da Directoria e Conselho será feita 
logo que os presentes Estatutos sejão êtpprorados, c tanto 
a Directoria como o Consellw funccionaráõ cor~.secutiva
mente um uie11nio. 

PA.RT8 Il. 68 
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Art. 3G. As eleições serão feitas por maioria relativa 
dos votos presentes, não sendo recebidas na votação 
li~tas impressas ou li thographadas. 

Art. :n. Havendo rcjeü~ão anterior á posse dos cargos, 
proceder-se- ha para elles á nova eleição. 

Art. 38. A administraçâo será investida de seus res
pccti vos cargo:; dcn tro de oito dias depois da eleiçãí'. 

CAPITULO IX. 

JJISI'OSIÇÕES G ElL\ ES. 

Art. 39. A Sociedade arranjará dons ou tres bene
ficios annuaes nos thca tros desta cOrte. 

§ 1.0 O prollucto ser_á para augmento do patrimonio 
da Sociedade. 

§ 2. o CollsPgnindo tres beneficios, o prodncto do ter
ceiro será oilcrecido á Associação Brasileira de Benefi
cencia que Sua Mage~tade o Imperador designar. 

Art. 40. E' inalter,avel a disposição consignada no 
art. 1.0 que constitue o fim da installação da Sociedade. 

Art. 41. Heconheccndo a Directoria, em sessão do 
Conselho, o augmento ou reforma de alguns artigos aos 
.Esta tu tos, poderá su bmettel-a á assembléa geral. A re
forma ou innovação destes Estatutos não serâ posta em 
cxecu1;ão sem prúvia autorização do Governo Imperial. 

Al't. 12. 0.:. socios que quizerem entrar remidos pa
garáõ por uma só vez a quantia de 801)000. 

A~·t. q:J. No cnso de dissolução da Sociedade e ha
vendo p1 tri monio, este ser;'t ::~pplicado a uma instituição 
1Wll1:1i1i t:;r i1 rort ug·ucza que será c:-colhida, votada e 
a !JPrJvaúa em assembléa geral convocada para esse fim, 
sen.1o pt\3r.iso que compareça a mnioria absoluta dos 
socios que a soeiedallc tiver. 

Rio de Janeiro, i O· de Fevereiro de 1870 .-Antonio 
.. Mar{!l tios Santos Bandeira, Presidente.-!. T. Albano 
de Amnritn, Lo Secretario. 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. 4612- DE 19 DE OUTUBRO DE {870. 

Concede á companhia Pernamlmco §.tr.eet R~ihy~y a!JlOrização 
para funccion:1r no· ·üúperio. 

Attendendo ao que Me requereu a companhia Per
nambuco Strect Railway, estabelecida na Cillade de 
New- York e devidamente representada e de conformi
dade com a Minha lmmediata Resolução de 12 do cor
rente mez, tomada sobre o parecer da Secção dos Nego
cios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de 4 do mesmo mez, Hei por bem Conceder-lhe a 
necessaria autorização para funccionar na Capital da 
Província de Pernambuco, a fim de incumlJir-se da 
construcção de um systema de carris de ferro que 
ligue a Cidade <lo Recife com seus suburhios, nos 
termos do con trac to celebrado com a Prcsidencia da 
rcferiua Província em 19 de Março do presente anno ; 
t1canuo sujeita a mencionaua companhia ás posturas <la 
respectiva municipalidade e ás leis e regulamentos bra
sileiros quanto aos actos praticados no Imperio. 

Jeronymo José Teixeira Junior, do ~leu Conselho, 
:Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça_ executa r. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezanove de Outubro de mil oi tucen tos c setcn ta., 
quadragesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magos ta de o Imperador. 

Jeronymo José Teü;eira Junio1·. 

DECRETO N. ~613- DE 19 DE OUTUBRO DE 1870. 

Concede ao Desembargador Henrique Jorge Rebello e Domingos 
Jose Antonio Rcbello autorização para incorporarem uma~om
panhia ue~pesca, salga c sécca de méros, garoupas e bal~as. 

Attcndendo ao que 1\le requerêrão o Desemh~rgador 
Henrique Jorge Rebello e seu irmão Domingos José An
tonio Rebello, e conformando-me~ por Minha Immcdlata 
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Resolução do 12 do corrente mcz, com o Parecer da 
Secção dos Ncgoeios do Impcrio do Conselho de Estado. 
exarado em Consulta de 4 tio mesmo mez, Hei por bem 
Conceder-lhes autorização para incorporarem, dentro 
do prazo de · tres annos, uma comp<mhia, com o funuo 
soeial de 800:000~ e a séde na Capital da Província da 
Bahia ou na Cidade do Rio de Janeiro, destin:1cla á PQ'ga •. 
salga e sécca de méros,garoupas c ba]óàs,na zona comprc-
11Cndida entre a latitude de i3 a i9 gráos, sul; assegu
rando á referida companhia o usofructo das ilhas dos 
Abrolhos, sem prejuízo do pharol estabelecido na de 
Santa Barhara, c os favores constantes do Decreto n. o 87G 
do lo de Setembro de l85G, excluida, porém, a garan
·tia de juros de que trata o§ L o do art. Lo do mencio
n~do Decreto. 

Jerenymo Josó Teixeira Junior, do l\lcu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, assim. o tenha en ten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro~ em dc
zanove de Outubro de mil oitocentos e setenta_, qua
dragesimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica ele 5ua Magcstade o Imperador. 

Jeronymo José Tci3;,eira Junior. 

DEGHETO N. 46l'i- DE l9)E OUTUBRO DE 1870. 

Concidl) ~ associação dr.amatlca Limcirensc autorização para 
· funcdonú.e ~q)p-rova scusJestatt!los. 

Attcndenclo ao qué Mercquercu a associação drama
tica Limeinmsc, devidamente representada, que se pro
põe construir um theatro para cspectaculos dramaticos 
na cidade da Limeira, Província de S. Paulo, c de con
formidade com a Minha lmmcdiat::t Hcsolução de 12 do 
corrente mez, tom~da sohre parecer da Secção dos Nego
cios do Irnperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de l~ de Setembro proximo tindo, Hei por bem. 
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Conceder-lhe a necessaria autorização para funccionu e 
approvar os respectivos és ta tu tos com as modificações que 
com este baixão, assignadas por Jeronymo José Teixeira 
Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
J>ublicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
J>afacio do Rio de Janeiro, em dezanove de Outubro de 
mil oitooen tos e setenta, quadragcsimo nono da Inde
pondencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joronymo José Teixeira Junior. 

Motllficaç6es a que se refere o Decreto 
n.o 4814 desta data. 

Nos arts. 8. 0 e 3í ~ 6. o~ declarar-se que fica depen
- dente de autorização dCl Governo Imperial o augmento 

do capital da companhia. 
Nos arts. 33, t>O § 1. 0

, t>2 ~~ 1. 0
, 3. 0

, õ. 0 e 6, 0 e õ3 § 
3. O, expressar-se que fica- prohibida a entrada de mem
bros da direetoria na formaçãs da mesa da assembléa 
geraL 

Nos arts. 3. 0
, 3~ ~ 7. 0 e67, substituir-se a expressão 

-Presidente da Província-pela-Governo Imperial. 
Acrescentar-se o seguinte artig6: 
A companhia durar~t por tempo de trin t3. annos. 
Palacio do Rio de Janeiro~ em 19 de Outubro de 1870. 

-Jeronvmo José Teixeira Junior. 

Estatutos da associação dramalica Limeirense. 

CAPITULO I. 

Da aiisociação e seus fins. 

Art. t. o Fica creada na cidade da Limeira, desde f. o de 
Marco de t870, época da terminação d~ guerra que o ·nrasil __ 
sustentou contra o Paraguay, uma soctedade auonyma, ::.----- ---..... 
nominada-Associação Dramatica Limeirensc. ~/~; \)~ \jAMA,s>4 '\ 

/ ,~~~"" ;/:\\'"' 
v~ 

f!~')/ 
ll. co 
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Art. ~.o Seus fins são edificar um tbeatro, qu·~, com o nome 
de 'fbeatro da PJZ, 'symbolise o acabamento da guerra referi· 
da; zelar pela sua' conservação, e dirigir e regular os seus 
trabalhos e negocias. 

Art. 3. o A associação terá existencia de direito a~sim que 
f'slejão approvados estes estatutos pelo Presidente da Provín
cia, na fórma ~o art; !7, § 2. 0 do Decreto n.o 27H de i9 de De· 
zembro de 1860, e subscriptas pelo menos 320 acções. 

Art. (6. o A associação durará por tempo indeterminado. 

CAPITULO li. 

Do capital • 

.A ri. t;. o O capital da associação é de 16:0001000, dividido 
em &cções de 25~000. 

Art. 6. o A entrada da importancia das acções se effeetuará 
Jogo que a associação exista juridicamente. 

Art. 7. o O dinheiro que fôr senio arrecadadd, em virtude 
do que dispõe o artigo antecedente, será posto a premio em 
mão de pessoa abonada, donde se irá levantando á proporção 
das necessidades. 

Art. 8. 0 Se tornar-se necessario augmento de capital para 
a edificação do theatro, a assembléa geral dos accionistas po· 
derá autorizar nova emissão de acções. 

CAPITULO 111. 

Das ac-:ões. 

Art. 9. o As acções são titulas reJ')resentativos da parte ou 
partes do capital, que cada accionista subscrever. 

Art. tO. Ellas podem ser transferidas por qualquer modo 
válido em direito. 

Art. H. As transferencias serão feitas por averbamento no 
livro competente e á vista das acções e das partes contractan
tes, por si ou por seus procuradores, sem que haja nellas en· 
dosso. 

Art. U. No caso de perda ou extravio de uma ou mais 
acções, o directorio as substituirá por outras, que serão en
tregues a quem de jireito pertenção, depois de feitos os pre
cisos annuncios, e de adaptada:; as necessarias cautelas, para 
que fiquem completamen&e iuutilisados os titulos perdidos. 
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CAPITULO IV. 

Dos acelonistas. 

Art. 13. E' accionista toda a pessoa physica ou moral, que 
possuir seções, seja como primeiro proprietario, seja como 
ce,sionario. 

Art. U. O accionista que deixar de entrar na época de
terminada, e flepois de avisado, com o valor das acções que 
tiver subscripto, será advertido tres vezes pelo directorio; e 
se, apezar disso, não realisar o seu compromisso, será elimi
nadt> do quadro dos associados; do que se fará expressa 
menção na acta da reunião do directorio, em que essa deli
beração fôr tomada. 

Art. lã. Caso succeda ser o theatro alugado a companhills 
dramaticas, os accioaistas têm direito nos .alugueis á per· 
cepção.da parte proporcional ao valor de suas ac~,:ões. 

Art. 16. As pessoas que forem accionistas não estão, por 
esse facto, isentas de comprar os bilhetes de camarotes e pia· 
téa, de que precisarem, em toda e qualquer recita. 

Art. t 7. Todos os accionistas são obrigados a concorrer ás 
sessões da assembléa geral. 

Art. 18. Nenhum accionista terá direito de votar nas ses .. 
sões da assembléa geral, por acções que nàtl'nhão sido aver-
badas, na fórma do an. H. · · 

Art. 19. Havendo accionistas representados por flrm:ls 
sociaes, poderão todos os soei os que as representem assistir ás 
reuniões da assembléa geral, e nellas discutir, votando, porém, 
um só. 

Art. 20. Todos os accionistas são obrigados a aceitar os 
cargos para que forem eleitos. 

Art: 2 I. 0.; accionistas que forem reeleitos não são obri
gados a servir, sem que haja decorrido um mtervallo de des
canso, por tanto tempo 'J.Uanto o que servirão. 

Art. 21. Todo o acr.ionista tem direito, uma vez por mez 
e em dia designado pelo direclorio, de examinar pessoalmente 
os balanços, os livros da associação ou documentos della. 

CAPITULO V. 

Da administração geral da associação. 

Art. 23. A associação reconhece apenas dons poderes. a 
que incumbe todo o governo dos seus negocias: a assembléa 
geral e o directorio. 
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SECÇÃO I, 

·Da assembléa geral • . 

Art. ~'"· A nssemhléa· geral é a reunião de todos os ae
ci11uista~, ou prlo menos d~ um decimo delles. 

Art. 2;), A assemhléa geral, regtitarmente convocada e 
cnnstit.uida, reore~enta a totahdade dos acciobistas, e suas 
deeisõ; s são obrigatoriaR. 

Art. 26. A assrmldéa ~eral rennir·~f'-ha ordinariamente 
tflllos o" a unos, no t. o de Março, se for domingo ou dia S!lnto, 
ou, ni'ío o ~fmdo, no prim~iro domiugl) ou dia santo deg~e mez; 
P. PXtraordin'lfiamente todas as vezes que fôr convocada 
pelo direcrorio. 

Art. fj,7. Tambem ter:í lngu a convor.ação extraordinaria 
pelo dirtctorio, iempre que isso fõr requerido para flm de· 
~ignado por accionista~, que representem [)elo menos o nu· 
mero de vinte. 

Art. 28. 0:> votos na assemhléa gorai serão contados da 
mnnetra :scguinlA : 

Do uma nté quatro acções, um voto por c:~da arçl'ío. 
De quatro até vinte acções, nm voto ptr cada quatro. 
Não se contão~tos deste numero em diante. 
Art. 29. Não é permittido votar por procuração. 
Art. 30. Nas votações por escrutínio sMreto, o secre

tario, prflcedeodo á chamada pela lista dos accionistas, race
herá dellcs a çedula contendo no verso o numera de votos 
corre~pondenté ás acções que possuírem, e fazemlo logo a 
conferencia, a lançará na urna. 

Art. 31. Em cada sessão ordina.ria, o directorio apresen
tará ú assembléa geral o balanço das ccntas e o relatorio do 
anno findo. 

Art. 32. Apresentado e balanço e relatorio, a a~sembléa 
gera I elegerá uma commis~ão de exame de contas, comprsta 
de tn·s mPmbros, para dar seu· pan cer a respeito. O pa· 
rPcer da commis~ão, arompanh ado das peç::s !'Obre que ver
f ar, sPrá snjeito á discussão e a pproVPção dos ac.cionistas em 
a!'sPmhléa geral, que, para esse fim, se reunirá no domingo 
srguinte. 

Art. 33. A assembléa geral será presidida .pf'lo presi.dente 
do dirertorio, q»e tomará assgnto na mesa fómente Jom o 
secretario e thesoureiro. 

Art. 3'L A' :H5Pmhléa geral eompete: 
§ 1. o Eleger o din ctorio e seus supplentes, e bem assim 
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,.~ rjnA tiv{'rem dtl ~ubstituir os mémbros do directorio que 
rall:~cerem, ~e mudarem ou se demittirem. 

§ ~.) Delth~rar ~ re~olver sobre qualquer proposta do di· 
n·etorio ou dos aecinnistll~. 

§ 3. o Approvar o regulamento çue tem de reger a admi
nistração interna do tbeatro e a marcha dos espectaculos. 

~ 4. o Mandar proeeder a exames da administração, sem limi
tação alguma, nom~ando df'lrgados especiaes para esse fim. 

§ 5. o Ddiberar sobre a conv*'niencia de se applicarem, em 
ht~nefir,io do theatro. os seus a lugueis. 

§ ô. o Autoriz;~r e determinar o augmento do capital na 
f!'1rma do art. R. o 

~ 7. o nesnlvrr a modificação dos presentes estatutos, que 
fir.ará df~pendente da approvação do Presidente da Provincia. 

Art. :lã. As flAcisões sohre os §§ 6. o e 7. o do artigo nntece
'lPnte só ooder:lo ser tom:Hllls em assembléa geral. expressa~ 
lliHnte convoc~tda para tal fim, e por dous terços pelo meno3 
tlos ~or.ios pn~srnlf•s. 

Do directorio. 

Art. 36. Os n~goeios da n~soci1tção serão dirigiil0s ~ drr.l~ 
didog por um directorio, com l•lcnos poderes, composto de 
tinco m~mhro~. que se chamaráõ directores. 

Art. 37. Na mec;;fha or.cac;;ião flffi que fôr eleito o (]irrc" 
torio. se tratará da eleição de cinco supplentcs, qne substl" 
tuíráõ os; membros do dfrectorlo em seus impedimentos 
temp1rarios, como de mole:;tia, ausencia, etc. 

Art. 38. Nos impedimentos perpetuo~. Mmo de flllleci
m~nto. mudança ou demissã(l. se oroeederá á eleição de novo 
ou novos membros, que substituão os fallecidos, mudados 
ou demittidos. 

Art. 39. As funrções do directorio são gratuitas. 

Art. 40. Não po:ic~rão ~er conjunctamentA membros !lo di
rectorio e supplentes delle, ascendentes e seus descenrlentes~ 
sogro e genro, cunhados durante o cunhadio, parentes por 
consanguinidade até o segundo gr:ío, e socios de uma mesma 
firma socit> I. · 

Art. r.~,t. Tamb~m não poilerão ser membros do directorio 
e .'lnpplentes dei!P., aquelles que tiverem, quér directa, qnér 
indirectamente, interesse em algum contracto com a asso" 
ciação. 

Art. 42. () direetorio funccionará por Aspaço de dous annos .-- - , · -
a contar sempre do 1. 0 de Março. Não fica sujeito á est .14 (\J~ ~<lA r f 
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posição o primeiro directorio que se eleger, que funccionarfl 
sem alteração alguma durante a edificação do th€atro. 

Art. lJ,3. Para que possa o directorio funccionar é essencial 
a presença de tres membros pelo menos. 

Art. !a,~. O directorio reunir·se·ha ordinariamente no pri ... 
meíro domingo ds cada mez, e extracrdinariamente, todas 
as vezes que o EXijào os interesses da associação. 

Art. MS. As decisões do directorio serão ton.adas por maioria 
de votos. No caso rte empate, o presidente, além do seu voto, 
terá o de qualidade. ' 

Art. 46. O directorio tem o direito de repr esentnção contra 
qualquer decisão da a~semblé'l geral, qur, em sessão expres· 
samente convocada, a revogará ou confirmará, independente 
de mais recurso. 

Art. 47. Cumpre ao directorio: 
~ i. o Fazer todos os contractos neces~arios á construcção 

do theatro para fornecimento de materiaes, etc. 
~ 2 o Hepresentar a associação em todos os seus actos. 
~ :~.o ])r-mandar e ~e r demandado. 
§ !to. o Formular um rPgulamento, que prescreva n marcha 

dos trabalhos internos do the<•tro e de seus espectaculos. 
§ 5.~- Alugar o theatro a c~~~panhias clramaticas, que ::~s

sigaarao um termo, responsabdisaudo-se por qualquer damno 
que possão causar ao lheatro e aus rnovds, que lhes serão en
trrg-ues por meio de um inventario. 

§ 6. o Convocar a assembléa geral de accionistas, II'\S épocas 
m<-treádas e todas as vezes '{Ue parecer precisa uma convoca· 
ção Pxtraordinaria. 

§ 7. o Organizar, baseado nas contas qd9 prestar o thesou
reiro, o balanço e relator ia annnae~, que devem ser apresen
tados {I assernhléa geral, como preceitua o art. :H. 

~ 8. o Proceder a rigoroso exame na a.dministra~ão dcs di
rec..:torios findos, como prescreve o art. til. 

§ 9. o Assignar as acçõe_s e emittil-as,. no caso do art. 9. o. 
§ tO. Eleger o_secretarJO. e thesoure!ro d'cntre os accw

nistas que reunao as qualtdades precJ:-;as para taes cargos, 
e b·Jm assim quem os substitua em seus impedimentos pt}r· 
petuos. 

§ U. E:;;colher o deposito mais conveniente para os fundos 
da associação. 

§ 12. Fazer annualmente a distribuição pelos accionístas 
d(1's ~dugueis do theatro. 

~ 13. Formular e dirigir o p]Jno da escripturação da asso~ 
c i ação. 

§ 111. Tomar contas annualrnente e dar quit;Jção ao thesou
reiro, um mez antes pelo menos da ses:,ão ordinaria da as~ 
semhléa geral. 

§ !5. Decidir, finalmente, todas as questões, e regular. to
dos os negocios da así'ociação, salvu os que são da competen
da privativa da assembléa geral de accionistas. 
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CAPITULO VI. 

nos fuuccionarios. 

Art. 4,8. Ih ainda cs seguintes funccionarios: preshlente, 
secretario e thesoureiro. 

Art. 49. O secretario e thesoureiro tambem serão eleitos 
de d,)us em dou~ annos, e de modo que as suas funcções fin· 
dem na mesma época, em que Hndarem as do directorio. 

SECÇÃO I. 

Do presidente. 

Art. õO. Ao presidt~ntc compete: 
§ L 0 Presidir ás sessões da assembléa gernl e do directorio, 

e manter nel!as a ordem, suspendendo-as, logo que se tornem 
tumultuo~;ns·. . 

§ 2. 0 Nomear interin:}mente, d'entre os accionistas mais 
habilitados, quem sub•titua o secretario e o thesoureiro, em 
seus impedimentos temporarios. 

§ 3. 0 Assignar, juntamente com o secretario, todas as or
dens, correspondencías e resoluções da assembléa geral a di
rcctorio, bem como os contractos que com este se fizerem,. 

§ 4. o Dar todas as providencias, que, por sua urgencia, 
não possão esperar pela reunião do directorio, ficando em tal 
caso responsavel pelas medHas que houver tomado. 

§ 5. o Convocar o directorio toda~ as vezes que o exijão os 
interesses da associação, e dirigir os seus trabalhos. 

§ 6. 0 Numerar, rubricar, abrir e encerrar todos os livros 
da associação. 

Art. 51. O presidente serú substituído nos impedimentos 
temporarios pelos directores, segundo a ordem da votação; e, 
em igualdade de circum<;tancias, pelo mais velho, nos impe
dime~tos perpetuas se procederá como manda o art. 38. 

SECÇÃO li. 

DJ secretario .. 

Art. õ2. Sio attribuições do secretario: 
§ L 0 Assignar, juntamente com o presidentfl, todas as or· 

dens, ~orrespondencias e resoluções da assembléa geral e 'di~ 
rectorw, bem como os contractos que com este se fizerem~ 
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~ 2. o 'l'er em boa guarda os livros, papeis e mais objectos 
concernentes á associação. 

§ 3.° Fazer toda a escripturação da associação, inclusive o 
expediente e correspondencia da mesma. e l&vrar em livros 
especiaes as actas das sessões da assembléa geral e do direc· 
torio. 

§ -1.° Fazer o registro nominal dos accionistas, e bem as· 
sim a averbação das acções transferidas. 

§ 5. o Servir nas sessões da assembléa geral e do directorio, 
porém sem poder discutir, nem votar nas deste. 

§ 6.0 Proceder ao chamamento dos accionistas para as reu
niões da assembléa geral, e ao dos membros do directorio, 
para quo possão ter lugar as suas sessões. 

SECI]ÂO lU· 

Do thesou,reiro. 

Art. 5J. Ao thesoureiro incumbe: 
§ f. o Arrecadar os fundos da associação, pol-os em mão da 

pessoa que o directorio escolher, e applical-os segundo as in:s· 
truções do mesmo directorio. 

~ 2.0 Ter a seu cargo o livro de receita e despeza da asso
ciação. e. fazer a escripturação delle. 

§ 3.° Fazer parte da mesa nas sessões da assernbléa geral, e 
nstiistir ús reuniões do directorio, sem poder discutir, nem 
votar. 

§ t1.o Apresentar annualmente ao directorio, um mez pelo 
menos antes da sessão orúinaria da asscmbléa geral, uma couta 
da receita e de:;peza da associação. 

CAPITULO VII. 

Das eleic;ões. 

Art. 5~. A eleição dodirectorio e seus supplentes terá lugar 
por escrutínio secreto, na sessão ordinaria da assembléa geral, 
com que terminar o tempo de serviço do directorio. 

Art. 55. Cada accionista presente á sessão ordinaria da as
sembléa geral fará uma eedula com dez nomes, sendo os cinco 
primeiros para membros do directorio, com dosignação da
qu~lle que tem de occupar o cargo de presidente, e o.s cin,cu 
nhuuos para suppleutcs. · 
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Art. 56. Hecolhidas as cedulas á urna, depois de feita a 
eonferencia de que trata o art. :iO, se procederá á_ avuração, 
servindo de escrutadores o secretario e o thesoureiro. 

Art. 57. Assim eleitos os membros do directorio e seus sup· 
plentes, serão convidados pJr meio de b.m àfficit) assignado 
11elo directorio lindo, para tomar pos:se, segundo o que deter~ 
mina o capitulo 8. o 

CAPITULO VIU. 

Da sessão de posse do dh·eetorio. 

Art. 58. No domingo seguinte á sessão ordinaria da assem
Liéa geral, o directorio 1.,'\ljas funct_;oes findão dará posse ao 
novo. 

Art. 59. Sentado o presidente do novo directorio no tôpo da 
mesa, com o presidente do àirectorio findo á sua direita e o 
secretario do seu lado esquerdo, e aberta á sessão, este fará a 
leitura da a c ta da antecedente; e depois de approvada, lavrará 
o termo Je posse. que será assignado por todos os membros, 
quér do directorio findo, quér do novo. 

Art. 60. Nesta sessão, feita uma exposição pelo presidente 
do directorio findo, com o fim de dar sciencia ao novo directo· 
rio do estado da associação e dos seus negocias, serão entregues 
pelo presidente daquelle ao deste \odos os livros e mais papeis 
da associação. 

Art. 6i. Na sessão que á esta se seguir, o novo directorio, 
procederá a rigoroso exame na administracão finda, dando a 
devida quitação ao ultimo directorio. Se derem, porém, com 
algum abuso ou prevaricação, farão delle sciente á absemlJ!éa 
g~ral de accionistas, que para tal.Jlm será expressamente con· 
vocada, a qual procederá do modo mai~ conveniente, man
dando que sejão ou criminalmente responsabilisados, ou ctvil· 
mente demandados. com o fim de ser reparado o damno quo a 
associação ti ver soffrido. 

Art. 62. Todos os membros dos dous directorios meneio· 
nados são obrigados a comparecer nesta sessão. 

Art. 63. A posse do primeiro directorio terá lugar, com· 
municando-lhe a sua eleição o presidente e seeretario, <JUe, 
por acclamação, servirem na sessão da assembléa geral dus 
~ccionistas, que o eleger. 



Af.T05 DO I'OOEll 

CAPITULO IX. 

Dos livt•os. 

Art. 6'"' A cscripturação da as~ociação se fará com os se-
guintes livros: " 

1. o O livro de registros, em qufl se r''gi.,traráõ estes estatu
tos, todos os coutractos e mais papei:i de importancia da asso
ci:tç3o. 

2. 0 O livro do registro nomin~l do~ accioni:;;tcu~. em que se 
l:lnçar:iõ os nDmcs de todos os accionistas alphab~ticamentH, 
com declaração do seu nu ·ngro, do numero das acções e 
votos, naturalida,fe, profi:isão e dnm icilio, e com espaços suf· 
fiei entes para as a vnb~1ções de que f dia o art. f l. 

3. 0 O livro dasactas das sessÕ!1S da assr,mbléa geral. 
4. o O livro das a c tas das reuniõc~ do directorio. 
ü. o O livro de receita e despeza, em que se lanç11ráõ as en

tradas do fundo sochl e rendimentos, e a sahida delles, com 
expressa mençãc do objecto a que furem destinados. 

Art. 6;). Os quatro primeiros livros estarão a cargo dos~
cretario, e o nltimo, do thesoureirv; e todos serão numera .. 
dos, rubricados, abertos e encerrados pelo p~sidente. 

CAPITULO X. 

Art. 6G. O theatro terá a dimensão que estiV'er mais do 
conformidade com as necessidildes a"ctuaes da localirtade; e 
ferá edificado com tij.Jios e alicerces de pedra, e pelo modo 
mais cconomico e commodo. 

Art. 67. Estes estatutos. depois de approvados pfllo·Pre
sidente da Província, só serão reformados ou alterados pela 
maneira prevista. no art. 35. 

Limeira. 8 do Maio de 1~70.-A commissão, João .Guilher
me de Aguiar Whitaker.-Paulo Egydio de Olítfeira Carvalho. 
-Francisco Simões Costa Moraes.-Antonio Mariano da Silva· 
Gordinho.-Augusto Freire da Silva. 

(fnscrcverão-se !6~ accionistas.) 
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DECllETO N. 1Gl~-DE H) DE OUTUllRO DE 1870. 

Approva o contracto cdehratlo com o director gerente da com .. 
panhia Hio de Janeiro Strect Railway para a constl'Ucção. dos 
ralnaés do Cajú, Cancella c mo Comprido' e continuação da 
via dupla ua linha do Andarahy. 

Hei por bem Approvar o contracto calebrado no dia 
1.0 do corrente mez pelo Conselheiro Jcronymo José 
Teixeira Junior, r,nnistro e Secretario de Estado uos 
Negocio:; da ;\q-ricnl tu r a, Commerdo c Obras Publicas, 
com Alberto H. Hagee, dircctor gerente da companhia 
Jlio de Janeiro Strcct Railway, para a construcção dos 
r::unaes do C:ljú, Cancella e lHo Comprhlo, c continuação 
Ja via dupla na linha Lio Andarahy Pccrueno, mediante as 
condições que com este l1aixão, assignadas pcio referido 
.Ministro e Secretario de E-;t~Hlo, que assim o tenha cn
tunditlo c fa,.:a ux.Pcutar. Palado do Rio de Janeiro, em 
t.lezanovc lln Outubro de mil oitocentos c setenta, qua
dragcsimo nono lla Imlcp~ndcncia e uo Impel'io. 

Com a rulJI·ica tle Sua Magcstadc o Imperador. 

Jeronymo José Tcixeirct Jnnior. 

Clausulas a ttue se refere o Dect·eto n. 0 1Gfa de f9 
deste mcz. 

I. 

Para complemento, c em additamcqto ao contracto 
cdebrado em 3 de Ag·osto de 1869; em virtude do Dc
crdo u." 't,:1H3 de '2:; de Junho de 18{i9, fica c.onccdido á 
~:ompanhia Hio do Janeiro Strect Hailway, permissão 
para a:;s~'n ta r uma segunda via na linha ua Tijuca e 
eonstrnir os rant:tcs ll:.t Cancclla e Rio Comprido. 

li. 

A ('Omp:lTI!lia ohl'iga-se a comc(ar, flentro de f;j Jias, 
(la data do :1viso de autoriz:H:~o, c a concluir 110 prazo 
Ju lrcs mczcs, os lra!Jalllos do ramal Llo C:1jú, o (1ual_, 



Ar.Toc:. no ronr.n 

partindo da encruzilhada da rua do Páo-Fert·o, srguir:'t 
pela praia de S. Christovão, rua ele Santo Amaro, ter
minando no portão da Imperial Quint~ do C1jú. ' 

III. 

A companhia poderá começar, desde já, os trabalhos 
neccssarios ao assentamento dos trilhos para a co11ti
nuação da via dupla do Andarahy, desde o ponto da rua 
do Rio Comprido, onde a·ctualmrn te termina a via dupla 
até a estação terminal dessa linha, que, segundo o De
creto n. o 4383 de 2.1 de Junho de iR69, deYcrá terminar 
na raiz da Serra da Tijuca. 

IV. 

Assim tamhcm pmlcrá a companhia fazrr um r:un3f 
que, partindo da praça de D. Pedro I (antes Campo dct 
S. Christovão) vá terminar no largo do Petlregulho, 
passanuo pela rna dt~ S. Luiz 9nnzaga. 

v. 

Oulrosim, nca estabelecido que o ramal do Rio Com
prido, de qne trata o Decreto especificado na clau .. 
sula 3. a, cntronear-se-h.a na linha do Anclarahy em 
frrnlc á rua Haddock Loho (antes Eng-enho Velho), e 
scg-nirà pelas do Rio Comprido c E~trclla até a encruzi
llúda da mesma rua com a da Cone i liação. 

VJ. 

0;; trah:1lhos con<;hntes das clausulas 3.\ 4.a c tl.a 
devt•ráõ li c ar coneluidos dcn tro do prazo de nove me~ 
zes, contados da data da autorização. 

YII. 

Em totlas estas linhas a companhia f)otlerá fner os 
Jcsvios necessarios pa·ra a regularidade e segurança do 
trafego. 
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VIII. 

A companhia organizará uma tarifa de passagens, 
cujos preços não poderão exceder dos seguintes : 

1Rio Comprido . . 200 rs. 
Da estação central para Cancella........ 200 rs. 

Cajú • • . • . • • . . . • 300 rs. 

IX. 

Fica prohibido ã companhia abrir ao trafego, sob 
qualquer pretexto, os ramaes da Cancella e do Rio Com
prido c a segunda via na linha do Andarahy, emquanto 
não estiver concruido e aberto ao trafego o do Cajú. 

X. 
Na construcção dos sobreditos ramaes se observaráõ 

as condições do Decreto n.o 4383 de 23 de Junho de ~869. 
Palacio do Rio <le Janeiro, em 19 de Outubro de 1870. 

--=Jeronymo José Teitveira Junior .. 

-···-
DECRETO N. ~616-DE 2õ DE OUTUBRO DE 1870. 

Eleva a categoria da legaçã~ do Brasil ~!-~!~~~ia á de enviado 
extraordinariocininistro plenipotenciario. 

Attendendo ás conveniencias do serviço publico, Hei 
por bem modificar o Decreto n.o 3079 de 25 de Abril 
de 1863, elevando a categoria da minha Imperial Lega
ção na Russia á de enviado extraordinario e ministro 
plenipotenciario. 

O Visconde de S. Vicente, do Meu Conselho e do de 
Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estauo dos Negocios Estrangeiros, o 
tenha assim entendido e faça executar, expedindo os 
despachos necessarios. Palacio go Rio de Janeiro, em 
vinte cinco de Outubro de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o 'Imperador. 
.. ..r ...... ~~--... ... 

Visconde de S. Vicent(.,,-_.,.~~~-:-~~-MAJ) 

4
~- '""\i~ \J~· 11,{ q(f\_, \ 
~\, !'J ~ ,. 

·~ ',""'·' -~ I! G:• I ""'!>~// 
li --- ~'V . i í-C) -< '}. /. 
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DECRETO N. ~61 7 __; DI: 2~ DE OUTUBRO DE 1870. 

Approva a r~rorma dos estatutos do Montepio geral .estabelecido 
nest.a Córte:--·· ' -

Attendendo ao que requereu a directoria do Montepio 
geral, estabelecido nesta COrte, e Conformando-me com 
o parecer da Secção dos Negoei.os do Imperio.do Conselho 
de Estado em consulta de !2 do·mez findo: Hei por bem 
Approvar a reforma dos estatutos do. mesmo Montepio 
geral, com excepção do§ 5.0 do art. 6. o, cap. 2. o, e com 
a declaração de que qualquer alteração que se tenha de 
f'azer nos mesmos estatutos, sem excluir a das tabellas 
de que trata o art. 29, só poderá ser executada depois 
que obtiver a approvação d-o Governo. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, lfi .. 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do\ 
Rio de Janeiro, em vin_te cinco de Outubro de mil oito
centos e setenta, qnadragesimo nono da lndependencia . 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corria de Oliveira. 

Reforma dos estatutos. do Montepio geral a que se 
relere este J)ecreto. 

CAPITULO I. 

DOS FINS llO MONTEPIO GERAL • • 
Art. i. o O 1\lontepio geral tem por fim salvar da in· 

digencia as pessoas, que, por si ou por outrem, se ha
bilitarem na fórma declarada nos presentes estatutos 
para fruir pensões ou refidas vitalicias. ' 
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CAPITU:LO {l. 

Art. 2. o Só aos maiores e aos legalment~ emanei· 
pados, é permittido instituir pens()es no Montepio ge
ral. Poderão, todavia, ser admittidos, os menores uni
~amente no caso de fundarei;Il pensão para si proprios, 
se forem para isso autorizados pelo julzo competente e 
representados por seus tutores. _ 

Art. 3. 0 As pensões ou rendas vitalícias, devem ser 
instituídas em pessoa certa e designada pelo instituidor, 
calculadas de conformidade .com as tabellas n.os ~ e 2. 
Uma vez instituid:ts são irrevogaveis. 

§ unico. E' permi ttido a qualquer pessoa, nas con
dições do art. 2. 0

, fundar pensãop{lra si propria, ins"' 
crevendo-se no Montepio geral como instituidor e ins"' 

· tituido. . 
Art. 4. o Nenhuma pensão poderá exceder a quantia 

annual de um conto e seiscentos mil réis. . 
§ L o O instituidor, porém, qud estabelecer ou elevar 

·uma pensão superior á quantia annual de um conto de 
réis, pagará, conjuntamente com a joia CQrrespondente 
ao excesso de11sa quantia, as resp~tivas annuidades pelo 
numero de annos marcados na tabella n.o 2. 

~ 2. o Póde uma mesma pessoa instituir pensões em be
neficio de diversos indivíduos que designar, até o valor 
de 4:000~, com tanto que cada um desses individuqs não 
tenha mai~ de uma pensão das que forem estabelecidas 
pelo mesmo instituidor. . 

_Se porém, o instituidor fór marido, pai, mãi, avó ou 
avó, poderá elevar até 6:000~ o total das pensões, uma vez· 
que o augmento além de 4:000~ seja em beneficio de sua 
mulher. ou. de seus filhos e netos, e adiantando pelo nu
mero de annos marcados n·a tabella n.o 2, o pagamento das 
annuidades correspondentes ás pensões que excederem 
o citado limite de 4:000~000. 

~ 3. o Um mesmo individuo póde ser instituído pen
sionista por diyersos. instituidores; a somma, porém, 
:ias pensões qu~ accumular não deverá .exceder á quantia 
1e 2: 400M>QO. 

Art. õ. o Para a inscripção de qualquer pensão apre
sentará o instilutttor requerimento a directoria, ins
truido com ecrtidõcs que provmn a sua idade e a do indi· 
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viuuo que quizer instituir pensionista. Submettiuo â 
exame de sanidade, e approvada a sua admissão, entrará 
para a caL'{ a do Monte pio geral, dentro de 15 dias da da ta 
da approvação, sob pena de novo exame, com a joia cor
respondente a essas idades, marcadas na tabella n. 0 i, e 
com a re~pectiva annuidade e assentamento. 

~ L o Na falta de certidões de idade, apresentará o 
instituidor~ os documentos que a directoria exigir, ou 
se sujeitará á estimativa que a mesma directoria fizer 
das referidas idades, as quaes ficaráõ sendo as e1Tectivas 
para os actos de instituição. 

§ 2. o Além ua joia acima declarada, deverá o institui
dor pagar emquanto vivo fôr uma annuidade igual a um 
decimo da dita joia, e mais no acto da entrada, pelo ti
tulo e a~sen tamen to da pensão, 8% da mesma joia. 

~ 3. 0 A annuidade deve ser paga adiantada, dentro dos 
primeiros HS dias do anno a que pertencer, para o que se 
considerará vencida no primeiro dia do respectivo anno, 
contado da data da instituição. Essa data é a da etTectiYa 
entrada em caixa das contribuições devidas. , 

~~.o Quando o instituidor funtlar a pensão para si 
proprio (paragrapho unico do art. 3. 0 ) a joia será deter
minada tomando-se como idade do instituidor a que elle 
arbitrar, com tanto que não exceda de 70 annos, e do 
instituído a que elle effectivamente tiver. 

§ t). o No caso do paragrapho antecedente deverá o 
instituidor pagar conjunctamente com a joia e assenta
mento, as annuidades adiantadas correspondentes á sua 
vida média, marcadas na tabella n. o St · 

§ H. 0 Quando o instituidor tiver menos de 25 annos, 
pagará a joia e mais contribuições que para esta idalle 
marca a tabella n. o l. 

Art. 6. o O instituidor de qualquer pensão que adiantar 
pelo numero de annos marcados na tabella n. o 2 o pa
gamento das respectivas annuidades, adquire o direito,' 
logo que completar os annos de sua vida média, indicados 
na referida tabella, e conta_dos do dia ell.1. que tiver 
efiectuado esse pagamento, de perceber elle mesmo a 
pensão estabelecida (ou excesso dclla no caso do § 1. o 

do a r t. 4. 0 ), passando por sua morte á pessoa que ellc 
houver instituído. · 

~ i. o A morte do instituidor consti tu c o direi to de 
entrar o instituído no gozo da respectiva. pensão, estando 
aquelle quite com o Montepio geral; para percebei-a, 
deverá provar a identidade de sua pessoa e apresentar 
certidão ue obi to llo instituidor. 

~ 2. 0 A morte, porém, do instituidor que não estiver 
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quite com o l\lonlepicJ geral, importa para o respectivo 
instituído a perda do direito de perceber a pensão esta
belechla, salvo o disposto no art. 23. 

§ 3. o Se o instituído pensionista fôr o pl'Oprio insti
tuidor da pensão, principiará a percebei-a logo que te
nha completado os annos de vida média correspondentes 
á idade que. houver arbitrado. 

§ ~.o Na impossibilidade de. apresentar o instituído 
pensionista certidão de obito do institu-idor, só lhe será 
paga a rQspectiva pensão se prestar as cauções que a di
rectoria julgar necessarias, emquanto devidamente não 
fôr provada a morte daquelle. 

§ õ. o Por motivo nenhua o pensionista legalmente 
halJ.ilitado será privado, emquanto vivo fôr, do gozo de 
sua pensão, nem poderá ser ella objecto de penhora 
ou arresto. O seu pagamento lhe será feito directa
mente, ou a seu procurador, por trime~tres vencidos. 

CAPITULO IH. 

DOS FUNDOS DO MONTEP-IO GERAL. 

. Art. 7. o 03 fundos do l\Iontepio geral compõem-se : 
1. o das apolices da divida publica de IJUe trata o art. 8. o 

e seus respectivos juros; 2. o das joias, annuidades e as
sentamento declarados no ca pi tu lo antecedeu te ; 3. o uas 
mult~s e reversões mencionadas nos arts. 22, 23, 24:, 
25 e 27 das disposições gcraes; ~-o de todas c quaeslJner 
concessões ou doações que se obtenhão. 

Art. 8. o As quantias entradas em caixa serão empre
gatlas em apolices geraes da divida pulJlica fundada, re
servando-se unicamente as sommas indispensaveis para 
o pagamento das pensões e mais despezas do es,tabeleci
mento. 

Art. 9. o No fim de cada trimestre se organisará um 
lJalancete das operações do .Montepio geral, nesse pe
riodo etfectuadas, e no tim do anno o respectivo lJalançu 
geral. Estes balancetes e balanço, depois de examinados 
pela directoria e revistos por tres membros do conselho, 
serão assignados pelo presidente, secretario e thesourci- . ...--· --
ru, c publicados nas folhas de maior circulação. /~--~~MA!, 

//~t~ ~" 
,í"'-<~'--

/ ,\:0" 
.t·~-~ . ·-) 
' -L C:) '\1 

~ <?·.)~ 
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CAPITULO IV. 

Art. 10. A assembléa geral cQmpõe-se dôs institui
dores do Montepio geràl. Reunir-se-ha ordinariamen- · 
te uma vez por anno, para ~ apresentação das contas e 
relatorio da ~dministração; e extraordina·riamente 
sempre que a directoria o julgar conveniente, ou quan
do a esta o soli~itarem UllÍS de iO instituidores. As 
convocações serão feitas por annuncios repetidos nas fo
lhas publicas, devendo o.primeiro ser, pelo menos, oilo 
dias antes do designado para a reunião. / 

§ unico. Nas sessões extraordinarias só sé tratará 
do objecto para que forem ellas convocadas, podendo-se 
todavia · receber inqicações e requerimentos sobre 
ditfercnte assumpto, para serem discutidos em outra 
sessão.· 

Art. H . A assembléa geral reputar-se-ha consti
tuída estando reunidos 30 instituidores além dos mem
bros da directoria ; salvo quando se tratar de reforma 
dos estatutos, caso em que se procederá conforme o dis
posto no art. i~. 

§ L o Não comparecendo o sobredito numero de insti
tuidores marcar-se-ha segunda reunião, annunciada 
conforme o artigo antecedente, para oito dias depois, e 
então se deliberará com os instituidores presentes, se 
não forem menos de quinze. 

§ 2. o As deliberações serão tomadas á maioria de vo
tos dos membros presentes. 

Art. 12. As reuniões da assembléa geral serão presi
didas pelo presidente da directoria, e na sua falta pelo 
vice-presidente, servindo de secretario o da mesma di
rectoria. 

Art. i3. Compete á assembléa geral·:~ 
1. o Eleger a administraçãú do Montepio geral (di

rectoria e conselho) nas épocas para isso estabelecidas. 
2. o Tomar contas á administração, e discutir e re

solver sobre quaesquer assumptos que pela directoria, 
ou por qualquer instituidor_, forem submettidos á sua 
decisão. - · 

3. o Reformar os presentes estatutos quando o enten
uer indispensavel, guardadas para isso as regras do ar
tigo seguinte. 



EXECU11\'0. 

Ar. i~. Para reforma dos estatutos deverá preceder 
proposta da directoria, indicando a ma teria da reforma, 
ou quando o requererem pelo mesmo modo seis mem
bros da dirootoria e conselh'o, ou mais de 40 instituido
res. Satisfeita esta formalidade, ap_resentada e lida a 
proposta em assembléa geral, só será discutida em súb-

. sequente sessão extraordinaria, que se marcará para ao 
dias depois, annunciando-se repetidamente nas folhas 
publicas o dia e o objecto da reunião, na ·qual se adap
tará aqui li o que fOr approvado por tres quartos dos mem
bros presentes, sendo estes mais de met\de dos institui• 
dores. · 

Se, porém, não se reunir então maioria absoluta dos 
instHnidores, marcar-se-ha para !5 dias depois outra 
sessão extraordinaria, que nesse intervallo será frequen
temente annunciada, contendo o primeiro annuncio a 
iRtegra da reforma, a qual poderá ser approvada pela 
rnaioria de votos dos membros presentes, com tanto que 
não sejão menos de sessenta: 

Quando a proposta tiver por fim alterat o disposto n6 
art. 8. o, só poderá ser adoptada se por ella votarem 
tres quartos dos membros presentes, sendo estes mais 
de metade dos instituidores. 

CAPITULO V. 

DA ADMINISTRAÇÃO • 

Art. lã. O Montepio geral será adminisLrado por 
uma dir.ectoria composta de um presidente, um vice .. 
presidente, um secretario, um thesoureiro e tres ad
juntos, auxiliada por um conselho de !2 membros. · 

§ ·unico. Os directores e membros do conselho serão 
eleitos pela. assembléa geral, em escrutínio secreto e 
por maiOria de votos dos membros presente~, d'entre os 
Instituidores que estiverem em dia no pagamento de 
suas annuidades. No caso de empate a sorte decidirá 
entre os ele i tos. 

Art. !6. O exercício da directoria e conselho durará 
por tempo de dous annos, findos os-quaes será convo~ 
cada a assemblêa geral para eleger nova administração; 
ficando entendido que da directoria só poderão serre
eleitos quatro membros. 
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§ unicg. O anno administrativo do Montepio geral 
conta-se de 19 de Outubro de um anno a 48 de Outubro 
<logeguint.c. , 

Art. 17. Emquanto vigorar o n. o õ do art. 28 do De
creto n.o 27H de 49 de Dezembro de 1860, a escolha do 
presidente é feita pelo Governo Imperial d'entre os di· 
rectores eleitos pela assembléa geral. Revogada que 
seja essa disposição o presid&lúe será eleito pela me~ma 
assemiJiéa geral , separadamente dos outros directores. 

O vice-presidente, o secretario e o thesoureiro serão 
escolhidos pelos proprios directores entre si, em acto 
continuo á sua }losse. 

Art. 18. Na falta do presidente e vice-presidente 
~ervirá o secretario; e no impedimento temporario 
deste c do thesoureiro, farão suas vezes os adjuntos 
que o presidente designar. 

·Poderão ser chamados para servir na directoria, em 
falta de algum dos seus membros, os mais votados do 
conselho, sendo este completado pelos immedia tos em 
votos na eleição. . 

Art. 19. Compete á directoria do Montepio geral: 
1. o A administração de tudo quanto respeita a este 

estabelecimento, de conformidade com os presentes 
estatutos. 

2. o A organização do regimento interno para a con
veniente execução dos mesmos estatutos, fixando os 
dias de suas reuniões, a niarcha do expediente, as in
cumbencias de cada um de seus membros e do conselho, 
as funcções da commissão medica, o processo da ad
missão de instituidores, e a nomeação, vencimentos e 
deveres dos empregados que julgar necessarios. Este 
regimento será discutido em sessão conjuncta da di
rectoria e conselho, e só terã execução depois de appro-
vado pela assembléa geral. . 

3. o Hesolver todos os negocios que forem sujeitos á 
sua decisão, para o que é necessario que esteja presente 
a maioria de seus membros. As dehberações.serão to ... 
madas á pluralida~e de votos (salvo qU;anclo ~ ttatár da 
admissão .de instituidores, que será votad'a Pôr escrutí
nio secreto e pelo modo marcado no regime~ to interno); 
o mesma se praticará nas sessões em que se reunir o 
conselho. , · 

4. o Convocar annualmente a assembléa geral ordi
naria, para apresentar-lhe o relatorio e balanço do anno 
findo; e extraordinariamente, depois. de o.uvido o con
selho, quando o julgar conveniente, ou se lh'o reque· 
r e rem mais de 1 O instituidores. 
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5. 11 Apresentar á assembléa geral com o relatorio e 
balanço de que trata o paragrapho antecedente as con-• 
sideraçõese propostas reclamadas pelos melhoramentos e 
prosperidade do estabelecimento. . 

6. Demandar e ser demandada, para o que lhe são 
conferidos plenos e illimitados podere.s. 

7. o Ouvir o conselho todas as vezes que se tratar de 
assumpto grave s.obre que convenha consultai-o, e 
sempre que o julgar conveniente. 

Art. 20. Ao conselho cumpre especialmente proce
der·. ao menos uma vez em cada trimestre, ao exame do 
cofre, respectiva escripturação e balanços; devendo 
tomar a conta da receita e despeza desse período, do que 
se lavrará o competente termo. No caso de que qualquer 
~e seus membros encontre falta sobre que se deva pro
videnciar pedirá ao presidente da dirt~ctoria uma sessão 
desta com o conselho, a fim de se resolver á respeito. 

CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. ~I. Os instituidores de pensões menores de um 
conto e seiscentos mil réis poderão elevai-as até esta 
quantia, observando-se as disposições do art. \.o 

E'-lbes igualmente permittido remil-as em qualquer 
tempo, sendo considerados para o respectivo calculo 
como se as fundassem nessa occasião. , 

Art. 22. O instituidor que não pagar a annuidade na 
época propria (§ 3. o do art. 5. 0 ) inconerá nas seguin
tes multas: de 20 % sobre a dita annuidade se a pagar 
dentro de 6 mezes, a contar do dia em que se considera 
ella vencida; d.é ~O 0

/ 0 se o fizer depois de 6 até 12meze~ 
a contar de igual dia; de 70% .sobre as duas annuida
des, pagando·as rlepois do dia em que se considera ven
citla a segunda annuidade até ~8 mezes do vencimento 
da primeira ; e de 100 °/0 , tambem sobre ambas, se o 
pagamento tiver lugar depois de 48 até 2~ mezes do 
referido vencimento. 

~ unico. Passado o mencionado prazo de i~ mezes, _ 
sem que o respectivo instituidor tenha feito o devido~~ M 
pagamento, reverteráõ em beneficio do Montepio g ""'- \\,.._ J'"'l· 

as entradas r~alisadas por conta da pen~ão, ca ííd~)' 
esta em commtsso. , ~v;:. 

rABTI li• 1 " 
'~' 

r ··--· 
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O mesmo succcderá se o instituidor falleccr uen tro do 
referido prazo, sem haver pago a annuidade ou annui· 
dades em atrazo, e respectivas multas; salva unicamente 
a disposição do artigo seguinte c seu:-; paragraphos. 

Art. 23. Fallecendo o instituidor sem haver pago 
a ultima annuidade devida na fórma do§ 3. o do .art .. 5. o, 

mas tendo já contribuído com tantas annuidades quan~ 
tas teria adiantado se fosse remido, poderá a directoria, 
ouvido o conselho, se o atrazo não exceder de 6 mezes 
contados do vencimento da annuidade, c se julgar justas 
e provadas as causas que obstárão o pagamento della, 
ordenar que o inst.i tu ido pensionista entre no gozo da 
referida pensão, satisfazendo a annuidade em divJda 
com a multa de 20%. · 

§ 1.0 Não se achando, porém o instituidor fallecido nas 
condições contributivas acima; mas dando-se o mesmo 
caso do não pagamento da ~obredita ultima annuidade, 
o respectivo instituído, dada igual justificação e sati~fa
zendo a annuidade em divida com a multa já declarada, 
poderá ter o gozo da metade da pensão estabeleçida, se 
as annui<lades pagas pelo instituidor attingirem os 2/3 
da base supra. 

~ 2." Estando o instituidor fallecido abaixo do limite 
do paragrapho antécedcnte, mas nas mesmas attendiveis 
circumstandas, o seu instituído só poderá ter o gozo de 
uma pensão igual ao juro de 6 °/o das quantias com que o 
instituidor tiver entrado para os cofres do Montepio 
geral (joia e annuidades), paga a annuidad.e em divida 
com a multa acima indicada. 

Art. 24. No caso de morte do instituído ante~ da do 
in"tituidor, reverteráõ em beneficio do Montepio geral 
todas as quantias com que tiver contribuído o mesmo 
instituidor. 

Esta disposição não prejudica o instituidor de que 
trata o art. 6. 0

, no direito á pensão estabelecida, logo 
que complete a sua vida média. . · 

Art. 25. Se o instituidor de que trata o paraarapho 
unico d<? art. 3. ~ fallecer antes de completar o; anno~ 
de sua v~da méd1a, reverteráõ igualmente em beneficio 
do Monte,pio geral todas as quantias com que houver 
elle con tnbuido. 

Art. 26. O individuo que não estiver em boas condi
ções de saude, não será admitti<lo a inscrever-se no 
montepio geral como instituidor; nem se lhe permitti
r~ a elevação de qu~llquer pensão que já tenha estabele
t~Hlo. Para ambo~ os nsos é neccssario prévio exame 



Pore4!lntagem com que se de,·e entrar tle joia para se estabelecer a pensào-tOO. 

IDADE DO PEXSIO~ISTA. 

7 10 1\l 2:? ~;: 2~ 3~ 37 5!5 aR 61 --M 67 70 73 

3:-l 2H 

fj() 5t 47 42 3:? 

31 7'1. 83 7ti GS fiO i>il .:So 39 34 
- -

3~ 90 10o g4 86 77 GS 62 5f 51 4;"' 
- -

3: 99 110 103 00 8í 77 71 Gtí ;}4 48 4f 
- -

4c 121 13l 126 11s 'iOt~ m.J 94 SJ 7;- 6S 61 ~4 
' - - ----· 

43 148 1i:í!) 102 143 134 124 118 10b 10G 93 7~ íO 62 
- - - -

46 177 189 181 174 164 153 147 13i:í. 121 114 U9 ~9 80 70 

49 19.J 207 19Ut 100 182 170 16:1 :L~2 138 131 123 114 Dii 8li 6il 

52 23i:í 24i 2~0 231 220 20U 201 190 17fi 168 1ti1 142 132 122 111 99 

a.) 281 294 28;) 276 26G 2:14 24:J 237 22{1 2t2 193 184 164 1.:>3 :E 12s u:s 
---------------· ---

58 ~07 320 311 3ü2 292 280 273 21~ 2~i:í 236 218 208 1S7 176 163 151 124 10S 

i 
----1 

I 

i ___ , 
_____ I 

____ j 

-====1 
-====i I 

I 

6t 370 384 374 363 31)4 342 33.) 32L 3!).1 296 276 266 2-H 220 20o 192 161 127 10H 

6~ 409 423 413 403 392 379 311e 3/.)7 342 333 312 302 279 253 22;) 209 193 171i 138 118 
------------ ---, ---------

67 491 506 400 48.) 47:3 460 41)3 43i 41~ 410 390 37~ 3.)4 327 297 281 263 226 206 18i:S 162 

70 544 560 M9 539 526 iS12 :SOi 48~ 470 46ü 440 427 402 374 3~9 342 326 308 28<j 248 226 152 ~ 
-----------------r---------_, 

í3 668 68i5 674 662 6.19 634 t>2:.> 60~ 1>88 078 01$4 M1 1>1 ~ 483 4M 432 413 39"2 371 324 299 244 215 t 
---------- --------------~ 

76 7~6 76l 7i>2 739 726 710 701 68:2 662 6ao 62u 612 i:SSi tiil3 õtsl 498 478 43ii 410 3.)8 331 271~o 237 167 ~ 

Para determinação da. joia tomão-se na tabella as idades que ahi se achão marcadas immedfatamente superiores ás que com 
pletárão os instituidorPs e os instit.uidos. Por ex~mplo: o instituidor de 3l annos e 7 mezes. e instituído de 6 annos e 9 mezes, 
têm de entrar com a joia iOO. correspondente ás idades 3~ e 7 annos. Quando a idade do in~titÜido fôr maior do que a do insti 
tnidor, suppôr·se-ba a idade daquefle tres annos mencr qne a deste. Por ex: instituidor de ta.8 annos e instituido ctA. ... _ .....,~ 
ma-se a joia ti5, correspondante ás idades ta.9 e ~6, representando esta a do instituido. Qttando, porém; por ser ~ oo~i-
tuido ignal, ou quasi igual 3. do instituidor, estiver _em branco na tabella eorrespondent~ casa da joia -~~'áP}'1~a 
jmmediatamente anterior. Por ex: instituidor de!&. almos e instituído de !ta. (ou 23 ou 22), toma-se ajo· adlatamentE 
anterior na tabella. . ~ 

Quando o instituido fõr o masmo institaidor da pensão, toma-se como idade do instituidor a que elle r~r, e do institnidc 
a proximamente inferior á que tiver. Por ex : instUttidor que arbitrou a idade de: 70 annos, tendo a d , . 

1
t1Jllra com a joia i!: 

cerrespondente a 70. e 37 annos. 1 ;_o ~ 
:Decr. n. i617. \ ·\~.-<... , 

\ __ _.· o'i.'< 7 
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2~ ---:i3 --16,0 i 
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31 11S,6 

31 30 

28 14,9 
__ ., __ -----1-11 37 27 14,7 

14,2 

43 23 13,6 
--- ---- ------~ 

46 21 13,0 

49 20 12,6 

18 

16 11,1 

15 10,6 

61 13 9,6 

12 9,1 

67 10 8,0 

70 9 7,4 

~.3-71 76 6 

6,0 

:S,3 

TABELL.\. N. 3 do ·art. ~9 doa estatutoS~. 

FORMULA. 

A l'ormul:t para calcular a tabella de um HlOnlepio em que 
a annuidaJe sej::t paga adiantada é a seguinte : 

l.a 

11 n'-1i 
n l1+r}- f ff+r} t 

(1+r) x + (f+r) r y= · , _, p .•.•• {1) 
n-n 

r (i+r) 

. E a que lhe cornsponde para calcul~r o numero de annui
dades que cumpre addicionat· á joia, a fim de remit a pensão , 
é: 

o a -· 
11 11 

m = (l+r) (i+r~ = (i+r) - 1 (2l 
u n -1 ······· · 1 

r (1+r) l ~+r) 

Sendo ( x) a joia. 
{ y) a annuidade. 

>> ( p) a pensão. 
(r) o juro da annuidade monetuia. 
( n} o numero de a unos de vida média do instituUlor. 

'' { n') o numero de annos de vida média do instituído 
pensionista. 

» (m) o numero de annuidades C{ue cumpre addic10nar 
ájoia para remir a pensão. 

Applicando á formula (1) O que dispõe o§ 3. 0 do art. 3, 0 dos 
estatutos do montepio geral, e suppondo que a pensão é do 

v~ o r cem, temos y= 1~ , e p=iOO; e substituindo nt:L mencio

nalla formula por (y) e (p) os seus valores, ter-se-ha: 

3.~ 

n rr-n 
n Ci+rl - 1 1.t+r) - 1 

(11 (i+r) + -1) x = 1000 
1
' ~) 

r n'-a. 
r (i+r) 

P01: esta formula calculei a tabella (A) que tenho ~honra de 
offerecer aos di~nos collegas directores e conselbeiroi do 
montepio geral. 

José Go~awet Yictoria. 
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de sanidade, dispensado sómente para os instituidores 
a que se refere o paragrapho unico do ~rt. 3. o 

Art. 27. O instituído pensionista que fOr convencido 
pelos tribunaes de haver· concorrido, como autor ou 
complice, para a morte de seu instituidorf perderá, 
ipso facto, o direito á pensão que este tiver fundado 
em seu favor, revertendo para o Montepio todas as 
quantias entradas por conta da pensão. 

Art. 28. Se por qualquer eventualidade acontecer 
que os juros das apolices e mais rendimentos do .Monte
pio geral não bastem para fazer face ao pagamento das 
pensões effectivas, a directoria convocará sem demora 
a assembléa geral dos instituidores, a fim de que esta, 
infor.mada do facto~ resolva qual o procedimento que se 
deverá ter em semelhantes circumstancias. 

Art. 29. Quando pela elevação do preço das apolices 
os fundos do Montepio geral renderem um juro menor 
de 6 °/0 ao anno, a dircctoria~ ouvindo o conselho, po
derã, se o entender COJ1veniente, reformar as tabellas 
n. os I c 2 (seg-undo as formulas n. os 2 e 3 que as acompa
nhão), calculando o seu juro de modo que guarde 
sempre uma differença de 1/2 °/0 em favor do que produ
zi rem os referidos fundos. 

Deste acto deverá a directoria dar conta á assembléa 
geral em sua primeira reunião . 

. Art. 30. Ficão revogadas todas as disposições em 
contrario, que vigoravão até a data da approTação dos 
presentes esta tu tos. 

Rio de Janeiro, 4 de Março de !870.-A. N. Tolen
tino, presidente.-Jeronymo José Tei;reira Jttnimo, vice
presidente.- Joaquim Antonio Fernandes Pinheiro, se
cretario.- Thomaz Joaqnim da Silva, thesoureiro.
~fmwel Antonio Airosa, adjunto. 
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DECRETO N. ~618- 1\P. &. DE NOVE~IllRO DE 1870. 

Concede augmcnto de callilal á /çpmpanhia da \ióca da Alfandcga 
~do Rio de iànêiro. - ·· --

A ttendcndo ao que Me re.presentou a directoria da 
('ompanhia da·dóca da Alfandega do Rio de Janeiro na 
proposta abaixo transcripta_, e vistas as. disposições do 
Decreto n. o 4438 de 4 de Dezembro de 1869, Hei por bem 
Conceder á mesma companhia o augmento de quinhen· 
tos contos de róis de seu capital para fazer e concluir 
as obras mencionadas na referida propost~ obl'igan .. 
do·sc a companhia a alterat· o seu regulamento de con
formidade com as regras estabelecidas nas inst.ruccões 
juntas tlo Ministerio da Fazenda. 

Francisco de SalJes Torres Homem, Conselheiro de 
Estado_, Senador do lmperio, l\linistro c Secretario de 
Estado dos Neg-ocios da Fazenda ePresidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional. a~sim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em quatro de No-

. ~embro de mil oitocentos e setenta, quadragesimo nono 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubriea 1e Sua Magestade o Imperador. 

Franc~ de Salles Torres llomcm. 

pnnrosTA. 

Os directores da eompanhia da dóca da Alfandegado 
Rio de Janeiro, competentemente autorizados pela de .. 
~isão da assembléa geral dos accionistas em sessão do 
L o de Outubro de 1870, propõem ao Governo Impe
rial : 

1. o Ceder para o serviço do Ministerio da Marinha . 
o trapiche da Ilha das Cobras. 

2. o Receber os armazens da Ilha das Enchadas, que 
são desnecessarios áq1IClle Ministerio e com elles fazer 
os serviços de navios arribados e de entrepostos, e o 
de embarque, desembarque e armazenagem de carvão 
de pedra. 

3. o Alugar um ou mais trapiches para o ~e r v iço de~·· ___ __ 
armazenagem dos vinhos, actualmen te feito u / ;r---~~- · · 
da~ Cubra~, c parao embarque do cafe. //- ~"·~~· CJMA84 

~-~~~ 
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4. o Augmcntar o seu fundo capital de 000:000~000 
pela emissão de mais 2.500 acçõcs de 200ô000 cada 
uma, devendo o novo capital gozar das mesmas vanta· 
gens do capital primitivo, de confdrmidadc com as 
condições do Decreto n. o !,~38 de 4. de Dezembro de 1869. 

5. o Empregar esses 500:0006000, provenientes da 
nova emissão, na conclusão do ârmazem grande do pa· 
vil hão da guardamoria,. dos armazens n: 0

' ~ e 9 ê na 
restauração da sala do expediente da Alfandega. 

Sala da directoria, L o de Outubro de 1870.-0~ di~· 
roctores.-José Joaquim de Lima e Silva Sobrinho.-Barão 
de S. Frat,cisco Filho.- Jeronymo José de Mesquita.
Conde d,e S .. Mamede. -lllariano Procopio Ferreira Lage. 

4; 

ltlstrUeções a que se refere o Decreto n. n 4818 
. desta data. . 

1. a As taxas da armazrnagem serão revistas emiti~ 
gadas de accórdo com o Ministro de Fazenda, tomando
se tamhem por base dos calcnlos de sua arrecadaÇão, a 
tJUalidade das mercadorias. · 

Todavia, as reducções das referidas taxas deveráõ ser 
calculadas de modo que a recei 1 a média prova vel da 
companhia não seja inferior a tO 0

/ 0 • 

2. a As taxas cobradas pela companhia sobre cada mer
('adoria em nenhum caso dever~~ exceder de 1.0 o /o dos 
direi tos cobrados pela Alfandegà, e de 25 °/0 do valor 
daquellas que forem isentas dos direitos. · 

:J. a A sahida das mercado das se fará nas portas da 
Alfandega na ordem da numeração dos pedidos, não po
dendo ser esta alterada sob pretexto algum; nem rece
berá a companhia taxas especiaes para dar preferencia 
á sahida de umas com preterição de outras durante as 
horas do expediente da Alfanclega. 

~.a Nos trapiches particulares arrendados pela com
panhia não poderão ser armazenados senão os generos da 
tabclla 7 uo regulamento de 19 de Setembro de 18UO, 
salvas as excrpções cxpressam0nte autorizadas pelo Ins
peclor da Alfandega. 

5. a Nos casos de demora das mércadorias nas portas 
em consequencia de ditferenças achadas nos despachos 
pelos Conferentes da Alfandega, qualquer que seja a sua 
decisão final, a parte não será obrigada a pagamento tlc 
armazenagem proveniente dessa demora. 

A me:-;ma isP_nç;""io lerá lug-:u· em Lodos os casos em quo 
a demora provu~r da Alfandog-<\. 
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6. a As taxas que a companhia tiver de cobrar pelos 
avisos de avaria e de abertura dos volumes em acto de 
conferencias serão revistas e reduzidas de accôrdo com 
o 1\linisterio da J?azenda. 

7.-:. A imposição de multa no caso do art. ~-6 do regu
lamento da companhia ficará dependente da apreciação 
do Conferente da porta e autorização do ln1;pector da AI .. 
fandega. . 

8 • Os volumes já conferidos nas portas e sobre os 
quaes houver contestações ou duvidas serão recolhidos 
no fim de trcs dias a um armazem especial, d'onde não 
poderão sahir sem ordem do Inspector da Alfandega. 

9.a O pessoal da companhia e respectivos venc~~s 
serão reduzidos de conformidade com a tabol " . · a 
comçanhia organizará, de accôrdo com o Ministerio da 

. Fazenda. 
10. A companhia deverá apresentar, mensalmente, ao 

Inspector da Alfandega um balancete detalhado da im
portancia de cada uma d~ suas verbas de receita, c as que 
forem relativas ás despezas do custeio. 

Outrosim, submetterà á approvação do Ministro da 
Fazenda, por intermedio da Inspectoria da Alfandega, 
nos mesmos períodos, a relação das despezas feitas com 
o pessoal e com o material das obras internas e hydrau-. 
licas, a fim de que o mesmo Ministerio possa resolver 
sobre a conveniencia de r.eduzir o seu custo. 

1 L Os Conferentes da Alfaridega nas portas serão os 
unicos competentes para dar sahida ás amostras depois 
de examinadas. · · 

12. As portas da Alfandega destinadas á sabida das 
mercador·ías só se poderão abrir na presença do .res
pectivo Conferente. 

!3. O lnspector designará a porta por onde deveráõ 
sahir os empregados da companhia. 

~li. Nenhum volume de mercadorias se deverá abrir 
para verificação de avaria, ou para qualquer outro fim, 
sem que se ache presente um Conferente da Alfandega 
autorizado pelo Inspector. . 

:15. 03 trabalhadores das portas deveráõ ser da escolha 
e confiança destes Conferentes. 

16. A companhia só poderá alugar mais dous trapi
ches além dos que a c tualmeh te pOSl'Ue. 

Se, porém, o desenvolvimento de suas operações tor
nar necessario o aluguel de mais trapiches, pedirá a com
panhia para isso autorização ao Ministerio da Fazen
da .-Francisco de Salles Torres Homem, 

-···;: 
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DECRETO N. ''6!9- DE 4: DE :"'OVE:\IBRO DE 1870. 

Regula o(m<Hiq pratico de organizar-se o quadt·o para o pre
enchimento llas vagas existeoLes oÕ)exercito, e as escalas de 
promoção. - ~ 

Convindo regular o modo pt·atico de organizar o qua
dro das vagas existentes no exercito, e as relações por 
antiguidade~ merecimento e estudos dos officiacs em 
circumstancias de serem promovidos, de que trata o 
~ 6. o do art. 50 do regulamento approvado pelo Decreto 
n. o 4HS6 de 17 de Abril de 1868 : Hei por bem, para 
melhor execução do dito artigo, Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Para organização do quadro das vagas e das 
escai:J.s de promoç.ão, de que trata o~ 6. o do art. 50 do 
regulamento approvado pelo Decreto n. o 4,:l56 de i 7 de 
Abril de 1868, o Governo nomeará, em cada anno, uma 
commissão composta de tres officiaes generaes, ~endo 
presidente o mais graduado, a qual será incumbida de 
organizar, á vista das relações de conducta, livros tle 
registro c mais documentos, que serão fornecidos pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra e pela re
partição de Ajudante-general, tres relações dos officiàes 
do exercito, desde Alferes até Coronel, ex.clusive, que 
estejão no caso de ser promovidos segundo as dispo
sições <lo Hcgulamento n.o 772 de 31 de l\larço de 18~1: 
uma destas relações comprehenderã os otficiaes a quem 
tocar o accesso por antiguidade, a outra aquelles que 
devão ser promovidos por estudos, e. finalmente, a 
ul lima aquelles, que tenhão de ser considerados dignos 
de entrar em proposta por merecimento em~gráo supe .. 
rior ao de seus camaradas mais :mtigos. A mesma com
missão requisita rã os esclarecimentos que julgaT neces· 
sarios a hem tla justa distribuição dos postos militares, 
e ind.icará aquelles officiaes que devão ser excluídos da 
1. 11 classe do exercito segundo as disposições do Decreto 
n. 0 260 do 1. 0 de Dezembro de 18~1. Organizará outro
sim as relaçõrs mencionadas nos ~§ 1. o ... 2. o e 3. {I do 
art. 9. 0 do Decreto n. o 1950 de ·29 de Julho de 1857, 
art. ().o da Lei n. o 104:~ de 14 de Setembro de 1859, 
Avisos de 26 e 2H <lo dito mez e anno, e § ~.o do art. 12 
da Lei n.o 1 t 14: de 27 de Setembro de ts6o. · 

Art. 2. Q .Para o preenchimento das vagas nas diffe
rentes classes dos ofllciaes suptriores,_ proceder-se-Ita 
pPla fórma determinada nos arts. 4:. o, 5. o e 6. o do ci
t.'ldo DPr.reto n.o 19M de 29 de Julho de 1857. 
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Al't. 3. o 0:) offic Llrs generaes nomrados pelo Governo 
para formuem a commissão, de que trata o art. 1. O, 
perceblráõ a gratificação mensal de 200~ desde a data 
da nomeação. . 

Art. ~.o A referida commissão térã sob suas ordens, 
.Plra a co:tdjuvar em seus trabalhos, um secretario, qu~ 
será official superior, e os cscripturarios que forem 
precisos, tirados das classes dos officiaes do exerci to, 
quér effectivos, quér reformados, percebendo todos as 
vantagens de esLado-maior de 1. a classe. 

João Fretlerico C1ldwell, do Meu Conselho, Ministro e 
Sect·etario de Estado interino dos Negocios da Guerra, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em quatro de Novembro de mil oito
centos e setenta~ quadragesimo nono da lndependencia 
f' do lmperio. . · 

Com a rubrica de Sua J\lagcstadc o Imperador. 

Joiio Frederico Caldlrell. 

DECRETO N. ~620- DE ~. DE NOVEMBRO DE 4870. 

Autoriza transportes de crepitos na importancia de õ3:000$000 
para despezas da Camara \MJ:mici~l da Côrte no exercício 
de 1870. 

Attcndendo ao que rcprescn tou a lllma. Cama r a Mu
nicipal: Hei por bem, na conformidade do art. 12 do 
Decreto n. o 4309 de 3·1 de Dezembro de 1868, Autorizar 
no exercício de t870 os seguirrles transportes de cre
ditos na importancia de 53 :500~000 ; 
Da consignação marcada no§ 8. 0 -DifTe

rentes obras- para «plantio, melhora-
mento e conservação de praças » a 
quantia de ......................... . 

Da do§ 12-Restituições e reposições-a de 
Dos saldos do aclual exercício a de .•..... 

72 
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Para applicar-se : , 
A despezas do § 13 -Impressões de 

netas, balanços, orçamentos, etc. - a 
quantia de .....•....•.••••••.••••.• 
A's do § 8. 0-Differentes obras-: 
Sendo: 

Para • cáes e muralhas •·. .• • • 3:0001 
llara « calçamentos • .....••.• 4;>:000~ 

A's do§ 17-Eventuaes-.......•.••.• 

3:500~00 

~8: OOOIJOOO 
~: 0001$00() 

õ3: 500~()()() 

João Alfredo Corrêa de Oliveir:-~, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado uos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palaci() 
do Rio ele Janeiro, em quatro de Novembro de mil oito
centos e setenta, quadragesimo nono da Independencia 
e do hnperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o lm;perador. 

João Al[1·edo Corre'a de Oliveira • 

• ••• • 

DECRETO N. ~G2l- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1870. 

Concede privilegio a Emitto Salvador Ascagne para prepariM', nnder 
- e· ·c"Portar mosaicos e embutidos de madeira. 

Attendendo ao que Me requereu Emilio Salvlldor As· 
cagne c de conformidade com o parecer do Conse1heir() 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei 
por bem Conceder-lhe privilegio por cinco annos para 
preparar, vender e exportar mosaicos e embutidos de 
madeira, fabricados segundo o processo especial adoptado 
na amostra que ajuntou â sua petição, datada de 23 de 
Julho do presente anno, continuando, porém, livre a 
importação e venda de iguaes productos preparados fóra 
do Imperio, e ficando esta concessão dependente da ul· 
terior approvação do Poder LegislativQ. -
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lcronymo José Teixeira Junior, do Meu Conselho, 
Jtlinistro e Secretario de Estadü dos Negocios da Ag ri
cultura, Commeruo e Obras Publicas, assim o tenha 
entendidQ e faça executar. Palaciü do Rio de Janeiro, 
em quatro de Novembro de ·mil oitocentos e setenta~ 
quadr'\gesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jeronymo }()sé Teixeira Junior. 

-·-
DECRETO N. ~622-DE li DE NOVEMBRO DE 1870. 

Eleva o prazQ do P!~~-~~~~io concedido a Florencio Mo?teiro Peixoto 
para usar da~naehina, de sua invençao, destinada á secca do·. café e 
do assucar. 

Attendendo ao que l\le requereu Florencio Monteiro 
Peixoto, Hei por bem elevar a lO annos o prazo do pri
vilegio que lhe foi concedido pelo Decreto n.o M>5n de 30 
de Julho do corrente anno, para usar da machina de 
sua invenção, destinada á sécca do café e do assucar. 

Jeronymo José Teixeira Junior, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palado do Rio de Janeiro, 
em quatro de Novembro de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jeronymo José Teixeira lt~nwr. 

···-
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DECRETO N. ~623- DE ã DE NOVEliBRO DE 1870. 

Modifica algumas das disposições dos Decretos n.os 4i30 c H3l 
de 30 de Outubro de 1869. . 

Hei por bem que os Decretos n. c• ~~30 e ~4:31 de 30 de 
Outubro de t8ü9 se observem com as seguintes modi
ticaçõcs: 

Art. 1. o As mesas de exames preparatorios, de que 
trata o ar L 8. o do Decreto n. o ~~30, se conípoiTo do Prc
siden te c de dous examinadores, sendo aquclle nomeado 
pelo Governo, e estes pelo lnspector Geral da Inst1·ucção 
Publica. 

Art. 2. 0 Nas Faculuades dé Direito de S. Paulo e do 
Recife c na de Medicina' da Bahia scrviráõ como exami
nadores o lcntl3 da cadeira e seu substituto, e, na falla 
de qual(JUer dclles, qu_em o Dtrector designar. 

O Jlt·csidcnte da mesa será sempre um dos lentes da 
Faculdade, nomeado pelo Director. 

Art. :3. o Os membros das mesas formaráõ a commis
são ,julgadora das provas, nos termos dos arts. 18 e tU 
do citado Decreto n. 0 ~~30. 

Art. ~.o Nos exames de sciencias haverá uma me~a 
para cada ma teria ; c, sempre que fôr possível, todas e lias 
se reuniráõ no dia L 0 de Fevereiro. Se motivo impe
rioso obstar a que alguma ou algumas se reunão nesse 
dia, será isso communicado ao Governo. 

Art. 5. o O Presidente das mesas exercerá tambem as 
funcções, que, pelo Decreto n. o 4~30, competem ao Com~ 
missario do Governo. 

Art. 6. o No julgamento da prova escripta, sendo est~ 
favoravel, dir-se-ha : -Habilitado para a prova oral por 
unanimidade ou maioria de votos. 

Art. 7. 0 A qualificação da approvação será dada, de
pois da prova oral, do seguinte modo: 

t,o Será approvado plenamente o examinando que, 
(lbtendo unanimidade de votos na prova oral, merc~er 
igual unanimidade em segundo escrutínio, a que immc
dia tamrn te se proce<lerá. 

2. 0 Será apprové\do com distinc<:ão o que, além de ap
provado pl1~namente c habilitado para a prova oral por 
unanimidade, alcan<,:ar todos os votos em novo escru
tínio. 

:J.o Nos rlemais ca:-:os de julgamento fayoravel, a nota 
será ~úmente-Approvado. 
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Art. 8. o Para os exames de linguaf:, com excepção da 
nacional, o Iuspcdor geral fornecerá os livros, de que 
d~t,em ser transcriptos os trechos que têm de ser ver-
ttdõs. . · 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Novembro de mil oito
centos e setenta, quadragesimo nono da Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador~ 

João Alfredo Corrc'a de Oliveira. 

DECRETO N. ft62~- Dlt 7 DE f;OVEl\liRO DE 1870. 

Crêa mais dez cadeiras de i!l~~n~çção pr~rn.~ria no município 
da Côrte. ~ ·--

Hei por bem crear mais dez cadeiras publicas de 
instrucção primaria no município da Cõrte, sendo: tres 
para o sexo masculino nas freguezias de Santa Anna, En
genho Velho, e Nossa Senhora da Gloria, e sete para o 
sexo feminino nas ditas freguezias c nas de Santa Rita, 
Inhauma e Irajá, c no cura to de Santa Cruz. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do !\leu Conselho, Mi
nistro e Secretai'io de Estado dos Ncgocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em sete de Novembro de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do lm
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira • 

• •••• 
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DECRETO N. !i62õ - DE 7 DE NOVEMBRO DE 1870.· 

Approva os estatutos da Associação Dramatica Partiéula.r
Gil ·viêente. -

Attendendo ao que representou a Directoria da As
sociação Dramatica Particular- Gil Vicente-, estabe
lecida nesta Córte, e. de conformidade eom a Minha 
Imperial Resolução de 16 de .Março do corrente anno, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio 
do C•mselho de Estado em consulla de 10 de Fevereiro 
do mesmo anno; Hei por bem Approvar os seus es
tatutos, divitliuos em sete capitulos e quarenta e um 
artigos; ficanuo as alterações que nos mesmos es
tatutos, se fizerem sujeitas á approvação do Governo 
Imperial, c devendo passar-se carta que servirá de 
titulo. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu ConsMho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do hnperio, 
assim o tenha entendido c faç;} executar. Palacio do lHo 
de Janeiro, em sete de Novembro de mil oitocentos e 
setenta, quadragesimo nono da Independcucia e do 
lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Projecto de esbltutos da Ass®iação Dramatica 
Particular - Gil \'icente. 

PREAl\IBULO. 

Com o nobre e duplo fim de reunir o ulil ao agra
davcl, fundou-se nesta Córte uma sociedade humanitaria 
c recreativa, cuja denominação e fins constão do pro~ 
jecto de esta tu tos que este precede. A- nobre idéa que 
presidiu á sua fundação, mesmo recreando, foi o allivio 
da humanidade affiicta_, por meio da beneHeencia que 
conduz á caridade tão recommendada pelo Evangelho. 
Só porém) á gera~ão actua.l tem cabido dcscnvolvel-a a 
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uma altura a que as gerações passadas não a tLingirão, 
ou por não a terem comprehenditlo, ou porque não qui
zerão ou não puderão. 

E' pois, de presumir que os indivíduos que a ella 
quizerem associar-se, sejão dotados daqueJia sublime 
virtude-A caridade-, que, bém comprehendida e des
empenhada, eJeva o homem ã altura do seu Creador ;e o 
torna a sua imagem na terra. 

CAPITULO I. 

DA DENOmNAÇÃO E FINS DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. I. o A sociedade denomina-sa Associação drama
fica particular-Gil Vicente:_, c será composta de indiví
duos residentes nesta Côrte, de reconhecida moralidade 
e profissão honesta e decente. 

Paragrapho unico. E' o seu principal fim: concorrer 
por meios pecuniarios e artísticos para o seu proprio 
engrandecimento e para beneficiar todas as associações 
de beneficencia do Imperio, e com especialidade as desta 
Côrte. . 

NEste intuito dará ella quatro cspectaculos drama
ticos annuaes, sendo um em beneficio da Caixa de 
Soccorros de D. Pedro V, outro em beneficio do Asylo de 
Invalidos da Patria e dous em beneficio de seus cofres; 
bem assim os mais espectaculos possíveis em beneficio 
de associações de beneficencia: que mais convenientes 
for~m julgados em assembléa geral. 

CAPITULO 11. 

bA ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIÀÇÃO EM -GERAL E DA ADMISSÃO 
DE SOCIOS. 

Art. 2.° Compôr-se-ha a Associação de duas classes 
de socios; dos artistas, ou scenicos e dos contribuintes. 
A 'Primeira envidará todos os seus esforços e trabalhos 
artisticos para abrilhantar a Associação no desempenho 
das composições dramaticas que tiverem de ser levadas 
â scena; a segunda concorrerá com meios pecuniarios 
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Para a eleição Jos uemais membros da Diredoria, e 
do Conselho se convocará a assembléa geral dos soGio:; 
por meio de annuncios ou officios, marcando-se dia, 
hora c lug·ar. . 

I>ara se proceder á eleição é necessaria pelo meno~ 
a presença de dous tel'ços dos socios insct·iptos, o que o 
Presidente fará vct\ilicar. Se porém no dia marcado não 
comparecerem socios no numero exigido, o Presidente 
convocará de novo a assembléa~ e nesta segunda reunião 
se procederá á eleição com os socios que estiverem 
presentes. 

Os membros i la Dircctoria serão ele i Los por maioria 
absoluta de votos; os do Conselho poderão.ser eleitos 
por maioria relativa. , 
· Art. Ui. Todo socio contribuinte póde votar e ser 
)'·otado par:.t os cargo." da Dircctoria c para o Conselho; 
c todo socio sccnico póde votar e ser votado para o 
cargo de Dircctor U.e scena. 

Paragrapho único. Não pode deliberar em asscmhll•.a 
de clei1,;\Jes o soei o que não estiver qn i te com a Asso
ci:u~ão. Para se vct·iJicar isto, se Procederá, pelo Secre
tario. á r.hamada nominal dos socius inscriptos; e, á 
mediua que os presentes forem respondendo it cham:ttb. 
o Thcsourcito declarará se estão ou não quites com o;;; 
·~ofres da Associação. Todo este procesRo constará da 
respectiva acta . 

.Art. ltL Comp.r:Jtc á Directol'ia o andamento de tudo 
quanto fôr concernente á A~sol'iação ; velar pelo fiel 
t·,umprinwnto destes estatutos~ e quacsquer regula
mentos qtw se estabelecerem; escolher o ensaiador, e as 
actrizes que se tornem necessarias para o bom aiHla 
mtmlo do~ espcctaculos; distribuir os rcmane!';centcs 
das reei tas srgunclo a âecisão da assembléa geràl ; con
vot·ar esta de trcs em trcs mezes, além das oceásiões 
em t[llC o interesse da Associação o exigir; e aprescntat'., 
110 11m de cada anno social, nm relatorio de sna admi-
nistração. ' 

Paragrapho unico. Nos dias de espectaculo é obrigada 
a Dircctoria a dar a cmla socio sccnico uma c11trada 
especial para a pla t~a, c a conservar para si um ou dous 
ea1narotcs convenientemente arranjados, tudo á eusta 
dos cofres sociaes. _ _ · 

Art. 17. Os membros da Dircctoria c Conselho sãn 
obrigados a compar.ecer ás sessücs. O que sem cJ nsa 
justificada fôr remisso no cúmprimcnto tlcste dever .. 
--erá tlispensa•lo pela primeira e seg-nnda vez; ua terrcira 



porém será multado em 55000, devendo sempre te( em 
vis.ta os fins da Associação. 

Art. !8. Compete ao Presiuente: presiuir ás sessões; 
ordenar e dirigir as discussõé..,; conceder a palavra; 
ncgal-a quando a boa ordem o exigir; manter c fazer 
manter a ot·dem e decencia nas discussões. 

Paragrapho unico. Tambem lhe compete rubricar 
todos os papeis, livros e contas da Associação~ e nas 
eleições terá o voto de qualidade, ~m caso de empate. 

Art. 1U. Compete ao Vice-Presidente suhstituir o 
Pl'esidlm te em to( los os seus impedimentos. 

Ar L. 20. São obrigações do Thesourciro: receber ou 
,·obrar as joias, as multas e remanecentes dos especta
cutos, bem como todos os utensílios que sejão de pro
priedade da Associação; ter sob sua responsabilidade 
todos estes obje,ctos; receber e pagar todas as quantias 
pertencentes á Associação, para o que passará c fará 
passat· os competentes reeibos; apresentar um balancete 
da recita (para o que trrá um livro especial) 30 dias 
depois dr cada espectaeulo, e uma relação de todos os 
soei os em n trazo par,a com os cofres; finalmente rncolher 
a juros em um banco ou <.:asa bancaria, os dinheiros que 
rPecbcr t conservando sómen te em seu poder até a quan
tia Je tlnzentos mil róis para as despezas correntes. 

Não fará poróm pagamento algum sem um documento, 
ou conta, ru hricado pelo Presidente. 

Art. ~L S5o obrigações do 1. 0 Secretario: organizar 
toda a cscripturação da Associação, á excepção do livro 
tl e receita c despcza, para o que terá livros cspcciaes, 
tendo tu1lo em boa ordem e guarda e debaixo de sua 

·responsabilidade; bem como substituir o Presidente r 
Vice-Presidente em seus impedimentos. 

Art. 22. Compete ao 2. 0 Secretario substituir o Lo 
em todos os sr~us impedimentos, com excepção de pre~ 
sidir ás reuniües; e ó obrigado a tirar as partes dos 
tlí·amas que tiverem de ·subir á scena. 

Art. 23. São obrigações do Procurador: proceder á 
~~obrança do arti v o e pagamento do passiYo, debaixo da 
rr:-ponsabilidade do 'fhesoureiro, e tudo o mais que fôr 
conccrHentc á Associação, e pam que pela Adminis
tração fôr autorizado, sendo suas faltas suppridas pelo 
~.o Procurador. ' 

Art. 21. O Conselho tem as seguintes attribuições: 
tdeger d'entrc si um Presidenle, que será o seu repre
sentante nato para com a Directoria, e que coalljuvará 
e?ta em tudo que fôr em beneficio da Associação, e es
tiver ao seu alcance, tomando parte com ella em toda~ 
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:1s rcuniCics, soh pena do :-~rt.l7. A pmli1lo da Dircctorjn 
tambcm o Consrlho se poderá reunir, pnt·a com ~ua~ 
luzes a anx.iliar naqniflo que fôr· suhmet.tirlo fl sna con·· 
sidcração. ' 

Art. 2?l. Compete ao Director scenico: submetter á 
approvação ua: Dircctori .. as composições dramaticas 
que tiverem de suhie á scena, sempre de accõrdo com 
o respectivo cnsaiador c a Directori:J, bem como a diF-
tribuição dos papeis~ estnbelecer uma regra fixa para 
os ensaios, designando dias, horas e lugares para os 
mesmos; mautet· e concorrer para que se mantenha a 
melhor ordem, subordinação c decencia; applicar as 
multas aos infractorcs, avisando disso por escl'ipto ao 
Thesoureiro, .para a cobranea devida~ e finalmente dar 
parte á JHrectoria de toda é qualquer orr..nri·~ncia qtH' 
possa inflnir p:tra o hom andamento r hrilhrmtismo da 
Assoria1;ão .. 

CAPITlH.n VIl. 

fiiSPOSIÇÕES f. ERA E~. 

Art. :W. Cnmprn a todo~ os soei os Pm p:~ralt~L· a ma i~ 
l'scrupulosa cscolhá para aflmissão de novos Sf)eio~, e 
(~om mnita e.::.;pccialidade a distribuição dos r:onvitcs~ a 
Hm de spr mantida a dcceneia e esplendor da Associação. 

Ar-i. 2i. Soh pretexto algum nenhum socio pode
rá c,;;qnivar-se a occup:u o cargo pa.ra que fôr eleito. 
á cxcepção do corpo scenico, sob pena de pagar nma 
multa de dez mil réis c sPr diminado, salvo o ca:,n 
ti r força mai()r provado perante a Direetoria. 

Art. 28. Os sor.ios em geral poderão sé r rccll'i tos 
nos ca.rgos q nc occuparem ~ mas não serão obrigados 
a exercei-os por mais de tres eleições snccessivas, on 
ontros rpwcsqucr por mais de tres Directorias. 

Ael. ':W. Os soei os rm grra I devem uns aos outros 
reciproca troca de ·civilidade c mutua afl'eição: os qnt• 
promoverr.m a dcsintelligcncia nu As:-;ociat:;ão inr.onrm 
nas penr~s do art. 27. , 1 

Art. 30. Sã<;> inteiramente peohibidos, quér nos es
pet~taculos, quér nas reuniões da Soeiedade, qnée n<;>s · 
cn~aios, :1s questõe.;; ou discus~ões politicas, por serem· 
inteiramente c~tranhas aos fins rla A~sociação. Aos in
fr·:H'fores srrão applir.atlas as disposiçtíes do art.. 27. 
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Art. 3L A~ mnltas imposta~ ~r.rão cobradas no fim 
flc oito dia:' e o ~rn prouncto J'ecolhido ao~ ,cofrrs rla 
Agsociação. , 

Ar I .. a2. Pat;a que os cofres da Associação possão oc
correr ás despt~zas da mesma, os socios contribuintes 
c scenicos paga ráõ no a c to da sua en.trada a joia de 
cinco mil réis e mil réis· pelo seu dtploma, quando 
os houver. 

Art. 33. Todo o socio contribuinte que propuzer a U· 
quinze socios, que sejão admittidos,e que permaneção 
na Associação pelo menos sei~ mezes, tiea obrigado sú-
mcntc á quotização de nm bilhete de platéa. ~ 

Art. 34. A Dircct.oria fica autoriza~la para, em nomr 
fla Associação, conferir diplomas de hcnemeri tos aos 
socios e a quaesqucr prsso:-~s que prestem relevantes 
scrvicos á Associacão. · 

Art·. 35. A AssÓciação soecorrerá, conforme o e~t.adn · 
de seu~ cofres, a todo socio que tenha sido pon tu:ll 
•~ assiduo no cumprímen to de scn~ç; <lf'veres r ohriga
çõc:;, e venha· a licar impossihil i ta do por moles ti:~ ou 
•rualquer :-~ccid•~n te imprevist.o. Tambrm é ex IPnsivo 
~·~te soccorro :ws ~or,ios qne por motivos provados 
tm1hão 1le retirar-se da C6rte on tlo lmprrio. Em qua.l
•ttwr destes casos~ prova1la a sna impossibili<bde e 
estando quites com os cofres, promoverá a AsRDciaçiTo 
nm espcctaeulo em seu beneficio. 

Art. 36. A Assoei:1cão, no mcz de Dezembro de cada 
anno, c consultando "sempre as forc:1s de seus cofres, 
dará cntrat1a a um ou mais socios na Sociedade Por
t.ugucza de Beneficencia desta Côrtl\ ou em qualqtH'r 
das Onlens Terceiras que tenhão hospital. 

Para cst.c Jim proceuer-se-ha a um sorteio mHre torlo~ 
os socios que se acharem quite;: e no caso em qw~ 
não precisem dos soccorros dos cofres aqueJles a quem 
tocarem ·por sorte, reverterá a i.mporlaucia 1los di tos 
~occorros em beneficio da propria Associação on de 
qnaltlrier institui(ão pia que a .Associação escolher. 

Art. :l7. No caso de fallccimcnto de qualquer soeio, 
a Associação lhe maudará celebrar a missa do setimo 
flia, sendo para csLc fim convidados pelos jorn:1cs todo~ 
os socios. · 

Art. :18. Qu:-~mlo qualquer socio tiver a infelicidade 
uc ser preso, não sendo por crime infamante, a Asso
ciação fm vi dará os esforços ao seu alcanr~e par a ohtrr 
:t sna libr-rdadc. - · , ' 

Art.. :l9. Nos dias e horas marcados nos jornacs .para 
as sessões ele assembléa geral. serão impn~tcrivclmen-
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te alJet·tas as mesmas com o numero de socios na COO'l
formidade do que dispõem estes estatutos. 

Art. 40. Se por qualquer eventualidade ou tlisscn
sões insanaveis tiver de dissolver-se a Sociedad~. o di
nheiro que houver em cofre e o produclo liquido de 
todos es seus utensílios ycndidos em Jeilão publico, 
serão entregues em partes iguaes á Caixa de Soccor
ros de J). Pedro V. e ao Asylo de In validos da Patria. 

Art. 41. Os presentes estatutos, depois de di~cuti
dos e approvatlos em asse~nhléa geral, ,terão vigor como 
lt'i e ba~e fumbmcntal da Associação, ohtidas as li
ct~nças ou vistos das a ntoridades competentes, bem como 
todas as dclibera<;õcs que se tomarem eomo subsidia
rias (lelles, que eonstarem do livro das actas; e não 
poderão ser alterados ou ampliados senão em assembl(~a 
geral cxtraonJinaria requerida por dous terços dos 
socios inscriptos. 

Para mais sciencia e clareza das obrigações de cada 
um? serão assignados com ou sem restricçõcs pelos 
socios presentes á sua approva~ão ~ e depois de. im
pressos, será e~te original guardado 11os archivos da 
Asso~iação. 

Qualquer ai te ração porém que se fa~a nestes esta tu
lo!-', não poderá ter execução sem approva~.ão do Go• 
vcrno Imperial. 

Hio de .Jancir~, em a~scmbléa geral, aos 10 de Be
zem!H'O tlt' 1809.-Seguem as assign;ltnras. 

DECRETO ~. '~626- DE 7 .DE ~OVRl\lflRO DE {870. 

Aprrov:-:. os estatutos da Sociedade Protcctor:1 dos Al'List.a6 lira
matieos, estaõé.,ccftb iíestâ. Côrle:-· -- -

A ttendentlo ao que rrqucrcu a Dircctoria da, SoeieJade 
Prott~ctora dos Artistas Dramalicos, estabcleeitla nesta 
Côrtc, c conformando-me, com o ·pan::crr Ja Secção do~ 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado em consulta 
tle i7tlo mez proxirno passado, Hei por bem Approvar o~ 
seus estatutos., diYididos em ((ez capitulo~(' dnr-ocnta 
" dons artigos, com a clausula de qui' no art. 2N se 
:-;npprimão as palaYras-garantido pelo GovPrno. 
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Qualtjuer alleração que se fizer nus mesmo~ esta tu to:-; 
só poderá ser posta em execução depois de obtida a appro-
vaf;[Jo do Governo lt11pcrial. ' 

João Alfredo Corrêa de ·oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do Im
pcrio, assim o tenha cntcnditl.o e faça executar. Pala cio 
do Rio tle Janeiro, em sete de Novembro de mil oito~ 
een to::; c setenta, quadragesimo nono da Indepcndcncia 
c do Impcrio. 1 

Com a rubrica de Sua Magestatlc o Imperador. 
I 

.João Alf1'edo Corrêa de Oliveira. 

Estatutos da Sociedade Pt·ote.ctora dos 1\rtistas 
Dramaticos. 

CAPlTULU L 

JJ.\ SOCIEDADE R SEUS FI~S. 

Art. l. o A Sociedade denominada Protectora dos 
Artistas Drama ti c os compõe-se de i llim~ ta do numero 
de actores e actrizes c de empregados de certas cate· 
gorias nos t]J ea t!'os, c tem por fim soc'correr seus asso 
ciados, já procurando todos os meios possi v eis par: 
empregai-os quando desempregados, de preferencia : 
(JUalqucr artista que a ella não pertencer, já soccon;en· 
·do-os quando enfermos e itnpbssibilitados de trabalha,r 
jú valendo-lhes quando presos; e em caso de fallecimcnl~ 
contribuir para seus funeraes, quando necessitem dcss1 
âuxilio. · ' 

Art. 2. 0 Para ser admittido socio~ exige-se, além u: 
condição livre e do seu bom comportamento, estar 111 
gozo de perf'ci ta sawlc, no de plena li herdade, sem pro 
nuucia H os tribunaes, e provar que tem exercido sem· 
pre a arte dramat.ica vti os f'IÍtpregos a que se refere t 

art. 1. 0 
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CAPITULO li. 

Àl't. a.u Para Sl'l'em admittidos sodos OH sonas, pn~
n~dnrú proposta enviada ao 1. o· Seerl'lario, assignad<~ 
JH'los proponentes, c.ontendo o nome, idade; estado c 
luga~ de sua residcneia, a fim de que a commissão possa 
synd1car. 

Art. !Í. 
0 As propostas sci·ão lidas rr:n sessão da 'Di

n~ctori<t pelo 1." Secretario e por clle endadas depoi:-; 
dl' assignadas pelo Presidente, á commissão syntli
eanlt~. 

Ar!. t;." As propostas logo que Yoltem eom a eom
peten te informação, en traráu em discussão e serão 
approva<las pela maioria dos socios presciLtes em qual
quer st·ssão ordinaria ou cxtraordiuaria, excéptuan
do-se as l"CUII ÍUI'S ('OlllprehcJHlitlas li OS arts. 28, ::\0 n 31 .. 
Nu caso de suscitar-se alguma dnviJa sohn~ a capadtl:.Hle 
da vessoa propostu, serú- a votação feita .r,or escrutiniP 
secreto. · , 

~\rt. O. LI Scrüo eoBsiucrudos : , 
~ t.o Socio iuslituidor, o que in!'titue a ~ocie

dadc. 
~ i. o So<'io~ fundadores, aquellcs ou.aqlwllas q 111' 

assistirem ús suas l. a e 2. a reuniões, e os que olliciarem 
ncstn seu tido, no prazo de cinco dias, a eDI)tar tla data 
do primeiro ammncio feito 110 Jonwl do Comuterc-io. 

~:L" Socios Cficctivos, os que residindo na Cúrte, sú 
entrarem para a Sociedade depois do prazo conred itlo 
nu§ 2. o . , 

-~ ~-" Socios :::o!'respondcútcs, os que ~csidirem fúra 
tla Côrte. 

Art. 7. 0 O socio instituidor, bem como os funda
dores, pagaráõ a joia de 206000 c a mensalitl~HJe pt'l"llla
llell tn de l,~ooo. 

~\.rt. 8. '' Os soei os elfcctiYo~ c co'rrcspondcn tes pagaráõ 
inlcgTalmenlc a joia seguinte: tendo de illade até r..,o 
annos, 2:5,.)000 ~ de 40 a tSO, 3ti~OOO, t\ os maiores dr 
50 :.lllnos, 701~000. Pagaráu tamLcm 1~~000 de mellsalí
dadc permnnent1~ (:liHda 110 c:~so de receberem bcneft-· 
cencia da So~i~~datle). 

Quando, poróm, qualquer sodo quizcr rcmil'-se~ pa
'.!;II'Ú independrnleuwi!lt' da .ioia dt• CJJtrad;t. aU· ~JO 
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:1 nnm, lOOt~: dn :10 a '.,O, UO,); de ~O alé ~0, 130i~, c de ;)O 
p·1ra e i ntt I ROt;ODO. 

Art. U. o Todo o soei o tleved.mun ir-se uo seu diploma, 
JWio <pul f.trá nm donativo, nunca. inenor de 1~)000,_ a 
lim de qnc poss!l goz:1r da:; prcrogattvas que lhe facultao 
estes esta lu tos. 

CAPITULO III. 

nos DEVERES nos SOCTOS. 

Art.. 10. E' tlnYcr dos socios, alt'~m dos que ll1cs prcs
crcYcm os arts. 7. 0

, 8. 0 c U. 0
, o seguinte: 

~ L o Cumprir c fazer cumprir os presentes esta .. 
tnto~. 

~ 2. o Ser pontual no pagamcn.to de su:1s mcnsa1ida
llrs, acci ta r c cxcreer com zelo c dignidade todos os 
c·1rgos on commissõcs para que fôr eleito Olil nomeado, 
não podPn<lo delles esquivar-se sem ser po~· motivo de 
moles lia ou reeleição. 

~ ::.o Concorrer com o seu valimcnto junto á empreza. 
em qut~ se aellar contract.ado a lim do empregar osso
t~ios tlesempregaclos, sem que, com isso se prcj udique. 

~ !c" Comparecer :"ts sessul~s para que fôr convocado 
•'m virtude dn :umuncins on avisos. 

CAPITULO IV. 

DO DIREITO DOS S:1CIOS. 

Al't. 11. Tnm o direito (le·votar torlo o socio ou so
cia de qualquer categoria, uma vez que resida na Côrtc; 
só podem, porém, ser votados os socios d.o sexo mascu-
Ji no. Exccptuão-se: · 
i~ Os que estiverem pcrcehend(} benooccncia ou 

pensão. 
2. o 0.> prrso~ on pronunciados. 
Art. 12. Todo o socio tem o direito de representar 

por cscripto :'1 asscmbléa geral, quando esta se ache reu
nida ordinaria ou extraordinariamente, cxcnptrrando os 
fl i:lS de pOSSI'. 

I'All'fE 11. 



Art: 13. Para não dar lugar a ociosas e repetidas: 
convocações tia mesma assembléa geral, jámais esta pOo-
derá ser convoca da sem ser por meio de um otficio nunca 
assignado por meno~ de dez soei os, c dirigido- ao Presi
dente, declaramlo os signatarios os motivos. da reunião. 

CAPITULO Y .. 

-- ' 
DAS' l'EN.\S El\Í GEHAL. 

Art. 14. o~ a~socia<los que faltarem ae- pagamento de 
~uas mensalidades não terão direito ás bcneficencias que 
lhes garantem estes estatutos. O socio ou socia, uma 
vez desligados da Sociedade, não poderão em tempo al
gum ser novamente. admittidos, sem que sejão nesM 
tJccasião propostos, e no caso de scr~m aeeitos, suj_ei
tar-se-hão ao disposto no art. S. o 

Art. 15. Perdem o direilo llc socio ou so~ia e jámai& 
poderão pertencer á &Jcicdadc ou della reclamar eousii 
alguma: 

§ i. o Aquclles ou aquellas cuja desmoralisação fôr 
provad-a em sessão da Directoria ou que pratiquem qual
quer acto que C(}mprometta a arte ou a Soeiedade; res
tando-lhes o recurso de appella~ão para "a assembléa 
geral. 

§ 2. o Os que ou as que directamente pro-mO"verem o 
flcscredito ou ruína da Sociedade, já afastando-lhes os
socios por meio de difJamações e intrig&s, já ridicu
l'arisando ou desm()ralisando intencionalmente a Socie-
dade. _ 1 

§ 3. o 03 que forem condemnados em ultima instan
eia pelos crimes de fa~ificação, furto, roubo, morte 
(não sendo em defesa propria), ineendio e estupro. 

~ 4-. o (}.; que extraviarem qualquer quantia ou olY
jccto da Sociedade, ficand(} a esLa o direito de o haver 
judicialme!ltc. •-

Ar t. t6. O soei-o ou soei a que- se achando na C6rte se 
deixar ati·azar em mais de quatro mezes ,Pe suas mensa
lidades, se reputará ter renunciado ao direito de socio-1 

mas se porventura quize-r saldar seu debito~ podel·o-ha 
Jazer, se prova·r á administraç~o que foi forçado por 
motivos plausivei~, não tendo direito á bendicencia 
~-enão dous m.caes depois de se achar qui te. Fi c-ão tam-
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bem comprehemlidos neste artigo os- socios que residi
rem ou estiverem temporariamente fóra da Côrte. 
· ~rt. 17. Os soei os ou socias que foreu,. desligados da 
socierlade, ou delta se retirarem espontaneamente, não 
poderão reclamar cousa algúma ou quantia com que 
para eUa tenhão entrado. 

CAPITULO VL 

D.\ ADMil'\ISTRAÇÃO SOCIAL. 

Art. 18. A Sociedade seri adutinistrada pot· uma Di
rectoria compost:rde Presidente, Vice-Presidente, t. o e 
2. o Secretarios, Tbcsoureiro e uma. commissão de syn
dicancia. · 

Art. !9.· O Presidente da Sociedade é o fiel observa
dor e executor destes estatutos e cumpre-lhe : 

§ l. o Presidir a todas as sessões ortlinarias e extra-. 
ordinaria~, ou assemb\éa geral. 

§ i. o Manter a boJ"'rdem e suspender a sessão quando 
aquella fôr alterad<t, fazendo retirar da sala o pertur
bador, para que a ordem se restab~eça, e no ultimo 
caso adiar a sessão. · 

§ 3. o Confeccionar e apresentar á assembléa geral 
um rela torlo cir.cumstanciado d-e todos os trabalhos 
do anno social, o qual será sujeito a uma commissão 
especial para isso eleita. 

~ ·4. o Apresentar, logo que se demitta ou seja demit~ 
tido, um rel:)torio ao seu successor, a fim de que este 
possa formular o annua\, que deverá ser completo, fa
zendo aquelle parte integrante deste. 

§ rs.·o Representar a Sociedade, conjunctamente com 
os membros da· Mesa, em todos os actos para que ella 
fOr convidada, sem que deixe, no caso de impossibilidade 
da Directoria, de nomear uma· commissão para substi
tuil-a naquelle a c to. 

§ 6. o Assignar com a Directoria os requerimentos 
e representações que tenha de dirigir ás autoridades, 
e requerer em juizo com a mesma por si ou por seus 
procurador~s bastantes. 

· · § 7. o Rubricar todoa os livros da Sociedade depois de 
competentemente numerados e abertos por um term()· 
do i. o Secretario, e bem assim a~signar todas as guias. 
de pagamentos. 
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~ 8. o Olllciar não sú a qualtfUCr tios mcLli~os que se 
acharem á disposição da Socieuade, na Cdrte, a fim Je que 
clle preste o soccorro cxi~ido por qualquer <.103 nossos 
socios ou socias, eomo. tamhem ot·denar e fiscalisar 
sobre todos os casos de soccorros sociaes, de modo que 
não haja demora. . 

§ 9. 0 Despaehar todos os requcrimeRtos que não Ut'
pendão da approvação da .Mesa, ou da asscmbléa geral. 

§ 10. Poderá como outro qualquer socio, o Presitlenle 
propdr med.íLlas, projcc los ou resoluçõ~s a bem da Sodc-. 
dadc, sendo como toda~ as outras, votadas c discutidas. 

Art. 20. O Presitlcnle poderú conYoear a assembl{'a 
geral quamlo julgar conveniente~ ou então no 1'aso de 
ser ella exigidJ. por um requerimento a&signado por 
dez soei os. 

Art. 21. Ao Vicc-Prc.~iuentc compete sulJ5Lituir u 
Prcsillcn le em todos os seus • im ped imen tos, a inda 
mesmo que SL'.ião momentancos, excepto uos caso.:; de 
demissão ou fallecimento em que vague a cadeira, que 
deverá ser preenchilla po.r eleição, assumindo porém 

·durante todo o tempo que o substituir, qu:~.lquer (lllt~ 
cllc seja~ totlas as attriiJuições e rcsponsJbililL.Hle. 

Art 22. Ao 1. o Secretario compele: · 
~ 1. 0 Substituir o Presidente 111 falta do Vicc-Pr:csi

dentc. assumindo todas as suas attrilmições e respon
sabilidades, nomeando quem substitua o 2. o Secretario 
que passa rú a 1. o 

§ 2. 0 Anuunciar pelosjornaes mais lidos, em nome do 
Presidente, ou por meio de avisos,. os dias, hora c lugar 
das ses.-;õcs. 
· § 3. o l\latriculat· os socios sem distinc(;ão t.le sexo p:)la 
ordem chronologica de suas entradas, q uc lhes serão for
necidas pelo Thcsoureiro mcnsa.lm.en te. 

~ lJ.. 0 Hcgistrat· o nome tle toJos os associauos qt:e 
tenhão requerido bc.neficencia, declarando nelle a qua
lidade do lJeneHcio, <juantlo começou o terminou. 

§ 5. 0 Hegistrar em um. livro o nome dos associado.s 
que prcscimlirem da beneíil:encia, declarando ncllc a::; 
quantias assim poupadas. 

~ O. o Proceder á leitu.ra uo cxp2dien te, rcspondL~r a 
~unlquct· ofilcio dirigido á Soded<.u.le depois de ouvit· o 
I residente, c expedir ollicios, :.tvisos, etc. c~.;por intcr
medio do Agente do Thcsouroiro. 

Art. ~n. Ao 2. o Secretario compete: 
· ~ 1. o Redigir c proceder á leitura da a c ta e termo.s 

eleitoraes em todas as sessões, e r\lgistral-as no re::.;pec .... 
tivo livro depois de approrat..las. 
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~. 2.'' Coalljuvar c substituir o :1.. 0 Secretario em todas 
:1s suas attri!mir,ões. 

Art. 2í. O Tl1ésoureiro deverá comparecer· a toJas as 
rcuuiõJs da Sociedade e compete-lhe: 
~Lo Arrecadar c fazer anecadar sob sua responsahi

lid.ule indiviJual, tudo quanto seja bens da Socieuadc, 
fazendo um iuven ta rio delles, sendo responsa vcl por 
tudo quanto receber e despender. 

§ 2. 0 Apresentar á auministraçJo no fim de cada mcz 
ou quando ella julgar conveniente, um llalanccte docu
nwntatlo da arrecadação, dispeudio c applicaçào tlo\:i di~ 
nhdros da Socictlatlc, o tJu·ll será sujeito ao exame c 
lJ:l l'CCCl' da com missão de S)l ndicancia. 

~ 3. o Tet· um ou mais li v r os onde conste com ela reza c 
siiÚIJlicidaue os Homcs e entradas dos associados, suas 
joias, diplomas e donativos; e um outro para o lança
mento da I'<'ceila c thispcza. 

Art. 25. O Thesourciro não pouel'á trr em seu poder 
quantia maior de duzentos mil reis, depositando, por 
or<l, todo o excetlentn em qualquer estabe!Pcimento de 

·sua conliança nc::;ta Córte, garantido pelo Governo, llc
vendo toJo o dinheiro ser ali i depositado em nome da 
So::iedatle c o •; ·iando ao Presidente neste sentido, tlecla
ran;lo onde fl'z tal deposito. 

Art. 26. O Tllc~oureiro 11ão poderá p~gar conta algu-· 
ma, sem qw~ s1•ja rnln·.icada pelo Prcsi~nte. 

Art. 27. O Thesourcu·o poderá ter um Agente de sua 
rcspoHs:tbilidadl~ para fazer a cobrança, quando seja 
preci~o, comhiuando com o Presidente ttual a gratifica
•.~ão que <leve dar a esse Agente. 

CAPITULO Vll. 

D~ ASSEMBL~A GERAL. 

Art. 28. A assmnlJléa geral reune-se oplinariameute 
no 2. 0 tlomingollomezduJulhodccaclaanno, para ouvir 
o relatoriu feito pelo Presidente e l1em a~sim o La lance
te geral flue faz parte delle, scg-uintlo-·se logo a clciçiTo 
da nova Directoria. E só poder:í ser constituida quau•lo 
se ache reunida metauc c mais· um da· totalidade dos 
socios. 

Art. 2D. Heuncm- se os soei os em asscmblb geral cx
traordinaria, sempre que fór convocada pelo Presidente 
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em caso urgente, ou em Jacc do previsto no art. 13 
destes estatutos. Não comparecendo a maioria absoluta, 
conforme a disposição do art. 28 na primeira convoca
ção, e se convocar par·a outro dia (o qne não deve espa
çar-se para além de I:S d1as), considerar-se-ha louva
rem-se 03 demais socios nos'presentes, os quaes pode
rão deliberar validamente uma vez que estejão reu
nidos .mais de i6 membros, tanto nas reuniões ordi
narias como nas extr~wrdinarias. 

Art. 30. A' assnmbléa gctal ottlinaria compete: 
§ :l o Elrgcr uma commissão especial de tres mem

Jn·os para dar s~'u parecer sobre o relatório apresentado 
c bem assim sobre o balancete anucxo, e submettel-o 
depois do exame para ser discutido na prox.ima reu-
nião de assembléa geral. . 

§ 2. o Approvar ou rejeitar o rclatorio ou o parecer 
1la com missão, bem como~ medidas tomadas- ou pro-
postas pela administração....... , 

§ 3. 11 Ouvir as queixas ou .representações e appel
lações dos associados~ conjunctamen te com as respostas 
do Presidente e decidir· como f~1· de justiça. . 

Art. 31. Haverá uma segunda reunião do.assem
bléa geral onlinaria, e deverá ser convocada dentro 
dos oi to dias depois da annual. para ouvir ler e dis
cutir o parecer .da commissão sobre o relatorio, e em
passar a nova Directoria. 

CAPITULO VIU. 

DAS. ELEl_ÇÕES, 

Art. :12. Findos os trabalhos da assembléa geral de 
cada anno, o Presidente convidará oS"socios presentes 
a procederem á eleição da nova Directoria, e man
dará pelo t. o Secretario proceder ã chamada dos so
cios que se acharem quites para· com a Sociedade 
(sem o que nãO"' poderão tomar parte nas eleições), e 
nomeará quatro Escrutadores. 

Art. 33. Finda a chamada e recebidas as cedulas 
pelos proprio& votantes depositadas. na urna, o Presi
dente procederá á contagem, a fim de confrontai-as 
com o numero de socios presentes que acudirão á. 
chamada, e fará principiar a a-puração_ 
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Art. ~~. Concluida a apuração das cedulas, .o l. • 
Secretario probederá á leitura do termo eleitoral, que 
será lavrado no respectivo livro das actas com os pro
testos ou contraprotestos, caso appareção; este termo 
depois de lido será a~signado pelo Presidente, Secre
tario. e os qu;1tro Escrutadores, e delle só tomará co
nhecimento a proxima assembléa geral. Feito isto o 
Secretario diriqirá a cada um do3 eleitos um ofiicio 
declarandO> o dia, hora e lugar em que virá tomar 
posse, o que deve fazm·-sc dentro de oi to dias. Acon
tecendo que o Presidente e o t. o Secretario sejão ree
leitos, o propl'io termo da eleição servir-lhes-ha de 
diploma. No caso que os reeleitos se recusem conti
nuar a exercer aqnelles cargos, pt·oceder-se-ha á nova 
eleição. só para aquellas vagas. Em caso de empate a 
sorte decidirá. _,. 

CAPiTULO IX. 

DAS DENE:FICENCIAS. 

Art. 3õ. A Sociedade garante a seus m.embros 
quando enfcrmarcm, a beneficencia mensal de 20~000 
de uma só vez, alóm do recurso de meuico e botica 
fkUC se ache á disposição da Sociedade, e no caso de 
fallecimen to, despcnderá a quantia de 50~000 para 
auxilio de seu funeral. 

Art. 36. 03 que enfermarem fóra da séde da Socie
dade terão o mesmo direito á beneficencia, com tanto 
que próvem a sua enfermidade· com attestado de seu. 
medico assistente, Q rubricado pela autoridade do 
lugar. · 

Art. 37. A Sociedade garante á família de seus 
membros fallccidos uma pensão de 10~000 mensaes, 
ficando• a Dircctoria autorizada a ampliai--a quando os 
fundos sociaes assim o permittão. 

Art. 38. E' considerada como familia do sacio uma 
só das classes aqui especificadas: 

§ ~. 0 Viuva ou filhos. 'lnn~·--
§ 2. o l\tii c na falta desta pai,-' se se achar i~1 .... ri~1 ~R 

bilitado de trabalhar. ~ · · l- \Jf'\ • ,; •.-1 
§ 3. o Inuãos menores c irmãs solteiras. '!L,i~t' a 

classe aqui de:-<ignada, cessa o di rei to á ne~lmcia. 

~·~~~ _,0~~ 
\ \)y-'" /.~ 
:-.. .··- '""i'..,c., -··~7 



:\CTO . ..; no PODEfi 

Art. 3U. Toda::; as hcnrficcncias promcttil)as pela 
SorirdadP serão relig-ío<:>amenl.r cumpridas: 

~ i. tJ Emqnanto durarem as pe·ccisões dos .l>cnefi
r.i;ulos. 

~ 2. o Emquanto as viuvas tiverem comportamento 
rr.gula r r n5:o se rasarem. 

~- ;~.o Em quanto ·os. filhos forem menores de 18 
a n nos e as fi U1as e irmãs se não casa rem e se .fizerem 
dignas por sna conducta exemplar. · 

Art. 40. O soei o que por qualquer . motivo lhe 
convenha abandonar a sua caneira, retirando-se dos 
trnbalhos de um theatro puhlieo, sú terá direito de 
comparecer ás suas sessões c rrcl'ller todas as benefi
ceucias de que tratão estes estatutos, ter voto, se 
continuar a ser para ella o mesmo f{Ueera até alli, 
Jlo raso contrario pértlerá o direito· a toda c qualquer 
Leneticencia. 

ArL 41. Todo o socio, ·em caso de prisão, perc_eberã 
a mesma ~nsalidade de quando doente, e· cessará· 
esta, logo qne seja a hsolvido ou condemnado definitiYa _. 
mnute, em tal raso pori'm, a familia dosociosentenctado, 
~erá con temp!ada com umll pensão igníll áquella a que 
teria <1 irei to poe morte do mesmo ~ocio. 

CAPITULO X. 

UOS FUNDOS D.\ SOCIRD.\DE •. 

Art. 42. Os fundos àa ·:sociedade con~taráô. d~s joias c 
mcHsaljdades dos socios, dos donativos que· lhe. forem 
feitos, de quaesquer quantias e objectos de valor qno se 
possão olHe r, e dos beneticio5' que se realizarem nos 
theatros do Imperio~ · · · · · ·· • · 

Art. 43. Dos fundos da Sociedade·tirar-se·-hão todas 
as q nantias precisas para as despezas que se houver·em 
de fazer não só com os auxilios t.los socios e suas fami-
1ias, mas ainda com aquellas ínuispensaveis· e utcis á 
Socied<Jdc. 

Art. 4'f. Os fundos sociaes serão realizados ou em apo
lices da diviüa publica ou em acções de hancó.s que olre
reçào garantia. 
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DH~POSIÇÕES GERAES. 

Art. 4ã. A Sociedade em assembléa geral põde confe~ 
rir o titulo de socio benemerito a todo e qualquer asso
ciado que o mereça, isto por proposta do socio que 
tenha prestado relevantes, se(viços ã Sociedade. 

Art. 46. Todo-· e qualquer associado . ou pessoa estra• 
nha á Sociedade; que a benefi~ie com joia ou quantia 
superior a 1501000, terá direito ao titulo de sacio 
benemerito. Esta quantia poderá ser offerecid~ por 
uma só vez ou por tantas quantas perfação aquella 
somma. 

Art. 47. Serão tambem considerados socios beneme .. 
ritos os medicos e pharmaceuticos que gr~tuitamente 
prestarem seus serviços e medicamentos a nossos soei os 
enfermos por espaço de um anno. 

Art. 48. A D1rectoria _dará a cada socio um diploma 
que justifique as suas qualidades em qualquer tempo me
diante a joia de ll$000, salvo quando tenha perdido por 
despedir-se ou ser demittido da Sociedade. O socio 
que extraviar o seu diploma poderá exigir outro, e en-
tão pagará a joia de 28000. . 

Art. 49. A Sociedade não poderá abrir suas benefi
cencias pecuniarias, sem que tenha realizado um capital 
de 20:0001$000. · · 
- Paragrapho unicq. Exceptua-se ó .caso de falleci~ 
mento de qualquer associado, só no que diz resPfitÓ ao· 
seu funeral. -

Art. õO. A Sociedade não poderá ser dissolvida sem 
a annuencia de tres q·uartos da totalidade dQs socjoS, 
existentes, precedendo discussões e annuncios nis·roUla9-
publicas. : · · · .· . ·: .-

Art. õl. No ca~o da Soeied~de ser dissolvida, segun
do o previsto no art. 00, os fundos ,CJUé ent-ão Jiouv·er; 
depois de pagas t~as as despezas e d~b1tgs da Socjedade) 
serão então entregues a um estabeledlmento'dlf·t>enefi• 
cencia, por votação da maioriados'soeros.--~t:,~·,::·· :;; : 

Art. 52. Os presentes estatutos n:ão ·-poilerlo serre
formados senão dous annos depois de approvados pehf 
QovernQ Imperial; submettendo;.se á approvação do· 
mesmo Governo qualquer alteraçio que para o futuro se 
houver de fazer. 

·Rio de Janeiro, 7 de Agosto de !810.- A com missão 
revisora, Adolpho Apolinario de .Ji'aria.-Joãa Antonio da 
Costa.-Ed«ardo José da Graça.-Luiz Carlos Amoêdo. 

P.lBTB Jl. 75 
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DECRETO N. 4626 ~-DE 9 DE NOVEJ\IBRO DE !8'10. 
. . 

Concede o uso de ~~~as Jle ,1~. aos i~fcrio.r.,es dos ditrereutes 
Corpos do E'lercito. · - ~-

Hei por bem, Alterando o Plano rlo. grande' e pe· 
queno uniforme dos Corpos do Exercito, approvado 
pelo Decreto n.o 3620 de 28 de fever~iro ~e !866, 
Conceder o uso de bandas ~e ·lã ··aos .1nfer10res dos 
differeutes Corpos ~o Exer~itO'." O T~nente . G~neral 
João Fre:leri~o Galdwell, do· ·Meu· Conselho, Mm1stro e 
Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
do Rio de Janeiro ~m nove de Novembro de mil 
oitocentos e setenta, quadragessimo nono da lndenen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua: Magestade o Imperador. 

João . Frederico Caldwell. 

-··· 
DECRETO N. 4627- DE 15 DE NOVEMBRO DE !870. 

Concede privilegio a Raymundo Carlos Leite & lrmlo para o auto-
···· --- · motor a vento de sua invençllo. . ,_ 

~-: •• )< .... - ............,, 

Attendendo ao que Me requerêrão Raymundo Carlos 
Leite & Irmão, e tendo ouvido o Conselheiro Prócurador 
da Cor~a, Soberania e Fazenda Nacional, e a Secção dos 
Negocios do Imperiodo Conse~ho~de E,stado, }le• por· bem 
Concod~r-lhes privilegio por 15 annos para o fabricó e 
venda do apparelho de sua in,venção~ que denominão 
Auto-Motor a vento, e cuja descripção ajuntãrão ao 
requerimento datado de 15 de Março do presente·anno. 

Jeronymo José Teixeira Junior, do ~leu Conselho, 
Ministro.,e Secratario de Estado. dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em quinze de Novembro de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da lndependencia e do Imperio. ' 

C~m a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jeronyrno José Teixeira Junior. 

···-
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DECRETO N. ~6.!8- DE 16 DE NOVEMBRO DE 1870. 

Concede ao EogeobeiTo JoiO Martins da Silva Coutinho privileJrio 
para a introducçllo, nas Proviocias «h. Rio de Janeiro e MinaaGeraes, 
das q~acbioas, vebiculos e aradoa do aplema R. W. Tbomsoo. 

Attendendo ao q11e Me 17eq~reu o El)genheiro J.Q~o 
Martins da Silva Co~tinho,.e d~ ·conformidade com () 
parecer do Conselheiro Procurador d~ Coróa, Sqbera,nia 
e FazenJa Nacional, Hei J!Or bem Conceder-lhe privi
legio, por Ui annos, para Introduzir nas Províncias do 
Rio de Janeiro e Minas Geraes~ as machinas de tracção 
denominadas-R. W. TholDSon•s Patent Road Ste~:mers 
-os vehiculos de transpQrtes e os arados de inveqção 
do mesmo autor, sob as seguintes clausulas: · 

La A introducção e uso das mencionadas machinas. e 
ve~iculos n.as. est~afias .das províncias, a. que ê circu.rn~~ 
crtpto o pnnlegw concedtdo, e bem asstm dos refen~ 
dos arados, verificar-se-hão dentro de dous annos con
tados desta data, sob pena de caducar a presente con
cessão, ficando livre ao Estado a acquisição e introduc
ção das mesmas machinas, desde que forem de$tinadas 
para. obras publicas, executadas admini~trativamente. 
ou por em preza. 

2.a A presente concessão fica dependente da ulterior 
approvação do Poder Legislativo, não podendo o con
cessionario reclamar indemnização alguma se, realisada 
à introducção das machinas, vehiculos e arados, e ini
ciado o serviço do ntlvo systema de transporte dentro 
do prazo da clausula anterior, não fór ·approvada defi
nitivamente a mesma concessão. 

Jeronymo José Teixeira· Jnnior, 'do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri~ 
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezaseis de Novembro ·de mil oitocentos e setenta, 
quadragesi~o nono da lndeoendencia e do Imoerio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jeronymo José Teixeira Junior. 
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DECRETO N. ~6~- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1870. 

Concede ao Engenheiro de minas Eduardo Mueseler e outros 
autorizàção para a lavra de 1.11e~es J( m~taJlold~ no muui
ciplo de cac;apaVJ. na Província do llio Grande do Sul. 

Attendendo ao que Me requerêrão o Engenheiro de 
ininas Eduardo Mueseler, Edmundo William Le-Sueur, 
Cnristiano Hermann Clau8sen e José Hebbert, residentes 
na Provincia do Rio Grande do Sul, Hei por bem Conce
der-lhes autorização, ,por·OO ann'os, par.a lavrárem me
taes e metalloides no município de Caçapava, na refe
rida Provincia, sob as clausulas" que .com este baixão, 
assignadas por Jeronymo José Teixeira Junior, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Gommercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte oito de Novembro de mil oitocentos 
e settmta, quadragesimo nono da lndependencia e do 
lmperio. · 

Com a rubrica de Suá Magestade o Imperador. 

Jeronymo José Teixeira Junior. 

Ulausulas a que se refere o Decreto n.o ~6!9 desla-data. 
I. 

05 trabalhos da lavra poderão ser feitos pelos conces
sionarios ou por uma sócieJade organizada dentro ou 
fóra do Imperio, e deveráG come_çar dentro de dons an
nos, contados da expiraÇão do. prazo marcado· para a 
medição e demarcação das da las mineraes. 

li. 

Dentro do prazo de um annO{ contado desta data, os 
concessionarios deverâõ apresentar ao Governo as pla n· 
tas topographica e geologica do terreno onde devem mi
nerar, com os perfis que demonstrem tanto quanto fôr 
possivel a superposição das camadas, fazendo acompa· 
nhar estes trabalhos de amostras das diversas especies 
das camadas de terra e dos mineraes. 

Na mesma occasião declararâõ se'o terreno édevoluto 
ou particular, designando neste caso o nome dos proprie 
tanos, a natureza c uso das edificações nelle existentes. 



EXECUTIVO. 1$97 

111. 

Satisfeita a.exigencia da clausula anterior, ser--lhe-
hão concedidas, dentro do ma'limo de 100, ' tantas 
datas de t~t. 750 braças quadradas, quantas forem as 
parcellas de 5:0001000, que reunirem e empregarem 
effeclivamente nos· trabalhos de mln~ração. 

IV~ 

As datas minerae·s serão. mooidas e demarcadas dentro 
do prazo de um anno contado. cJ.a data de sua concessão. 

A medjção e demarcação das m63mas datas serão feUas 
ã custa dos concessionarios,· que tlcio obrigados .igual ... 
mente a satisfazer, todas as .despezas da verificação :p,or 
~r te do Governo. 

v. 
Sendo devoluto o terreno, o Gover·no compromette·se 

a vendei-o aos conces~ionarios pelo preço de 20 réis a 
braça quadrada, conforme per.mittc a Lei n. 0 60l de 18 
de Setembro de 1850. 

Sendo de propriedade particular, usaràõ préviamente 
1os meios amigaveis para adquiril-o. Não chegando a 
accôrdo com os proprietarios, requereráõ ao Governo 
! desappropriação do terreno, c9rrendo ~ respeçJ~va 
despeza por conta dos concessionarios. ·!"'- ·-

VI. 

A medição e tletnarcação_< do terreno só d~rão di
reito á lavra 'dos mineraesrdepois que os concessiona
rios provarem perante: o Governo ou a Presidencia 'da 
Provincia, que se.acha empregado o capital correspon
dente a cada· uma das datas medidas e demarcadas. 

VII. 

Findo.o prazo de cinco annos, contados desta d~ta, 
03 concessionarios perderáõ o direito ás datas de· que 
não se acharem de posse,:·por não terem empregado o 
capital prec.iso para _sua· acquisição definitiva. , · · 

·vni. 
Na fórma do decreto n. • 3236 de 21 de Março de 186~, , 

serão considerados etJectivamente empregados é portao ___ -~ 
com direito á proporção estabelecida na claus · ~~MAR4 

/ /C').\\~ 
./ ~\_'-l 

~/~ r ,':) 
. 0.:) 

'ro \ 
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t.. o O custo dos trabalhos de medição e demarcação 
das datas, levantamento de plantas, despezas de explo
ração e outros trabalhos preliminares. . 

2. 0 O custo do terrenodevolutoou particular. . 
3. o A importancia dos instrumentos e machinas des

~inadas aos trabalhos de mineração. 
li. o A despeza effectuada com o transporte de enge-. 

nheiroc;, empregados e trabalhadores. 
Fica entendido que esta despeza comprehende sómen

te a que provém do transporte de taes indivíduos dos 
lugares de sua residencia até a mina e nunca as diarias. 
regulares ou constantes, da m,ina para qualquer po-· 
voado ou vi cc-versa. · · · 

ã. o A despeza das obras feitas em vista dos trabalhos 
da mina, tendentes a facilitar o transporte de seus pro
duetos, inclusive estradas ·de ferro ou de rodagem e 
bem assim as casas de moradia, armazens. officinas 'e 
outros estabelecimentos indispensaveis á em preza. 

6. o O custo de animaes, barcos, carroças e quaesquer 
outros vehiculos empre&'ados nos trabalhos da mina e 
transporte de seus proauctos. · 

7.0 O custo dos trabalh.os que ·forem executàdos em 
rel:tção á lavra ou qualquer despeza feita bona fide 
pua realizar definitivamente esta mineração, ficando 
e:1tcndido que o custo das plantações feitas pelosconces
sianarios não será levado em c~n,t~ do capital. 

IX. 
As provas das hypotheses do artigo antecedente serão 

a Jmittidas bona fide e qualquer artitlcio que fOr empre
gtdo em ot·uem a illudir o GoYerno ou seus mandatarios 
duá direito áquelle, em qualquer tempo que a fraud-e 
vent1. a ser descoberta, a annullar esta concessão,' sem 
que os concessionarios tenhão direito á indemnizáçãG: 
alguma. 

·x. 
Os concessionarios fi~ãó responsaveis pelos desastres 

que occorrerem nos trabalhos de min~ração, se provie
rem de culpa ou inobserva.-.cia das cautelas e regras 
aconselhadas pela experiencia, ficando sujei tos, além da 
multa de IOO~OJO a 2:000($.QQO, imposta pelo Governo 
c cobrada executivamente, a prover a subsislencia dos 
indivíduos que ficarem impossibilitados de trabalhar e 
das famílias dos que fallecerem por causa de taes de .. 
sastres. 
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XI. 

Os concessionarios sujeitão-se ás inslrucções e regu
lamentos que forem expedidos para~ policia das ~inas. 

XII. 

Os concessionarios remetteráél semestralmente ao Go
verno um relaiorio circumstanciado dos trabalhos de 
mineração, sendo obrigados a prestar-lhe os esclareci
mentos que forem pedidos e a franquear o estabeleci
mento aos engenheiros que o G9verno nomear para 
visital-o, dando-lhes as infor.mações que exigirem J)ara 
o bom desempenho da commissão. 

XIII. 

Os concessionarios obrigão-se a pagar ao Estado a 
taxa fixa annual de cinco réis.por braça quadr;,ul:t'.das 
datas que obtiverem, e o imposto de 2 °/0 do- rendi~ 
mento da mina, liquido das despezas da extracção que 
annualmente realizarem, conforme prescJ·eve o art. ~3, 
§ f..o da Lei n.o 1507 de 26de Setembro de {867. · 

xrv. 
Dentro do terreno medido e demarcado será permit'• 

tido aos concessionarios extrahirem qualffuer minera], 
nio compr·ehendido nesta concessão, • independeo temen
te de nova autorização, com tanto que declarem ao Go• 
verno a descoberta que fizerem e sujeitem-se a ·estas 
clausulas no que puderem ser .applicadas á nova· mine
ração e a qualquer outra que lhe diga respeito e esteja 
inserida em concessões feitas pelo Governo para a ex
tracção do mineral.descoberto •. 

XV. 

Sem permissão do Governo não· poderão .os concessio
narios ou ssus successores dividir a mina que lavrarem~ 

XVI. 

Esta concessão tornar-sc-ha nulla: 
:1.0 Quando os eoncessionarios deixarem d~ ·executar 

os trabalhos especificados nas presentes clausulas dentro 
dos prazos nellas fixados. · · 

2. o Quando a lavra dos mineracs f~r interrompida por 
mais de seis mezes; 
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3. o Qúando fôr suspensa por mais de 30 dias, salvo o 
caso de força maior devidamente provada. 

Ainda nesta hypothese a suspensão dos trabalhos não 
excederá o tempo que, a juizo do Governo, Mr marcado 
para a remoção das causas que a tiverem determinado. 

4. o Quando se der o caso da clausula IX. 
5. o Quando houver reincidencia de infracção, a que 

esteja imposta pena pecuniaria. ' 

XVII. 

A infracção de qualquer clausuia, para que não se 
tenha estabelrcido pena especial, será punida com a 
multa de 1:000#000 a n:0008000. 

XVIII. 

Estas clausulas obrigão a companhia que os conces
sionarios organizarem ou quem quer que delles obtenha 
a presente concessão mediante licença do Governo. 

XIX. 

A companhia poderá ter sua sé de no pa iz ou fúra 
delle, com tanto que para a'llecisão dos assumptos rela
tivos á empreza tenha no Bt·asil um representante habi
litado com os necessarios poderes para tratai' e resolver 
directamente com o Governo Imperial as questõe~ emer
gentes; ficando entendido que quantas apparecerem 
entre ella e o Governo ou entre ella e os. particulares 
serão tratadas e resolvidas no Brasil de conformidade 
com a respectiva legislação. 

XX. 

As questões que se suscita rem entre o Governo e a 
empreza serão resolvidas por arbitros. 

Se as partes contractantes não accordarem n'um 
mesmc arbitro, cada uma nomeará o seu, e estes come
çaráõ seus trabalhos por designar um terceiro, cujo 
voto será definitivo. Se não houver accõrdo sobre o 
terceiro, cada arbitro escolherá um Conselheiro de Es
tado e entre elles decidirá a sorte. 

XXI. 

Ficão salvaguardados os direitos de terceiro, quér se 
derivem da propriedade da superficic do solo, da qual 
sú poderá ser privado mediante indemnisação satisfeita 
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pelos concessionarios amigavel ou judicialmente, quér 
da prioridade da explot·ação ou lavra dos mineraes nos 
lugares "que forem designados aos concessionarios, uma 
vez que se prove terem sido executados por autoriza
ção do Governo os respectivo~ trabalhos. 

XXII. 

Fica dependente da ulterior approvação da assembléa 
geral a ultima parte da clausula V. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Novembro de 
1870. -JerDnymo José Teixeira Ju'R.ifJr. 

DECRETO N. 4,630-DE 28 DE NOVlfAlBRO DE 1870. 

Concede autorização aos Bachareis José Fortunalo da Silveira 
Bulcão e Geraldo da Gam:J. Bentes para lavrarem (minas de) 
Ç,al'yão .4.e pedra na comarca ,de Taubaté, na Provillcia da 
S. Paulo. ·· · 

. 
Attendendo ao que Me requerêrão o Bacharel em 

sciencias sociaes e juridicas José Fortuna to da Silveira 
Bulcão e o Bacharel em mathematicas e engenheiro civil 
Geraldo da Gama Bentes, Hei por bem Conceder-lhes 
autorização, por 90 annos, para lavrarem minas de 
carvão de pedra na comarca de Taubaté, na Provincia 
de S. Paulo, sob as clausulas que com este baixão, 
3ssignadas por Jeronymo José Teixeira Junbr, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte oito de Novembro de mil oitocentos 
e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

UJJ.TE 11. 

Jeronymo José Tei:x;eira Junior. 
76 
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~lausulas u que se· refere o Decreto n. o -4630 de 
28 de No~embro de 1870. 

I. 

Os trabalhos da lavra poderão ser feitos pelos conces
sionarios ou por uma sociedade organizada dentro ou 
fóra do lmperio e deveráõ começar dentro de dous an
nos, conta dos da expiração do prazo marcado para a 
medição c demarcação_ das datas mincraes. 

11. 

Deütro do pr~zo de um anno., contado desta data,. os 
concessionarios Lleveráõ apresentar ao Governo as plan
tas t.opographica c geologica do terreno onde devem 
minerar, com os perHs que demonstrem, tahto quanto 
f6r possível, a superposição daS' camadas, fazendo acom
panhar estes trabalhos de amostras das diversas especies 
jas camadas de terra c do mineral. 

Na mesma occasião declararáõ se o terreno é devo
lit to ou particular, designando neste caso o nome dos 
proprietarios, a natureza c uso das edificações nelle 
e xis tentes. 

111. 

Satisfei.ta a exigencia da clausula àntcrior, ser-lhes
hão concedidas, dentro do maximo de 200, tantas datas 
de t'l!l. 7t)O braças quadradas quantas forem as parcellas 
de tO:OOO~OOO, que reunirem e empregarem effecti
vamente nos trabalhos de mineração. 

IV. 

As datas mincraes serão medidas e demarcadas uehtro 
do prazo de um anno contado da da ta <le sua con
cessão. 

A medição e <lemarcação das mesmas datas serão 
feitas ã custa dos concessionarios que ficão obrigados 
igualmente a satisfazer. todas as dcspezas da verificação 
por· parte do Governo. 
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V. 

Semlo devoluto o terreno, o Governo eompromette-se 
a vendei-o aos concessionarios pelo preço de 20 réis a 
braça quadrada, conforme permitte a Lei n. o 601 de l8 
de Setembro de 1850. 

Sendo de propriedade particular, usaráõ préviamente 
dos meios amigaveis para adquiril-o. Não chegando a 
accôrdo com os pt·oprietarios, requererá(). ao Governo a 
desappropriação do terreno, correndo a respectiva des
peza por conta dos concessionarios. 

VI. 

A medição e demarcação do terreno só darão di
reito á lavra do mineral, depois que os conccssiona
rios provarem perante o Gover·no ou a Presidencia 
da Província que se acha empregado o capital corres
pondente a cada uma das da t<JS medidas c demar
~adas. 

VII. 

'Findo o prazo de cinco. annos, contados desta data, 
os c·oncrssionarios perderáõ o direi to ás da tas de que 
não se acharem de posse, por não terem ·empregado o 
capital preciso para sua acquisi~ão definitiva. 

VIII. 

Na fórma do Decreto n. o 3236 de 21 de 1\larço de 
186~, serão considerados cfl'ectivatnente empregados, c 
portanto eom direito á proporção estabelecida na clall- , 
suJa 3.a: 

l. o O custo dos trabaJhos de medição e demarcação 
das datas, levantamento de plantas, despezas de expio- . 
ração e outros trabalhos preliminares. 

2. o O custo do terreno devo luto ou particular,. 
3. o A importaneia dos instrumentos c machinas Lles

tinatlos aos trabalhos de mineração. 
~.o A despeza effcctuada com o transporte de enge

nheiros, empregados e trabalhadores.r. 
Fica entendido que esta dcspeza comprehcntlc só

mente a que provém do transporte de tacs indivíduos 
dos lugares de sua residencia até a mina e nuuc~t as dia
rias, regulares ou constantes, da miua para quallfltel' 
povoado ou vice- versa. 
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f>. o A despeza elas obras feitas em vista dos traba
lhos da mina, tendentes a facilitar o transporte de seus 
productos, inclusive estradas de ferro ou de rodagem~ 
e bem assim as casas de moradia, armazen~, o.fficinas 
e outros estabelecimentos indispensaveis á em preza. 

6. o O custo de animaes, barcos, carf'oças e quaesquer 
outros vehiculos empregados nos trabalhos da mina e 
transporte de !eus productos. 

7. o O custo dos trabalhos que fürem exeeutados em 
relação á lavra ou qualquer despeza feita bona fide para 
realizar definitivamente esta mineração, ficando enten
dido que o custo das plantações feitas pelos concessiG
narios não será levado em co.qta do capital. 

IX. 

As provas das hypotheses do artigo antecedente serão 
admittidas bona ;1de e qualquer artificio que fór empre
gad:o em ordem a 1lludir o Governo ou seus mandatarios 
dará direito áquelle, em qualquer tempo que a fraude 
venha a ser descoberta, a annullar esta concessão, sem 
que os concessionarios tenhão direito á indemnizaçã() 
alguma .. 

X. 
Os concessionarios ficão respon~~veis pelos desastres 

que occorrerem nos trabalhos de mineração, !3e pro
"' ierem de culpa ou ino.bservancia das cautelas e regras 
aconselhadas pela ex.periencia, ficando sujeitos, além da 
multa de 100b000 a 2:0001$()00, imposta pelo Governo e 
cobrada executivamente, a prover a subsistencia dos in
dividuos'que ficarem impossibilitados de trabalhar e das 
famílias dos que fallecerem }Mlr causa de taes. desastres~ 

XI. 

Os conct'ssionarios sujeitão-se às instrucções e regu
lamentos que forem expedidos para a policia das minas. 

XII. 
Os concessionarios remetteráõ semestralmente ao Go

verno um relatorio circumstanciado dos trabalhos de 
mineração, sendo obrigados a prestar-lhe quaesquer 
esclarecimentos que forem pedidos e a franquear o es
tabelecimento aos engenheiros que o Governo incumbir 
de examinai-o, dando-lhes todas as informações que 
exigirem para o bom desempenho da commissão. 
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XIII. 

Os concessionarios obrigão-se a pagar ao Estado a 
taxa fixa annual de cinco réis por braça quadrada das 
datas que obtiverem. e o imposto de 2 °/0 do rendi
mento da mina, liquido das despezas da ex tracção que 
annualmente realizarem, conforme prescreve o art. 23~ 
S i. o !da Lei n. o .1507 de 26 de Setembro _de 1867. 

XIV. 

Dentro do terreno medido e demarcado será permit· 
tido aos concessionariowxtrahir qualquer mineral que 
enqmtrarem, indepenãentemente de· nova concessão, 
com tanto que declarem ao Governo a descoberta que 
fizerem, e sujeitem-se a estas clausulas no que puderem 
ser a{'plicadas á nova mineração e a qualquer outra que 
lhe d1ga respeito e esteja inserida em concessões feitas 
pelo Governo para a extracção do mineral descoberto. 

XV. 

Sem permissão do Governo não poderão os concessia
.narios ou seus successores dividir a mina que lavrarem. 

XVI. 

Esta concessão tornar-se-ha nulla: 
I. o Quando os concessionarios deixarem de executar

os trabalhos especificados nas presentes clausulas dentr(} 
dos prazos nellas fixados. 

2. o Quando a lavra do carvão de pedra fôr interrom
pida por mais de seis mezes. 

3. o Quando fôr suspensa por mais de 30 dias, salvo (} 
caso de força maior devidamente provada. 

Ainda nesta hypothese a suspensão dos trabalhos nã(} 
excederá o tempo que~ a juizo do Governo, fôr marcado 
para a remoção das causas que a tiverem determinado. 

4. o Quando se der o caso da clausula IX. 
5. o Quando houver reincidencia de infracção, a que 

esteja imposta pena pecuniaria .. 

XVII. -----

A infracção de qualquer clausula, para qu~~~M ÀR.4 
tenha estabelecido pena ispccial, será pu~v~à 
multa de 1:000~ a õ:OOO~ooo. 1 -""<:-" 

I ,C.::,)' 
,"'-.: 

(
/ Q_;' ---;:n 
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XVIII. 

Estas clausulas obrigão a companhia que os conces
sionarios organizarem ou quem quer que delles obtenha 
a presente concessão mediante licença do Governo. 

XIX .. 

A companhia poderá têr sua séde no paiz ou fóra 
delle, com tanto que, para a decisão dos assumptos rela
tivos á em preza, tenha no Brasil um representante habi
litado com os necessarios poderes para tratar e resolver 
dircctamente com o Governo IIQ~erial as questões emer· 
gentes; ficando entendido qu~ quantas apparecerem 
entre ella e o Goveruo ou entre ella e os particulares, 
serão tratadas e resolvidas no Brasil de conformidade 
com a respectiva legislação. 

XX~ 

As questões que se suscitarem entre o Governo e a 
em preza serão resolvidas por arbitros. 

Se as partes contractantcs nãoaccordarem n'um mesmo 
arbitro, cada uma nomeará o seu, e estes começaráõ seus 
trabalhos pot· designar um terceiro, cujo voto será defi
ni ti v o. Se não houvet· accôrdo sobre o terceiro, cada 
arbitro escolherá um ConselheirodeEstadoe entre estes 
decidirá a sorte. 

XXI. 

Ficão salvaguardados os direitos de terceiro, quér se 
de ri vem da propriedade da superficie do solo, da qual 
só podcrc:i. ser prirado mediante indemnização satisfeita 
pelos concessionarios amigavel ou judicialmente, quér 
da prioridade da exploraçã() ou lavra do mineral nos 
lugares que forem designados aos concessionarios, uma 
vez que se prove terem sido executa•los por autoriza
ção do Governo os respectivos trabalhos. 

XXII. 

Fica <lcpendcntc da ult.erior approvação da assembléa 
geral a ultima parte da clausula V. 

Palaeio do H.io de Janeiro, rm 28 de Novembro de 
1870. -Jcronymo José Tei.ceira Jnnior. 

-···. 
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DECRETO N. 4G3l-DE 29 DE NOVEliBRO DE 1870. 

Modifica o Decreto n. 0 4617 de ~5 de Outubro ultimo, que approvou 
a reforma dos estatutos do ~ontepio geral. 

Attenllendo ao que representou a Directoria do 
Montepio geral, estabelecido nesta Côrte, Hei por bem 
Suppnmir no Decreto n. 0 4617 de ~5 do mez findo, que 
approvou a reforma dos estatutos do mesmo Montepio, 
as palavras-sem excluir a das tabellas de que trata 
o art. 29-; c declarar que no ~ 5. o do art. 6.0

, 

cap. 2. o dos estatutos, ora reformados, só não me· 
recêrão approvação do Governo as palavras-nem po
derá ser ella objccto de penhora ou arresto-as quaes 
devem ser eliminadas, subsistindo em tudo mais o dito 
paragrapho. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do lm· · 
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Novembro de 
mil oitocentos e setenta, quadragesimo- nono da lnde· 
pendencia c jo lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olãt,eira ~-

Senhor.-Os creditos extraordinarios concedidos petas 
Leis n.os 4587 e 1726 de 28 de Junho e 29 de Setembro. 
de 1869 abrangêrão apenas o período de t de Julho · 
daquelle anno a 31 de :Março do corvente: e conti
nuando ainda que em proporção decrescente as des
pezas extraordinarias que correm pelos ~§ 6. o Ars·enaes 
de Guerra, 7. o Corpo de Sàude, 8.0 Quadro do Exercito, 
{5. Evcntuaes e Repartições de Fazenda, é indispensavel 
um credito extraordinario de t3.5~6:996S667, -con
forme a tabella n.o 5, distribuído pelos exercícios de 
1869-1870 e 1870-1871, de conformidade com as ta· 
bellas n.os 6 e 7, precedendo porém transfcrencia de 
saldos em algumas verbas, conforme a tabella n. o 4. 
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As tabellas n. o• i e 2 demonstt·ão o movimento de 
despeza em ambos os exercícios; a de' n. o 3 os saldos 
presumíveis no de 1869-1870, e finalmente as de n.o• 
6 e 7 os creditos extraordinarios para ambos os exer
cícios. 

A existencia de Forças no Parap;uay, o ttovimento 
dos Corpos que se rccolhêrão tia Campanha e o abono 
de p_remios aos Voluntarios justificão a necessidade dos 
creditos. 

Sou, Senhor, de Vossa Mages.tade Imperial o mais 
obediente e fiel subdito. 

Raymundo Ferreira de Araujo Lima. 

DECRETO N. 4632- DE 30 DE NOYEliBRO DE 1870. 

Autoriza o credito e"ltraordinario de t3.M6:996S667, para as de.
pea:as do Minlsteri"O · dàGiiêrra nos exercicios de 1869 a 181() e 
187() a 1871. 

Não sendo sufficien tcs para as despczas do 1\linisterio 
da Guerra no exercicio de ~869 a 1870 as quantias vota
das na Lei n. o 1507 de 26 de Setembro de 1867, mandada 
vigorar pelo Decreto n.o 1750 de 20 de Outubro de 1869, 
nem os credi tos extraordinarios concedidos pelas Leis 
n. os !587 e 1726 de 28 de Junho e 29 de Setembro domes
mo anno de 1869, e bem assim no exercício de 4870 a 
4871 a somma votada na Lei n. o 1764 de 28 de Junho do 
corrente anno: Hei por bem, na conformidade do§ 3." 
do art.~. o da Lei n. 0 589 de 9 de Setembro de 1850, Tendo 
ouvido o Meu Conselho de Ministros, Autorizar o cre
dito extraordinario de 13 .õ~6:996~667, distribuído pe
las rubricas e exerci cios mencionados nas tabellas jun -. 
tas sob n. os ! e 2, devendo em tempo competente esta 
medida ser levada ao conhecimento da Assembléa Geral 
Legisla ti v a. 

Raymundo Ferreira de Araujo.Lima, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra .. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rió 
de Janeiro, em trinta deNovembrode mil oitocentos e-se
tenta, quadragesiíno nono da lndependcncia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rrrym undo Ferreira de Araujo Lima. 
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N. t -Tabella dlstrlhutha do eredlto extraordlnario aa• 
torlzado por Deéreto desta data para o exerel~o de 
t8G8 a t8'70. 

Art. 6. 0 da Lei n. • tã07 de 26 de Setembro de 1867 
mandada vigorar pelo Decreto n. 0 t750 de 20de Outub:r;o 
de 1869 e Leis n.o• 1587 e 1728 de 28 de Junho e 29 de 
Setembro do mesmo anno de t869. 

§§ 

8." Quadro do exercito .•.......••• ã.7l8:79Sii06 
15. Eventuaes.................... 73:5068378 
Replrtições de fazenda.. . . . . • . . . . . 87: 6~01596" 

5.879:99~~180 

Palacio do Rio de Janeiro, em 30de Novembro de !87Q ... 
-Raymundt> Ferreit·a de Araujo Lima. 

N. 2 .. - Tabella dlstrlbuth·a do eredlto e~traordlaarle 
autorizado por Decrete desta •ata para o exerelcló de 

· 18'70 a 18'71. · 

Art. 6. o da Lei n. o 1764 de 28 de Junho de 1870., 

§§ 
6. o Arsenaes de guerra, etc .••....• 
7. o Corpo de saude e hospitaes .....• 
8. • Quadro do exerci to .••..••...•.•. 
t5. Eventuaes ••...•.•.•••...•..••• 
Repartições de faze~ da ..••••..•..• ~ 

7.667:0018487 

Palaeio do Rio de Jan&iro;em 30 de Novembro d.eJ870 .. 
. -Ba1f"'unde Ferreira ds Araujo Limo. • 

. ... ,. .•. I 

I'UTB 11. 77 
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DECRETO N. 4633-DE 30 DE NOVE~IBRO DE t870. 

·.-\utoriza o Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da 
Guerra, a applicar ás despezas com diversas rubricas do exer~ 
.:eició de(~~...!..JEO~ a quantia. de_ 2.52t:3i.SD891~, tirada das 
so'bras verificadas no. ~rt. 6. 8 da Lei do Orc:uJienlo do mesino 
exerciéio. 

' Não sendo sufficiente a (fuantia votada no~ 8. u -

~uadro do exercito-do art. 6. o da Lei n. o f507 de 26 de 
Setembro de 1867, mandada vigorar pelo Decreto 
n.o !750 de 20 de Outubro de 1869, e os credito!; 
extraor1inarios concedidos pelas Leis n.n• HS87 e 1~6 
de 28 de Junho c 29 ·de Setembro do mesmo anno 
de !869; 

Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Hei por bem, 
na conformidade do art. f3 da Lei n.o H77 de 9 de Setem
bro de 1862, Autorizar o 1\-linistro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra a applicar ao pagamento das dPs· 
pezas daquelle paragrapho a quantia de 2.100:0001$000, 
tirada das sobras das vcl'b:ts 4.\ 5.\ 6.\ 7.a, lO.a, ll.\ 
i3. a e i~.a do mesmo exercicio de 1869 a 1870, n1 fórma 
da tabella que com este baixa, ob3crvando-se as forma-
lidades indicadas no mencionado art. !3. · 
Raym~,Indo Ferreira de Araujo Lima, d·o·M~u- Conse-

lho, Ministro c Secretario rlc Estado dos Negocios da 
Hucrra, assim o tenha entendido e (aça pxecutar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em trinta de Novembro de mit ci
tocrntos e 3etenta, quadragesimo nono da Independencia 
e do .lmperio. - · 

-Com a rubrica d~ Sua llagestade o ]mpend0r ~. 

_Ráynitilülo· Ferrfira 'tlê Araujo Lima. 

T~orbell~ a'qae s(§ ~fftê.e"ilt!ere.-.,•~.tia~a.t..-.h; 1 
. - ._ .. . -·"' ··~ ...._-..._.,.,,, ...... ~l 

Art. 6. o da lei n. 0 US07 de 26 de Setembro de 1867 
mandada vigorar pelo DeQr.flto. n. o ~ 750 de iO de Outu2 
bro de 1869, c Leis n. 0

' 1587 e 1726 de 28 de Junho e !9 
de Se tsmhro do mesmo anno. 
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I§ 
4. 0 Archivo milita-r .•..•....• -······~ 
5. o !nstrucção militar ...•.... · .; .•... 
6.•. Arsenaes de guerra, etc .... ; .•.. ··'· 
7. o Corpo de sa ude e hospi taes ..•....• 
lO. Classesinactivas ••....•.... u .••• 
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Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Novembro de, 
1870.-Raym~tndo Ferreira de Araujo Lima •. 

DECRETO N. 4G3í- DE 3 DE DEZEMDRO DE 1870. 

Concedt! ao l\linistcrio tios Neg.ocios Estrangeiros um _çredilo 
· extrao1·Jínario de 2i3:8Q6Siã9,. irnporlanciã de .f ~t~fiJ0,10,3, 
·~o cambio d'ê 20 diuhêiros esterlinos por 1SOOO, paga como 
, iudemnisação aos donos da ~a. lera. CanadJ, e do seu earrqa-

mento. · · 

Não tendo sido-preyist~ na Lei do Orçamento· ao prc-
s~nte auno fina_ncei_ro a _:respe~~ occasiona~a .Pela· indem
ntsação de 21.!50 huras·esterhnas. JO schthngs ·e 3 pen· 
c~, paga aos donos da galera Canatlá. naufragada n.o rê
Cife das Guças, no Rio Grande do Norte, e dotespootivo 
carregamento; e sendo necessario e urgente sppprir 
esta deficiencia; Hei por bem, Tendo OIL"\'.f(l(}o Côllselho 
de Ministros, e de conformidade com o que disp~e a Lei 
n. o 589 de 9 de Setembro . .de l~ó,. Determinar que se 
a~ra pelo referido Ministerio um credito exthiordina
rio da quantia de 253:8068159, importancia das refe
ridas 21.150 libras esterlinas, tO schilings e 3 pence, ao 
cambio de 20 dinheiros esterlinos por t/)000 ; devendo 
ser incluído na propost~opportunamente fOr apre
~en~ada ~o Corpo Legislativo para, a. devida appr.o
vaçao. 
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O Visconde de S. Vicente, do Meu Conselho e do de 
Estado, Ptesidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado QOS Nogocios Estrangeiros,.assim 
o tenha eat~ndido e faça executar, expedindo os despa
chos necessarios. Palacio doRto de Janeiro, em tres de 
Dezembro de mil oitocentos e setenta, .. quadragesimo 
nono da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o imper~dor. 

Visconde de S. Vi~ente. 

DECRETO N. 4635- DE ~ D.E DEZEMBRO DE 1870. 

Declara de primeira entrancia a comarca das Barras, na Pro 
vincia do Pbuhy :-· 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo uni co. Fica declarada de primeira entrancia a 

~omarca das Barras, ultimamente creada na Província 
do Piauhy pela lei da respectiva Assembléa Provincial 
n. o 695 de :1.6 de Agosto deste anno. 

O Barão das Tres Barras, Conselheiro de Estado, Sena
dor do Imperio e Ministro e. Secret~rio de Estado dos 
Negocios da Justiça, assim :o·tenha entendido e taça exe-. 
cu ta r. P«lacio do .Rio de Jàne'iro, em cinco de Dé~elllbro. 
de mil oitocentos e setenta, qúadragesimo nono da IIi-
dependencia e do Imperio. · · 

tom .a rub,riea df} S~ :Magestade o Imperador •. 



"EXECUTIVO·. 613 

DECRETO N. "636- DE 5 DE DEZEMBI\0 DE 1870~ 

Marca o ordenado annual do ~o r $rablic.o.. da comarca 
das Barras, na Provlncia do · 1auby. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. O Promotor Publico da comarca das 

Bu·ras, na Província do Piauhy, vencerá o ordenado an· 
nua l de 600~000 . 

O Barão das Tres Barras, Conselheiro de Estado, Sena .. 
dor do Imperio e ~linistro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça exe. 
cu lar. Pa lacio do Rio de Janeiro, em cinco de Dezembro 
de mil oitocentos e setenlfl, quadragesimo nono da In· 
dcpendencia e do Imperi<Y. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão daS_ Tres Barras • 

. ···-
DECRETO N. ~637 - DE 5_ DE DEZEMBRO- DE 1870: 

Declara de primeira eotrançia a CJWl:wdl da C:tchoeir!t na llro· 
vincia do Pólrá. 

Hei· por bem Decretar o .segu!nte:: 
Artigo ~unico. Fica declarada de primeira entrancíi 

a comarca da Cachoeira, ultimamente creada na Provi&P 
cia do Pará pela lei da respectiva Assembléa Provilroiat 
n." 622 de 21 de Setembro deste-an-no. 

O Barão das Tres Barras, Cortse!hiiro de·~ttado; aM;.; 
dor do Impedo e Ministro e Seer-etario d-e Éstactn··ih)S 
Negocios da Justiça, assim o tenha &ntentlidO e façil\a-.. 
eutar. Palacio do R lo-de Janeir()~ -em cinco de'Detembrb 
de mil· oitocentos e setenta, qu84regesimo nono :da tn-• 
dependencia ~ do Im per_i_o ·• 

Com a rubrica ~e Sua :M~&e.stade o Imperador. 

Barão das Tres Barras. 
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DECRETO N. 4638 ..:._ DE 5 DE DEZEMBRO DE 1870' . 

• 
~arca o ordenado annual do l!,t~tor ~q~lic9. da e o marca da 

Cachoeira, ua Provincja do Pará. 

Hei por bem Decretar o ~cguinte: · . 
ArÜgo unico. O Promotor Publico da eomarca·da Ca

choeira, na Provi ncia d'o Pãrá, l~ncerâ o or;de.nado an-
ilmal de 600~000. . .. · ' 

O B.lfão das Tre:; Barras, Conselheiro de Estado, Se
nu.lor do Imperio e 1\Ii n istro e Secretario de ~stado dos 
Nt>gocios da Justiça, a~sim o tenha entendtdo e façrr 
exccut1r. Pa hei o do Rio de Jarreiro, em. cinco de De
zernbro tk mil oitocentm e setenta, quadragesimo nono 
da lndcp~ndcnria é do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Barao das Tres Barras. 

DECRETO N. q639 ~DE õ DE DEZEMBUO DE 1870 •• 

Reune o ~ermo de Dôres da Boa Esperança a·o de..]res .fO.!ltas, 
ambos na Província de l\linas Gerraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: • 
Artigo unico. Fica reunido o termo d& Dóres dà Boa 

Esperança ao de Tres Pontas, ambos na Provincia 
de Minas Geraes; re-vogadas as disposiçõee em con-
trario. -

O Barão das Tres Barras, Conselheiro de ·t.stado, Se
nador do Imperio e MinistrG e Secretario de ·Estade dos 
Negocias da Justiça. assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro~ em cinco de Dezembro 
de mil oitocentos e setenta, quadragesimo nono dalu-. 
dependencja e do In;tperi_o. 

Com a rubrica de ,~ua ~âgestade. o Imperador. 

Barão das Tres Barras . 

• ••• • 
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DECRETO N. _li6~0 -- DE 6 DE DEZEMBRO DE t 870. 

Approva os estatutos da sociedade Protectora dos Barbeiros ê 
c ab êB elie.i ro.s .... 

Attendendo a a que requereu a Directoria, da Só~~~~, 
dade Protectora dos Barbeiros e Cabelleireiros estabe~· 
lecida nesta Córte, e Conformando~me com o parec~t'.dll 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Est~<\Q 
em consulta de 21 do mez proximo passado,: Hei por.peni 
Approvar os seus esta tu tos, divididos em oito capít,~los 
e .cincoen ta e tres artigos, declarando~se no a(t·~ ~() 
que a duração da mesma Sociedade será de cinccrenü' 
annos. 

Qualquer alteração que se fizer nos mesmos estatutos
só poderá ser posta em execução Elepois de obtida a 
approvação do Governo Imperial. 

João· Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do Impa
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro~ em seis de Dezembro de mil oitocentos 
e setenta, quadragesimo nono da Jndependenria e do 
lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpe!fa<Jfor;. 

João Alfrelo Corr-êa· d~ Qlivei1;a,.: 

Estalo los· da Sotiedade· Protectora·do~ ·uarbeirose t 
Cabelleiréiros.· 

f;APITULQ J. 

·A Soci-edade Proteetora:d~~tBatbeir~ ~e~ CalleÜei~í
ro~, insta Uadá. ·na oapi~l dqJmPftr'io: cdo~ruH ~Ifl;~d C! 
NovemlJro de t869_;·téBl--pórrlhrt=~-"~·,:l": ffif';·· :"· ""'"! f1••·";·: 

Art. 4 • o Crea r uma· .fonte1l .. 'ftnda~or. ~eio d-e- joiq;. 
~ontribuições, rendimentos c donativos que farão o fun
do capital da Sociedade. 
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Art. 2. o Soccotrer os seus membros quando se achem 
enfermos e na falta absoluta de meios de snbsistencia, 
bem como ás suas viuvas. 

Art. 3. o Proteger os seus membros no intuito de 
ajudal-os, procurar-lhes arrumação, estabelecel-os e 
desenvolver o progresso da a~te e ~udo quan~o:f~r ~e.n
~~?;~ á ella, no caso de ser d1,gn~, d~ smp.~elp:á~t~ :~ene-

§ t. •· Para cumprimento· ~.és te artig'o ê mister ser 
apprQYado pelo conselho deliberativo. -- · . 

Art. 4. o Em caso tle enfermidade de qualquer socio 
e~tabelecido, a pedido deste que em taes casos deverá 
o meia r á Soéiedade ·e por procuração por elle passada, se 
prestará·a Sociedade a fazer administrar p~r um de seus 
membros para tal fim haJ,ilitado o estabelecimento do 
socio enfermo até. que este se restabeleça. · 

Art. 5. o A execução do ~r~igo antecedente -só terá 
lugar quando o socio ·enfermo estiver em estado grave, 
de modo a não poder estar â' frente de seu estabeleci
mento, não tendo associadO:néllé. Em tal caso a pedido 
do socio enfermo~ pedido que deverá vir ao conheci
mento da Sociedade por offitio, esta fará o que acha~se 
determinado no artigo antecedente, fixando um orde· 
nado regular ao socio a quem fOr entregue o estabeleci-
mento para administrar. . . . . . 

Art. 6. o No caso de enrermidade grave de.quàlquer 
socio estabelecido que, por causa della tenha de reti
rar-se para fóra da Côrte e de deixar o estabelecimento .. 
não tendo a quem passai-o, a Sociedade se encarregará 
de procurar entre seus socios um que esteja habilitado 
á delle tomar conta, sendo para este Jlm necessario não 
só «rue o sooio que· tem d«retinr-5e mftcié á Sociedade., 
como a inda que passe procuraçlo at> socio que tiver de 
encarregar-se·da administração do seu estabelecimento 
durante sua ausencia. 

Art. 7. • No caso do voltar o socio restabelecido de 
sua enfermidade, a Sóciedade' procurará os meios de 
protegei-o. 

§ l. o Para cumpri-m~n;to deste artigo é mister que 
q:ualcJner acto seja approvado·pelo conselho delibera
tivo. 

Art. 8. o No eliso tle Jalleei111ento de quálquer socio, 
que nliO deixe meio~ pant·98pu!tat-se e nlo pertença a 
nenhuma Ordem Terceira, a Sooietbdt o manda ri sepul-
tar sem pompa, mas~eom ~ decencia:~ · · 
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CAPITUJ ... O 11. 

Art. 9. e A Sociedade compôr-se-ha de i'umero in
ieterminado de socios sem exclusão de nacionalidades, 
mas todos pertencentes á clas~e. · 

Art. lO. Poderão lambem se1· soei os, caso queirão, 
as esposa:S c filhos dos socios, mnbora estes não pertrn~ 
ção á elas se. 

Art. i l. Os soei os comprchendidos no artig-o ante
cedente terão direito ao disposto nos arts. 2. o· e t9 e 
rxcluidos das mais disposições. 

Art. 12. CaJa socio contribuirá com uma joia de 
vinte mil réis por sua entrada e de um mil réis por 
m<msalhladc, paga esta por trimestres adiantatlru;. 

Art. 13. Serão denominados-socios installadores
lodos aquelles que como taes Sê inscreverem até a ap
pt·ovação dos presentes estatutos. 

Art. li. A Sociedade conferirá o titulo de -soei o 
bJmfei to r ou benemerito -aos soei os que por seus do
nativos ou serviços se tornem dignos desta concessão. 

CAPITULO UI. 

DE\'ERES E DIREITOS nOS SOCIO:::. 

Art. UL Os soei os l~m (lircito de assistir ás sessões, 
discutir c votar em torlas as questões tendentes á So-
ciedade. · 

Art. iG. A set·em ele i tos p1ra todos os cargos th 
Sociedade, observada a disposição do art. li7, a pedir 
ao Presidente por escripto motivado e assignatlo pOl' 
mais dons mcmhros convocação da assembléa ex.traordi
naria. 

Art. 17. Os sorios são obrigados a attender ás-obser
vações que durante as sessões lhes fizer o Presidente. 

Art. 18. A aeeitar pela primeira vez os c.argos 
para qne forem eleitos e respeitar o credito da classe 
e da Sociedade. 

Art.· i9. Os soei os que estiverem enfermos quér e -----;.-~,~R 
suas casas quér recolhidos á qualquer Ordem Ter . a~~ tPI' f 
terão direito a receber durante a enfermidade e . jÍI)~ 
a convalescença a mensalidade de dez mil réis •. ~~"<,! 

FAilT& Jl, ? ~ ... 
I "'-.:: . ........., 

( '-'::, ,J, ( 

---~(':~ 
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Art. 20. Os soei os que por enfermos tiverem de re
tirar-se para sua patria, não tendo meios, serão soe
corridos pela Sociedade com a quantia de cincoenta mil 
réis. 

Art. 21.. Nenhum socio terá direito á beneficencía 
da Sociedade senão depois de pertencer á ella por mais 
de doze mczes. 

Art. 22. Nenhum socio será votado ou votará sem 
C3lar quite com a Sociedade. 

Art. ~a. Participão dos soccorros da Sociedade as 
viuvas dos socios~ c na sua falta repartir-se-lia por 
seus filhos até a idade de doze annos e filhas atú quinze 
annos. 

Art. 24. O soeio, -que não estando ausente deixar tlt~ 
satisfazer dons pagamentos continuados, sendo-lhe exi
gidos~ se reputará tet· renunciado á qualidade de socio c 
não poderá reclamar os socco'fros da Sociedade, salvo 
tendo pago em dobro o que dever e com anticipação á 
época da necessidade pelo menos seis mezes, de fórma 
que remova a idéa de fraude. 

CAPITULO IY. 

no 1'.\THBlO~IO D \ SOCIEDADE, SEUS RENI>HIE'ITOR E 
APPUCAÇÃO. 

Árt. 2ti. O pa trimonio da Socieuade é formado : 
~ 1. o Pelas joias de admissão tle socios, pelos dona-

ti vos feitos á Sociedade. -
~ 2. o Pela quarta parte de todos os rendimentos. 
~ 3. o Pelo excedente da receita á despeza que a Di

rectoria poderá capitalizar sem oiTensa dos soccorros. 
Art. 26. Os rendimentos da Sociedade consistem nos 

lucros que produzirem os empr(;\gos do capital e nas 
cotizações voluntarias. 

Art. 27. Para as despezas da Sociedade só se podcrú 
fazer applicação das tres quartas partes dos rendimentos 
especificados no artigo antecedente : exccptuão-se as 
despezas para soccorros em algum caso cxtraordinario 
em que seja urgente recorrer a um emprestimo do pa
trimonio, que será embolsado da quantia emprestada 
com a maior promptidão. 

Art. 28. O emprego dos capitacs da Sociedade só po
derá ter lugar em bancos commerciaes, monte de soe~ 
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cono, acçücs da divida publica ou em titulos que como 
rstas goz,~m dos mesmos privilegios e obrigações do 
Governo do paiz. . 

Art. ~m. As aGçõc~ da divida publica ou quaesquer 
outras que tivürem sido compradas com us capitaes da 
Soeietlade não poderão ser alicnallas senão por delibera
ção da assemlJléa geral. 

CAPITULO V. 

D.\S RIWNIÕES D.\ SOCIED.\.DE. 

Art. 30. As reuniões da Sociedatle serão ordinarias e 
cxtraordinarias : as or·dinarias serão convocadas se
mestralmente nos mezes de Janeiro e Julho, e as extra
ordinal'ias tfUarHlo a Directoria julgar conveniente, ou 
110:-; c~tsos dos arts. lü, 2.a parte, c29. 

Art. 31. Cousidcrar-se·ha a reunião get·al da Socie
darle C lJa UÍ J i tatJa para decidir lOLlOS OS JlCgOdOS t}e SUa 
•~ompeteneia, lo;~·o que se reunirem quinze socios sem 
contar us mt•mhrus da Directol'ia e Conselho no dia, hora 
e lugar que o Presidente nzer annuntiar pelo menos com 
a antecedencia de Lrc:Hlias e por duas vezes no jornal de 
mais cireularão ue~ta Córte. • 

Art. Jt. i\ reunião geral ortlillaria tem por fim pro
ceder a nxarne e tomada de contas tlc receita e tlespeza. 

Art. :~:J. Para o exame de co H las ue receita c despeza 
se e h• gerá uma eommissão de lrc~ soei o~. que informará 
nu 1lia que se desi,!.mar tutl•) que fór r ela ti v o as mesmas 
•~untas e o que a reunião p:et·alllecidir será tnmsmittido 
á as:-;emlllóa get·al para sou conhecimento. 

Art. :l.í. E' cxpres:'aUH~H te vruhibiuo nas reuniões 
tla Sucie1ladt) Lrat<lr-se de assumptos estranhos ao fim da 
Sucieuade ou Llc objedo para u qual e lia não ti ver sido 
euuvoeada. 

Art. ;;ti. As lleliber<HJÕC~ serão tomadas po1· plurali
dade de ,.Dtos dos membros preseutes. 

CAPITULO VI. 

0\ A!Hil'OISTIL\~ÃO D,\ SOCIEDADE. 

Art. 3ti. O governo da Suciedildc reside em uma Di
r•·ctol'ia de :-;eis HH'll1bl'os e um Conselho dt'liberativo tle 
IIU\··~ HH'Illhrns. 
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Art. 37. São attribuicões do Con~clho dclilJeratiYo: 
~ t. o Reformar os esta. tu tos ou addicionar-lhc~ algulll 

artigo quando seja mister. . 
§ 2. 11 Decidir sobre a applicat;ão uos fundos da Socw

dadc c sobre a execução dosar·ts. 4:. 0
, 5. 0 e 6.0 

- ~ 3. o Approvar os regulamentos que a Directoria fizer, 
se forem u teis. 

§ 4. o Deliberar sobre os mais objectos que a Direeto
ria lhe submettrr. 

~ 5. o Todas as tlcliberaçõcsdo Conselho firão sujei tas 
á ~•pprovação da asscmbléa geral. 

DA lHRECTORIA. 

Ar·t. 38. A Dircct<•ria é eomposta de seis membros, a 
saber: f Presidente, l Vice-Presidente, t 'l'hesoureiro, 
2 Secreta rios (sendo 1. o e 2. 0 ), t Procurador. 

A' Directoria compete: 
~ 1. 0 Velar na guardados estatutos e regulamentos 

da Sociedade. 
§ 2. 0 Tomar lotlas as medidas convenientes pa1·a se 

conseguir os tin~ da Sociedade. 
~ 3. 0 {)rganizar os regulamentos da Sociedade e regu

lar a pratica da benelieeneia em totlos os casos. 
~ i. o Tomar contas ao 'l'hesoureiro em todos os tl'i

mc.;tres e quando julgar conveniente. 
~ ;;, o Marra r todas as despezas ordinarias e ex.traonli

na l'ias da Soe iedatle. 
§ 6. o Propór ao Conselho todas as providencias que 

careção de deliberação. . _ 
§ 7. o Hepresentar a Sociedade em todos os seus con

tractos e sustentação de seus direitos por si ou subs-
tabelecendo e delegando os poderes. . 

§ 8. o Providenciar os casos occurrentes segunáo as 
disposições do~ estatutos, e 'toda- e qualquer alter<lção 
destes tlcpendcrá para execução da approvação prévia 
do Governo Imperia I. -

Ar!. 39. Ao Presidente compete e incumbe : 
§ 1. 0 A convocação da reunião dos socios. 
§ 2. o Presidir ás sessões. . . 
~ :L o Apr('sentar nas reuniões gerae~ ordinal'ias um 

relalot'io do estado da Sociedade., de seu patrimouiu, 
renda-. c de sua applicação. 

~ 4. o Pertencem-lhe totla~ as mais attriGuit~~·,es e en
··arc;os t]He lhe forem d.rtermina1os pelos n·guiamenlo~. 
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Art. ~0. Ao Vice-Pt·esidentc compete substituir 
ao Presidente em todas as sqas attribuiçõcs e cncar
rros. 
o Art. !.d. Ao t.o e ~. 0 SeCJ'Ct'lt·ios compete c incumbe 
o trabalho e expediente tanto nas reuniões dos socios, 
como nas sessões do Conselho deliberativo e Directoria, 
c o c rue esta lhes ordenar. 

Art. ~2. Ao_Thesoureiro compete c incumbe : 
~ I. o Fazer arrecadar e receber todos os dinheiros c 

va!ores da Sociedade. _. 
§ 2. Fazer applicação dos dinheiros e valores, confor

me lhe fór ordenado peta DiTectoria. 
§ 3. • Apresentar á Directoria no tim de catla trime~

tre, c ~empre 11ue por ella for determinado, contas da 
:uTeeadac;ão e applicação do capital e rendas, c balanço 
demonstrativo do palrimoniu da Sociedade. 

~ i-. o Depositar no banco toda a quantia tfUC exceder 
de duzentos mil réis. 

Art. i3. Ao Procurador compete: 
~ L o A entrega de todo o expediente da Sociedade. 
~ 2. o O t·eceuimento e cobrança do que lhe fôr orde

nado pelo Thesoureiro. 
~ 3. o O que lhe fôr determinado pehr Direcloria. 

CAPITULO VIl. 

U.\S ELEl~:ÕI<~S. 

- ArL v ... A eleição da Directoria .e tlo Conselhv será 
feita no mez de Julho, presiditla pelo Presidente ou po1· 
quem o substituir, a qual será feita com o numero de 
soei os designados no art. 31, se não se reunirem mais 
socios. 

Nestas eleições não se admittem votos por procura
ção, devendo apreseiitar-se o proprio votante. 

Al't. ~5- P.tra a elf~it;ão pr·oceder deverá haver maio
I'ia ahsoluta de votos dos membros presentes. 

Art.. !!H. Sú podem ser eleitos para Presidente, Vice
Presidente, e Thesoureiro os socios que forem estabele-
cidos. · 

~ f. o Smulo uma cunt;essão a eleição tio Presitl.-n t.e 
p~la asscmbléa gl~l"a l do3 soei o~, J1ea entendido que u Go
verno Imperial rea:-~~umil'á o seu direito., qua ntlo sua in~ 
tcrvençiu sejt ex.i.~itla para t·~-:~gularhl;tde do:s negocio:-: 
soci:w:-: m:d dirigido~. 



( '~<.# ,_ .. .\CTOS DO t•Ol>tm 

CAPITULO VIII. 

D ISI'OSl'iÕ ES G E I\ A J~S, 

Art. 47. O socio no gozo de seus direitos, que tenha 
pago mensalidade~ c nenhuma deva, poderá remir-se, 
pagando a quantia tle cincoenta mil réis. 

Art. 48. O soeio que se ausentar só será debitado 
pelas mensalidades até vinte e quatro mil réis: quando 
LleYa esta somma será considerado como e~cluldo, mas 
poderá ser admi ttido com a approvação ela Directoria, 
pagando o que dever. 

Art. 49. Os pres-entes estatutos só poderão ser refor
mados passado um anno depois de sua approvação. 

Art. lJO. N:Io podendo a Sociedade arrogar a si o en
racter de assucia1:ão perpetua,_ será ella dissolvida quan
do assim llw eon vier. 

Art. 51. Uma vez resolvida pela Dirertoria, n appro
vada pelo Conselho deliberativo a dissolução da Socie
dade, conYotará o Présitlen te, com dez dias de antece
dencia c annuneiando o dia, lugar e hora da convocação 
por tres n~zes nu jornal de maior circulação, uma assem
hlt\a geral ex traonlinaria, a qual á vista das razões c.ir
c!Imstanciatl:tmt~ntc expostas no relatorio da prcshl_t'll· 
ela dará ou neg-ará o seu assentimmtto. 

Art ~j2. Decidida p(·la assembléa geral a tlis~ohu;ão 
d:1 Socirdatle, proceder-sc-ha em acto continuo á eleição 
dt• uma eommissão de cinco membros, qun ricará incum
bida de Jevat· immcdiatamente a etreito a deliberação 
tomada, sendo para isso revestida de amplos podet·es. 

Art. õ3. A somma do activo da Sociedade será rcpar
tid:t cb fürma seguinte: 

~ l. o A metade para os soei os que a requisita rem por 
lllll otneio, c a outra metade em partes ignaes para a 
Sociedade Portuguez<J ele Bencticencia, e Sociedade Bra-
sileira Amante tla Instrurçlio. • 

~ ~. 0 Dando o paragrapho antecedente direito aos so· 
cios para pu r cllcs ser repa t·tida a metade da som ma do 
aetivo da Sociedade, no caso de dissolw;ão, só terão di
rei tos e serão attemlidos aquellcs que o fizerem pur meio 
de Hlll ollido tlirig·ido <i. commissão. 

Hio de .Janeiro, 26 de Agosto de 1870.-JUanoel Corrra 
tlt• Afmeida.-~fanocl-_Lopcs de Mattos.- Domingos Barbosa 
dt· .Mayal!ures. 



F.X.F.CUTIY O • 

. Senhor.-Tenho a honra de submctter á approvação 
de Vossa Magestade Imperial o Decreto junto, autorizan
do o Ministro e Seéretario de Estado dos Ncgoeios da Ma
rinha a applicar ás despezas das rubricas-Secretaria de 
Estado e (Juartel General-do exercício de 1869 a 1870, 
parte das soiJras resultantes de economias feitas em 
outros serviços do mesmo exercício, os quaes são: 

~ 2. o Conselho Naval. ..........•..... 
~ ~.o Conselho Supremo ............. . 
~ ~;.o Contadoria ........•........... 
~ 6. o lntendeneia e accessorios ....... . 
~ 7. o Audiloria e Executor ia ......... . 
~ 8. o Corpo da Armada c classes annrxas 
~ 9. o Batalhão Naval. ............... . 
~ tO. Corpo de Imperiaes Marinheiros. 
~ it. Companhia de Invalidos ...•..... 
§ 1':!. Arscnaes .•.................... 
~ 13. Capitanias de no r tos ........... . 
§ 1~. Força Naval ........•.......... 
~ 1:!· Navi~s desarmados ............ . 
~ lh. Hospllaes .................... . 
~ 17. Pharors .........•............. 
~ 18. Escola de Marinha .......•...... 
~ 19. Hcforma1los .................. . 
~ 20. Obras.......... . ............ . 
~ ~L Despczas extraordidarias e even-

l :86~~60! .. 
2::323~~2!) 
12:~H7;)200 
l2:736#8í7 

2908012 
176: 3tH.#818 
til: l~O~tjH2 

3tH: 282h837 
7:6398548 

t.400:a70~784 
• 34: 88()876() 

3.4ül:5248209 
3:9148367 

10í:990~6õ2 
lR:2miS8\t 
:m: 739$1\t 
H:4~3~t3G 
89:984~931 

tuaes ....................... 1.091:1238025 

Esta providencia autorizada pela disposição do art. 13 
da Lei n.o H77 de 9 de Setembro de 1862 é cabalmente 
justiftcaJa pelas consider·açõcs que vou respeitosamrnte 
expôr a Vossa Magestadc Imperial. 

O art. 5. 0 da Lei n.o 1507 de 26 de Setembro de l867, 
que vigorou no exercicio de 1869-1870, por virtude do 
Decreto n.o 1750 de 20 de Outubro de !869, marcou os se
guintes creditas para as despczas das rubricas: 

~ t. o Secretaria de Estado........... i00:810SOOO 
~ 3. o Quartel-General................ !4:012~199 

-1 1~:822~~-t~;~·i, 
Por conta de tacs cret.litos, segundo 03 exame ac<m&' 

acaba de proceder a Contadoria da }farinha, _,. ·-c~~r: 
§-Srcrctaria llr Estado, cre- · ·-S'> 

dito vot:Hlo.............. ,-,t®~·RtO~OOO 
f:...... ' 

\, rn \' ~.-.·~~' 
\~ •. t:~ .. s 
~--. 

--,_:.,_ ·_- -· .. -



Ar.TOS J)() POOEfi 

Despeza. 

Com o p~ssoal ......•..•••. 106:651~572 
Com as di vcr~as despezas.... õ: 616~359 

.....:----- H2:267~93l 
Dcficit............ 11:457,931 

§ 3. 0 -Quartel-Gcneral. 
Credito votado ..•......... 14:0128199 

Despe:a. 

Gomo pc:::.~wal. .......... . 
Com as diversas tlcspezas .. . 

12:702~007 
2 : oso~v .. o 

------ 14:782$4i7 
Dt•ficit............ 770~248 

Sendo pois de H4:8~2~ttJ9 o total •los creditos concr.
rliuos ás duas rubricas, e subindo a despeza corres
pondente a 127:050~378, apresenta-se nesta o excesso de 
12:2288179 que se explica: 

No ~· t.o pela maior dcspcza consequente do DJcreto 
n. o 417'~ de G tle Maio de 1868 que reorganizou a Secre
taria de Estado dos Negocios da Marinha nos termos do 
§ 3. 0 do art. 2ô da Lei n.o 1507 de 26 de Setembro de 1867. 
No~ 3. 0 com o excesso da despeza proveniente das 

promoções do Encat-regado do Quartel-General e do seu 
Heçrelario,na fónna do Decreto de 2 de Dezembro de i869. 

Para fazer face, porém, a semelhante deficit, acha o 
í1overno de Vossa l\lagestade lmperia l recurso, de con
formidade com a lei, nas sobras mencionadas na demons
tração inclusa, convindo preferir no presente caso as 
resultantes do§ lO. 

Sou, Imperial Senhor, com .o mais profundo acata
mento 

De Vossa 1\lap:estade Imperial.-Subtlito muito reve
ren t.e, Luiz Antonio Pereira Franco. 

OECR ETO N. 4,{)4, t - DE. 9 DE OF.ZEMBRO DE 1870. 

Autoriza o Ministro e Secretario de Est:u1o rlos :Ne~ocios da ftf:l· 
• rinha a transferir de umas para outras ruht·icas da t1espêza.i.1o 

iuêsino Minislcrio a somma de 12:2288179. 

Sendo insufficicntc o crccli to conccditlopela Lei-n. 0 Hi07 
de 26 de Setembro de 1867, em vigor no cxm·cicio de 

.1 l~G9 a 1870} por etTeito do Decreto n. o 1700 de 20 de On-



t.XF.G.UTIYO, 

tuhro de t869, p:1 r a as despczas das rubrica~ -Secreta
riá de Estado e Qu~rtel-General-do :Ministcrio da l\fa .. 
r.inha no dito exercício, Hei por bem, na conformidade 
~o art. 13 da Lei 11. 11 t t 77 de 9 de Setembro de f862, e 
Tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, Autorizar 
a transferencia para aquellas rubricas da somma de 
t2:228~l79:, que deverá sahir do ~ lO do art. õ." da 
citarla Lei n. o 1507, e ser distribuída pelo modo indicadG 
na tabella, que com este baixa, assignada pQr Luiz An
tonio Pereira Franco, do Meu Conselho, Ministro c Se
creta rio de Estado dos Ncgocios da Marinha, que assint 
o tenha entendido e faça executar. Pabcio do Rio de 
Janeiro, em nove de Dezcmhro de mil oitocentos e seten
ta, quadragcsimo nono da Irrdepentlencia e tlo Impcrioo 

Com a rubrica de Sua Magestatlc o Impcradot~. 

Luiz· Antonio Pereira Franco. 

Tabella das 'fUantia!l, que devem ser transferidas •la 
verba ahab:.o •leclaratla, para faze!' tlesallparecer o dt~• 
ft"ch reconhecido nas rubricn.s-Secrctaria 'le Estado
e Qnartei·Geueral. 

Para a rubri~a-Secret:1ria 
_de Estado ... o ........ . 
Do§ tO- Corpo de Im-

periaes _ Marinheiros., ... o H: 4tl7 h93l 
Para a rubrica ...:...Qnartel-

General .. o •••• o ••••••• 770,?248 
Do~ t.O- Corpo de Jm .. 

periaes Marinheiros .. , . . . 770,)2~8 

t.2:228Sf7~ 12~2288179 
Palacio do Rio de Jancfro, em 9 de Dezembro de t87~ •. 

-Luiz Antonio Pereira Franco • 

••••• 
PARTE li. 
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DECB ETO N. ·"()'J.',l- ni>: 2:; nr. DI1:7.ElfBRO DE 181a. 

J{egu1a as classes, numero e vs.~~~t:ntos <lqs Ef!l:P~~gado& ~.~ 
Alfandegas do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bafi1ã. 

Usanrlo (la antonzação conferida ao Governo peJO' 
. art. 36 n. 0 3 da Lei .n.o HS07 de 26 de Setembro de 1867, 

mandada Yigorar pelo art. 21 da de rr. o !76~ de 28 de 
Junho deste anno, c em execução do art. 34 do Decreto: 
n. o Ma o de 20 de Abril ultimo: Hei por bem Determi
nar que as classe~~ numrro c vencimentos dos Empre .. 
gados das Alfamlegas do Rio de Janeiro, Pcrnamb'uc·ry 
c Bahia se regulem pelas tabellas que com este baixão, 
assignadas por Francisco de Sallcs Torres Homem, 
Conselheiro do E:;tado, Senador do lmpcrio, Ministra 
e· Secretario d'c Estado dos Negocios da Fazencla e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim 
o tenha entendido c faça executar. Pal:1cio do Ri6 dC' 
Janeiro, em vinte tres de Dezembro de mil t>Hocentos e 
setenta, quaclragesimo nono da Independencia e d& Im
perio. 

~m a rubrica de Sua Magcstade o lmpeTatlor. 

Jr'rancisco de Saltes Torres; Homem., 



'EXECUT'i'fO. 627 

N. 1.-Tabella llo numero e vencimentos dos ~mpregades 
da A.W'andega. du U.iu de Ju.neiru. 

B1npregos. 

--------
nspector ......•... 

Ajudante •......... 
'h~fes de secç:\o . ••. 

L os Escripturllrios . 
2. oa ditos •......... 
'.

05 ditgs, ..... 3 

o 
1 
li 
G 
A 

.... 
Praticantes. 

iliciaes de descarga. 
'hesourciro ........ 
~ieis ...•...•...... 
·. uarda-mút ........ 
j udan ts~ .....•.... 

1. os Conferentes .... 
• os cl i tos. . . . . .•... 

1ortciro ..•........ 
2 
l 
A 
c 
c 

j udan lc ...•...... 
'untint~os .......... 
'orreios ••.......... 

t.a ordem. 

0,9 °{
0 

DA RE~DA DIVliHDOS El\1 
t..Ol3_QUOTAS. 

~ 
Porcentagem. 

Ordenttdo. c 
~ .,., 

Quot. Som. ~ 

::lo; --- ----- --- ---
1 4~ i)OB~OOO 30 30 
1 3:4005000 24 24 
3 3:300$000 20 6(} 
8 2:-1-00#000 lO 8() 

f(j 1 :800;)000 7 H2 
21 1 : 200;)000 t• 1~0 v 
12 600,$000 
qO 900$000 2 8() 

i ;J: 000,)000 lã Hi 
2 l: 600~000· 
1 3:3001,000 20 2() 

2 ~= toosooo 8 ts 
20 2:700{~000 18 360 
12 l:800B000 7 8i 
1 1:8008000 7 7 
1 1:200~000 5 5 
4 G00$000 
«. 600;)000 

--- --- --- ---
154 . . . .. . . . . . . ....... 1.013 

Observação. 

03 Empregados que excederem ao numero fixad<l 
nesla tabella ficaráõ avulsos, e como taes audido~ -ás 
~epartiç(Jes que lhes forem designtldas até terem des
tino. 

Rio dB Janeiro, 23 de Dezembro de 1810~-FranciscQ à~ 
Salles 7'orres Ilom&lu .. 



N. 2.- 'l'alu~lln elo numere e vencimentos do!l Empr~llado& 
das A.lf:uadcgas da Uahia e Pei'DUDlbttce. 

___ ==z=::::==z:::::z: 

Emprt•gos. 

ln~pecl o r ......... . 
~Iteres de secc<1o ..•. 
1.. os Escrilttui·arios. 
2. es ditos ......... . 
:l . os di tos .....•.... 
Praticantes .......•. 
OU1ciacs de dc.sc:Irga. 
Thcsourciro ..•..... 
Fiel .............. . 
Guanla-múr ....... . 
Ajmlante ......... . 
1.. os Confcren tcs . .. . 
2.osditos ......... . 
Jlortciro .....•..... 
Aj udantc .......... . 
Con tinuos ........ . 
Corraios .......... . 
Atlministrador das 

ca p:1 tazias ....... . 
Ajud:mtc ......•.•. 
Fieis de armazens .. 

2. a ordem. 

1.,3 °/v DA HENR\ DIVWID6lS EM 
ij88 QUOTAS. 

Porcenlttlgem. 
Ordenatlos. I--~:----

Quot. Som. 
----- --- ---

1 3: 300,)000 
:~ ~: 1,GO;~OOO 
~ ·I : 800~0:0o· 
8 i: 3~0;)000 

.14 uoosooo 
() 5005000 

12 noo,~ooo 
1 2: Ioo.rmoo 
1. 1 : 2oo:~ooo 
1 2; 400,~000 
l t: ~!001)000 
8 1:800$000 
8 {:350$000 
1 1: 500r)OOO 

.. 1 900;~000 
3 ~00~~000 
3 400~000 

• 

30 
20 
lO 
7 
~· t) 

2 
15 

20 
8 

18 
7 
7 ,. . 
u 

1 l: 800~000 '18 
t 900~000 5 
6 9008000 i 5 

81 

ObserNtçllo. 

30 
fiO 
~o 
r,u 
'70 

21 
Ui 

20 
8 

l~·l 
~)tj 

7 
r· ._, 

r; 
30 

588 

o~ Empregados que excederem ao numero fix~tlo 
nesta t~llella fiearáõ avulsos, e colHO taes addidos ás 
Rt•parliçõcs que lhes forem designadas até terem des~ 
tino. 

Hio rlc Janeiro, 23 de Dezembro d€ 1810.-Franci~c!J
de Sallts 1'orrc.s Jfomcm .. 



EXEClTT\'0. 

N. 3.- Tabclla tio numero e venelmeut.;s dos Guard:ls 
d;& A.lfaudega do Rio de Janeiro. 

·::::,· 

~ ~ s:. 
] Classes. "1:::1 ~ ~-c; 

~ õ ~ ~~ ~ cç ~ .t l:.rJ ~ t:! 
~a 

----- - --- --- -·-
I. o Command:mte I: tOO~ (10f.800tl 1:5QO!J I :5001 
2. 0 dito .. L •..... 9001} 1,006000 t:3001) I :300~ 
i. 0 ~argento .•.•. 7'20/j aMlõOOO f: 10{)$ t: 1(08 
2. 0 di tu ..••..••.. ~ 650E JfJO/JOOO t:OOOl) 2:0008 
Forriel. ...•.•••. 1 5~·0[1 ;{50~00tl ~005 90(.)1$ 
c.,IJ.,s ...••••..•. t; ~UOt~ 35(/3000 8~(/) 6:R005 
Gu1.1rdas .•••••.•• ~(l IJ.f.>Ob :350~000 800b 6lJ.:OOO/S 

- --- --- ----
gr J .. , ..... . ....... n: tiOon-

Rio de J 1neiro, 23 de DezemlJro de i871J.- Francisco de 
Saltes TurTes Homem . 

• 
N 4.-Tabella do numero e ,·enelmcntes dos Guat•das das 

Alfamlegas da Bahia e Pernambuee. 

::e 

Classes. ~ Soldo. Etapa. 
o 
"'=' <F.> 
~ 

~ 
--------- -- --- --· 
Commandautc (AI-

frrq~) .......... i 0001~ 400~5 
2. o Sa n:~:~'n to ..... 1. 6001> 3001) 
Forricl. .......... l 500~ 300~ 
Cavos ............ ·Í 4;)0b 3Tl0~ 
Guardas ..... ..... 3o .i001~ 300~ . 

RIO de Janeiro, 23 de D~zembro de 
de S attes Torres Homem. 

* -
o 

.;.., 

~~ 
E:;:::S 
·~::::: Total. 
~""' ;::: ~ 
~~ ---- ----

1:30015 l: :wos 
UOO;~ V006 
800b 8005 
7tiOb 3:000~ 
700;S 21 :0001$ 

----
- 27 :0001~ 

-·--------· _,_, 
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DECHETO N. 4ü1~- DE 23 DE DEZEMBRO DE 1870. 

iubstitue a clausula J.a do Decreto n.0 4592 de 9 de Setembro de 
J 870 ~obre a uovaç:lo do contracto celebrado CQDl a Companh:a 
de naveg<u;ão a vapor do .MaranhãÓ. 

A ttcndemlo ao que ~I e represrn tou a Companhia de 
navega<,;ão a vapor do Maranhão, Hei por bem Substituir 
• elausula 3.a do Decreto 11. 0 4~9~ de 9 de Setemi.Jro do 
correntli anuo pela seguinte disposição:-A Companhia 
poderá empregar no serviço coútractado os varmres que 
act ual rucn te possue. Os que se inutilisarLl>m serão logo., 
sob pena de caducar a concessão, substituídos por outros 
construidos scgunclo os melhoramentos modernos e de 
marclta nunca inferior a nove milhas por hora. 

João AI frcdo Corrêa de O li vcira, do }leu Conselho, 1\fi
Jl is tro e Scr:retario de Estado dos N egoeios da Agricul
tura~ Comrncrcio c Ohra:-; Publicas, assim o tenlta entcn
<lido e faça executar. P<.dacio do Hio dft Janeiro, em 
VÍIIIC tres de Jlczelllbt'O de mil oitocentos C setenta, 
tjuadragcsimo Itullo da Indcpcndew.:ia e du Imp~rio. 

Com a rúlJrka de Sua .Mngestade o Imperidor. 

João Alfredo Corrt!a de Olil•eira. 

DECRETO N. ~GH- DE 21 DE DEZE:\IBRO DE 1870. 

Amplia as altrihuiçõcs dos Presidentes de Província c lns
pecLores das Thesourar·ias de Fazcudãiiãsõiu-Çao-d.õ'S negocios 
tlo 1\linistcrio_ .. d;- Í<'àzeiJJã:·· --~-----

Convindo aos interesses da boa Administração das Pro· 
'·incias, que se alargu_c a csphera da~ attribuições dos 
Presidentes e rlas Thesourarias de Fazenda, a fim de se 
evitarem as delongas, despezas e out~·as difficuldades de 
uma centra lisnção excessiva nos negoeios cujo expe
diente e solução podem sem inconveniente dei.x,ar de 
competir ao 1\linistro da Fazend.a e ao Tribunal do 
'füesuuro Nat.:ion:ll, e UsanJo ela faculdade que Me con.-



EXEClfTIYO. 

r.~re o rrrt. 311, n .r. 3, tla Lei n. o H107 tlc 2G tlt) Sctrmbro 
tle 1867, mandado vigorar pelo art. 21 da Lei n.o 17{)~ 
de 28 de Junho do corrente anno: Hei por bem Ordenar 
fJUe seja observado o Regulamento que com este baixa. 

• sssignado por Francisco de SaJles Torres Homem, Con
selhe-iro de Estado, Senador do lmperio, :Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Fazenda a Presidente 
do Tribunal do Thesouro.Nacional, que assim o tenha 
~ntendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte~ quatro de Dezembro lle mil oitocentos e se
tenta, quadragesimo nono da Indcpendencia e do Im
rterio. 

Com a rubrica de Sua :Magestadé o Imperador. 

Francisco tle Salles Torres Homem. 

Regulamento a que se refere o Decreto n. o -i64.f desta 
data, 

Art. 1. o Aos Presidentes de Provindas compete-: 
§ 4. o O provimento e demissão nas Alfandegas dos 

~mpregos- de Porteiro, Ajudante de Porteiro, Fieis de 
A rmazens, Commanclan tes e Officiaes das forças marí
timas, Com mandantes e Otneiaes dos Guardas, Adminis
tradores das Capatazias e Ofllciaes de Descarga, prece
dendo a formalidaLle es~encial da proposta dos lnspec
tores das mesmas Alfandegas c infcrrmação das Thc~ou ... 
rarias de Fazenda, ficando revogados ne:::ta parte os arts. 
66, §§ 1. 0 e 2. 0

, e 67, § 2. 0 doRe~ulamento de 19 de 
Setembro de 1860. 

§ 2. o O dos de Delegado e Supplente d6 lnspector Ge
ral e d·e Agentes dos procuradores fiscaes e seus supplen
tcs nas administrações aos terrenos diamantinos, alte
rados assim o art. 33 do Regulamento n. 0 &.65 de 17 de 
Agosto de 1.846, e 14 e 15 do Regulamento n. o 1081 de t l 
de Dezembro ele 1862. 

§ 3. o Nomear provisoriamente, sohre proposta das 
Thesourarias, os candidatos approvaçlos e julgados mais 
ídoneos em concurso para os lugares de 1. a e 2. a en tran
cia das Theso~rias de F:.~.zenda, Alfandegas e Recebedo
riai. Os indivMuos assim nomeados entraráõ logo em 
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r:xcrctcto c prrccher:'ui os respectivo~ v~ncinumto~, 
sendo-lhe~ expedido depois o titulo pda Secretaria de 
Estado dos Negocios da Fazenda quaBdo definitivamente 
approvado o concurso, e confirmada a nomeação pel(} 
Governo Imperial. . 

§ 4. o Conhecer definitivamente em gráo de recurso 
de quaesquer deciSUes proferidas pelas Thesourarias :ie 
Fazenda sobre questões reta ti v as a terrenos diamantinos, 
rcv(jgaclos nesta parte o art. õõ do Regulamento n. 0 465 
de t 7·de Agosto de 18~6 e arts. õ. o e 41 do Regulame~ttG 
R." 1081 de li de Dezembro de 48i;i. 

§ 5. o Julgar em gráo de recurso interposto das de
cisões das Thesouraria~ de Fazenda a,.c; questões que ti
verem por objecto qualquer parte de dominie nacional. 

Ao Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul compete a nomeação e demissão dos Administra
dores das l\fesas de Rendas di 2. a ordem, ampliado assim 
o art. 3. 0 do Decreto n. 0 ~l7!J de 6 de 1\laio de 1868, que 
só lhes conferiu igual attrihuição quanto ás 1\Ies;as de 
Rendas de La ordem, e revogado nesta parte o citado . 
art. 66 do Regulamento de :19 de Setembro de 1860. 

Art. 2. 0 A's Thesourarias de Fazenda em junta com
pete, independente ele. ulteri~r approvação do l\linistro 
da Fazenda e dos Prcstden tes: . 

~ i. o O provimento e demissão dos empregos de 
Cartorario. 

§ 2. o O dos de Aclministradores das llesas de Rendas 
de 3. a ordem; revogado tambem nesta parte o referido 
art. 66 do Regulamento de 19 de Setembro de :1860. 

§ 3. o A re-missão total ou par.cial dos impostos ·nos 
casos em que os regulamentos a permittem. 

~ .i,. o Condemnar ou relevar das multas, perdas do 
porcentagens, e juro-s da móra, seja qual f6r a distancia 
das capi taes ás rispectivas estações de arrecadação, os 
Collcctores e Recebedores, que não houverem feito as 
entradas dos dinheiros até 30 dias depois do prazo de 
seis mezes marcado nas Ordens n. o 75 de 20 de Março 
de 18\9, n. o 241 de 16 de Deze~bro de :l8n0 e n. o 89 de 
!7 de Fevereiro de 1860, que ficao assim alteradas. 

§ õ. o Liquidar e pagar·, havendo credito, sem outra 
limitação além da da prescripção, c sem necessit:lade de 
revisão do Thesouro, c appro"ação dos respectivos Mi
nistcrios, as di vidas de exePcicios findos, ficando sem 
effeito os arts. 3. o e ~.o do Decreto n. • 2897 de 26 de Fe-
vereiro de !862. ~ · 

§ 6. o Approvar as propostas dos Thesoureiros e Paga
dores para nomeações de seus fieis, alterado a este res .. 
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peito o art. !. o paragrapho unico, do Decreto n. o 254Q 
de 14 ·de Março de 1860. 

Art. 3. o A alçada das 'fhesourarias de Fazenda seri d6 
1:000~000 para as Alfandegas de t.•, 2. • e a.• ordens, e 
de õOOSOOO para as outras, bem como para as Mesas de 
Rendas. Para as questões que versarem sobre terrenos 
diamantinos será de õ:OJO~OOO. A alçada das Alfandegas 
de L • _, 2. • e 3. • ordens fica elevada a ~00~000, e a das 
outras., bem como a. das Mesas de Rendas, a 200~000, al
terado por esta fórma o art. 33 do Decreto n.o 451.0 de 
20 de Abril deste anno._~ 

Art. to Ficão extinctos os recursos e~-offiéio inter
postos das Alfandegas para o Thesouro, que havião sido 
limitados aos casos do Decreto n. o 32l7 de 31 de De
zembro de '1863, arts. 52 e 53; revogado o art. 763 do 
Regulamento de 19 de Setembro de 1860. ~ . 

Art. õ. o Das decisões de alçada das Thesourarias sobre 
tomada de contas ·cabe ·o recurso de revisão }'ara as 
mesmas Thesourarias por erro de calculo, omissão, du
plicata de verba c apresentação de novos documentos; 
modificados assim os arts. 28 e 33 do Decreto n.o 2õM;J 
<le lO de 1\larço de 1860, combinados com o art. 26 do 
Decreto de 29 de Janeiro de 1860. 

Art. 6. o As Thcsourarias de Fazenda remetteráõ ao 
Thesouro relações semestraes cont..endo exposição de mo
tivos, dos a c tos e decisões de que tratão os arts. '2. o e 5. 0 

As Alfandegas fa_rão igual remessa das decisqes que hou-
verem proferido em 'favor das partes. ,. · · · 

Art. 7.° Ficão revogadas as disposições em contrariQ. 
Rio de Janeiro, em. 2i de D.ezembrQ de 1870:-Ftan-

dsco d~ Salles Torres Homém. "· · ,. 

Senhor.-A Lei n.o t5Ó7 de 26 de S~te~bro de ~867, 
mandada vigorar nG ex~rcicio _dá 48~, à fS70 pelo De
~reto n.o t750 de 20 de Outubro·de·ts6ª.{ decr-etou no 
art. 3. 0

, ~ t2,a qua:ntia·de373:·fi8õl$70t'Pa~·.arúbrica 
-Corpo Militat; de Policiá....;::·P.or c:o~-t~-~ ,s·emelhante 
crédito despendeu-se no refe:tido exereuno4tt:3638488, 
dando-se portanto um excesso,de 37t1671786demonstra
do na tabella junta. A razão des~ excesso mtplica;.se 
pela· despeza com a Guard;t Nacional destacada para ~er-

PABTR ll. 80 
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viço de policia, como já foi recGnhccido por um dos 
mr,us antecessores, nos ex.crcicios findos de 1867 a 1868 
e 4868 a i869, o que deu causa aos Dacretos n."• ~2~ de 
~9 dfl Outubro e 4310 de 31 de Dezemlrr·o de 4868 e 
n. o t63t de t~ de Julho de 1869, que autorizár:io o trans
porte de 1'!9:021855~ no primeiro dos referidos· exer
ticio~, c de MJ:OOO~Oó no segumlo. Foi, pois, inevila
vel no ex~rdcio de f869 a 1870, apeZàr de considera .. 
"Vêis reducções, o'd~ôei t -de 37:767 8786, para fazer face 
ào qual, o Governo de Vos~a l\lagestade Imperial, de 
conformidade com o ar L. i 3 da Lei· n." 1t 77 de 9de Se
tembro de 1862, tem o recorgo nas SQbrns que existem 
na verba-Guarda Ur·bana_...do mesmo exercício. Nestes 
t~rmos tenho a honra de submetter á approvação de 
Vos~a Magcstade Imperial o Decreto junto, autorizando 
o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Jus
tiça a applic:tr ás despezas da verba -CorpQ Militar de 
Policia-no exerc-icio de f869 a 1870 a quantia de 
37:767l)786 tirada das sobras da l'erba-Guarda Urbana 
-do mesmo exercício. 

Sou, Senhor, de Vossa ~agestau~ lmpedal s-qbdito 
fiel e revcrente.-Ba1"ão das Tres Barras. · '' 

DECRETO N. ~!1~a- DE 24 DE oozEunno DE 1s1o. 
Autoriza ao Ministro e Secretario de Estado dos Neg()Cio:; d:. 

-1ustiça a applicar ás despezas ela verba - Corpo Militar de 
PÓJiêia.-no exercicio d(1869-t870)a quantia de 37:767$786, 
tirada das sobras da verbà-Guarda Urba~- do mesmo cxer
cicio. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no § 12 do 
art. 3. 0 da Lei n.o !507 de 26 de Setembro de 1867. 
mandada vigorar no exercício de 1869-1870, para as 
dcspezas com o Corpo Militar de Policia ; tendo ouvido 
o Conselho de Ministros, Hei por bem, na conformi
dade do art. f 3 da Lei n. o f t 7'1 de 9 de Setembro de 186~ 
au-torizar .o Ministro e Secretario de Estado dos Negocio~ 
da Justiça a applicar ao .. pagamento daqucllas despezas a 
quantia de 37:7678786,.-:tirada ,-das·.,sobras da verba
Guarda Urbal}a- no- referido exer.cieio, dando conta á 
Ass~~léa Geral na sua pr()tima futura reunião para ser 
4lefin1t1vamente approvado. 

O Bar~o das Tres Barras, do Meu Conselho, Ministro 
~cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 



EXE6UTIVO. 63S 

tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro, em vinte quatro de Dezembro de mil oito .. 
centos e setenta, quadragesimo nQno da Indepcnd.Qqçia 
e do Impcrio. · · · 

Com a rubr[ca de Sua Ma.gcstade o Imperador~ 

Barão dtls Tres Barra~. 

Tabella demcntstrath·a •• despeza feita eom o ~ 12 -
Corpo llllitar de Poliel•-•• e~erelelo •• t 869 -t 8'20. 

Credito consignado pela 
lei ............•..... 

Despendido: 
Com o pessoal do corpo, 

equipamrn lo, compra 
de cavallos, remonta 
do hospital, postos .te 
guarda, illuminação., 
asseio e outras despe-
zas ......... 4 ••••••• 

Conf a Guarda Nacional 
destacada em serviço 
de Policia •....•..... 

Com o vencimento dos 
officiacs reformados do 
corpo .......•.....•. 

t78:ttil)l8\ 

Dcfici1. . • . . . . . . . . . . . . • . 37:7676786 
Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, em.i~ &e 

Dezembro de 1870.- BBrão das Tres Barras. 

DECRETO N. ~6\6-DE 2i DE HZEMPO ps 4·~'19 • ... 
Declara de t. • entraneia a comarca ·da lode~eia nltim., 

mente c renda na Pr~tincb ft Pa fba. · 

llci por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica declarada de. t. a entrancia á co

marca da lndependencia, ultimantente creada na PrQ-
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vincia da Parahyba pela Lei da respectiva AssemlJlé'a 
Provincial n. o 362 de 5 de Abril deste anno. · 

O Barão das Tres Barras, Conselheiro de. Estado, ·se
nador do Imperio e Ministro e Secretario de Estada 
dos Negocios da Justiça, assim o tenha entem:lido e 
faça executa r. l'a la cio do Rio de Janeiro, em v in te 
quatro de Dezembro de mil oitoceriios e setenta, qua
dragesimo nono· da lndependencia e do lmperio. 

Cam a ruhrica de Sua~. :Magestade o .Imperador. 

Barão das Tres Barras. 

~·-

D~CHETO N. ~6i7-DE 2~ DE DEZE:\IBRO DE 1870 . 

. 1\larca o ordenado :mnual do Promotor Publi.c.a. da com:uea 
da Iudepeudenci~, .na ProvÍncia dã-:P.uahyba. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
. Artigo unico. O Promotor Publico da comarca da 
Independencia., ultimamente creada na Província da 
Parahyba, vencerá o ordenado annual de 600J)OOO. 

O Barão das Tres Barras,' Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio e . Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio. do Rio de Janeiro, em v in te 
quatro de Dezembro de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da lndependencia_ e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão das Tres Barras. 

l>ECRETO _ N. 46\8.-· DE 26 DE DEZEMBRO DE 1870~ 

Declara de primeira cntM.ncia a comarc~e Jacuby, e de se
~-~~~-~a e~;r_~9-çi.a ;l! ~ ~· Verd_é, .. ·ca~.o V erd~·,--. Parãopebá: 
~1ranga, Rio Grande e RIO dãi Velliãs, na Provlncia de .Mi-
Ããs~Gérae'S:--·- · - ·- - -

: Hei por bem, Tendo ouYitlo a Sticção de Justiça do 
Conselho de Estado, Dect~et·àr o seguinte : 
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Art. L o Ficão declaradas de primeira entrancia a 
comarca de Jacuhy, e de segunda entrancia as ·comarcas 
do Rio Verde, Cabo Verde, Paraopeba e Pirânga, crea
das pela Lei n. 0 !7~0 da Assembléa Legisla ti~ da· Pro
víncia de Minas Geraes. 

Art. 2. o Ficão declaradas de segunda entrancia as 
comarcas do Rio Grande e do Rio das Velhas, que, em 
virtude da citada lei, não são hoje absolutamente as 
mesmas, pela alteração profunda de seus respílctivos 
territorios. · 

O Barão das Tres B1rras, Conselheiro de Estado, Se
nador Qo Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos 
N egocios da Justiça, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte seis 
de Dezembro de mil oitocentos e setenta, quadrage
simo nono da Ind~pendcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão das Tres Barras. 

bECRETO N. 4649- DE 2() DE DEZEMBRO DE 1870. 

Marca o ordenado dos P..!:2J!!.~s.J!Wili~ das novas eo~ar
cas do Rio Verde, Cabo Verde, P_araopeba, Piranga e Ja
cuhy, na. Provincia de Minas Geraes. 

Hei por bem DecrQtar o seguinte: 
Artigo ·unico. Fica marcado o ordenado annual de 

900~000 a cada um dos Promotores Publicos das comar
cas do Rio Verde, C1bo Verde, Paraopeba c Piranga, e o 
dp, 800$000 ao da comarca de Jacuhy, na .. Provinda de 
.Minas Gcraes. 

O B:trão das Trcs Barras, Conselheiro de'E.~tado, Se
nauor do Impcrio, Ministro e Seeretario de Estado dos 
Negocios da Justiça, assim o tenha. ~ntendido ,e- faça 
exe~utar. Palacio :do Rio. de Janeiro;· ~m vinte s~is de __ _ 
Dezembro de mil A;?itocentos, ~ setenta., .. qua4ragesi /--- ~ ~M 1 
uono da Independencia .e do lmperio. . .·· ~'/ ~"'- ~~- ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmp ~~~ 
Barão das Tres Ba ~ 

i Q;:) 
(03 .... -
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DECRETO N. 4:650- DE 26 DE D~ZEMBRO DE l8i0. 

Crêa um lugar ele Juiz 1\luu~al e de Orpbaos W1 tada um dos 
termos do Piraog7i'e1tiõNovo, na Proviocia de Miuas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Em cada um dos termos do Piranga e 

R i o Novo, na Província de .Minas Geraes, haverá um Juiz 
.Municipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz de Or~ 
phãos: revogadas as disposições em contrario. 

O Barão das Tres B trras, C'Jnselheiro de EstaJo, Sena
dor do Impcrio c !tlinistro e Secretario de E-;tado dos 
Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça ex.e
rutar. Palacio do Rio de Janeil'o, em vinte seis de 
Dezembro de mil oitocentos e setenta, quad1·agesimo 
nono da lndcpemlcncia c do Impcrio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão das Tres Barras. 

Scnhor.--A Lei n. 0 HS07 ue 26 de Setcmhro de 1867, 
mandada vi~orar no exercício de !869-1870 pelo De
creto n. o i 750 de 20 de Outubro de 1869, consignou no 
art. 4. o para as despezas do § t. o_ Secretaria de E.;
tado- no referido exercício de 4869-1870 a qu:lnlia 
de....... . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • . . . ... . 437:9\j5000 
Importando, porém, cssasdcspezas em... 455:8!J:ü~Hi2 

dá-se naquella verba um defici t de. • . . . . 4 7: 9JJ ~152 
que provém do augmento do aluguel da casa em que 
funcciona a Secretaria; de diversas obras nclla feitas; 
da compra de moveis; impressão de uma memoria an
ncxa ao relatorio, c finalmente de ditrerenças de cam
bio '3obre remessas de fundos para pagamento de ob
jectos mandados vir de Londres para o expediente uesla 
repartição. . . · 

A :mesma Lei votou para·a verba do§ 3. 0-Emprega~ 
dos em disponibilidade.......;a quantia de... 9: 799~998 
Tendo sido posto em disponibilidade mais 
um consul, subirão as despezas da re-- · 
f8rida verba a........................ ~0:338~506 ---
havendo assim nella um deficit de..... 538~508 
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Na verba do ~ 5. 0 -.Extraortlinarias no exteri(j(-
dá-se tambem umdel1ctt de........... 72:771,)309 
occasionado pelas circnmstancias excep- · 
cionaes em que achou-se o paiz durante 
o e~ercicio de 4 8G9-1870. 

A Lei concedeu para as despezas dessa 
verba a quantia de........... . . . . . . . . . . 4t: 9331333 

ellas, porém, importárão em........... !1~:70~~6~~ 
Para supprir os tres deficits de que acima trato, os 

quaes perfazem a somma de 91 :2i0S969, tenho a honra 
de submetter á approvação e assignatura de Vossa 
Magestade Imperial, de conformidade com o que dis
põe o art. 13 da Lei H. 0 H77 de 9 de Setembro de 1868, 
o Decreto junto que manda tirar das sobras da verba do 
~ 2. o -Legações e consulados-, do art. 4. o da Lei do 
O•·ç:-amento em vigor no exercício de 4869-1870, a 
I[Uantia de 43:21 OS969; das do§ 4. 0-Ajudas de custo
a tle i 6: 000~000, e d1s do § 7. o.._ Commissões de li
mitcs e 1le liquidação de reclamações-a de 32:000~000, 
p:1ra serem applicadas ás dcspezas das verbas do § Lo 
-Secretaria de Estado~; do § 3. o- Empregados em 
disponibili1lade-, e do§ 5. o_ Extraordinarias no ex
terior- do referido exercício financeiro. 

Sou, com a mais profunda venet·ação, Senhor, de 
Vos.~a Ma ·~cil tatle I m per ia l reverente subdi to.-Visconde 
de S. Vicente. 

DECRETO ~. 4GiH-DE 28 DE DEZEMBRO DE 1870. . ' 

.o\utoriza o :\Iinislro e Secretario de Estado dos Negocios Estran· 
· geirós :1 applicar ás despezas das verba;::secretaria d~ 

ilõ ..:=Empregados em disponibilidade- e Extraordinarias no 
exterior-do exercício de ~869-t870J a quantia de 9!:2101969, 
tirada das sobras das verbaS-LeiãÇões e consulados- Ajudas 
de custo-e Com missões de limites e de liquidação de recla
mações-do mesmo exerci cio. 

Não sendo sufficiente a·s quantias que a Lei do Orça
mento n. o l::i07 de 26 de Setembro de 1867, mandada Ti
gorar pelo Decreto n.o 1750 de !O d~ Outubro de 1869, 
consignou par a as despezas das verbas-Secretaria de 
Estado- Empregarlos em disponibilidade-e Extraor
dinarias no exterior-; Hei por bem, tendo ouvido o 
Conselho de Ministros, e de conformidade com o disposto 
no art. 13 da Lei n.o 1177 de 9 de Setembro de 1862, Au
torizar o Meu Ministro e Secretario de Estado dos Nego-
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cios Estrnngciros, a applicnr ao pa~amcnto da:; dcspezas 
das 't'lferid.as verlns a quantia de 91 :2·101$969 tirada das 
sobras das verbas.-LegaçõJs e consulados- Ajuda~ de 
r.nsto-e Commissõc& de limites e de liquidação de recla
mações-do a Iludido exercício, observando-se as forma-
l idades indicadas no mencionado art. 13.. · 

O Visconde 1le S.· Vicente, do Meu Conselho e do de 
Est:1do, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim 
o tenha entendido e faça executar, expedindo os despa
chos nrcessarios. Pala'cio do Rio de Janeiro, em vinte 
oito de Dezembro de mil oitocentos e setenta, quadra
gcsimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mi;lgestade o Imperador. 

Visconde ik S. Vicente . 

. ····- ~ 

DECRETO N. ~6ii2- DE 28 DE DEZEMBRO DE 1370. 

Proroga até o fim de Dezembro de :f87t as disposições do De
creto n.n 3631 de Z1 de .1\la.rço sJe tSOO, que permittcm ás em
barcações estrangeiras o serviço de ~.!?.2.~~~· 

Usando da· autorização .conferida ao Governo nos 
arts. 23, § 4. 0 da Lei n.0 1177 de 9 de Setembro de 
1862 e 4 t da de n. o 1507 de .. 26 de Setembro de 1867, 
em vigor pelo art. 24 ,da Lei n.o i764 de 28 de Junho do 
corrente anno: Hei por bem Prorogar até o fim de De
zembro de 1871 as disposiq(Jes do Decreto n. 0 3634 de 
27 de Março de 4866, que permittem. âs embarcações 
estrangeiras fazer o serviço de transporto costeiro 
cn tre os portos do Imperio em que houver Alfandegas. 

Francisco de Salles Torres Homem, Conselheiro de 
Estado, Senador do Imperio~ Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte oitG de Dezembro de mil oitocentos e setenta, 
quadragesimo nono da lndépendencia e do Imperio. 

Com. a rubrica de· Sua Magestade o Imperador. 
- . 

Francisco de Salles Torres Homem. 
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nECR ETO N. ~riri3:.... DE 28 nE nEzEMcno nE 1870. 

AJlprova o novo\Rogulamcnto lla Repartição do~T.!!,egroplws. 

Tendo as conveniencias do serviço'dos Telegrapbos no 
lmperio tornado deficientes as disposições do regula
mento para a Repartição dos Telegràphos approvado pp.lo 
Decreto n.o 3288 de 20 de Junho de 186~, Hei por bem, 
usando da autori7:ação concedida pelo Decreto n. o i 768 
de 9 de Julho deste anno, Approvar o povo regalamen to 
para a mencionada repartição, que com este baha as
signa(lo pelo Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, tio 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios do lmperio e interinamente dos da Agricul
tura, Commrrcio e Obras Publicas, ·que assim o llmha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vint.t; oito de Dezembro {~e mil oitocentos 
c setenta, qnadragesimo nono da Independcncia e dn 
Impcrio. 

Com a rubrica de Sna 1\'lagestade o Imperador. 

Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Regulamento da Repartição ~ral do~ 'l'elegr~phosi 

CAPITULO I. 

DAS • UNHAS ~TELEGR.\PHICAS~ 

Art. L0
• As linhas lelegraphieas no Imp~rio pertencem ao 

dominio do E!'Lado, .e são destinadas ao serviço da adminis· 
tr~ção publir,a, e dos particulares. · 

§ l o As linhas que acomp'lnbão as e;;tratlas de (t>rro p~r:l 
s~u serviço especial serão construidas e custeadas a expensas 
dos respectivos concessionarios, mas estes cntregaráõ ao go
verno um fio especial para a.s commuoicações telegra~hicas 
gera e~. 

}',U\TE 11. 81 
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§ ~.o Aos conce3sionario3 dns estradas de ferro, já actual
mente possuidoras de linhas telegraphicas se indemmsa.rá a 
despeza do fio destinado á uso do governo. 

Art. !. o Os donos dos estabelecimentos de qualquer ramo 
de industria poderão para facilidade de suas transacções trazer 
um fio á eslação das linhas dd .F..;tado, ~ue lbes ficar mais 
proxima, precedendo, porém, licença do Governo. 

Art. 3. 0 Será organizado um plano de rede telegraphica 
para todo o Imperio , ao qual se subordinaráõ as linhas de 
(}ualquer natureza, cuja construcção fôr resolvida. 

Art. 4.. o As linhas telegraphicas serão consideradas de t .a e 
de 2.a ordem, comprehendendo: 

As primeiras- Os troncos principaes que ligão o mnnicipio 
da côrte lts·capitaes das proviocias e os ramaes que termi
nanm nas fronteiras do Imperio. 

As segundas-As linhas ·derivadas como ramaes para pontos 
cujos interesses as exigirem. 

Art. 5. o As linhas de !.• ordem deveráõ ser construidas de 
modo que possão substituir os troncos nos ca,os de inter· 
rupção. . 

Art. 6. • Em todos os pontos do litoral onde o exigirem as 
conveniencias do commercio e da navegação, baveri.mastros 
de signaes. de bandeiras e se estabeleceráõ os apparelhos sema
phoricos adoptados pelas convenções internacionaes. Se nesses 
pontos não .houver estação telegraphica, estabelecer-se·hão 
apparelbos que os communi1uem com as estações mais pro
ximas. 

Art. 7. o As linhas telegrsphicas de I. a ordem ~erão cons
truidas, e conservadas, por conta dos cofres geraes, e com os 
aux.ilios que as proviucia~:, as municipalidades ou os parti· 
colares qnizerem prestar. 

Art. 8. o Emquanto não estiverem terminadas as linhas de 
!. 11 ordem, só se construiráõ as de !. • sé as provincias ou 
mais interessado~ se offerecerem para concorrEr com as quan· 
tias necessa.rias para a ~ua construcção e se responsabilisa
rem pt:las despezas de conservação. 

Neste caso o GJverno geral prestãrá o pesso:Jl technico 
para todas as obras que forem precisas, as quaes serão sempre 
subordinadas ao plano geral. 

A renda que produzirem as· linhas. assim construidas será 
applicada ao custeio, e no ca ~o de sobras, serão estas exclusi· 
vamente destinadas ao melhoramento da rede \elegraphica 
na respectiva provincia. 
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CAPITULO 11. 

D.\ REPARTIÇÃO DOS TELEGRAPHOS E DO PESSOAL. 

Art. 9. 0 A Repartição dos Telegràphos constará de uma Di· 
rrctoria Geral com uma estação central na capital do Jmpc .. 
rio. e das estações que forem creadas na conformidade do 
art. 68. 

Art. tO. A' Directoria Geral pertence a direcção e fiscalisa· 
ção de t.od1J o serviço telegraphico. Compôr-se-ha de: 

Um Oirector Geral. 
Um Vice-Director. 
Um Ajudante technico. 
Um Encarregado geral :las linhas. 
E terá uma Secretaria com o seguinte pessoal : 
Um Secretario. 
Um Contador. 
Um Encarregado do material e um Ajudante. 
Eseripturarios. 
Um ContiuÚ!l. 
Art. 11. Haverá além disso os Engenheir9s de dístricto, 

_os lnspl'ctorc:-:, guardas, feitores e operarios que forem neces· 
sarios vara coustrur;ção · d~ novas linhas e copservação das 
t'Xist-•nte~, h·~m assim os estacionarios, adjuuctos e prati· 
cantos, e cal'teiros ~udispeusaveis ao serviço das esLaçõos. 

CAPITULO III. 

DO DlRECTOI\ UEI\.H. 

Art. t ~. O Oi rector G ~r ai será nomeado por decreto d'entre 
os Engenheiros formados na Escola Central ou em outra onde 
se ensinem as mesmâs maLeriu: deve ler conhecimento das 
línguas franceza, ingleza e a.Uemã, e dado provas de ter pra· 
ticado com aproveitamento na construc~ão de linhas telegra· 
{Jhicas, manipnL.:ção de apparelbos, verificação das eondições 
eiH~Lricas dti yu:Jesquer conductore~, e Ul' lan•,~nnentn, con· 
IYrto . .;, o rc~lauração de cafJo~ immrr:;os. 
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Art. 13. Ficará immediatamenta subordinado ao Ministro 
e Secretario de Estado dos Negccios da .1\gricuhura, Commt>r 
eio e Obras Pnblicas, cvm quem directamente se entendt>rá 
em tudo quanto fôr concernente á este ramo de serviço pll· 
blico, 'e terá as seguintes attribnições: 

§ L o Dirigir como chefe a Repartição. 
§ !. o Propôr ao Ministro da Agricultura, CommErelo e 

Obras Publicas os melhoramentos que exigir a mesma Repar· 
Ução. 

§ 3. o Informar e esclarecer o Governo sobre todas as ques
tões relativas á telegra~~hia. 

§ la,, o Examinar e fi:scalisar, por si mesmo, sempre que fur 
possível, ou p 1r agentes de su1 confiança, t!Jdo o serviço t'-'le· 
graphico no que concerne tanto á conservação e construcção 
como á manipulação, quér o dito serviçll corra por conta do 
Estado, quér lenha sido contracto~do por em prezas. -

§ 5. o Providenciar sobre o fornecimento do rua teria I 6 fis
calhar a sua qualidade. 

§ 6. 0 Hedigir e assignar os contractos (JUe se fizerem na Re· 
partição. 

§ 7 .o Presidir aos exames do; alumnos da aula de telegra
phia e inspeccional-a. 

§ B. o Distribuir o pessoal da Repartição pelas differentc:3 li
nbas e estações. 

§ 9. o Suspender e dem i ttir os em pregados cujas nomeàções · 
lhe competirem. 

§ 10. Admoestar~ repr~hender e suspender os que depen
deram de nomeação do Gl)verno, nos casos. marcados neste r43-
gulamento. 

§ t f. Fisealisar o dispendio das quantias autorizadas rara 
o ser v iço telegrapbico, e as rendas da flepartição, c fc1zer pres
tar contas de tudo nos prazos marcados. 

§ n. Examinar os projectos de contractos e as propouas 
pua construcção e con~ervação de linhas telegraphicas c in
terpôr seu partcer. 

§ 13. Organizar e apresentar ao Ministro de Es\ado dos Ne· 
gocios da Agricultura, Commereio e Obras Publicas um mez 
antes da abertura da AssembJéa Geral Llgislativa, o relatorio 
eircumstanciado do estado da Repartição e de tudo quanto 
nella houver occorrido. 

~ 1~. Preparar e propôr ao mf'smo Ministro até o fim de 
Fevereiro da ct~da anno o or~amento da di'S(.H'Z3 para o cxer· 
til'io liu;lJlcoiro s·_,guintc, acompaubado tlo tabcllas expli1w-. 
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livas do balanço da receita e despeza do anuo financeiro an· 
terior. 

§ 15. Defdrir juramento e dar posse a todos os empr~gados · 
da saa Repartição. 

§ t6. Expeáir as instrucções necessarias para a boa mar
cha do serviço. 

§ 17. Rubricar os livros da S')Cretaria e da estação central e 
·designar o empregado que deve rubric!!r os das outras os· 
taçõcls. 

§ i8. Fi:)Cllisar a exactiJão do ponto dos empregados, as
signar a folha dos re~p"ctivos vencimentos e dar-lhes licenças 
até 15 dias em um anuo quandt> a requeirão por motivo de 
moi estia. 

§ l9. "Convocar e presidir os conselhos de que trata o 
arl. 1~. ;_" 
· § 20. Propôr ao Governo os premios ou remuneração que 

deváo ter os guardas e op~>.rarios que s" disting11iram no ser· 
viço das linhas por f'eu zelo e assUuidade não vulgar. 

~ 21. Propúr ao G•>Verno o numero de estl1ções e de em pro· · 
gados que for precis 1 crear segundo exigirem o desenvolvi· 
menti) das I inhas ou ns necessidades do ser v iç'l \~)legrapltico. 

§ U. Observar e foZt'!r observar por ,todos os sous subordi· 
nados as d isposiçõ:3s deste Pegulamento e todas as ddiberações 
e ordens que receber do Gov~roo. 

Art. 111. Para a execução d::ts attribuiçõ~s-!.•, n, H; 
!O e 21, ou para qualquer assumpto que considerar impor· 
tante uo desenvolvimento da telegraphia no lmpHio, poderá 
o direetor, sempreq•1e .inlgar necesllario. reunirem conselbo 
sou sua presideneia, o Vic!-Director, o Ajudante technieo, o 
Enc:)rregado Geral d<~s linhas, e os Engenheiros do distric\o 
(JU:tudo lhe pareça conveniente eonvi,Jal-os para comultar. A 
reunião póde ter lugar quér na côrte, quér em qualquer dis· 
Lricto LOiegrJ phico :m1e se ache o Director em correição. 

Art. 15. Nos casos do artigJ antecedente os pareceres dos 
membros do conselho serão reduzidos a eseripto e lançados 
em acta; da qual se extra h irá cópia oara ser reme\tidll ao 
Miuhtro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricuhu· 
ra, Cornmercio e Odtas Publicas; todas as vezes que forem 
precisas mP.didas df-pendentes de deliberação do G JVerno ao· ~--.-,.-·-
do Poder L')gislátivo. ~~MA R 

Art. 16. O Oirt>ctor sorá: suusLituido em seus · _.. i~~ 
monto:; pelo Vu~e-Hire(:lor, o ua fdlta deste pel',,, ~' 
tcdm ieo. y .§'" 

í ........_, 
:~ 
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CAPITUL6 .IV. 

DO VICE·DlRECTOR. 

Art. 17. O Vice·Director será nomAado por decreto e deve 
ser Eoge11heiro formado na E~cola Central ou em outra em 
que se ensinem as mesmas meterias devendo saber o.francez, 
o inglez e o alie mão. 

Compete-lhe: 
§ L o Substituir o Director em sua falta ou impedi· 

mento. 
~ !.° Conf~::rir as folhas de pagamento mensaes rubricao· 

do-as e marcando os descontos que devão ter os empregados, 
já por faltas, já em virtude de multas impostas. 

§ :J. Q Determina r a remessa de fundos para occorrer ás 
despezas nai linhas e estações, e pagar as diversas despezas 
t·ll'ectuadas. 

~ 4. o Ueeeber as taxas remetthlas pelas estações e conferil-as 
com os balanços do Contador. · 

~ Õ. 0 Arrecadar o produclo das multas, das obras feilas 
yeta otllciua para particulares, e daa venda dos objectos ioser· 
viveis. 

~ 6. o Heceber do 'I' besouro qua utias adianLadas vara pa· 
gamentos e a importancia das conhs pagas. 

~ 7. o At~rcsentar ao Dirertor as contas das Jcspezas feitas 
ou por pagar. 

~ 8.° Fazer as entradas mez por mez, na Tbesouraria Geral 
do Thesouro Nacional, das taxas arrecadadas e dl3 ioJas as es· 
JH'l'ies de rendas. -

~ 9. o Leccionar aos Praticantes, na aula de telegrapbia, a 
parte theorica do ensino. ., ' ' 

~ tO. Fiscalizar oeõsioo de telegrllpbia pratica. 
~ ll. Examinar coojunctamente com o Aju1ante techuieo 

os alumnos da aula de telegraphia, assim como os pretenjen
tes á matricula. 

§ U. Examinar e rubricar os pedidos,ne de vão ser· fehos 
·para fornecimento das estações, dos conservadores de linhas 

e feitores de construc~,;ão, e trazer em dia o expediente. 
Art. t8. O Vice-l>irector.deve prestar contas no fim de 

eada anuo financeiro, tanto da receita como da despeza da 
lkp.lrtição sul! i.\ immct.liata liscalisação du Diroctor. 
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CAPITU-L_9 Y; 

DO AJUDANTE TRCtiNICO. 

Art. 19. O Ajudante tecbnico será nomeado por portaría 
do Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, d'entre os Engenheiros de 
districto que tiverem já construido. tinhas, e terá a seu 
cargo: 

§ t. o Substituir o Vice-Direclor. 
§ 2. 0 Proceder á verificação dos apparelhos. 
§ 3. o Estudar as alterações das baterias. 
§ 4.. o Conferir e fazer lançame.nto do estado das linhas, sua 

conductibilidade e seu isolamento, tanto por suas proprias 
experiencias como pelas notas que lhe remeuerem os Chefes 
de districtos e Estacionários. 

§ 5.° Fazer o lançamento de todos os estudos e exames de 
·cabos immersos a que proceder o Director G ~ral e o Encarre
gado das linha~. 

§ 6. o Registrar os accrdentes atmosphericos que actnarem 
sobre as linhas, principalmente temporaes e trovoadas; men
cionando seus effeitos e mareando a sua freqnencia ou repe
tição nas diverfas localidades. 

§ '1. o Ter em dia os mappas do serviço das linhas. 
§ 8. o Computar as observações meteorologicas e magoeti

cas dos observatorios que se estabelecerem nas p'riocipaes es
tações, deduzindo regras que permUtão avisar os portos e 
os pontJs onde· se achão estabelecidos signaes semaphorico~, 
da approximação do tP.mporal. 

§ 9. o Estahdecer igualmente a.!! leis para as variações mag. 
neticas. . 

§ t.O~ Coordenar todos os trabalhos topograpbicos remetti· 
dos pelos Engenheiros da districto, exigiQdo delles oppf)rtuoa· 
mente o preenchimento das lacunas. 

§ li. Proc,der aos estudos sobre as nos~as mádeiras de 
constracção, procuràndo descobrir caracteres seguros pel9s 
quaes se possa avaliar a sua duração. 

§ n. Con)!ervar para o mesmo fim uma enumeração dos 
postes das linhas. com indicação do tempo ·em que forão ftn· 
cados e da qualidade do terrello respectivo. 
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§ 13. Fazu estnJ.os sobre a durnção d-ú~ matt)riaes f'mpre
gados na~ linh:1s em con;1ições diver3as, exigindo para is~o 
observações feitas nas localidades pelo Encarregado Geral das 
linhas e pelos Engenheiros de districto. 

§ t&.. Verifiear o gráo de resistencia electrica dos isoladores 
que tiverem do ser empregado~. 

§ 15. Verificar se o fio telegrapbieo recebido na Repartição 
se aclla lfas condições prescriptas pelo'regulamento, lavrando 
e assignando um termo disto. 

Art. 20. Para dar cumprimento ao disposto no artigo ante· 
cedente, e satisfazer ao serviço mareado no ·nnal do art. 2~, 
e uo art. ~5, ser:í por ordem do Director destacado o AjudantP
tt>cbnieo, 8empre que fôr necessario pHa ex-1mioar uma ou 
m:1is porçõc•s ele Jinhas ou districtos. . 

CAPITULO VI. 

llO ENCARREGADO GERAL D.\g LINH.\S, 

Art. 21. O Encarregado Geral da~Jinhas será nomeado por 
portaria do Ministro e Secretario dos N dgocios da Agricnhitra, 
Commercio e Obras Publicas, pt~cedendo concurso entre os 
que exbibirem títuhs de estdés e de exames publicas em 
Pscola regular de mathematicas, physica, cbimica, mecanica, 
topographia e geodesia. ' ~ 

Deverá alé::n disso mostrar CJile t-em pra-~a de apparelbos 
telegraphicos e dd veritlcação'•<te condições electro-magne· 
\ica.,, b~m como de explorações e coostrucção de linhas, con· 
certos e immersão de cabos. Logo que.a extensão das linhas 
torne materialmente impossível aa,incarregado G~ral uma 

·fiscalisação rigorosa, serão creadas lonas telegrapbicas cad~ 
uma com o seu Encarregad& especial tirado:. sempre que for 
possivPl, dos Engenheiros de districto. -

Art. 21. Pertence-lhe a correição das !inhas e estações e ó 
0 deh·gado do Director Geral e fiscal dos Eogenheir.os de dis-
tricto. Cumpre·lhe: -. 

~ t.o Percvrrer as linhas, examinar o seu estado de conser· 
vação e limpeza, tanto no· que diz respeito a isoladores, fios, 
JlOstes e emendas, como no que loca a picadas e caminhos. 

~ 2, 0 Examinar o estado dos guarda-raios das linhas, e 
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com especialitlade aquelles que estão nas extremidades dos 
cabos immersos. 

§ 3.0 v~rificar o i3olamento dos cabos e sohretudo se ba 
derivações nas suas extremidades. 

§ &. o Verificar se as estações procederão, com regularidade 
e do modo pres~ripto, ás experiencias- tendentes ao conheci· 
manto do estado das linhas, baterias e appareibos. -

§ 5.0 Examinar o es,ado dos appar~lbos, utensílios e ferra
menta das -estações e dos guardas de linhas, confrontando-os 
com 03 ioVc'ntarios. 

§ 6. 0 Verificar a exi~, a.~ondicionr~ento e estado de 
comervação do material da'ftserfa, examinando as entradas 
e sabidas para conhecer -~e houve extrav-io ou con3umo injus· 
tificavel. '" 

§ 7. 0 Proceder na presençl do re3pectivo Engenlteiro da 
districto aos concertos dos cabos hvmersos e sua substitui
ção, á qual assistirá o Director Gerol, quan·Jo fôr preciso em
prego de recursos de maior monta e em lugares onde houver 
risco de frustração dos esforços e,mpregados. 

Art. !J. Nas viagens de correição, que far§ ao menos doas 
vezes por anno, o Eucarregado Geral das linhas remetterá ao 
Director Geral um relatorio minucioso do que obst}rvar logo 
que acabe de percorrer u~.distric.to. . .. · _ 

Art. ~4. Sempre que- a liia presença for reclamada com ur· · 
g.mcia, em um ponto q~llliJ.'r' deverá para alli seguir im· 
mediatamente, ainda que interrompa por algum tempo outro 
serviço menos urgente. Se houver s ~r viço igualmente urgente 
em mais de um ponto, deverá requisitar doDiree&orG~ral que 
desigoe um emprei:tdo para cow;Jjaval·o. _ 

Ar-t. !õ. Nas suas vi1gens, 181Dpre que.lôr neces;ario para 
seus estudoe, poderá requisitar do llitec,or Geral o Ajudante 
technicp para acomp-.n,bal-o. 

CAPITULO VII. 

DO SECRETARI~ 

Art. 26. O Secretnrio será nomeado pelo Ministro e Secre-
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e ----
Obras Pu1JI4cas, precedend<tproposta do Director e preft'ri ~~~MA R r 
se para esse ca-rgo..o que conhecer alguma lingua fStra ll~" ~ 
principalmente a..iogleza ou allemã. / -<~'(; 

PARTE JI. ~~" 
/ ,, 
~ 
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Art. 27. Incnmbe ao Secrr.tario: 
~ t.o Escrever e registrar toda n correspondencia dR. Di

rectoria com o Governo, com os empregados sul.Jahernos e 
com qualquer outro, sobre serviço da Rep· rlição. 

§ 2. 0 Archivar e formar indica de toda a corresponden~ia 
recebida. · 

§ 3. 0 Archivar as informações de requerimentos com de
claração da materia destes. 

§ ~-0 Escriptnrar as folhas m~nsaes. de vencimentos dos em· 
pregados e ferias dos operario~, trabalhadores e serventes .. 

§ 5.° Fazer os assentamentos.das nomeações dos emprega· 
dos com as suas habilitações, procedimento, suspensõas e 
uutras penas que tiverem soffrido. . 

§ 6.° Fazer lançamento dos pedidos .. que o Vice-Director ru
bricar. 

§ 7. o Pas~ar certidões e authenticar as cópias que não fu• 
rern extrahidas por sua letra. 

§ 8. o Assignar os bilhetes que as partes devem apresentar 
na estação competente para pagamento dos direitos e emolu
mentos correspondentes a titulLs e certidões passados na Se
eretaria. 

§ n.o Promover e fiscali!ar o ;.pagamento de direitos a que 
estivenm sujeitos todos os papeiS"'qllC se expedirem e corre
rem pela Directoria e igualmente os emolumentos cor r espon· 
dentes. 

Art. ~8. Deve além disso! 
§ L o Escripturar e ter sob sua guarJa os li vos que furem 

creados pelo Directcr. 
§ ~.o Fazer encadernar JJa,Ordem cbroqologica as minutas 

originaes do expediente. -
Art. ~9. O Secretario $trá responsavel pelo txtravio do 

quaesquer papeis, livros, oú documentos que tiverem ~ntrado 
na Secretaria, e não CQilsentirá quQ. saia della nenhum papel 
de qualquer natureza que seja, s~m ordem por escripto do Di· 
rector Geral. · 

Art. 30. Quando houver affiuencia de trabalho na Secre
taria, o Director desigoorá da classe dos Adjunctus (IS que fu
rem indi8pensaveis para auxiliar o Seer,nrio. 
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CAPITULO VIII. 

DO CONTADOR. 

Art. at. O Contador será nomeado do·mesmo modo que o 
Secretario, devendc1recahir a nomeação em quem saiba con
tabilidade, e preferindo-se o que conhecty alguma lingua es
tr~Jngeira, principalmente a ingleza ou allemã. 
_ Art. 3!. AoContadorcompete: . 

§ l. o Escripturar 1tda a receita e despeza. 
§ !. o ApreSentar no fim de cada mez um balancet1 entre a 

verba votada para a Repartição e as despezas re<tlizadas e 
quantias adiantadas para pagamento de ferias, gua·rd;,g e for• 
necimentos nos serviços das linba.s, 

§ 3. o Examinar c rPgistrar os b~lancetes mensaes das es· 
tações. 

§ ~-o Conferir os mappas da movimento de telegrammas das 
estações com os balanços de uma para outra. 

§ 5. 0 Trazer em dia as tabellas de movimento da rcntla, o 
bern assim as dos preços dos objectos fornecidos, comparan· 
do-os sempre que for po$sivel eóm· o ensto dos importados. 

§ 6. o 'Conferir as contas apresentadas- com os pedidos ru· 
bricados pelo Viee-Director~ 

§ 7 o--yd,u' em que se faça a tempo a. justificação dos sa· 
qut s feitos das estações e distrietos. · 

§ 8. 0 . Escripturar discri~adamenteaS'.despezas, á saber.:. 
L • Da Direc,orht, Secref,_, ~fficina e arrecadação, com· 

prehe~~~ndb as despezas do!>es~~-a~ respectivo, e do expediente 
e mob1h<t. ~ · , · · ' 

! . o De estações comprehendendo pessoal das mesmas, a lu· 
gucl de casas, material de expediente, apparelhos, baterias, 
mobilia e mais pertenças que possão ter as estações. 

3. o De conservação de linhas, comprehendendo: Enge
nheiros de districtos, · lnspectores, .. guardas ê trabalhadores, 
material, ferramenta e gastos imprevistos com os concertos e 
substituições ex.traetdinarias. 

4,. o De construcção comprebendondo : chefes de serviço, 
ferias, fornecimentos de materiaes, transporte, incluindo nas 
de transporte as passagens e fret(S, a corrprade carros, gado, 
auiwaes de sella e cH.;a, e arreio~, catJôas e meios de trasn· 
porte sobre agua. 
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Nas desp€zas de construcç~o serão contemplados o est~he· 
Iecimento das estações eom apparelbos e mobilia, e a acquisi· 
ção de predios para estações. 

§ 9. o Conferir os seus assentamentos da despeza com as en
tradas do Encarregado do material. 

§ tO. Examinar todos os docamentos e hbellas para a or
ganisação dos quadros estatlsticos e balanços de receita e des
peza. 

§ li. Examinar todos os pedidos de supprimento de.dinbt~iro 
e rornecimento de materiaes, verificar so estão conformes, e 
submettêl-os á despacho da Directoria. 

Art. 33. Segundo as exigencias do serviço o Director Gcrn1 
designará d'entre os adjunctos, ou d'entre pessoas qu6 tenhão 
as condições do art. 31, os que forem iqdispensa.vei~ para coad· 
juvar .o Contador. 

CAPITULO IX. 

DO ENCARREGADO DO MATERIAL. 

Art. 3~. O Encarregado do material será nomeado do mesmo 
modo que o S 3Cretario e com as hábilitações exigidas vara 
aquelle cargo. 

Art. 35. E' responsaveí p~h guarda e coossrvaçio-do ma· 
t~riaJ, e mais objectos qn11lbe'iorem carregados. · 

Terá a seu cargo: 
§ I. o Inventariar todo o maflrial da Repartiçio, diserimi· 

nando no ar\igo -linhas: 
Postes em uso e de reservi. 
Fios. 
holadores. 
Cabos subaquaticos. 
Apparelhos (segundo a sua fórma, empregos e reserva). 
No artigo -estações : 
Edificios. 
Mobilia. 

,Apparelhos. 
Ferramenta. 
No artigo -offioina : 
As machinas. 
Ferramenta e qualquer materitd. 
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§ 2. 0 DJr entrada e sabida a todo o IIi&terial para cons
trucção e conservação das linhas, guarnecimento das estações 
e expediente, e para bastecimento da omcina e seu consumo. 

§ a.o Requisitar o forne.cimento oos obJectos necessarios psra 
o s~rviço, a~resentar os pedidos á rubrica do Vice-Direetor e 
depois saLisfazel-os. 
§~.o Cuidar do embarque C;>lllleiJs de transpÔrie do ma&erial 

destinado para fóra: · 
§ 5.0 Arrecadar os apparelbos e mais objectos remettides 

pelas estações para concertos, fazer o devido assento e en· 
tregal-os á officina. 

§ 6.° Fazer assentamento de todos os avisos de remessa de 
objectos, indicando o seu recebimento no lugar do destino, 
oa eitravio, se houver, e laoçar todos os despachos concer· 
nentes á este assumpto, levand,l, no caso de extravio de 
qualquer objecto, o facto ao tonhecJmento da Directoria para 
vrovidenciar. 

§ 7.° Fazer diariamente a distribuição do material de que 
earecer a officina, recolQ.er os apparelhos que ella tiver con
cluído ou concdrtado e a ferramenta feita, e do mesmo modo 
a escripturação de tudo quanto prodÜzir o·u consumir a (ffi· 
eina. 

§ S.o Dar nota do cust) dos trabalhos feitos para RPpartições 
ou pessoas estranhas, a fim de se proceder .á cobrança que 
será feitA por elle on pelo Ajudante. 

§ 9.° Fazer • escripturação da ,oftlcio.a de modo q\le pjssa 
conhecer-se·, com a maior· ·exactidio possiJel, o custo de· 
qualquer objecto ali i fabricado,· ,discriminando mão de obra. 
e material, fornecendo o Che-f-e' da oftlcina os seus assenta· 
mentos. 

§lO. Conferir as entradas e sabidas que tiver lançado com 
os assentamentos das contas pagas na Contadoria. 

Art. 36. Não é licito ao Encarregado do material fazer 
compra alguma sem ordem da Dire~toria, nem effectuar for
necimento a estações on a Chefes d~ serviço sem o pedido, de· 
vida mente assignado e rnbricado-. 

Art. 37. O Encarregado do material receberá mensalmente 
uma somma de dinheiro adiantada para pagamento das des· 
pezas de carretos, embarques, ·fretes e acondicionamento de 
objectos, e compra de miudezas. 

Paragrapho uni co. Cumpre·lhJ fazor em tempo o pedido 
de fornecimento do material de CÓQSijffiO menSal _JHfa qll~J 
não haja falta no supprimento, 
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Art. 3.'3. Nos assentamentos que tiver aberto ás estações, á 
eonstrucção, á conservação e offiéina, dará bahnço semes· 
tralmente. 

Art. 39. Na dístribuição•do material da oficina observará 
as prescripções do respectivo chefe. 

Art. 4:0. A nomeação do Ajudanta do Encarregado do mate· 
ria I será feih pelo Director, precedend11 proposta do Encar
regado. 

Paragrapho unico. O Ajudante coadjuvará a es.~ripturação 
tla arrecadaçã•) c fJfá os desp::.chos. 

Art. 41. Além do livro para inventariar os objcctos cons· 
tan tes do art. 35, § L 0 .haverá: 

L o Livro de e~trada e sabida de todo o material como uispõo 
o § 2. 0 do mesmo artigo. 

2. 0 Livro das esta~:õ,~s onde serãJ lançados em carga das 
mesmas os cbjrctos fornecidos e em de~carga os resti\uidos. 

3. 0 Livro das linhas e da officina, idem idem. 
Art. lt,2. A escripturação deverá estar sempre em dia do 

maneira que a cada instante e tJuando a Direcloria o exigir, 
!wja pl)ssivel informal-a ~obre as quantidades exi~tentes em 
ser de qualquer especie de material. 

Art. 43. 0:; (:bjectos da Repartição que não puderem prestar 
mais serviço, serão vendidos pelo Encarregado do matenal 
mediante autorização da Directoria e com as vantagens pos~i· 
v eis a h~m da F dZenda Nacional. 

Em vista de conta assign~da do Encarregado da arrecaJaÇão, 
mandará a Directoria dar ~abida ao material no respectivo 
livro, e pJssar-lhe-ha um conhecimento da quantia realizada 
immediatamente em dinheiro. 8 conhecimento será de talão 
c:_'lno o das taxas e das multas. 

Art. 4í. Qualquer sobra de uma especic de material a cargo 
do Encarregado, não servirá para compr mar a falta em cutra 
cspecie. 

Art. 45. A nomenclatura para especificar o material será in
variavel, e adaptada uma unidade para as entradas 'de certo 
material, por essa mesma unidade se exprimiráõ ·as quan· 
tidades s Jhidas. ' ~ 

Art. 6:6. Dos concertos ou das obras feitas pela omcina para 
outras repartições ou particulares será tirada uma conta, que, 
entregue ao Encarregado tlo ma teria I juntamente com a obra 
f~ila, sorvir-Jh~·ha para a· coi.Jl'ança no momento da entrega 
do ohjeelo ao respectivo dono. · 
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Art. 4.7. Feit:i n cobrança !(er:i immediatamente entregue á 
Oirectoria o seu importe segundo o disposto no art. 43 para 
cumprimento dos arts. t73 e 176. 

CAPITULO X. 

DA OFFICINA'. 

Art. 4:8. Haverá para o concMto e fabrico de appndhos 
uma officina immediatamente subordinada á Directoria. O 
chefe da officioa será n6meado por portaria do Ministro e Se
eretario de Estado dos Negocies da Agricultura. Commercio e 
Obras Publicas; na falta de nacional idoneo poderá ser ccn
tractado pelo Director com ap"provação do Ministro. 

Daverá ter além das habilitações de mecanica pratica que 
o tornem capaz de .construir um apparelho com toda a perfei
ção, os estudos de mathematicas sufficiente para compre
hender as th~orias dos apparelhos electricos, e proceder á 
rectificação dos instrumentos geodesicns e de phy:'ica, prin
cipalmente na parto relativa á t lr!ctricidado e magne
tismo. 

Art. 49. Incumbe-lhe: 
§ l. o Fiscalizar t0do o serviço da officina, distribuindo o 

trabalho por ~eus_subordinados e dirigindo e examinando as 
obras por elles feitas, e julgando das- suas habilirações. 

~ 2. o Propô r a nomeação e a demissão dos empregados da 
úflicina, e apresentar ao Director Geral, quanlo convenha 
eontractar opera rios. as clausulas dos re~pectiVr-f; ajustes. 

§ 3.• Adrnittir aprendizes que'possuão já alguns princípios 
(;U alguma pratica dos trabalhos em que tenh:'io de se indus
triar. 

§ 4. o Admoestar convenient·'mente os aprendizes que forem 
menos exactos no cu nprirnento de seus deveres, e despedir 
<1s que não se corrigirem, depois de repetillas nd verten· 
cias. ' 

§ 5.° F<lzer o pedido e receber do Encarregado todo o mate-
rial e ferramenta de que carecer, e dar-lhe todas as informa-
ções para o assentamento que tem de fazer da produc<.;ã · ,..~ ~ n:.' A 
consumo da cfficina.. t~\'l\n~tl"i 

~ G. o Providenciar sobre o prompto e p·~rfeito co , ~N's 
,v~~ 

"~ r ....... .~ 
(\~ 
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npparelhos devolviJos das estações, qua receber do Encarrr. 
g11do do material, dando·lh~ conta dos estragos devidos â 
ignorancia ou malevolencla para carregar ao culpado a im· 
portanciJ do c mc~rto. 

§ 7. o Executar todas as construccões de apparelhos e ins
trumentos qne exijão perfeição. qu$r no tocante á execução 
mecanica, quér na combioa~ão rigorosa de seus elemento&. 

§ 8. o Fazer promptificar todo!i os apparelhos indispensaveis 
para verificações e experiencias, e qnanio houver tempo ou 
recursos, construir apparelbos para o serviço das estações. 

§ 9. o Veldr sobrcl o perfeito fabrico da ferramenta. 
§ 10. lo formar regularmente ao Director Gera) sobre as h:i· -

bilitações dos ODE'fdrios o propôr melhoramento de venciruen· 
tos em faYor daquelles que se tiverem distingui·io por sou 
aproveitamento não vulgar, e proced~r exemplar. 

§ H. Tomar o ponto dos opera rios e remetter á SecretaTia 
no fim de cada mez o mappa da frequencia para a organização 
da respectiva folha. · 

§ 12. Apresentar á Directoria todas as semanas uma no~a 
do sel'viço feito, a qual possa ser confrontada coma caderneta 
do trabalho diario de cada operaria. · 

§ i3. Examinar e marcar cada apparelho entregue ao ser
viço, abrindo·lhe assentamento. 

§ U. Requisitar o material e f~rramenta que ft.~rem 
precisos. 

§ iõ. Sujeitar á rubrica da Direetoria e fornecer ao EocH
regado do material a conta dos concertos ou das obras ftlitas 
para fóra, a fim de ser cobrado o respectivo importe. Esta 
conta deverá ser em duas vias e as~ ignada. 

§ lG. Entregar as obras ou objectos concer,ados ao Encar
rt1gado do materi<~l, para que este 03 passe a quem perten
cerem e eíftlctue a cobrança do custo, com uma porcentagem 
marcada pelo Director para o expediente da officioa. 

A entrega da obra será effectuada mediunte recibo do En
carregado do material. 

Art: 50. O chefe da oflicina é responsavel p~la quali
dade dos pro'iuctos fabricados S'Jb suas vi3tas e direcção. 
e p'}l; s m:lchinas, ftJrramentas, utensis e material da mesma 
officina. · 

Art. 51. Por proposta do chefe da ofilcina serão nomeados 
o seu ajudante e os officiaes pelo Director Geral. 

Art. 5!. Ao ajudante co"'lpele fazer as vezes do chefe em 
~~·ug impedimentos ou fdltc.s. 
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Art. 53. O numero dos officiaes e dos praticantes dependerá 
da~ exigencias do serviço. 

Art. 5~. Em caso de muita urgencia de traba.lho poderá a 
D1rectoria fazer trabalhar a offieina em dias santos e á noite, 
abonando gratificações proporcionaes ao tempo addicional. 

Art. 55. Qaanto ás horas de trabalho orJinario seguir· 
se-hão as normas estabelecidas nos Arsenaes, e da mesma 
fórma o que se refdre á trabalho extraordinario. 

Art. 56. Para serviço da officina haverá os seguintes livros: 
t. o Da assentam~ntos de todo o material e ferramenta 

entrados para a omcina. 
2. o Do custo das obras f~itas para a Repartição. 
3. o Oo custo das obras feitas para repardções estranhas 

e p:\rticulares. 
Além destes livros poderá ~ Directoria crear outros que 

entend~ necessarios. 

CAPITULO XI. 

DOS E~GENHEIROS DE DISTRICTO. 

Art. 57. Os Engenheiros d~ districto serão nomeados pela 
mesma fórma, e com as mesmas habilitações exigidas para o 
lugar de Encarregado Geral das linhas. 

§ I. • São responsaveis pela hoa marcha do serviço quér 
no tocante ás estações, quér no que diz respeito ás linhas. 

§ 2. o Serão de tres C(dSSes I..., 2 a e 3. a e passaráõ das 
ultimas ás primeiras por acce::isO. Só poderão ser de 1.• os 
que tiverem dado provas praticas das habilitações exigidas 
neste regulamento desd~ a manipulação de apparelhos até a 
construcção d~ linhas e trabalhos geodesicos. 

Art. 58. Serão incumbidos da construcção de novas linhas 
e da conservaçã'l das existentes, e como taes deveráõ: 

§ I. o Proceder aos estudo; de exploração que forem neces· 
sarios. 

§ !. o Estudar os melhoramentos de direcção quér para 
encurtar as linhas, qoér para levai-as por lugares onde sejão 
mais proLegidas ou melhor vigiadas. 

§ 3. o Fazer as plantas e nivelamentos das estradas ou des· 
víos das mesmas, pontes, aterrados, esgotos, deseccamentos 

PARTE 11. 83 
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(]e terrenoq, que sendo precisos para mais facil e economica 
conservação das linhas sPjão de reconhec.ido proveito para o 
transitt> publico, devendo taes plantas de estradas e os res
pectivos orçamentog conter todas as informações necessaria9 
pua se podor aununciar a sua construcção por contracto. 

§ 4..o Percorrer, ao menos uma vez por mez, seu districto, 
examinando se estão limpas as picadas e isoladores, e substi
tuídos os postes arruinados e os isoladores quebrados. 

§ 5. o Verificar se os postes mudados ainda es\avão sãos, e 
nesse caso proceder contra o respectivo gu·arda. 

§ G. o Mandar arreeJdar para serenl concertados os isola· 
dores em estr1do de servir, e dnr consumo ao material ret~o
nhecido inutilisado. 

§ 7. o E~::~m1nar se estão perfeitos os con,~ertos executado!\ 
durante a sua ausencia, principllmonte as emeutlas de tlo. 

§ 8. o Prevenir o furnecimento do materiRl para s•tbsti· 
tuiçõas, a Hm de que o::; dr.positos nuuea cstPjão desfalcados, 
sohretudo de madeir<'ls. 

~ 9. ~ .F;lzer os padido~ do material r. ferramenta. 
~ tO. 'I'nr numerados todos os po.Hos do seu districto com 

uma nota de suas qualidades e sub:;tituiçõ~s. devendo trazer 
~empre comsigo uma caderneta eom a numeração dos mesmos 
pos-trs p:~ra os nssentamentos que houver de fazer. 

~ tf. Examinarasest'IÇÕes dos seus districtos verificando: 
i. 9 As entradas das lính:1s para as estações. 
2. 0 O estado dos apparelhos, das baterias e tullo quanto lhes 

pertence. 
:$.o Os Hvros de registro dos telegrammas. 
'~. 0 Os livro~ de rfl~eita e despeza.· 
!i. o Os assentamentos do estado das linhas. 
~ t 2. Nomear, com nutorização da Direetoria, os guardas e f. 

ft~ctivos e auxiliare~ dando disso conhecimellto ás autoridades 
Utl lugar p<1ra os fins do art. 295. 

~ t3. Pôr o visto n~ts guias desses empregados e avisar as au
toridodes quando for demittido qualquer guarda ou traba· 
lh:Htor para ser invalidada a respecliva guiJ. 

~ I~. Dirigi r a cunstrucção das liuhc~s. 
~ :15. Fbr-alizar e u irigir o plantio de postes vivos e de ma

deiras de coustrucção. 
~ f6. Proeeuer, sempre qne lhe sobrar tP.mpo, á tricln

gulação e ll1vantamento de plantas dos lt~rrcncs contíguos 
ús ltubas, e de tal modo que possão ser aproveitadas para o 
~<ad~stn'. Qll.P tivt>r de ser organizado. 
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§ t7. Hcmettcr mensalmente ao Director Geral um relato
rio das occurrencias havid&s. 

§ 18. Acompanhar o Encarregado Geral das linhas nas c&:
reições pelo seu districto, e obedecer ás suas prescrjpções. 

§ t9. Satisfllzer as requisicões do Ajudante technico rara o 
melhor desempenho do serviço :í cargo deste. 

Art. 59. Logo que o serviço telegraphico estiver conve· 
nientemento organizado na fórrna dest/3 regulamento, serão 
divididas as linhas em districtos com a extensão que fôr mar· 
cada pelo Governo wb pro~osta do·Director Geral, a fim d~ 
que os Engenheiros, cada um no respectivo districto, se em
preguem, sempre que o permittir o serviço da linha, em tra
balhos topographicos. 

Art. 60. Consistir<iõ esses trabalhos no levantamento de 
planta e nivel&mento de todas iJS estradas, caminhos, rio~, 
montanhas e valles que se acharem na vizinhança das linhas 
em distancias qu~ ll1es permil.lão acudir a qualquer desarran
jo que nf I las se dê, e exija a sua presença. 

Estes trabalhos serão feitos com toda a minucio!lidada pos
sível e segundo as regras que pelo Director Geral forem pres
criptas em instrucções por elle organizadas e approvadas pelo 
Governo, a fim de haver onifl)fmidade em todos. 

Art. 61. Com prehenderáõ as instrucções os trabalhos gcc· 
desicos e todos os que forem necessarios a fim de se proceder 
á triangulada para reunir na rede geodesica, que se fôr Ob· 
tendo, todos os trabalhos topographicos parciaes. 

Trabalho algum será aceito sem que a sua exactidão seja 
rigorosamente verificada. 

Art. 6~. O Director Geral, Jogo que o permittão os traba
lhos á seu cargo, deverá proceder com os Engenheiros de dis
trlcto, e na fiilta ou impedimento de qualquer destes com 
outro empregado de sua escolha, á determinação das posições 
astronomicas com todo o rigor e exnctidão que permittirem a 
electricidade e .a perfeição dos instrumentos. 

Aos Engenheiros de districto se forneceráõ Oii instrumentos 
necessarios, os quaes lhes ficar<iõ pertencendo mediaDJe des
conto mensal nos seus vencimentos. 

Art. 63. Os Engenheiros de districto farão um diario minu
cioso do serviço e de todas as occurrencias que houver no 
seu districto. · ~--_ 

Est~s dia rios serão semestr-almente rcmettido~ ao A~ 1ié;~ -~R-.. ·\. 
teChDICO. .~:/ ~). \.) t\ d ·~ 

Afl. 6~. De Ires em tros mezes darão par i~ecter .. iJ~ ... 1\ 
~ o~~ 

(.

! ;;;::/ 't'<..:)/1. 
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· CC .~v // 
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Geral de qnaesqner provide~cias que tenhão solicitado du,; 
rante suas correições, das autoridades loeaes, para a con· 
servação e segurança das linhas. 

Art. 65. Aos ~ngenbeiros que, além do cumprimento exaoto 
dos seus deveres, prestarem serviços extraordioarios, apre· 
sentando trabalhos especiaes e importantes sobr~ gtodesia, 
geologia, mineralogia, botaniea ou zoologia, de accõrdo com 
as instrncções recebida~ do Director Geral, serão conferidas 
gratificações em relação ao merito dos traQalbos, até i: 2008000 
annnalmente. • Art. 66. Aos Engenheiros compete a fiscalisação de todos 
os livros e contas das estações do seu districto e são respoo-: 
saveis pela sua exactidão. 

§ f.e Além dos livros proprios de cada astação~ e fisca· 
lizados pelos Engenheiros deveráõ estes ter um livro de conta 
corrente com a Directoria. No debito desta conta lançarãõ 
lodos os dinheiros recebidos da Directoria , ou di outra 
procedencia por ordem della para pagamento de ferias de 
trabllhadores e contas de construcção ou de exploração, e 
para contas de concerto, etc., e no haver todos os pagamentos 
que fizerem. 

Esta conta será encerrada mensalmente, passando o saldo 
á conta nova e remettendo·se cópia á Directoria. 

§ ! . o O livro de mappa dos postes, isoladores e eslicadQres, 
quantidade de fio e guarda-raios. 

§ 3. o Registro dos postes de reserva e material em ser com 
designaçãp dos lagares. Inventario das estações do seu dis· 
tricto especificando apparelbQs, m~terial, mobilia e ferra-: 
menta. 

§ ~.o Livro de matricula dos in$pectores e guardas da~ 
linhas, com desig11açã9 dos lugares, das" exteusões de linhas 
e dos vencimentos. 

§ ti. o Livro das despezas de constrncção, onde viráõ dis
criminados salarios, comedorias, tra~sportes, compra de postes 
e outros materiaes conforme as c~ntas de que remeuerá d11;as 
vias á Directoria para j~sLiftcar a despe~a. 

~ 6. o De todos estes livros diversos se extrabiráõ r9pia 
quando a Directoria o ordenar. 

§ 7. o Os livros de observàÇões ~eteorologieas ficão debaixo 
4la immediata responsabilidade dos Engenheiros. · 

§ 8. o Para coadjuvar a es~ripturação determinada, o E.n· 
ienheiro poderá eha~ar ~~~um dos ~ospectores~ o~ ~~ do~ 
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A~junctos da estação mais importante do districth. Lflgo que 
avulte o serviço~ haja trabalho dd desent.o o Engenheiro po
derá propôr e o Dtrector nomear um deseohi:~ta que sirva 
tambem de Escrípturario, 

CAPITULO XU. 

DOS l~SPECTOI\ES. 

Art. 67. Os Inspectores serão de nomeação do Director Geral 
d'entre pes5o1s que em concurso tiverem mostrad'l conheci
mentos praticos dos trBbalhos de construcção de linhas e das 
madeiras mais aproveitaveis, e além disso souberem mani· 
pular com a.pparelhos de campanha e determinar a tensão dos 
fies. 

Art. 68. Haverá tres classes de Inspectores: A' t.• perten
ceráõ os que tiverem habilitações para levantar plantas, e 
proceder á nivelamento!t com instrumentos de graduação, e 
souberem desenhar plantas; á !.• os que puderem levantar 
pbntas com pranchetas e souberem proceder á verificação 
das condições electricas; á 3.• os que tiverem sido bons 
feitores e coostructores de linhas. 

§ L • Poderão ser nomeados Inspectores de I. • classe os 
estacionarias de 1.~ classe, e de !.• os de !.• qué tiverem 
construido linhas e satisfizerem os requisitos do artigo ante· 
cedente. 

§ ~.o Os Inspectores serviráõ nos lugares que lhes forem 
determinados, ou onde a sua presença se tornar necessaria. 

Art. 69. Para feitores exigir-se-hão homens robustos e que 
possão trabalhar de machado, devendo provai-o. Serão esco-
lhidos de prererencia. os que se mostrarem capazes de adquirir 
os conhecimentos exigidos nos arts. 67 e 68. 

Art. 70. Cotn excepção de me rito provado seguir-se-ha em 
geral a lei de accesso desde F~ilor de !.• classe at€ Iospectol' 
4le I.~. 

Art. 71. Os Iospectores exercerá.õ as funcções de Fiscaes 
dos guardas onde os houver em curtas distancias, e dirigiráõ 
a~ turmas de trabalhadores durante a COJ:lS\rucção de UOVM 
h~l\as~ Ol:J ~\\dança ~as exi~tenteª• 
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Art. 72. São subordinados aos EogenhPiros de districtC', e 
a Piles devem dar conta do estado das linhas e de todo o ser· 
viço de conservação ou de construcção, bem como do proce· 
rlimcnto do pessoal das linhas, e de todo quanto occorrer re· 
]ativo ao serviç·) 1elf'graphico. 

Incumbe-lhes: 
~ t.o Dirigir 11s turmas de trabalhadores ajustados. 
~ 2. • Numerar os po~tes indicando as suas qualidades e os 

terrt>nos em que estiverem fincados. 
~ 3. o Proceder á tiragem, transporte e acondidonamento 

de mat1eiras de reserva, quando não se possa obter o seu for· 
necimentl) por eontracto. . 

§ 4.° Cuidar do plantio de madt:liras de construcção em ter· 
renos dPvolutos ou adquiridos para este fim, e conservar as 
}.Jlmtações IJUe fizr.r. 

§ 5. 0 Velar sobre a bo~ conservação dos acantonamentos, 
onde forem precisos, principalmente a conservação de pastos 
para auimlles dos guHdas volantrs. 

§ 6. o Dirigir <:ls pequenos trabalhes e concertos feitos c0m 
o tim de facilitar a conservação das linhas, principalmente 
no que tenda a mdhoramento de sua viabilidade para que 
possão ~er rapidamente percorridas. 

§ 7. o Z·~lar e cuidar de todo o material de reserva e ferra
menta entregues aos guardas, propondo a responsabilisação 
dos remissos. -

§ 8. 0 Obedecer ao Encarregado Geral das linhas, seguir 
suas preseripções em bem do serviço, e coadjuvai-o em tudo 
quanto elle exigir no serviço de correição. 

Art. 73. Deveráõ ter um caderno em que regularmento 
assentem o serviço por elles executado. · 

Art. 74. E' concedida á Directoria a faculdade de contracta 
Iospectores habilitados, conforme as exigencias do serviço 
mas sob approvação do Ministro. 

CAPITULO XIII. 

DOS GUARDAS EFFECTIVOS E AUXILIARES. 

Art. 7õ. Os guardas serão nomeados pelo Engenheiro de 
districto, com approvação do Direc\or Geral, d.enue os traba .. 
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Ih adores que tiverem servido em construccão de linhas, ou de 
qualquer turma de serviço telegraphico em que tenhão adqui· 
rido as haiJilitaçõe~ nece3sarias. 

§ t.o Todos elles devem saber lidar com as r,rramentas pra
prias para os trab.1lhos de collocaç~o, emendas, e solda de fio~, 
e manejar bem a fouce e o machado.· 

§ 2. 0 De modo algum poderá ser nomeado gaarda de linha o 
individuo que não soub:3r trabalhar de fouce e de machado. 

Art. 76. Aos guardas efftlctivos incumbe: 
§ L 0 Traz.Jr as linh •S sempre limpas de mato, de modo q11e 

nenhum galho, cipó ou outro corpo extranho ue (jUalquer 
n:1tureza, encoste nos tios ou isoladores. 

§ 2. 0 Manter sempre roçado o caminho ao longo das linhas, 
de modo que possa ser facilmente percorrido. 

§ J.u Trazer cavinado ou gramma,fo o t.,rreoo em roda do 
pé dos postes até uma distancia de 7 decímetros, para que em 
qualquer tempo possa ser examinado com fdcilidade. 

§ 4,. 0 Lavar !lua~ vezeí' por auno os isoladores com agua • 
doce a tim de afosLar o pó que rrlvestir a porcellana, ou o sa-
litre da agua do mar on.Je o houver. · 

§ 5. 0 Pintar, sempre que fôr preciso, os fios, as peças de ferro 
dos isoladores, e os postes. 

§ 6. 0 Substituir os isoladores deteriorados recolhendo-os á 
prox.ima estação. 

§ 7. o Trocar os postes apodrecidos por outros em perfeito 
estado. 

§ 8. 0 Emendar as linhas logo que rebentem, examinar e con
solidar qualquer concerto .provisoriamente feito pelos guardas 
auxiliares. 

§ 9. 0 Percorrer a linha uma vez por semana e dar parte ao 
pr oximo estacionaria do seu estado. 

§ 10. Examinar, sempre que tiver havido temporal ou forte 
trovoada, o seu distrícto para conhecer se deu-se em qualquer 
ponto dtille algum estrago, e proceder Jogo á concerto. 

§ 1 t. Plantar arvores que possão servir de postes vivos, na 
àistaucia de nove palmos das linhas, e trazer sempre limpo _o 
terreno em torno do arbusto, decotando-o dl:lVidamente para 
que cresc~ direito. 

§ t2. E:nminar o estado aos postos, se ostão sãos ou ar
didos, e miJ icar o numero dest~s, remettendo o resultado do 
exame ao Pnspector ou ao Chefe do dislricto. 

Art. 77. Os Guart.las estão sujettos immediatamente aos Ins
pectorcs e Eng~u.he.iro:; ue di:;tricto, aos quaês têm de prestar 
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úbedienci11; devendo acompanhai-os, assim com·J ao Encarre· 
gado G~ral das linhas, sempre que isto fôr ordenado por 
qualquer dell,}s. 

Art. 78. A exten~ão de linha marcada p 1ra o serviç) de 
ca,la Guarda será dependent~ das condiçõ~s locaes. 

Art. 79. A cada um se fará entreg:~ da porção de linha, 
que cunvier, se:>gundo as circarnshncias locaes, limpa e em 
perfeito estado. 

Art. 80. 0.; Gaardas, devem sem demora participar ao mais 
pruximo E:;tacionario. e este á autoridade judicial, qualqu~r 
impedimento ou ob:;Laculo que os particulares opponhão ao 
d~sempenho do serviço, corno sejão prohibição de transito 
pela linha, opposição ao córte de cercas ou arvoredos que 
toquem nrs fiJs ou ameacrtm tocar. Perante qualquer emha· 
raço desta ordem o Guarda protestará logo por prej11izos, des· 
peza.s e dainnos. e bem assim contra a:) inrracçõe~ enumeradas 
no~ arts. 281 e 283. 

Art. 81. Po lt::m os Guudas ser substituídos por trabalha.· 
dores ambulantes, se desta maue1ra o serviço puder ser mais 
bem executado, ou em lugares onde não h~jR. pessoas que 
sirvão para aquelle cargo, por falta das habilitaçõas exigiia~ 
no art. 75. 

Art. 8!. São responsaveis pela r~rramenta que lhes fôr en
tregue mediante recibo, e terão de p:tgal-a, verificando-se 
que foi estragada por falta de cuidado, ou extraviada. 

Art. 83. Aos Guardas auxiliares pertencerá: 
§ l. 0 Proceder immediatameote ao concerto provisorio de 

qualquer deEarraují) que :;e dê na linh l. 
§ 2.0 Ajudar os Guardas etf~ctivos. á fazer os concertos de· 

finitivos dentro das respectivas divisões. 
§ 3. 0 Dar parte aos Guardas efTtJctivos dos desarranjos que 

se derem no seu districto. 
Art. 8(1.. Se houver necesSidade de proceder á trabalho mais 

avultado dentro do distriC\o dos Guardas á quem coadjuva· 
rem, terão os auxiliares direito á ração. 

Art. 85. Em cada ponto de P-staçào serão nomeados até 
dous indivíduos com regalias de G11ardas auxtliares que terã) 
a obrigação de percorrer as linhas, logo que se note qualquer 
desarranjo, e de proceder com O.:; Guardlis effectivos aos CJll· 
certos provisorios. 

Onde h ou ver terras para cultivo de madeiras, ou acantona
mento, se poderá consentir a um ou outro Gllarda que nellas 
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habite e tenlu um rspaço limitado para as suas planta
ções. 

Nesse caso terá elte obrigação dlrl cuidar das madeiras pfao
'ad.as e dos tl:.tstos • 

CAPITULO XIV. 

SEGURANÇA DAS LINHAS. 

Art. 86. No caso de guerra, perturbação da ordem publica 
e mesmo simples llresumpção de perturbação, tomar-w-hão 
as seguintes medidas extraordinarias para segurança d :~s 
linkas: 

t.o Serão armados e montados os Guardas. 
~.o Poder-se·lhes-ha· dar um ou mais trabalhadores igual

mente armados e montados. 
3. o Os Guardas estarão em permanente vigia ao long() 

das linhas. 
(&..o As autoridades civis ou militares terão um ou mais 

guardas nacionaes ou soldados de policia ás ordens para avi· 
sar os Guardas das linhas e ooadjuval-os, se fõr preciso, nos 
promptos reparos para restabelecimento da.c; communica~õt~s, 
ou na repressão de projectos de aggressão contra as linhas. 

5.• Dado o caso de repetidos córtes de linha, no lugar ond~ 
isto se der a autoridade providenciará para que se ronde com 
força suftleien te. 

6. 0 A autoridade intimará á to1os os proprietarios, por em-. 
jas terras passarem as linhas que, á bem da segurança pu· 
blica, empreguem por sua parte toda vigilancia pela conser
vação das mesmas linhas. 

7 • .,_ Nos lug<:~res onde não haja estação compete á autori
dade requisitar um ou mais empregados com apparelhos vo
lantes para ter communicação immediata com a estação ou 
estações proximas. 

8. o Estas medidas se estenderáõ á toda~J as linhas, cujo ser
Viço permancntt) se torne indispensavel á bem da segurança 
publica. 

Art. 87. Nos casos extraordinarios, mencionados no art. 8ô, 
o Dfrector Geral autorizará desde logo as despezas indispensa
veis que forem exigidas, dan:lo immediatamente part~ ao 
Ministro~ Secretario de E:tado dos Negr.cios da Agricu~-~ R- _ ..... >::~-
Commercto e Obras Publicas. · /~/- \., ~)p_\:; " ,i{ ' 

PARTE 11. / ~~"' ~ 
l

.:·,t(~'v 

.'~· 
l~ 
LãJ~ 
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CAPITULO XV. 

DO PES~O\I, F. DOS CHEFES DE ESTAÇÕES. 

Art. sq. O pessoal das estações será graduado por catego· 
rià~, a saber: 

1. o Chefes uc estação. 
'2. o Estaeionarios d0 t. a classe. 
3. o Estaciona rios de 2. a classe ... 
f.~,. o Estacionarias de 3.a classe. 
5. o Adjunctos de l. a classe. 
6. 0 Adjunetvs do 2. 3 classe. 
7. o Adjunctos supra-numerarias (sem vencimento). 
Art. 8U. 05 Chefes de estações, Estacionarias e Adjunctos 

ueveráõ ter ns habilitações que constituem ·o curso de tele
grapltia da Repartição, boa letra, tanto na &scripta corrente, 
r~Jmo em escripta telegraphica, rapidez no serviço de receber 
e transmittir telegrammas e bom ouvido para decifrai-os. 

Art. 90. Serão nomeados por portaria do Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da· Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, precedendo concurw entre os Estacionarias 
ou Adjun0tos da classe immediatamente inferior. 

Art. 9L Os Chefes de estações deveráõ estar habilitados 
para proceder á verificação das condiçõ~s el~ctricas e á lei· 
tura de instrumentos de graduação. 

Art. 92. Compete-lhes : 
§ l. o Distribuir o serviço pela sua e~tação, .11e- modo q~e· 

se evite demora no recebimento e transmissão de teiegram· 
mas, devendo trabalhar em um dos apparelhos.logb que o 
serviço avulte. 

§ 2. o Verificar á miudo o estado dos apparelhos de tele· 
gr;1ph1r c dss baterias, assim como dos instrumentos assen
t;ldos na est:~ção para verificação. 

~ a. o Fis(~alizar o serviço dos empregados subalternos e 
as habilitações dos Praticantes eiTectivos c inteirar a Directo
ria áeerca úo seu procedimento. 

~ li,. 0 Arrecadar a taxa e fazer dclla cntrPga ou remessa ao 
Vieo·J\ifl:í~ror acompanhada das competentf's guias dÓ balanço. 

~ 5. o Or~anizar os mappas mcnsacs do movimento dos 
tdegrammas das estiH;õas, assim C(JffiO o das interrup~õrs 
itwi:hs e averigu~r os s~~u" motivos. 
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§ 6.° Fazer por CSL~ripto os pedidos de material de quo 
rarecer. 

§ 7. o Proceder ús observações scientificas, uma vez que na 
sua estação lwjào os competentes apparelbos. 

§ 8. o Executar prompta e fielmente as ordens que receber 
do Engenheiro de districto, do Encarregado Geral das linhas 
e mais empregados superiores. 

§ 9. 0 O Chef11 é responsavel pela regularidade do serviço 
de sua estação e pela exactidão dos talões e mais assentamen-
1os e deve tel-a sempre em boa ordem e em esta_do de cons
tante asseio. 

§ tO. Deverá outrosim prohibir todos os ajuntamentos® 
pessoas estranhas ·na estação, e ainda do empregados de 
folga, nas occasiões em que houver serviço. 

Art. 93. Na ausencia do Engenheiro de districto, dada 
qualquer emergcncia que não admitta demora, deveráõ os 
Chefes de estações exigir dos Inspectore~ e Guardas que pres
tem qualquer serviçü que as circumstancias reclamarem, 
d:mdo logo parte ao Engenheiro, e pedindo-lhes instrucçõcs 
pPlo meio mais prompto. 

Art. 9-í. Poderão servir de Ajudante do Engenheiro, ou do 
Encarregado geral, aquelles que tiverem construido linha~, 
e derem provas em exame de terem as habilitações exigidas 
nos arts. 67 c 68. 

CAPITULO XVI. 

DOS ESTACIONARIOS. 

Art. 95. Os Estaciona rios de i. a classe serão nas estações 
de i. a ordem os encarregados do recebimento e transmissão 
de tel~grammas, e quando houver muita affiuenci~ de serviço 
não poderão se afastar dos apparelhos, e irão lendo e escre
vendo cs telegrammas que chegao, sem os interromper. 

Não havendo aflluencia de serviço podem ceder o apparelho 
ao Adjuncto ou PraticJnte, e trataráõ de escrever o expedir 
os telegrammas. 

Art. 96. Nas estaçõ~s de 2. a ordEm terão as mesmas attri · 
lmições dos Chefes de estações no que disser respeilo ~úmenlt: 
á quolla quo oeeuparem. 

NJ::; cs~a t:iJJ~ mHitinns e em todas as .que \i verem appare· 
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lhos scrnaphoricos ou de outros signaes, só serão Estaciona ri~ 
os que tiverem pratica d~ coobec~r navios e souberem ma· 
DPjar com promplidão o C'Jdigo io,ernac-ional de signacs m::
ritirnos. 

Art. 97. Observaráõ sempre as seguintes regras: 
§ t. ~ Nennum telegramllia. será dado por entcndid& sem 

cvnfclrencia dos algarismos, dos nomes proprios estrangeiros, 
ou das palavras que não fizerem sentido .. 

§ !. 0 O telegramma em cifra será imn:ediatamense devol· 
Tido á esta~ão transmissora para ser conferido. 

§ 3. 0 Todo o Estacionàrio tem de inscrever n& fim do tele· 
gramma que p1~sar a data e hora da transmissão eom o nu· 
mero ou letr!l de ordem,. e logo que se receber um te)egramma 
•Jue se dê por entendido ou conft.Jrido. d~vo)verá o numero ou. 
letra de ordem com a data e bora do reeebimento, os qaae~ 
serão inscriptw no livro dos recados ao hdo destes. 

§ ~.o E' de seu dever prohibir que lêa ou tente ler os tele
grammas, qualquer empregado á não ser em desempenho de 
serviço (arL. U6, pa-ragrapbo unico). 

§ 5. o Deverá tambem marcar ao Car,e1ro a hora da dis\ri· 
buição, a qual irá expressa no recibo do teklgramma .. 

§ 6 ... Sendo a estação intermediaria, o seu Estacionario- não 
póde demorar por modo algum o transito de qualquer telc
gramma. 

Ar,. 98. As estações de 3. 11 ordem serão creadas principal
mente para uso dos empregados da inspecção e conservação 
das linhas, faeullando-se. porém , seu serviço ao publico, 
quando se julgar conveniente. Nas estações de :t.a ordem 
servirão de Chefes, só Estacionartus de 2. a e 3.• cl.~sse sem 
Adjnnctos, conforme a maior ou menor impouancia da 
JU( sma es1a~o. 

Art. 99. Na fJlta de Alij une tos habiHtadu~ para Estaciona
rios, será licilo admittir Estacionarios por contraeto assignadl) 
ua Direc&oria com approvação prévia do Ministro. 

CAPITULO XVH. 

DOS ADJUNC'I'OS. 

, Ara. 100. Se o serviço o exigir, poderão haver AdJuncto~ 
nas est<J~ues de L .. e ~.o ordem, com as obriga~ões se· 
guinws; 
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§ I. o Escrever os telegram mas para expedição. 
§ ~.o Calcular a taxa, nota l-a no telegramma e cobra l-a, 

Jicando responsavel pelos enganos, se o Chefe da e~tação es· 
liver retido no apparelho. 

§ 3. o Fazer toda a escripturação da esta-ção que lhe fôr in
cumbida. 

Art. 101. Os Adjunctos farão além disso o serviço de appa· 
relho quando estiverem bem habilitados, como auxiliares dos 
Estacionar i os. 

Art. 10~. Nas estações de ~.a ordem serão dispensados os Ad· 
junctos, sempre que houver nella empregado casado, cuja 
mulher tenha letra intelligivel e habilitações para receber e 
transmittir telegrammas com facilidade e se preste á esse ser· 
viço. 

Art. 103. Ao empregado nas circumstancias do artigo an
tecedente se abonará uma graUftcação addic4onal correspon
dente á do Adjuncto dispensado e será preferido para as esta· 
ções de ~.a ordem. 

Art. lO&.. Serão prefdridos para os lugares de Adjunctos, os 
Praticantes que concluírem o curso theorlco e pratico de \e· 
Jegraphia e que nos exames tiverem da.do prova.s de possuírem 
as habilitações necessarias para taes lugares. 

Art. 105. Os Adjunctos só no fim de dous annos de pratica 
com aproveitamento, poderão Eer promovidos á Estacionarias. 

Art. 106. Quando se der qualquer vaga, ou se tiver de 
proceder ao preenchimento do cargo de Adjuncto de ~.a classe, 
entraráõ em concurso os Praticantes. sob pena de ser riscado 
todo aquelle que não comparecer, salvo por motivo de molestia 
grave provada, ou se já tiverem concorrido duas vezes, e 
llblido notas iguaes ou quasi iguaes ás dos nomeados. 

Art. 107. Na falta eventual de Adjunctos serão chamados 
á servir provisoriamente os Adjunctos sopranumerarios, aos 
quaes se abonará uma diaria, durante o tempo que servirem. 
Esta diaria nunca será superior ao que poderia competir ao 
Adjuncto. 

CAPI'f.ULO XVIII. 

DAS ESTAÇÕES TELEGRAPIUCAS. 

~' 
Art. 108. As estações telegraphicas serão divid~~~\ A R,4 ·· 

eenlrale e~tações de L", 2. 11
, e a.a ordem. /c-"".·"" ~ / (.,.\)' ' ~'>!- ,. 

~--

i'' 
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Art. 109. Será considerada de t.a ordem, aquella em que 
houver necessidade de fazer trabalhar p3lo menos quatro ap
parelhos, e onde a affiucncia de serviço exigir pessoal exclu
sivamente occupado já nos appardlhos, já na escripturação. 

Art: HO. De 2.• ordem serão todas as da Côrte, m~nos 
a da praça do commercio, as intermediarias de linhas' extensas 
e as em extremo de ramal de linhas que, ou tiverem grande 
affiuencia de serviço publico ou um rendimento médio directo 
igual ao seu custeio. 

Art. fH. De 3.n ordem serão aquellas em qus houver 
)Jonco serviço e em que o rendimento ficar abaixo do custeio: 

Art. tU. A estação central continuará á ser na capital 
do Impcrio, e ahi se receberáõ e se transmittirúõ telegrammas 
para tod;•s as linhas. 

Art. 113. A estação da praça do commercio da Côrte será 
de J .a ordem; ella communicará logo que ·rõr possível por 
meio de encanamento pneumatico com a central, e servirá 
para a distribuição de telegrammas recebidos e para tomar e 
~~obrar taxas dos que têm de ser transmittidos. Destes tele
gTammas se cobrará taxa addicional urbana para pagamento 
da conducção á central, á qual serão diariamente remettidas 
as taxas arrecadadas. 

Art. H~. A estação da praça terá um apparelho para rece
ht}r os avisos maritimos da barra e mais estações de mar, e 
lambem fieará á seu cargo dirigir o serviço da visita de na· 
vi os. 

Art. 115. Ficaráõ sujeitas á estação da praça as.estaçõcs: 
do Castello, com obrigação de annunciar a entrada. de navios, 
por meio de ~ignaes de bandeiras, e da Babilonia, de Santª 
Cruz, de Ponta Negra, do pharol <te Cabo Frio, da· cidade 
do mesmo nome, c ássim tambem a linha de Petropolis. 

Art. :116. Compcte-]he igualmente fiscalizar o serviço das 
estações da marinha, estabelecidas no Arsenal e em Villega
gnon; c o serviço maritimo em Santa Cruz. 

Art. U 7. A' esta~~ão central pertence a fiscalisação do bom 
:wrviço das outras estações incluindo a da Imperial Quinta da 
Boa-Vista para serviço publico na.Casa Imperial. 

As de s1_·rviço publico, sendo como taes consideradas, qu:mto 
ao Ministeri0 da Justiça : 

As da SI.:JcrctHia da policia, do Quartel do corpo policial em 
BarlJonos o Estacio de Sá, a da Casa de detenção e as provi· 
::;orias que furem cslabolecídas na 8eeretaria da Justiça e nas 
postos poli•liacs em determinada orcasião. 
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Quanto no Ministerio da Guerra, as do: Quartel general, 
Arsenal de gur,rra, Fortalezas de Santa Cruz, S. João e Praia 
Vermelha, e Faurica da polvora. 

Quanto ao Ministerio da Marinha : as do Arsenal de mari
nha e Fortaleza de Villegaignon. 

Quanto ao Ministerio da Agricultura: todas as urbãnas que 
forem estabelecidas em postos de bombeiros. 

Art. 118. Todos os adnos, na occasião em que o Director Ge· 
ral apresentar o orçamento da Repartição e balanços do exer· 
cicio findo, fará subir tambem um quadro das estações distri
buídas por categorias, com a indicação do pessoal que será pre
ciso. para guarnecei-as, e juntamente outro quadro das ex
tensões de linhas com o numero de Guardas e Inspectores ne· 
cessarias distribuídos por districtos. 

Art. H9. Por esses dons quadros fixará o Ministro da 
Agricultura .. Comrnercio e Obras Publicas o numero de Enge
nh.eiros da districto, de lnspectoreg, de Guardas e o pessoal 
das estações que deverá servir no anno subsequente: 

O quadro annual ~ó poderá ser altt:lrado, sob prop3sta do 
Direetor geral, e por A viso do Ministro da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, no caso de &bertura de novas 
estações e prolongamento de linhas, ou quando por força de 
outras circumstancias o melhoramento do serviço o exija. 

Art. no. o serviço das estações é pHmanente ll::IS linhas 
wraes. Nas de L a ordem, e nas de ~-~ quando avultar o 
trabalho, se revesaráõ os empregados; mas nas de 3.a serão 
as horas de serviço m1rcadas pela Directori~. 

Art. Ui. Ao romper do dia terão as estações de chamar, ou. 
de estar attentas ao .chamado das outras para conhecer-se o 
estado das linhas. 

Depois proceder:.iõ aos onspios de veritbação com os appa· 
relhos de resisteneia para conhecer se ha alteração nas linhas, 
nos a pparelhos de telegraphar e se as baterias estão em estado 
normaL. 

Verificado qualquer dtfeito nas linhas so dará immcdiata
mente aviso aos Guardas. 

Art. t2:L Para o serviço de distribuição rle telcgrammas 
terão as esta~ões de t.a ordem Carteiros fardados, c as outras 
simples serventes. 

Art. !23. Nas estações distantes haverá propríos que go
zaráõ dos privilegias de empregados da Hep:.~rtição, mas sem 
vencimentos U()S ecfn~s publieo~, est:mdo porém em di~poni-
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bilidade para levu o~ telegrammas, mediante uma gratifica· 
ção fixada pl\ra càda lug;lf, e qne será paga pelo remeuente 
do telegramma. 

Art. nq,. Na Côrte haverá igualmP-nte Carteira>s suprn
nnmerarios eb.amados para serviço especial ou extraordi· 
na rio. 

Art. U5. Para distribuir telegrammas de serviço publico 
se requisitaráõ na Côrte e capitaes de províncias praças ou 
do Corpo policial ou do Exercito. 

§ L o Nos outros pontos as autoridades que morarem longe 
das estações providenciaráõ sobre o' modo de lhes serem Je- -
vados com urgencia. os telegrammas que lhes forem dirigidos 
por outra autoridade. 

§ 2. o Os telegrammas, em serviço -publico, serão entregues 
ou ás autoridades á quem são dirigidos, ou á quAm as subs
tituir; e, no caso de requisição de diligencia se a autoridade 
que tiver de expedir as ordens não fôr achada, se remetterá 
cópia a quem de direito tiver de cumpril-as. 

Art. U6. Sem licença especial não é permittido o ingresso 
na sala dos apparelhos, on nos lugares em que se proceder 
ao registro de telegrammas, nem á pessoa ~stranha á repar
.tição, nem á empregados á não ser em serviço. 

O empregado que por mera curiosi1lade ler ou tentar toml\r 
conhecimento dos ~legrammas incorrerá nas penas do 
art. 273. 

Art. 127. Os relogios das estações terão dons ponteir'ls, um 
marcando a hora méJia da estação central, e outro a hora do 
lugar. 

Art. ns. Haverá sempre em cada estação um ou mais 
exemplares deste regulamento e de todas as instrucções con
cernentes ao serviço e policia da R~partição dos Telegraphos 
que poderão ser examinados e consultados por qnaJquer 
pessoa. 

A' cada empregado, operario, ou trabãlbador da.r-se-ha 
tambem um exemplar do reguiJmento. 

As estaçõe'i em qne houver semBtlhoras, terão igualmente 
exémplares do codigo internacional de signars, e a cornprvmto 
colle, ção de f,jJhetos que in Jicão os distinctivos dos navios de 
todas as nacionalid,Hles. 

Art. 129. Ihverá do mesmo modo rm lugar accessivel :\ 
vista, um quadro contendo em typo bem legível os artigos 
CLljo couhecimrnto poss;J mais Je pt>rto intere:sar :10 publico, 
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e outro nas rnPsm:ls condições com a tabelta das taxas te• 
l~grapbicas. 

Art. t30. Nas principaes estaçõas haverá apparelbos me· 
teorologicos pua conhecer a pressão do ar, sua humidade e 
temperatura, duração e quantidade de ~edimeutos atmosphe· 
ricos, direcção e força do vento, e electricidade atmospberica. 

Art. t3l. Serão essas observações combinadas com outras 
do estado das linhas telegrapbicas, para que se possa ter 
f!onhecimento perft.lito das condições que infl11em sobre o iso
lamento, e da acção da elt.lctricidade atmospberica nas diversas 
localidades, a fim de que se possão remover e~ses effeitos e 
dar mais segurança ao serviço telegraphico. 

Art. l3~. Combinar-se-hãO as observ~ões meteorologicas 
das diversas estações com o fim de estabelecer uma regra 
pela qual o telegrapho possa annunciar, principalmente nos 
portos de mar, a approximação de temporaes e ventos propi· 
cios ou contra rios á navegação. 

Art. t33. Estabelecida uma vez a lei que permitta dar esses 
annuncios com segurança, se darão nos portos signaes que 
indiquem aos navios aproximação de temporal e a hora em 
que elle possa ser esperado, e diariamente se publicará nos 
jornaes um reaumo das observações meteorologicas. 

Art. t34,. Logo que sa possa conhecer até onde chega a 
influencia das variações do tempo, o telegrapho, mediante 
uma taxa reduzida, fornecerá aos capitães de navios ou outros 
interessados as respectivas informações. 

Annualmente a Directoria publicará o nsultado das obser· 
v ações. 

Art. 135. Nas principaes estaçõas sobre as grandes linhas· 
se estabeleceráõ igualmente apparelhCJs magnetico~, não só 
para firmar as leis da variação, e da inclinação e declinaçio, 
mas ainda para verificar a causa das perturbações magneticas 
que por vezes se notão ,nos apparelhos. " 

Art. t36. Mediante uma taxa reduzida se poderá fornecer, 
aos Engenbeiros, Pilotos e Agrimensores, a variação magne .. 
tica das agulhas em períodos certos~ ou mesmo serias de obser
vações mediante as quaes se possão corrigir as indicações dos 
seus instrumentos. 

Aos navios de guerra porém., qualquer que seja a sua na· 
cionalidade, serão fornecidos gratuitamente todos os avisos e 
observações mediante os signaes do codigo, se passarem ./'"' -- -
vista, e mediante notas escriptas se acharem-se surt 7~~,.~ ~ Rl 
portos e as mandarem buscar. . .· /"' ~l-

PARTE 11, • . / ~ ... '(" 
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· CAPITULO XIX. 

ESCRIPTURAÇÃO DAS ESTAÇÕES • 

• \rt. 137. A escripturação das estações constará dos seguin
tes livros: 

§ {.0 Registro detelegrammas recM}idos, tendo uma columna 
para a hora do recebimento e outra para a hora da expedi· 
ção no Jogar onde foi entregue. 

§ ~.o Archivo de telcgrammas onde serão collados os pro
prios autograpbos aom declaração da hora da tnlrega. hora 
da transmissão e importe da taxa cobrada. 

§ 3. e Talão das taxas cobradas pela transmissão de tele· 
grammas. 

§ la.. e Talão de assignatura do telegrapbo. 
§ 5. 0 Talão de firmas. 
§ 6.0 Talão para cobrança de taxa de resposlas. 
§ 7.0 Talão para cobrança de multas. 
§ 8.0 Talio de recibos de telegrammas entregues aos Car-

teiros e expedidos ás partes. 
§ 9. 0 Mappa de telegrammas transmiUidos. 
§ tO. Mappa de telegrammas recebidos. 
§ I L Mappa de telegrammas transmittidos, cobrados em 

outras estações. 
§ n. Mappa de resposlas, cuja taxa foi arrecadada na es· 

tação. 
§ t3. Assento de notas dos portes de correios e conducção 

de telegrammas cobrados pela estação. 
§ i(i. Assento de notas dos portes de correios e conducção 

de telegrammas pagos pela estação. 
§ t.5. Protocollo de contas pagas. 
§ 16. Livro de assento das multas e indemnisações. 
§ 17. Livro de balancetes mensaes. .. 
§ 18. Livro especial de lançamento de telegrammas em ser-

viço da repartição. 
§ t9. De observação do estado das linhas e dos apparelbos.
§ 20. De entrada o sabida ou consumo de material. 
§ !t. De minutas da correspondencia com a Directoria. 
§ !!. De cópia das ordens e circulares, ,devendo ao mesmo 

tempo emmassar e encadernar por exercícios as portarias e 
ollicios recebidos. 
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§ ~3. Mappa de serviço das linh1s onde viráõ notados, di& 
por dia, o estado das linhas, e das communicaçoos de estaçã<t 
com estação, e o estado do tempo. 

§ ~\. Livros de ob3ervações meteorologicas, segundo as in~
trucções da Directoria, e depois que forem montado3 os res
pectivos apparelhos. 

Art. 138. No fim de clda anno as eshções remetteráõ para 
a estação central as tiras inutiHsadas. 

Art~ 139. No principrb de cada mez as estaçõas proeederáõ 
ao pagamento das despezas do mez anterior. 

§ f. o Debaixo da sua immediata responsabilidade, mas sem .. 
vre sob fiscalisação do Engenheiro, o Estaciona rio fdá o paga
mento das despezas de sua estação (!.a classe das contas do 
§ 8. o do art. 3! ) • • 

§ ~.o As dospezas das linhas (3. • classe das do mesmo § 8. 0 ) 

só serão pagas por ordem formal do Engenheiro, e bem assim 
as COI\.tas de construcção ( ~-a classe ) • 

Art. 1~0. No dia 15 do m~z, devem estar promptas todas 
as contas e m.appas e devem ser remettidos á Directoria, os 
mappas constantes dos §§ 9. o a li do art. 137, as oontas pagas 
especificadas com uma tabella, com um extracto do livro de 
multas e do balancete. 

O saldo existente em poder do Estaciona rio deverá ser en
tregu.e ao Engenheiro, e G recibo desta entrega acompanhará 
o balancete. 

Art. Ul. A restituição de taxa de telegrammas que não 
produzirão seu effeito só poderá ser feita pelo Estaeionario 
até o dia da remessa dos mappas á Directoria ; depois disso • 
parte requererá á esta. 

Art. U2. A escripturação das estações será encerrada men
salmente com o balancete. A numeração das contas e dos te
legrammas será mensal. Todo e qnalquer pagamento nio etlec
tuado dentro do mez, só o poderá ser por ordem expressa da 
Directoria ou do Engenheiro-. 

Art. U3. No conhecimento da taxa mensal passada- pela 
Directoria á estação será reproduzida a conta corrente com· 
provando a receita e despeza do :nez, e Sclrvirá de desobriga e 
quitação ao Estacionarão. 

§ t. o Para satisfazer as despez~ts da estação, quando Bão 
chegar a renda arrecadada, poderá o Estacionaria sacar por 
telegramma sobre a Directoria. 

§ !.0 O Estacionaria é respo.asavel por qualquer erro, omiS·· 
são, despeza ou pagamento indevidamente feitos. 
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Art. H". Seriio emmassados e conservados ~eparadameote 
os li v r os dos a utogra phos e os dos telegra mmas rect bidos para 
serem estes ulLimos queimados, passado um ao no. 

Art. 1~5.' Os autographos oOiciaes serão emmassados e en· 
cadernados a fim de serem archivados. 

Art. U6. Conservar-se-hão no archivo: 
A correspondencia. 
O livro do ordens. 
O protocollo de eontas. 
Os balanços de contabilidade e os do Encarregado do maa 

ter ia. I. 
Livros do movimento de telegramm:\S. 
Os rnappas do serviço das linhas. 

CAPITULO XX. 

DA 1'RA~Sl\llSSÃO DE TEI.EGR.\MMAS. 

Art. H7. Os telegrammas se classHicaráõ peia ordem se-
guint'1: 

De força maior. 
De serviço publico. 
De ~erviço especial da reparli~ão. 
Do commercio e particulares. 
Art. H8. De força maior serão considerados todos aquel~ 

cs que dão avisos ou previnem da occurrencia de qualquer 
desastre, como temporaes, incendios e damnos de qualquer 
propriedade em terra ou mar, perigo de vida, perturbação da 
ordem publica e as communicações em resposta ~s p.roviden· 
cias dadas. 

Art. H9. O:> de serviço publico são: 
Os da Casa Imperial. 
Os de qualquer autoridade em exercício. 
Devem ser assignados e trazer a declaração de sert~iço pu· 

blico e o caracter official do signatario. 
Serão enviados directamente ao Estacionaria em officio fe· 

chado. 
Art. H$0. Os de ~erviço especial da Repartição comprehen· 

dem as ordens, providencias, intormações ou pedidos concer· 
nentcs ao &el~grapbo. 
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Art. HH. Os telegramm3s do c!lmmercio ou dos particn· 
lares ficão sujeitos á taxa constauLe da Labellâ annexa á este 
regulamento. 

Pagaráõ taxa simples os telegrammas em portuguez, cont 
sentido claro e corrente, e dupla os que obrigarem os empre
gados á transmissão mais lenta, a dar attenção palavra por 
palavra, á exigir repetição da estação á que fôr dirigido para· 
se convencer da exactidão da intelllgencia. 

Neste caso estão os tel~rammas em língua estrangeira, ou 
em cifra. 

Art. 152. O recado que, embora ~scripto em portuguez, 
contiver qualquer palavra em cifra, em língua estrangeira, 
ou mesmo em portuguez que não faça sentido, pagará a ~xa 
como se fosse escripto em cifra. 

Art. l53. Nos telegrammas em cifra, cada uma destas será 
contada como uma letra e mais a vírgula, o ponto, a apostro· 
pbe e outro qualquer signal, e cada cinco letras constituiráõ 
uma palavra de recado .simples. O resto das letras que com· 
pletão o recado ainda que não cheguem a cinco será con\ado 
por uma palavra. 

Art. Ui\. Não se aceitaráõ telegrammas com emendas ou 
abreviaturas, ou escriptos com letra inintelligivel. 

Devem ser datado~ e assigoados por quem os expedir, e 
conter a direcção, o nome do destinatario, e sempre que fôr 
possível o da ruc1 e numero da casa. 

No caso de não ser encontrada com facilidade a pessoa á 
quem são dirigidos, são sujei tos a ficar guardados na estação, 
sem que haja direito de exigir-se a restituição da taxa. 

Art. Uiõ. O segredo dos telegrammas é inviolavel. 
As unicas pessoas que podem tomar conhecimento delles ou 

requerer ~ópia, são o proprio que os passou e aquelle a 
quem são dirigidos. 

A nota - de reservado -, portanto, eollocada no,. \ele· 
gramma entende-se com o destinatario. ·• 

Art. 156. O Governo poderá suspender a correspondencia 
telegraphica sempre que o julgar conveniente á ordem pu4 

lica, se o Chefe de Policia pôr incommnnicaveis as estações 
telegraphicas, nos casos extraordinarios em que a impor· 
tancia de suas diligencias torne esta medida absolutamenLe 
índispensavel. 

Art. • 157. Os telegrammas expedidQs por autoridade com· 
patente, sendo revestidos os seus originaes da respecti-va 
assignatura para _ficarem archivad06 na Repartição, serão 
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copiados na estação á quo forem dirigiJos .e prodnziráõ o 
effeito de ordens Jegaes. 

Art. S58. Os teldgrammas serão expedidos na ordem em 
que forem recebidos, tendo preferencia os de força maior, e 
logo após os officiaes, e aquelles que ainda sendo _do commer
cio ou de particulares, contiverem ordens que devão ser cum
pridas immediatamente quér por estar a sahir algum vapor, 
qoér por outra causa Eemelhante, declarando-se a urgencia. 

Feita a preferencia por causa da argencia, se cobrará taxa 
dupla. 

Os officiaes trarão tamb'3m no sobrescripto as letras S. P. 
com declaração da autoridade qu'3 os transmittir. 

Art. 159. Na transmissão de telegrammas de mais de 100 
palavras, poderá haver demora, preferindo-se os mais breves, 
ainda !J:Ue escriptos posteriormente. 

Art. 160. O mesmo individuo não poderá passar successi
vamente mais de dous á tres telegrammas commerciaes ou 
particulares, quando haja outros para serem expedidos 
embora iuscriptos depois, e ainda assim sempre que quize
rem passar mais de um telegramma deveráõ restringir-se o 
mais possivel. 

Art. 16l. O:; telegrammas transmittidos serão mareados 
pelos numeras de seus recibos em um quadro exposto na sala 
do recebimento. Logo que conste a hora em que chegárão á 
seu destino será c lia inscripta adiante do numero, de sorte 
que os interessados possão por si mesmo, e sem distrahir os 
empregados de suas obrigações, verificar quando chegou. o 
telegramma por elles expedido á outra estação. 

Art. 16!. Toda a pessoa a quem fôr entregue um tele
gramma assignará o recibo que lhe fôr apresentado, no qual 
se declarará sempre a hora doTecebimento. . 

Art. 163. A' pessoa que entregar telegramma para ser pas
sado se dará um recibo de talão com indicação da hora e da 
taxa 'que tiver sido c.:>brada, e tPfá o direito de exigir. que o 
teor do telegramma seja reproduzido pela estação a que ti\rer 
sido dirigido, a fim de verificar se foi exactamente transmit
tido. 

Neste caso pagará a taxa addicional constante da tabella 
anliexa. 

Art. f6~. Se por embaraço na linha ou por culpa dos em
pregados o telegramma não chegar ao lugar do seu destino 
até uma hora antes do correio que o possa· levar será res
tituída a taxa á vista do recibo. Este acompãnhará o respec-
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tivo talão na prestação de contas, sem o que ftcará respou
savel o Chefe da estação ou o Estaciona rio pela taxa restUuida. 

Art. t.65. Sempre que fôr pollsive) os telegraujmas serão 
transmittidos directamente á estação de seu destino. Esta Jogo 
que o tiver recebido o accusará pelo seu numero de ordem e 
informará da sua entrega assim que fôr realizada. 

Art. t.66. Os telegramma~ transmittindo ordens, ou auto
rização de pagamentt.s, OU rara l'fTt>ClUar-se quaesqner trans
acções commerciaes, serão escriptos e assignados pelo proprio 
individuo que os expedir ou pilr seu legttimo procurador, po
dendo quando fõr conveniente exigir-se reconhecimento da 
firma. • -

Art. t67. As minutas originars dos telegram mas, depois da 
prestação de contas pelas estações, serão are hivadas por e~
J.i<~ÇO de um anno, e inutilizad<JS findo esse prazo, lavrando-se 
disto o competente termo na Secretaria, o qual será asslgnado 
pt~lo Director Geral. 

CAPITULO XXI. 

ARRECADAÇXO DA TAXA E PAGAMENTO DE DESPEZAS. 

Art. t68. Para cumpriment•J do di~posto nos arts. 18 e. 32 
haverá a cargo do Contador os seguintes Jivros : 

t. o Registro mensal dos mappas de lelegrammas com espe
cificação das estações, dos dias em que houve transmissão, dó 
numero de telegrammas, do numero de palavras e do valor 
gratuito ou pago. Deste registro se remeuerá uma cópia meu· 
sal á Secretaria da Agricultura, e outro á Directoria da Conta• 
bilidade do Thesouro Nacional em vista do qual se recolherá a 
taxa arrecadada pelas estações á Thesouraria Geral. :~. 

~-o Registro dos mappas de telegrammas e sua renda • re
produzidos dos mappas, mas ordenados por estações, de modo 
que sempre e á cada momento se possa saber da renda de cada 
uma dellas. -

3. 0 Livro de protocollo das contas pagas de despezas de 
custeio e conserváção, onde serão lançadas as contas á pro· 
porção que chegarem das estações na fórma do disposto -~---------~----... 
art. 3!, § 8.0

, 2.8 e 3.8 classes. /~~ARA . " 
4. o Livro de contas de e:x.ploração e de construr ~ e 1;!1~5 ~ 

/~\:} 
f(~ 
i "'-....J 
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a cargo Jo.., F.ogf'nbeiros e escriptorado em fórms iJentica á 
do precedente, /1. 3 classe do § 8.0 do art. 32. 

ü. 0 Livro de talão pua arreC!tdação dos dinheiros recebidos 
pelas estações, quér de taxa de telegrammas. qoér de assig· 
naturas, quér de multas e indemnisações e dos productos de 
objectos que não prestem serviço, e rendas da officina. Nesse 
talão serão escripturados os balancetes m€nsaes das estações 
com as correcções nec~ssarias, ficJndo exarados nos offi
cios e uo verso dos talõas os motivos da aheração do balan
cete. 

6. 0 Livro de foJba dos empregados, comprebenden1o: 
Directoria, Secretaria e arrecadação. 
Engenheiros. • 
Estacionarias. 
Adjunctos. 
7. 0 Livro de féria de oficina e de operarias. 
8.0 Livro caixa á cargo do Contador, que lançará diaria· 

mente á debito, todas as quantias em dinheiro recebidas 
pelo Vice·Director, e a crédito todvs os dinheiros. desembol
sados. 

9.0 Livro de encommendas e compras feitas para a Europa, 
designando as datas do oMcio que pede~ do aviso que auto
riza a encommenda, e o da órdem ao Tbesouro, nome da casa 
3 quem é feita a encommenda, data da chegada, o nome do 
navio, e finalmente dáta da entrada na Repartição, além do 
respectivo valor em moeda estrangeira ou nacional. 

lO. Registro das multas e indemnisaçãoarrecadadas pelas di· 
versas estações e pelos Engenheiros, escripturado segundo as 
notas das estações. c 

H. A catgo do Vice-Director ficará o livro razão mensal, no 
qual serão lançados por partidas dobradas todo o movimento 
de valores em gro~so pelas contas de caixa. Thesouro. taxa, 
contas de construcção, de custeio e outras que forem neces
sarias para clareza e especificação do movimento de valores 
de diversas procedencias. 

Art. t69. Além dos livros constantes do artigo precedente, 
o Contador colleccionará os documentos mandados pelas esta
ções e pelos Engenheiros, e os encadernará formando : 

1.0 Arcbivo dos mappas de telegrammas transmiUidos, arre
cadados mensalmente de cada estação e encadernados. 

~.o Archivo dos mappas de telegrammas recebido~, arreca
dados tambem mensalmente como os precedentes. 

3. 0 Arcbivo dos mappas de \elegrammas respostas, conjo.uc~ 
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tamt~nto com o" dos telegrammas transmittidos pagos em 
outras estaçõf~S, os qu1es se liquitlão e compensão mensalmen&e 
na Contadoria. 

4,. o Arehivo dns notns de portes de correio e conducções 
pagas erii cada estação, conjunctnmente com as notas de portes 
de correio c con.Ju·~<:.Õe3 pa;.;as pelas outras estações, por conta 
da esta ;ãv ~onsid0radt..1, as quaes notas tambem se com pensão 
e liquidão. 

õ. o Arehlvo de balant!etes constituído pelos balancetes 
mensaes emm Jssados por exercício e por ordem de mez. 

6.0 Archivo das contas de multas ramettidas pelas estações. 
Destas cont:.s se mandará a 1. 11 via para o Thr-souro junto 

eom os mappas mensaes 4e ren.:la de tax'l das estaçõe.L 
7 .• Archivo de segundas vias das contas pagas da conser· 

vação e de custeio, emmassadas mensalmente, das quaes as 
primeiras vias vão para o Tbesouro. 

8. o Archivo das segurtdas vi~s de contas de exploràção e de 
canstrucção, emmassadas por secções de linh1s, ou linhas 
completas,.das quaes irão as rrimeiras vias para o Thesouro, 
discriminadas por exercfcios quando tiverem sido construi· 
das com dinht>iro do Thesouro. 

Art. 170. Tvdos os livro;; e archivos tanto da Contadoria 
geral, da arrecadação e da ollieina, como dos Engenheiros e 
das estações, estarão sempre em dia e escripturados sem ras
paduras, promptos para serem fiscalizados e examinados em 

· dia e hora por prepostos do Thesouro. A Tomada de Contas po· 
dará mandar examinar os livro3 mensalmente ou por exerci· 
cio, ou na época que entender conveniente. . . 

Art. 171. Ao Vice-Direetor será feito um Rdiantamento no 
começo do ex~rcic i o para occorrer ás despezas, e desse adian
tamento sob rdsponsabilidade da Directoria serão feitos adian· 
lamentos parciaes aos Engenheiros para o mesmo fim. ..,. 

§ t. o O adiantamento ao Vice·Director ~erá restituído ll'O 
fim do exercício, logo que receba o ultimo pagamento la· 
contas pertencentes á esse exercício, re~ebE}.ndo na occasifo 
novo amantamento para o exercício seguinte em virtude do 
aviso especial. 

§ 2. 0 O adiantamento feito pelo Vice-Director aos Engenhei· 
ros passará por saldo á conta nova no exercício seguin~. 

Art. 17!. O Vice-Director receberá o importe das folhas de 
E:;tJcionarios e Adjunctos das estações dd fóra da Cõrte, fazen
do entrega no mez seguint::l dos recibos passados por elle3 .e 
contemplados nas contas pagas. 

PA!~TE 11. 86 
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Os dP.scontos f:rr?ío consitlPr:~do'l multas e figurarcíõ na 
nmda, arrPcadad1. 

Art. t73. O VicP--Director não poderá nunca ter ~m caixa 
quantia superior ao adiantamento mandado fazer por Aviso, 
e quando receber o pagamento das contas J-e- um mez fará im
media ta entrega, na Thesouraria, da renda do mesmo mez. 

Juntamente com o producto das taxas de um dado mez 
serão igualmente recolhidas á Thesouraria Geral pelo Vice
Director as rendas arrecadadas quér pelas multas impostas, 
quér por obras e serviços da officina, quér pela ·venda de 
objectos que não prestem serviço, na arrecadação, como nas 
estações. 

Art. 17''· Qu:md.•l houver restituição de t1xa de telegram
mas não chcgatltls :í seu destino, feita pela Directoria o doeu
mP-o to da restitui~~.io será mantlado para o ThP-souro jnnto com 
os documentos ela renda, para que esta sr.ja reduzida conve
nientemP.ntc e comprovada dentro do exercício. 

Art. t7fL A renlla da o.fficina será recolhida ao Thesouro 
n? fúrma designa,l:i no art. 173, discriminada do JiPd.ucto de 
tax1, o comprovada pelas respectivas contas. .. 

1 
Qu:mdo 3 ohra feita pertencer á algumn rep:lftição publica, 

sr.rá rt~mettida tamlwm ao Thesouro a t.n via da conta depois 
dP aqsignada pnlo ctiefe da repartiç:lo competent~, á fim de se 
efT,letuar o res!JCCtivn jogo de contas no Thosouro, por via do 
Ministerio da Agríeultura. 

Art. t 713. A F'ndJ produzida pela ven:Ja dP- ohject• ··in ser· 
viveis ser:\ tambem h~colhida na fórma estatuída no artigo 
prAcedente e no art. i73. 

Art. t 77. Quando n::.s estações houver ob,jectos inserviveis 
fJUe convenha serem vendidos; serão ellrs remettidos ao En· 
r::trr,"'gado do mn.teria l, sendo de facil transporte e este proce
rter:í á venda dell•lS na fórma estHuida. 

Art. 478. Sendo objectos que não possão ser facilmente 
transportados rlispôr-so-ha dellt>s sPgundo os principios esta
tuídos para o Eq,carregado do material, sob·responsahilidade 
do Engenheiro, e a renda ser:í recolhida como extraoPdinaria 
:·, Directnria, que procederá suhsequentemeute como em re
Jação ao Encarregado do material. 

Art. t79. Quando se arrecadarem taxas de conformidade 
com o di~posto no art. 8. 0 paragrapho uni co consideradas estas 
""f'par3damente e om livro especial mas sempre pela fúrma de· 
) ílwarb Pm geral para nrrer~aJação dR taxas, os documP-ntos 
s. rã o do mesmo modo :1 prP-~rnt:Hlos ao Thr~onro, r justificadas 
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as respeetivas quantias como se recolhidas fo~sl!m á Thl3-
souraria Geral. 

Art. i80. A Directot'ia dos Tdcgraphos ilpresentará todos os 
annos orçamento minudoso pard as despezas do exercício, at
tenden1o á todo serviço e á reserva necessaria para even
tuaes. 

§ i.0 Nem. uma despeza extraordinaria, salvo o' caso do
art. 87, será levada em conta á Directoria sem que tenha sido 
previamente autorizada por aviso do ?tlinistro da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. 

§ 2.0 As sobras, porém~ que por ventura hajão, serão 
applicadas á material de reserva com autorização do Ministro 
da Agricultura, Commercio e Obras PuQJicas desde que ex
cedão á quantia de, i:O:JO~OOO. 

Art. 181. Nos cas:)s em qu~ se reconheça quo pó de result!r 
economia ou melhor fornecimento dJ se fazQrem cncommen
das directamente á fabricantes, poder·se-ha autorizar a en
trega ú llirectoria de quantia não excedente á 2:000~000, 
cujo empregv será justificado, realizada a compr11, com a tra
ducção daSfa.cturas e demonstração do loJas as despezas aGJC· 

reta das. 

CAPITULO XXIL 

ENSINO DE TELEGRAPIIIA. 

Art. 18~. A Heps.rtiçio dos TtJleggphos terá uma aula para 
preparar telegraphistas. 

Esta aula será dividida em theorica e pra lica. 
Art. 183. A primeira será regida pelo Vice-Director e pelo 

Ajudante technico. 
A segunda por um Estacionaria -dos mais habilitados qae 

fõr para este fim escolhido pelo Director Geral. 
Art. t8i:. As matarias do ensino abrangeráõ : arithmetica, 

princípios geraes de algebra e geometria e de physiea e chi
mica quanto seja preciso para. compreliender as leis e theorias 
da electricidade • do m 1 gnetismo, e electromagnetismo~appli
cados á telegraphia, desenho e .elementos de mecanica ap · ·~~~R; ' 
da á construcção dos apparelhos. · ~ / ). ~r- '"'f 

Art. 185. O ensino pratico constará de exerc·~, · ~?los ,. 
de esc ripta \elegraphicaJ maDipulação dos a os, e.r-- · 

. I ,...... ~ 
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ranjo de 1Jateri~IS, processos de verificação do estado dos li· 
nhaE, m:1n<dra de montar e desmontDr appnrrlhos, e, Sf'm· 
pre que fôr possível, dguma pr<Jtica da officina.; e aos Pra
ticantes mais h&bililadt~s escripturação de estllÇão. · 

Art. t85. O curso será de dou:; a unos e no firn de cada um 
delles haverá ex;Jme presidido pelo Directnr Geral, SPndo t>X;}· 

minadores o Vice-Director, o Ajudante tl cbnico e mu Chefe 
de estação. que o Direetor Geral designar. -

Art. t87. Haverá só duas classificações, uma de ap1 rova· 
ção e outra de reprovaç1o. 

·Art. 188. O alurnno que fôr approvado no exame final re· 
ceberá o titulo de Adjuncto supranumerario que lhe dá o di· 
rei to de ser chamado á etfectividade quando huuver occasiào. 

Art. i89. Ninguein poJerá matricular-se na aula de tele
graphia sém ter sidll approvado nos seguiu tes exaUJes : ltji· 
tura e princípios de grammatica portugueza, e~cripta com 
Jetra clara e boa orthograpbia, e as quatro espt cies de nu me
ros inteiros. 
· Dispensão-se áquelles que trouxerem certi•Hio de approva
ção destas materias pelas commis,õcs de instruc9fo publica , 
da Côrte ou pelo Collegio de D. Pedro H. 

Art. 190. Só se admittiráõ alumnos no prazo marcado para 
matricula, o qual será de t.fS~as e annuneiado dentro do mez 
de Janeiro de cada anno. 

Art. i9l. Nas Provincias os Chefes de districto poderão ad· 
mittir até dous Praticantes, aos qu,aes, ddpois de approvados 
nos exames preparatorios indicado~ no art. f89, ensinaráõ, 
nas estações de primeira ordem, e quando os julgarem devi· 
damente habilitado~ poderão ~andai-os para a Côrte, a fim 
do passarem por exame dl materias do curso de telegraphia, 
e tirarem carta. 

Art. i92. Os actuaes empregados que não tiverem as babi-. 
1itações necessarias serão recolhidos á Côrte, a fim de comple-
tarem o ensino. · 

Art. t 93. Para uso da aula de telegraphia haverá na Re
partição uma coUecção dos apparelhos necessarios para se de· 
monstrarem .. todas as leis e proposições concernentes á electri
cidade, quér statica. quér dynamica, do magnetismo e do 
electra-magnetismo. 

Art. t9~ Haverá tambem U;ma collecção das diversas espe
cies de apparelhos já ensaiados e dos que se furem. introdu
zindo como melhoramento, a &m d~ serem conv.enienteme.~ta 
e.xperi.W.:Cll ta dos. 
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Art. 19Z>. r~~r- ;e-ln, alt~m lli:lso, uma collecçãa completa 
de todos os isolaiore$ e ferrameutJS usadas p.ua construo~ão , 
de linhas tclegraphícas. 

Art. 196. O Go}verno habilitará o Director G :riil ·com os, 
meios necessarios P'1fd ir formando uma bibllutheca, coo· 
tendo as obras existentes wiJre telegraJ,~hia, e 'as que se forem 
publicaqdo, os annaes e periodicos s~bre o mesmo assumpto,.1 
e as obras que tratarem dos pr.Jgressos da electricidad~ e __ 
magnetismo. 

Art. f97. O Director Geral procurará, além disso, obter. 
para a bibliotheca todos os reh toriüs das em;1rezas telegra
phicas de diversns nações. e as estatísticas que li verem relação 
com o movimento telegrapbico; os trabalhos sobre os meios 
de preparar e conservar madüiras e todos os Estudos á este 
ftlSpeito; as leis, rcg9lamentos e providencias adoptadas em 
outras nações relativamente ao teltJgra pho electrico. 

De todos o&, livros, mapp1s e trab.llhQ.i exist .. ntes na biblio!". 
theca se f ,rmará um catalogo rubricado pelo Director Geral. 

Art. i93. O Ajudante tecbnieo será o incumbido da biblio· 
theca, segutrdo as iustrucções qne··rec_eber do Director Ge{al, e., 
não consentirá, sob pena de responsabilidade, que dalli saia · 
livro algum Sl}m licença da Directoria. 

Art. i99. Tal licença só podení Sdr dada por motivo dA ser· 
viço publico, e Stlmpre com prazo marca:io,Jindo o qual o Aju· 
dante ·technico f.uá reculher á bibliotheca o livro ou papel 
que tiver sabido. 

No caso de demora ou recusa da parte de quem o tiver le
vado, communicará immediatamente ao Director Geral o fctcto 
para dar as providencias, a fim de que se torne effectiva a. 
restituieão. 

Art. ioo. Sa o Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Guerra, e L em assim o da Marinha, j ulgar:em c1ovenieute, 
poderão mandar addir á Repartição dos Telegraphos um ou 
mais officiaes do exercito ou da armada, com uma turma de. 
praças para 8 prenderem telegrnphia tbeorica e pratica. · 

.Art., 201. Os officiaes e soldados admittidos para esse fim 
fic.náõ sujeitos ao Director Geral e Qbservaráõ as suas. ordens 
e instrucções, e emquanto alli .estiverem serão considerados 
em ~fft:Jctivo serviço do exercit.o ou da marin.ha. 

Art. 202. Serão empregados : 
§ t.o Em serviço de construcção. 
§ 2. 0 Em trabalhos de reconliecimenlo e ele exploração. : 
§ 3. o No manejo dos apparelhos, quér para tekgrap 4~(Y. 
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quér para ftlCODhecimento do estado das linhas e ue rigorosa 
fiscalisação do servi<:o dns c;;ta~õtJs. 

Art. 203. Surão tamhc11 habil it:1dos nl officina para pro· 
cederem aos concertos de apparelhos. 

Art. 20í. Semestralmente será pelo Director G 1ral apresen· 
tado ao .Ministro da Guerra ou da Marinha um relatorio so
bre o procedimento dos ditos officiaes e praças e os que não 
se quizerem prestar ao serviço ou nelle se mostrar_em re
missos serão re~olhidos á seus corpo:; e substituídos 1-or 
outros. 

Art. 205. Os seus vencimentus correráõ pelos Ministerios 
da Guerra e da Marinha, menos a:; gratifit~nções quanJo fize
rem trabalhos qne aproveitem á H:~partiçio, as quaes serão 
neste caso pagas pelo Ministerio da Agrieultura. 

Art. 206. Alternadamente um dvs officiaes se incurniJirá 
da guarda e verificação do trem telegraphico militar que 
será sempre mantido om perfeito estado. 

Art. 207. Na officina déverá haver um operaria da He· 
partição da Guerra em servit;o etfcctivo, munido de toda a 
ferramenta ncces5aria para poder acompanhar ~ trem te• 
legraphico em qualquer emcrgeneia. 

Art. 208. O; militares destinl\dos para estes estudos serão, 
durantt~ olles, considerados em serviço etreclivo. 

CAPITULO XXIII. 

iH CONSTRUCÇÃO DE LINHAS. 

Art. 2C9. A construeção das linhas tclcgraphieaE de que 
tratão os arts. 4.. 0 c r;.o se fará por administração o· com o 
pessoal tcchnico ela Hcpartição dos Telegrdphos, podendo-se 
porém contractar a aiJertura de picajas, o fornecimento de 
postes e transportes de materiaes ~empre que por este meio 

se obtenhão taes ~erviços com maior vantagem para o Estado. 
§ t.o Poder-se-ha tamhem ajustar o fincamento de postes, de

veu do assistir um Iuspector de linha á execução deste serviço. 
§ 2. o A collocação do fio será sempre feita por turma. cs

pe cial da Hepanição. 
Art. 2LO. Se apparccerem lHOIJOStJs vantajosas de em pre

zas particulares para eonstruir~m linkas mais baratas que as 
do Estado, ou se median\o o uso dessas linhas durante al-
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gum tr.mpo l's;;as omprezas cedernm-as dP.pois com manifesta 
vantagHm para os cúfrr.s publh~os, ou ainda, se corporações 
commerciaes quizerern adiantar capitaes para a construcção 
fias linhas, sujeitando-se á receber uma parte do rendimento 
pard amortização e juros durante um periodo convencio~ 
nado, poderá o Governo contructal-as. 

Art. 2ll. Nenhuma linha porém será construída por em ... 
prezas sem a mais rig-orosa fiscalisaçã·J por parte da Directoria 
Geral dos Tdegraphos. não só durante a construcção como d11·
rante a conservação. Nos respectivos contractos ~stabelecer-se~. 
h.io sempre as clausulas necessaria:i para tornar-se effactiVa 
a fiscali~3ção. 
Art~ 21'2. Não se dará subvenção alg11ma á emprez·1s parti· 

cnlares e nem se farão concessõc~ para pontos rendosos unica
mente. Qualquer conccssíonario deverá obri~ar-se á construir 
linh1s para lugares de pouco r nrlimento pelo menos em um 
terço da exttmsão das productiva~. 

Art. ~13. Nrmhumn linha ser:í construída quór por admi· 
nistração, guér por em preza sem estudos previos que ~onsta~ 
ráõ de: 

§ t.o Planta e nivelamento do caminho que t~m de seguir a 
linha, preferindo-se sempre o mais curto ou mais transitavel 
P.ntre os pontos obrigados. 

Essa planta dévo ser acom-panhada do caderno de campo, 
A conter: trirmgulada dos pontos salientes, posição das collinas 
A morres determinadus por visadas aos seus contornos, dos 
p'lntanos, hgôas e campos, das capoeiras que exigem serviço 
de fouce e matas virgens que demandão machado, dos terrenos 
cultivados com arvoredo ou com c111tura annua e final'mente· 
a qnalidatle do terreno e limites das propriedades. 

§ 2. o Informações indispensaveis para a construcçãot éomo 
qualidades das mad11iras de construcc'io, que se podem obter, 
srm preço, po:5ta~ no lugar, quantidade de trabalhadores que se 
pó le ohter, e seus sa!arios, preços de mantimeato, meios de 
transporte, seu custo, se podem ser obtidos em qualquer época 
ou se eorn preferencia em certas estações <lo anno. 

§ :to Quaes os valores legaes do arvoredo fructifero, dos ca
f<Jzeiros e de quaesq 11er plantas cultivadas que porventura 
teu hão de ser inde:n nizadas. 

§ '•· o Se ha no trajecto da linha estudada ou nas vizinhan· 
ç1s, matas devolutas, a fin: de que se possa resérvar para for .. 
m~cimento d•~ p<)stes. 

§ r;. o lrHlíra,::'ío tJ,• lugar pnr nnlle se p:1~s1 r.nrurllr a Lnh!l' 
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dependendo, porém, de construcção do estradas, o outras 
obras de arte. 

Art. 214,. Observar-~e-hão :~Jém disto as seguintEs regra~: 
f. 3 Quando as linhas tiverem de acompanhar estradas onde 

b8ja arvoredo alto, passaráõ pelo lado de barlavento dos ventos 
reinantes~ 

2.a Passando ao lado de estradas de ferro, as linhas tomaráõ 
o lado de sotavento e os postes serão fincados em dístancia \a( 
que cahi los não alc<tncem o mais proxirno trilho. 

Jhveudo banhados ou pantanos, os postes ~erão fincados nos 
taludes da estrada. 

3.a Nenhuma direrção dB linha será marcada junto á estrada 
de Ct:lrro sem haver combinação por escripto com Q respectivo 
Engenheiro Chefe. 

4,.a Evitar·se-hão travessias de estradas uma vez que não 
obriguem as linhas á grandes curvas; e quando não se possa 
deixar de atravessai-as se providenciará para que áiJi haja 
postes solidos e s~ cortem angulos. 

5.a Qu!1ndo se tenhão de atrave"sar si tios cultiV"ados se ob
ter ú dos dono-., declaração escripta de que se sujei tão aos. 
pr.•ços de arvoredo estipuliRlos no lugar~ caso não os cedão. 
gratuitf!mente. 

(>.a Os rn,~arregados do ~erviço vedaráõ os ·e~tragos inuteis 
de plantações. 

Art. ~15. Uma vez approvado o plano e ordenada a cons· 
trucção de uma linha o Engenheiro de districto dará providen
cias para o fornecimento de madeiras par!l postes, ou avisando 
03 que se compromettêrão a contribuir, ou C(lntractando·os, 
ou quando isto nãí) seja JJOssivel manJando um Inspector da 
linha com trabalhadores Ural-os. 

Art. 216. Depois balizará a linha e ajustará de empreitada 
a abertura das picadas, e se isso não fôr ex.equivel procederá 
este serviço com uma turu:a de trabalhadores, marcando 
Jogo com varas altas os lugares dos postes a fim de que se 
possa proceder á distribuição. 

Art. 2l7. A picada e demarcação será levada até o fim do 
trecho cuja construeçãose começar, e no caso que a linha srj.t 
extensa o Engt nheiro de districto quo proceder aos estudos 
levará a picada até o fim, tendo previamente providenciado 
sobre o fornecimento de postes e dando á outro Engenheiro as 
instrucções pelas quaes s~ possa guiar p:lfa ir exrcutando o 
s~rviço da linha. 
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Nls ·picadas ~Pr?io cortadas todas as arvores que po~são 

rshir sobre a linha.P. damnifical-a. 
Art •. 218. A turma õe construcção Sf'fá dividida em duas: 

a primeira seguirá adümte com o numero de homens necessa
rios para abrir eovas, c a outra pua pregar o.:; isoladvres e 
carbonizar a base dos postes. 

Art. ~19. Se a madeira não tiver sido distribnida pela 
linha mas sim reunida en~ difTercntes pontos, o chefe do ser· 
viço a mandará e~1nlhar prevenindo os convenientes meios 
de transporte. 

Art. 220. Comforme a natureza. do terreno o serviço de 
abrir covas avançará um á dons kilometros, depois voltará 
toda a gente :i fincar os postes c seguirá depois para a nova 
porção de linha. 

Art. 221. A outra plrte da turma de construcção virá atrás 
distribuindo e collocando o fio: o chefe desse serviço deverá 
ter todo o cuidado em que sejão feitas com Pflrfeição as emen
das, e que a linha não seja c3ticada além do que permitte a 
resistencia do fio debaixo da. temperatura ambiente. 

Art. 222. Terminado o esticarriento do ultimo lanço do dia, 
se telegraphará p:1ra a ulLima estação a qual experimentará 
'Jogo a resistencia electrica e o isolamento da linha. 

Art. 2~3. Cada uma das turmas terá seus meios de trans· 
p:>rte proprios tanto para o material como para o mantimento. 

Arl. 22~. Qualquer chefe de serviço, sPja Engenheiro d0 
districto, Inspector ou Feitor, terá comsigo um caderno de 
lançamento diario do serviço que so fizer com a minuciosi
dade possível. Concluído um trecho serão esses cadernos: 
remettidos ao Ajudante technico a fim de estabelecer a rela
ção entre orçamento e despeza effectuad·a. 

Art. !2:J. Concluída qualquer secção da linha telegraphica, 
o Inspector a percorrerá numerando os postes, inscrevendo 
na relação a sua qualidade, observantlo se os isoladores estão 
limpos e quaesquer occurrencias, e·levando os Guardas em 
sua companhia para indicar-lhes as respectivas obrigações. 

Por esta occasião dará á cada Guarda a ferramenta neees· 
saria para a conservação da linha e o material de sobresalente 
p:~ra occorrer aos concertos, pelos quaes os responsr.bilizará. 

Art. 2~6. Não se inaugurará estação alguma sem que esteja 
completamente guarnecida e os empregados bem industriados 
no serviço. 

Art. 227. Logo que esteja em acli~dade a linha de v -~,· ~ D > 
os Inspertorf's ou o~ Guardas cuidar do plantio tle poste~ ~~ \_,~\'1 ··nA .. 

PARTE H. /!" <,~"-
/~~··· 
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La .Niío desea:;c:n em es~~amas, sentlo o fio enrolado em 
voh3~ unidas sobre outro de ig-u:JI diametro. 

2. '\ Cobrir o fio por igu;,J tle mod1l qno supporto quatro im. 
mer~ões de um minuto cada uma, em urna srJiução dij uma 
parte de sulvhato de co!Jre em cin~o pan's d'agua, sem so re· 
vestir de uma camada uniforme de cobre. 

:.L a Ser inteiramente liso. 
Art. 24í.. Todo o f,;rnecimente de fio será sujeito á verifi· 

cação a~~ sua qualidade antes de ser empregado nlls linhas e 
mmhuma cJwpra se fará que não estt>ja nas condições acimu 
declarat.L:s. 

Art. 215. Para construcção de uma linh1 se escolh{'rá 
sempre fio de dimensões que convenhfío á sua exten~ão, a sa
ber: para linlws que não excodão de 30 lcguas e que não haja 
probabilidade de serem prolongadas se poderá empregar tiu d11 
tre~ miJlimetr~ de dia metro; para distancias de GO leguas sem 
prolongamento, o de quatrc millimetros; e para distancias su· 
periores ou que teuhão probabilidade de prvlo11gamento, do 
einco ou mais millimetro~. 

Dentro dos povoados se poderá empregilr fio de tres mílli· 
metros. 

Quando houver um meio de isolar com segurança os fios 
rle modo qne se possa contl'r com longa duração das linhas 
subterraneas, serão estas empregadas em lugares de dHlieil 
t~onserv:>ç~o. como: mangues, pantanos, comoros de arêa mo· 
vcdiça c terrenos alagadiços ou despovoados. 

Art. 246. Os isoladores devem ter as seguintes quali
dades: 

i. a Solidrz DPCessaria para supportar a tracção das linhas, 
e nos pontos lixos r e tel-as sem rebentar. 

2.a Serem construídos de modo que expostos a ventos im· 
pregnados de partículas de a~ma salgada não produzão deriva
ção uotavel em tempo humido, nem tão poueo expostos ú m
sectos e quaosquer corpos estranhos de isol<lr percão a sua 
qualidade. 

3. a Offer~cerem em boas condições isolamento 8Uperior a 
·~em milhões de unidades de mercurio (de Siemens). 

Art. 2!!7. Os apparelhos serão esculhidos d'eutre os quo me· 
lhor convierem ao serviço, preferindo-se comtudo sempre os 
que forem tle construcção mais simples. 

Art. 248. O seu fornecimento será feito por es\ahelecimen· 
· to:; que ofl'erer:ão melhores garantias de solidez e perfeita cons
trUl'\ão, emquanto na offi.cina da B.epartição se nJo puderem 
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fabricar em quJntiJade sutnciente para satisfazer ás exigen-
cias do serviço. , 

Art. 24,9. Qaarl'lo se torne necessaria a applicação de cabos 
submarinos, attender-se-ha principalmente á condição de du· 
ração, e da força. isolante do envoltorio, assim como de sua 
aeção sobre o conductor. 

Art. 2ü0. Emquanto os caLos subaquaticos forem depen· 
dentes de eventualidades cuja remoção ainda se não possa ga· 
rantir, evitH·se-hão o mais que fOr possível; e, quando o seu 
emprego srja inevita vel, serão encommendados á estabeleci· 
mentos que dôm segurança de sua boa qualidade. 

Art. ~5l. Para estações telegu [ hicas se escolheráõ predios 
de soliua construcção com as necessa rias accom modações par a 
os empregados eff,~ctivos e os da Inspccçãl. 

Sempre que for possivel se procurará tornar estas estações 
proprios uacionacs e quando tenhão de ser construidos, a 

Direetoria suumctterá õs planos á approvação do Ministerío 
da Agricultura, Commercw e Obras Publicas. 

CAPITULO XXIV. 

DOS VENCDIENTOS E VANTAGENS DOS EMPREGADOS~ 

Art. ~ó~. Os vencimentos dos empregados da Hepartição 
dos Telegraphos serão regulados pela tabella annexa á este re-
gulamento. · 

Art. 253. Ao (1m pregado que sobttiluir outro Pm suas faltas 
se abt>nará a gratificação do substituído. 

Art. ~ãi. Só terá direito á gratificação o que estiver em 
effectivo exercício do seu emprego, salvo quando estiver por 
ordem superior empregado em alguma commissão pela qual 
não perceba vencimento, ou quando fôr chamado á desem
penhar qualquer serviço publico gratuito obrigatorio por 
lei. 

Art. ~55. O empregado promovido ou removido de uns 
para outros pontos, a bem do ser viço publico, sem que o Sf>ja 
á seu pedido na segunda hypoth~se, e bem assim o que sa~ 
em serviço da Repartição para qualquer lugar dista~~~~AR4 
direito á que lhe sejão abonadas as despezas in~~~~--
para o seu transporte. ./· ... {:y)i'' 

I ,< "' 
I ~'-. 
~--~ 
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Art. 2:$6. Os que viajarem em serviço de inspecção das 
linhas, terão passagem gratuita nos vapores c transportes do 
Estado. 

Art: 257. O Director Geral ou em sua falta o Vice-Director, 
quando fizerem viagem para fóra do .Município da Cône e do 
da capital da Província do Rio de Janeiro, e tenhão de demo
rar-se em serviço mais de um dia, terão direito á. uma diaria e 
cavalgaduras na conformidade da tabella annexa. -

Art. 258. Ao Encarregado geral das linhas, aos Engenheiros 
de districto c Inspectores, será abonada a quantia annual de
clarada na ref~rida tabella, para cavalgadura. 

Art. 259. O Chefe do estnção que morar permanente nella 
e o qu~ fizer por si toda a escripturação da sua estação, dis· 
pen.:-ando outro empregado para coadiuv&l-o, e dt-sempenhar 
cabalmente o serviço, terá direito ao dobro da gratificação de 
exercicio. 

Igual vantagem se dar~~ ao empregado que tiver na mesma 
estação mais de uma linha com os respectivos apparelhos. 

Art. ~60. O empregado que fizer o serviço que a outro 
pertence, o qual o deixa de pre~tar sem ser por motivo de mo· 
lestia que o embarace do cumprir o seu dever, ter:í direito a 
todo o vencimento do remisso e á gratificaç.ão sómentequando 
fôr justificada a falta do substituído. 

Art. 26l. Os opera rios da officina e os Guardas elTectivos ou 
ê\Uxiliares que se distiguirem por seu zelo e assidu~dad3 nos 
tralJalhos a seu cargo, terão de cinco em cinco annos direito 
ao augmento de i O o /o de seus suls.rios. 

Art. 262. Os empregados da Repartição Gorai dos Telegra
phos até o cargo do Estacionaria, inclusive o ·cuef~ da oJilcina 
e bem 3ssim os Guardas effectivos terão direito a ·serem a'po· 
sentados com as vantag~ns e condições prescriptas no Regu
lamento da Secretaria de Es.tado dos Negocios da .Agrieul· 
tura, Commercio e Obras· Publicas. 

Art. 2ü3. Os empregados dos telegraphos poderão, no caso 
de molestia provada, ter licença com ordenado por inteiro 
até seis mczcs, e com metade do ordenado de seis metes em 
diante até um anno. 

Art. 264. Por outro qualquer· motivo as licenças só serão 
concedidas quando muito eom metade do ordenado até tre3 
mezes e dahi por diante sem vencimento algum. 

Art. 265. As I icent;as com ordenado ou sem elle até 15 dias 
pDderão ser concedidas pelu Director Gçral. 
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Art. ~66. Os Pratkantes ficão isentos do recrutamento e 
do serviço da guarda nacional emquanto estiverem emprega· 
dos na Repartição. 

Art. 267. De iguaes vantagens gozaráõ os Carteiros em· 
quanto estiverem no serviço da Repartição e os Guardas effec
tivos e auxiliares, os operarias da officina e os trabalhadores 
das linhas, uma vez que se contractem para servir por um 
prazo nunca menor de tres annos, salvo sempre a disposição 
fio art. 287. 

CAPITULO XXV. 

DISPOSIÇÕES CORRECCIONA ES. 

Art. 268. Quando o Vice-Direetor, Ajudante technico, En· 
carregado geral das.linhas e Engen·heiros·de districto commet· 
tHem faltas no exercício de suas funcções o Director Geral 
levará o facto ao conhecimento do Governo para providenciar 
como fôr de justiça. 

Art. !69. Se, porém, as fahas forem praticadas por qual
quer on.tro empreg3do do serviço telegraphico, é o Director 
Geral competente para: 

t. o Reprehendel-o particular ou publicamtmte. 
2. o Impôr-lhe multas ou desconto de vencimentos até um 

mez, sem suspensão do exercício do emprego. 
3. o Rebaixar de graduação passando á posição inferior os 

que dependerem de sua nomeação. 
6.. o Propôr o rebaixamento da graduação ou a demissão dos 

que forem de nomE ação do Goverao. 
5. o Demiuir o que fôr de sua nomeação. 
Art. ~70. O Encarregado Geral du linhas quando em cor

r€ição, oh cada Engenhf'.iro em o respectivo districto, póde 
impôr aos seus subordinados as penas do.§ I. o e multa ig·ual 
á quota :los vencimentos até oito dias, dando porém logo parte 
ao Director G~ral, a quem exporá por escripto as razões em 
que se tiver fundado. 

Da imposição da pena de multa na hypothese deste artigo 
poderá o empregado multado recorrer no prazo de 10 dias 
para a Directoria Geral, a qual, tomando conhecimento do 
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fJcto e de sua.~ circumst:mci:ls, dr.cid ir;í o recur~o, mandan
do, no c:1so de dar-lhe provinwnto, restituir a multa. 

Art. 27 t. O emprrgado que Lleixar de r.omparecer ao ser
viço Ecm motivo justificado por tres :í. oito dias, pagará uma 
multa igual á somma dos vencimentos dos dias em que :~~ 

faltas se tiverem dado. 
Art. 272. Se as faltas excederem de oito dias sem que du

rante cllas tenha solicitado e obtido licença, ou justificado im
pedimento de molestia, será logo suspt,nso de todos os seus 
vencimentos, até 30 dias, findos os quaes o emprrgado remisso 
scr:í demiUido pelo Director, se isto couber em suas faculda
des, ou prop0sta por elle sua demissão ao 1\linisterio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas. 

Art. 273. O empregado curioso que ler ou tentar ler tele
gramma srm necessidadr, soffrerá a multa correspondente 
:í tt> dias de vencimentos. 

Art. 274. O que não fizer com regularidade e nos prazos 
marcados a remessa das rendas das estações, será immediata
mente suspenso e preso para ser processado o demittido, se 
não justificar a demora no juizo competeo.te, ou 5e no prazo 
de oito dias seguintes não realizar a entrega das ditas rendas 

Art. 275. O que se recooheccr que distrahiu em proveito 
proprio as rendas ou qu'lesquer quantias da Repartição Tele· 
graphica, será logo demiLtido e entregue ã autoridade_ compe· 
tente para fazel-o processar e punir na conformidade da legis
lação em rigor á respeito dos exactores da Fazenda Publica. 

Art. 276. O empregado que não attendir ao chamado da 
manhã na conformidade do art. 121; conservar a estação com 
falta de asseio o descuidar-se das baterias; consumir maior 
quantidade de material do .que fõr necegsario, estragar. appa· 
relhos ou material, abandonar o serviço nas horas de trabalho, 
ou demorar sem eausa justificada a transmissão de telegram· 
mas nos casos em que não haja maior transtorno; e bem assim 
qualquer empregado que não fizer a remessa dos mappas men
saes, das contas que lhe cumpre prestare das informações exigi
das por seus superiores; o que faltar ao re~peito a estes devido, 
e o que deixar de desempenhar por negJigencia, ou outro mo· 
ti v o culposo, os trabalhos de que fôr incumbido, -OU lhe com. 
pet·irem, soffrerá a pena dé rn ulta correspondente aos venci
mentos de oito dias á um mez. 

Na reincidencia a multa poderá ser elevada até tãOf'OOO 
conforme a gravidade do caso c pela terceira vez será demit· 
tido o culpado e punido com um mez de prisão. 
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Art. 277. o qur. tr3n~mittir telegrammas ofT~:msivos da mo· 
ral, ou da orlem pulllieJ, ou irrogando injuria á peBoa 
·~quem fJrem dirigidos, será inrontínente suspenso e pagará 
multas ascendente;:; desde 50~000 até 10onooo, segundo a gra. 
v idade do caso. 

Na reincideueia será. demittidu e puni.Jo eom nm a dous 
meze3 de prisão, além da multa de 100~000 á 2001$000. 

Ar. 278. O que demorar a transmissão de despachos ou re
cn.lü.i, causando transtorno ou prejuízo ao serviço publico ou 
:w parti~ular, será pela primeira vez multado em 1008000 
ate 200~000, e na reincidencia éom-prl~ão por um á tres " 
mezes. 

Art. 279. O ti u0 viola r o ségredo dos despachos ou recados, 
st~rA immcdia tatnente dmllittido e processado para ser punido 
com pr i~ão de dous -á seis mez11s e mult:. de 1008 a 2008. 

Art. 280. O que ta!sifiear, por qnalquer modo algum des· 
JHcho ou rccJdo, ou nelle supprimir, trocar ou augmentat 
palavras que iu ver tão o seu sentido, será demittido logo que 
fôr descoberto o crime· e entregue á autoridadu competente 
para ser processado e punido com as pen~s dos arts. f67 e 
!68 do codigo criminal. 

Art. 281. Sempre que o culpado fôr remettido ao juizo 
compet mte para ser processado, deverá acompanhar o o.fflcit> 
ae remessa um termo. do qual conste o crime praticado e suas 
circumstancias. 

Este termo será assignado pelo Director se o crime fôr pra
tieado em qualqller das estações do Município da Côrte, ott 
pelo Eugcnheiro do districto, se for commettido em alguma da~ 
outras estaçõt~s, e por duas testemunhas. O Director fará 
além disto colligir todas as provas do crime, e as enviará á 
resp~ctiva autoridade, sem prejuito das diligencias que es'a. 
é obrigada a fazer para o descobrimento da verdade. 

Art. 282. E' prohibido á qualquer pessoa: 
t. o Plantar arvores ou quaasquer vegetaes que se embara· 

cem nas lmhas ou fazer qualquer cultura obstruindo o caml· 
nho d~ scrviç.o dos guardas. ' 

~.o Atar animaes aos postes. 
3.° Fazer covas em lugares d'onde as chuvas possão levar 

terras que estraguem os postes, i!npeção o transito dos Guar· 
das ou ob3truão os esgotos feitos para segurança da linha. 

~.o Velar de qualquar modo o escoamento da linha. 
5. 0 Depo~itar materiae3 ou quaesquer objectos quér na 

linha, quér em lug:\r donde possão correr para ella. 
PÃRl'll: ll. ~ 
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6.° Fazer qu~imadas nas proximidades das linh:1s, de mO"do 
que possão estragai-as. . 

7. o Jcg1r qualquer objccto sobre os fios, ou causar-lhes 
damno de qualquer modo. 

Penas: multas de 50[) a tOO~ além da obrigação de reparar 
o damno causado, e de remover os obstaculos cr~ados nas 
linha3. 

Na reincidencia a multa será elevada até 200J;. 
Art. 283. E' tambem prohibldo : 
t. o DerrihJr postes, quér t~nhão sído fincados, qnér sejio

ll ativos. 
2. 0 Destruir qua~quer obra, ou Eerviços feitos nas linhas. 
3.° Cortar ou arrancar madeiras plantadas ou reservada-q 

para o serviço das linhas. • 
Aos infractÓres será applicada a disposição do art. t78 do 

codigo criminal. 
Art. 28-1. Qualquer pessoa que impedir o transito dos 

guardas das linhas por qualquer modo, será punido com a 
multa de 50"6 a tO(}~ e prisão de um a dous mezes conforme a 
gravidade do facto. . 

Art. 285. E' tambem prohibido depositar ma terias inflam ... 
maveis a menos de 5Q braças de distancia de qualquer lroha, 
sob pena de 508000 de multa, além de responder o infraetor, 
civil e criminalmente por qualquer damno causado~ 

Art. 286. Aos donos ou consignatariw de navios que run..
dearem ou largarem ferro na direcção de algum CClbo tel~gra· 
J>hico immer~ indicado por boias será applicada a multa de 
ãOI$000. 

Se porém agarrarem o cabo immerso e o puxarem, pagaráõ 
a multa de 2008000' além da indemnização dodamno causado, 
!alvo o caso de força maior provada em juizo. 

Art. ~87. Os guardas, opera rios ou trabcdhadores que antes 
de findo o prazo de seu contrac.to abandonarem o serviço, tor
llarem-se negligentes no cumprimento de suas ob-rigações ou 
eommettérem outras faltas que dêem causa a ser despedidos, 
perderáõ a isenção concedida no art. !G7 e o Engenheiro assim 
o communicará immediatamente á autoridade competente e á 
. Directoria. 

Art. ~88. Se qualquer pessoa estranha á· repartição, a quem 
f(}r imposta uma multa recusar pagai-a., o Director geral, o En ... 
~arregado geral das linhas, o Chefe de dislricto ou de esta~ã() 
que a tiver imposta, remeuerá. á autoridade policial maios pron 
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xima.. nm termo lavrado e assignado na conformidaie do 
art. 28l, a fim de que ella proceda como fôr de direito. 

Art. ~89~ Para a imposição das multas decretadas contra 
pessoas estranhas á repartição dos telegraphos, o empregado 
eompetente para impôl·as, terá a autoridade que tem os fiscaes 
das camaras munieipaes para as multas por infracção de pos
turas. 

Art. ~90. Com a declaração das multas impostas a estra.
nhos, eompet~ntemente assignada na fórma do artigo ante~ 
cddente, dos arts. 281, 28! e.283 ellas serão cobradas adminis-
lr3tivamento. 

Art. 291. No casJ de imposição da pena de multa á pessoas 
que n?io tenhão meios de satisfaze l-as, será a dita pena subs
tituída pela de prisão na fórma do codigo. 

Art. 291. Cessa a isGção do serviçl) militar e da gaarda. · 
nacional, concedida nos arts. 266 e 267 aos empregados nelles 
declarados desde que forem demittidos ou deixarem o ser
viço telegraphico. 

Art. 293 Os juizes de direito, nas correições que fizerem, 
investigaráõ se as autoridades & quem a administração tela
graphica recorre em virtude das disposições deste regula
monto, são activas e diligentes em satisfazer essas requisições, 
procedendo conforme a lei; achando-as em negligencia po
derão impôr-Ihes a multa de õonooo ·a l008GOO. 

Art. ~9í. No caso de se apresentar queixa da Direetoria do 
telegraphos contra autoridades remissas, os.juizes mandaráõ 
responsabilizar essa autoridade que deixou de cumprir as 
obrigações impostas por este regulamento, impondo· lhes multa 
d~ 1008000 a ~00~000 e no caso de maior culpa, prisão de uin · 
alé tres Daezes. 

CAPITULO XXVI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. ~95. Nenhuma autoridade embaraçará os guardas 
das linhas, estacionarios ou telegraphistas no serviço á seu 
cargo, e quando qualquer delles tenha de ser preso nos casos 
em que a lei o permitte, a autoridade ccmpetente deverá en
tenJer·se préviamente, sempre que fôr possival, com o res· 
'C)ecti vo chefe, para dar as providencia~ p,ecessarias, a fim de 
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quo o empregado sujeito á prisão seja logo substituido e n5() 
se interrompa por esta causa o serviço dn linha. 

Art. ~96. As autoridades civis e militares dos Jogarrs por 
onde passar qualquer linha, ou houver estaçõ.es ou tra~all1 1) 
telegraphico, deveráõ prestar todos os auxil i os que lhes forem 
requi1-itados pelos respectivos empregados, e que depende· 
rem dellas para o bom desempenho do serviço. 
~r Art. ~97. São considerados dignos de apreço p:1ra serem 
attendidos pelo Governo os serviços que as autoridades ou 
1nrticulares prestarem pua a construcção e conservação das. 
lfnhas tclegraphicas e para tudo quanto fôr concernente ao 
desenvolvimento da 'elegrapbia electrica no Brasil. 

Art. !98. O Direc-tor G-~ral providenciará, requisitando do.. 
G )Verno os meios necessarios para a formação de uma collec
ção de madeiras que em diversos lugares melhor resistirem á 
ac-ção do tempo como poste!' t~legrapbi.cos, o bem assim para 
se cstab0lecer um hervario com exemplares quo permittão a 
sua classifica ~ão. 

Art. ~99. Para a execução do artigo antecedente dará o 
Dircctor Geral as inslrucções nccessarias aos Inspectores, ou 
á quem incumbir este serviço, quór quanto aos estudos de 
campo o anatomicos. quér quanto ás condições de resisten· 
da, vegetação, idade aproveitavel, e os meios mais emcazes 
de se utilizarem as madeiras. 

Art. 300. As linhas telegraphicas e suas dependencias não 
serão sujeitas á policia municipal. 

Ao Governo exclusivamente compete fazel-·as inspeecionar e 
punir infracções pelos meios defl!lidos neste regulamento. · 

Art. ·aot. Os Praticantes approvados na aula de telegraphia 
com o titulo de Adjuntos snpranumerarios poder3o ser apro
veitados rara auxiliar o s~rviço da Directoria, ou das estações 
de 1. a ordem mediante uma gratificação, couf')rme o dispos lo 
no art. 107. 

Art. 302. O preseD\13 regulamento nãQ será executado na 
parte que depender de ar.to legislativo emqoanto não fór 
approvado pelo poder competente. 

Pal:1cio do Rio d~ Janeiro, ~8 de D3zembro es t8;G. -
Jodo Alfredo Corrêa de Oliveira 
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'l'at•ifa dos tele;;ranunas. 

A- O tdcgramma simples, isto é·, aqudle que não tem 
maIS de 20 ~ alavr··~, r sujeit I ú t.~xa. de t80UO, percorrendo 
dis~ancia que Itão cxeeda de ~00 kilomctros. 

L 0 O telegramma que tivP-r 21, 22 palavras até :30 pa· 
g.aá mais metade da taxa do tdcgramma simples, ou de 20 
rnlavra~. O que tiver 31, 3~, :n pllll\vras até 40 pagará mais 
outra mctarle da taxa do trle~ramma simples, e assim pr-r 
diantf) augmcntando mctlde da t1xa simples por cada aug· 
meoto de tO ou mcoo~ de 10 p::~lavras . 
. 2. 0 A taxa crc. cerá com a di~tmcia do modo s~'guintc: 

ne l até 2.10 
D) 200 a 4:0fl 
D J fJ() l a GO ) 
DJ 6 lO a 80() 
lJe 80t) a l. 000 
De l. 000 a t .:JOO 
De 1.300 a I. 600 
Do 1.600 a 2.000 
De 2.000 a 2.~00 
De 2.li00 a 2.800 
D~ 2.800 a 3.~00 
DJ 3.~00 a 3.600 
De 3.600 a 4.000 
De ~.000 a 4.500 
Do 4,500 a ti.OOO 

kilo:n. o :elrgramma ~imples p::~ga UliOO 
2~000 

. :1~000 
'•ilOOn 

· • ti~OUO 
• 68000 

7f01l0 
8iPOO 
95000 

iOSOOll 
1t80DO 
12~000 

13~000 
Ittnoo.o 
:HJSQOl 

3. 0 O telegramma em liogua rstrangdra ou em cifra pa
gará o dobro das taxas prccedentPs. 

4.• Qunm para verificar a exactidão do telegramrn1 rxigír 
que elle seja repetido pela estação recoptora pagará dupla 
taxa. 

5. o Igualmente pagará taxa dupla quem apresentar o telc
gramma para ser passado depois de entrar o sol até ao nascer 
do dia seguinte, e quem obtiver preferencia por urgencia. 

B.-Aos jorhaes que ajustarem com o telegrapho a eommu· 
nicação de noticias periOdicamente, far·se·ha uma redurç,ão 
de ~O "lo das taxas acima e lhes ser~ licito eflet"Luar o ..... 
mento dl1& telegrammas no fim de cada mez. 
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C.-0 telegramma que liver de ser p:~~~a1io por . .semapho
ras ou por outros quaesiJU~r signaes maritimo~, além da taxa 
que lhe f:t)mpete em relação ao numero de palavras e a distan
cia a percqrrcr, tem de pagar mais 2~000. 

D.-Da Pr11ça do Cornmerr.io e das estações ostabolecidas em 
portos qllaPsqucr, mediante assignaturas mensacs de 58000 pa· 
gas adiantada~, se enviará a quem fôr as~ignante a noticia·de 
todo o movimento marítimo do porto. 
1~.-Simple" pergunta solJrc n1vio sPgoida do resposta, se 

flSlá ao longe, se vem entrando ou sahindo, etc., paga ff)OOO. 
Si} a resposta tem de ser levada á casa de quem fuz a pergunta, 
2fl000. -

1~'.-Por avisos de força maior dados pelo tclegrapho lem de 
}Jagar o interessado, assignantc ou não, a taxa de 100000. 

G -Todas as taxas estipuladas nos ar.tigos que prt1cedem, 
são para os tele~rammas ou participações que devem ser cu· 
trcgucs na Côrte até os limites marcados pela policia para o 
primeiro preço d<t carreira dos carros da praça; e nas ouln s 
estações até a distancia tle l kilometro da mesma. 

f. 0 Além desses limites a parte deverá pagar a conducção 
do tclegramma segundo os preços dos lugares. 

2. 0 Da carta teltgraphica que tiver de ser posta no Correio 
3 parte pagará o se !lo de po.rte e de registro. 

11.-De todos os telegrammas, menos os do art. D, a taxa 
será sempre paga adiantada. 

1.-0s teJegrammas officiaos serão debitados mensalmente 
aos Ministerios a quem são sujeitos os runccionarios que os 
transmittircm, mediante tabcllas remettidas ao Ministério da 
Agricultura e ao ThesÓuro para o respectivo jogo de contas~ 

Pa1acio do Rio de Janeiro~ ~8 de Dezembro de 1870.-João 
Alfredo CorrêJ de Oliveira. 
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1'='bt>:lb. ele· 'Venc;mento~ tmra oG ~mprl"gatlos da Repar
tição (ieral dos 'felegt·aphos a que se refere o art. ~r..z 
do lteet•eto ,n.tl 4853 de ~S ele Dezembro de f~70. 

VENCiMENTOS. 

Mensars. 

co .Jnnucr"s 
s 
8 
o 

cr.:J 

Di_recto.r ........................ 500tl 500ti t :OOOJ) 
Vtce·lhrector ..••.•.•.••••••••.. 250~ fte01ll$ 6508 
Encarregado das linhas .••.••••. W08 :WOtl 500/$ 
Ajudante technico •••••.•..•••. !OOh :JOOt~ 500~ 
Secretario .••...•.•••.•••••.•.. 90b t30S 2~0~ 
Contador .•••••••••••••••••••••. 808 t208 IOOb 
Desenhista..................... 808 I !08 2008 
Escripturario ..• :. • • . . . . . • . • . • . fiO!) tiO$ tOO$ 
f.ontinuo.................... .. . 158 311[1 ~55 
Encarregado do material....... 908 130$ 2'2.0[1. 
Ajudante de dito...... . . .. . . • ... 605 90$ t50lf 
Escrivão ..........• :. • • • • • • . . . 4,0J) 60f) iOO~ 
Chefe d~ oficina............... . t ~08 2308 35on 
Ajudante do dito .••••..•••••..•. 100$ t4,08 ~~Ob 
Cbefe de estaçãó ...•.....•••••. IOO(j t50~ 2508 
Estacionaria de t.a classe....... 608 905 HiOl! 
Dito de 2. a •• "'·.......... • • • • • • 4,01) 608 tOOB 
Ditode3.a •••...•.•••••••.•••. 308 508 80S 
Adj une to de L a classe........... '!08 40/) 608 
Dito de 2. a.............. . . . . . . t 5" 308 4,5/'j. 
Carteiro................ • • . •.• . i 58 30$ 4,58 
Engenheiro de l. a classe •.••.••. tüOS ~50$ 4,008 
Dito de 2 a •••••••••••••••••••• 1258 225~ 3501$ 
Dito de 3.a .••.•••••.••••••••.. 1008 2008 3008 
I nspector de L a classe. . • . • . • • . . 1:103 t 205 2008 
Dito de ~.a..................... 601J. YOJ 1508 
Dito de 3. a o.-• •• .' ••• o. o •••• o.... 45h 75n 1201$ 

t2:000J; 
7:8008 
6:0006 
6:0t·Oi 
~: 6i0j~ 
2: t.,OOJ) 
2:400~ 
t:200{J 

5401) 
~:640,tl 
t :800~ 
1:~00~' 
4: ~oo;; 
2:8808 
3:0006 
1:800!$ 
J:200., 

9COI$ 
720J) 
5iOJ; 
549N 

4.:8008 
4:~00S 
3:6011/t 
2:400# 
f :8006 
i:lJ,~OU 

Os veqcimentos e numero dos Guardas, Op ~rarios, Serven~ .--~= 
tese F~itores serão m_arcados por A viso e alterados confor ./ · "~ M 
necessidades do serviço. · // ·' ~.,.. '\)~ \J 

Palacw do Rio de Janeiro, em 28 de Dezembro , 'é..J.fS."J&~-
1 oào Alfredo CorrêJ de Oliveira.. , 1 , ~' 
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'l':tbe11a ,la-; ga•atifh•:u:it.--. tlt> h•an<:>ptH't~ t•ara õ4:0 f"ólpl't'~ 
~adUS thL Uf't,:ll'tit,"!tU tiÔIW~ll tiOS 'l't~ltLgt•:tJthUS a qll~ 'ie 
••cl't•t't'm os aa·t .... 2:-á"'l e \!jS tio Dct~t·t~to n," ·1U:i3 t.lt~ 2~ 
de IJezt~mba·o de ·I S"'lO. , 

A 'é:n dos vendmentos constantes da tahdla abonar-se- hão 
gr3titi1~açut~s dwrias de tran~p 1rte: 

De tO.)OOU ao Dírector G ~ral. Os dias em que lhe com· 
petir a gra Liticação, constarúu tlos üffidos 
de participação de partida e chegada á 
Côrte, dirigdos ao Ministro da Agricuhura. 

D11 8~000 ao Vice-Director. l'b mesma fórma que pre· 
cede. 

l>d C~OOO ao Ajudante technico. Sempre que sahir da 
Curte em serviço, a llírectoria lhe contará 
e abonará os dias que lhd compdírem. 

Atü 3~ll00 a qualtner uuLro empregado (não obrigarlo 
a serviço de linha), sando empregJdo 
nisso ou em trabJlbo da campo. 

t : ooof~OOO ao Encarregado das liuhas e á cada um dos 
E tgenlleiros, serão abonados annualmente 
1) •ra cavalgadura. 

tOOEOOO aos luspectores, idem idem. 
tUO,~UUU a0s Fdlores quandÔ nos trabalhos de cons

trucção tiVerem de an,1ar grdnde d islancia 
de uma turma para outra. 

A' Direclona compete ~bonar estas gr~tifira
çu.ls. 

Aos empregados que fiZ3Tem ,, i agem de uma 
e~t.1ção para outra abonar-se-hho as des· 
pt·zas de tran"port", medianLe cJnta es~e
citkada das mesmas despezas. 

Até 35000 dbrios tem o Director a faculdade de abonar 
como gratificação extraordinaria para re· 
compensar servi~ps relevantes, mórmente 
em promptos concertos de linhas. em sH
viço nocturno para transmissio e recepção 
~c grande quantillu ie de telegrammas ou 
de despachos urgentes, e em outras occur· 
rencias extraordinarias. 

Palacio do Rio do Janeiro, 28 de Dez~mbro de 1870. 
João Alfredo Corrê,, de Otü,eira • 

. ... . 



EXECUTIVO, 

Senllo1·.-Na exposição p, tahcllas juntas mostra o 
Directot· Geral tla Contabilidade do Thesouro que o cre
tlitovotado para diversas rubricas do art. 7. o da Lei 
n.o !507 dr. 2ü de Setembro do 18f3i, em Yig-or no exer
~icio de 186J-1870, em virtude tia H.esolução Legislativa 
n. a 17~0 dt~ 20 de Outubro de 1869, e o supplemcntar 
:dwrto pelo D._~crnto n. o /1~01 1lc 20 de Abl'il deste anno, 
forão insu!licicntcs para o pagamento das resrcctivas 
:lespezÇJs, assim como que para fazer face ás -mesmas 
:l1~spczas torna-se ainda ncccssario transportar de umas 
p.1ra outt·as verhas a qu:mtia de 80.l:ü3!J$760, e ahrir 
um novo ct:etlito tlP 2.!t~H:9'd~22r,. Conformando-me 
:·um os motivos prlo mesmo Director expostos, tenho a 
honra dl' apresentar a Vossa Magcstade lmpPrial o in
t'luso Decreto 1lando para eslc fim as ncccssarias autó
risaçõcs. 

Sou, Senhor, com o mais subido rcspnilo c acata
lllf'Jl[O de Vossa ~ttgcstadc Impcl'ia!, subdito fiel c revc
ren te.-Francisco de Saltes Torres Homem. 

DECRETO ~. ~()~j~- DE 2R DE DEZF.~BRO DE 18iO. 

Autorizando o transporte de nmas para outt·as YCrbas •lo 1\li
nistrrio da Fazenda !la quantia tlc 802:!S39H7HO, e abrindo an 
mesmo ~linisterfo um credito snpplt}mentar de 2..t~J2:9HS22ií 
p:~ra divt~rsas t·uht·icas dii-ilêspEfãcíõexeréicio t1e(1~~o} . 
T.mulo -sr reeonhccido a i nsuaiciencia do cre!li to yo:.. 

tado no art. 7.'1 da Lei n.o u;07 de 26 de S·etcmht·o de 
18U7 para as drspezas do .Ministcrio da Fazenda no exer
cido de 180!) a lH70, em que vigorou pela Re~olução n. o 

17:;011,~ 20de Ü.Ilubro de l8(W c do que foi ahert.o pelo 
Dl·ereto n. o 4,;}07 de 20 de Abril do corrente anno, c a 
necessidade de ser ainda augmcntado; e recon1Jecen
tlo-se ao mesmo tempo que algumas rubricas da mesma 
Lei apresentão souras que podem ser applicadas ao pa- . 
gamento das despczas das ver·bas defieicntcs: Hei por 
bem, na conformidade dos arts. 12 e 13 da Lei n.o 1177 
deU de Setembro de 18tH e 40 da Lei n. 0 W07 acima ci
tada, e Tentlo ouvidq o Meu Conselho de Ministros, 
AIJrir ao dito Mtnisterio um credito supplemcntar de 
2.~9~:9~1~:'22:> e Autorizar o transporte de umas para. 
outras verbas da quantia de 80;2:539:~760, segund<> as 
tabcllas A eU junta~, assignallas por Francisco de Salle& 

PARTE U. 6~ 
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Torres Homem" Conselheiro tlc Estado, Senador do Im
perio, ~Iinistro c Secretario de Estado dos Ncrrocios da 
l~azenda c Presidente do Tl'ibunal úo Thesour'o Nacional, 
que assim o tenha cntentlido e faç:1 executai'. Palacio do 
Rio de Janeiro, em v in te oi!. o úe Dezembr·o de mil oi to
ceRto~ e setenta, quadrage~imo nono tia lndependencia 
e do Imperio. 

Com a ruhrka de Sna Magestadn o lmprrador. 

Francisco de Salles Torres Homem. 

A .. 

Tubellll tias Vfrba.~ do art. 7. o da LPi n. o Hi07 de !6 de Se. 
t~tnbro de 1867. ern 'l'ignr '110 exercicio de 1869- 1870,f07' rir· 
t"de da Resolt1ff1o n.o 1750 de 20 de Olllubro de 1869, a.~ quaes 
cartcem de augmmto de credito, a qtu .fJe 'refere o Decrfto 
n. o f.&:6B\ desta datn. 

~ H." Estações tlc at:l'ceatlaç;.'io.... . ~;:)O: 73~~!>27 
I 16. De5pezas cvcntuaes, sendo 

1.08í:624b555 por differenças de cam-
bio, calcul"-das as remessas ao cambio 
medi o de 2'L....................... L i60: 000~_000 

§ l7. Premios, descontos de bilhetes 
1a alfandcga, commissões, corretagens, 
;cguros, juros recíprocos, agio de moe-
jas e metaes... .. . . . . . . . . . . .. • . . . . . . õ22 :086~2Hi 

§ 18. Juros do emprestimo do cofre 
:le orphão~......................... 160: :122~4.83 

2. ~92: 9~lS22~i 

Palaeio do Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1870.
Francisco ae Salles 'lorres Hommn. 
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B. 

B.-Tabtlla das t'!?rúos do art. 7. o da Vi n.o lõ07 de !6 de S~· 
tembro de 1867, em viqnr no e.r!t·cicio de 1869-1870, por vir· 
tu,de da resnlurào ?í. • 1750 de 20 di! Ott•ubro de t869, as qua,es 
carecem de ctngm,t•ttJ de credito t! ub suppridas por trc/.lt.•· 
porte dé outras verbas tio mesmo artigo a que se refere o 
lkcreto n.•.- ~65'1 desta data. 

Para o ~2. 0 juros da divida 
interna fundada........ :l97:í976000 
Tirados: 

Do ~ 1. o juros~ amortização 
c maisdespczasda divida 
externa fundada....... 237:!!\868í8 

Do§ :Lo jul'os da divida ius-
cripta antes da emissão 
das apolict•s........... 70:000$000 

Do~ 7. o Thcsouro e Thesou-
rarias de Fazenda...... UO: 0~8~H52 

Par a o ~ 4. o caixa da amor-
tiz·1ção c iilial da Bahia. 3:329~~59 

Tirados tlo ~ 7. o Thesouro 
Nacional e Thesourarias 
de Fazenda ......•••... 

Para o ~ :). n pensionistas t' 
aposenta dos .......... . 
Tirados: 

Do~ 7. 0 'fhesouro Nacional 
c Thcsourarias de F a-
zcnda .............•... 

Do ~ I O. o Cn~a tia moeda ... 
Do ~ 'L o Administração da 

estamparia c impressão 
do Thesouro Nacional .. 

Oo ~ 2·1. o adian tame·nto d~ 
. garantia de 2 °/0 proyin

ciaes a estrada de ferro 
tle Pet·mnnhuco .......• 

Do credito aberto para 
igual ad i:m tamert to á de 
S. Par !lu ......... ~ ... . 

' 6:6226389 
20:0006000 

192:980$83i 
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Para o~ 6. 0 cmpre~~:atlos tle 
repar·tições extincta~ ... 
Tieaflos: 

Uo adiantamento da &{a
ra n lia de 2 °/o pro v in-
eiaes á estrada de ferro 
de S. Paulo .........•• 

Pai' a o~ 8. o juizo uos fci Los 
da fazenua ............ . 

Tira•los Llu di to adianta-
lllt'lllO I ••••••••••••••• 

Para o §~. 0 estações tle ar-
l'CL'atlacão . . . .. . . • . . . . . 1 \]:); ~)\.18.)'17:1 
Tirallu~ : 

Do atliantamcnlo da ga
r a n t i :.1 u e 2 o f.. pro v i n -
l'ilt~s á estrada Lle ferro 
tle S. Paulo........... H)6::m~;~i73 

H02:5~9~qüo 

l'alacio do Rio de Janeiro .. 28 de De~emhro tle t87o.-· 
Fruncisco tfc Salles Torres Ht~/1/t'lll. · 

DECl\ETO N. 1()~1-DI!; 29 u1~ uuEm~Ro HE 1870 . 

. \pprova a I'eforma 'dns estatutos 1la Companhia Lttz SLearira. 
•.---- .. --~-~ 

Attemlcndo ao que .Me rcquerru a Companhia Luz. 
Stearka. deviuameute representada e tendo ouvido a Set·
ção dos Nrgodos do Imperio •lo Conselho de Estado, Hei 
por lwm Approvar a reforma fdta nos estatutos a qur 3n 
refere o Decreto H. 0 4469 uc 10 de Fevereiro do presente 
:mno~ sujeitando-se a mesma companhia ús mOLlifica'Çõcs 
que eom este lJaixão, assignatlas pelo Dr. João Alfredo 
Cont·a de O li vcil'a~ do .Meu Cuu~tll1o, l\liHi:-;tro c Secre· 
Ltrio t1t' Eslatln du:-; Ncgo.·io:-: d1) lnqwrio e illtcrina. 
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mente do::: da ;\gricultura, Commorcio c Obras Pu
Jtlkas, que assim- o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Jaueiro, em 'inlc nove de Dezembro 
de mil oitocentos c setenta, quatlragesimo nono da In
dt•pendeneia e do lmpcl'io. 

Com a rnbrira de Sua .Mageslade o Imperador . 

.Totio Al(redo Corre'a de Oliceira. 

l'tlodificat~út~s a tiue se t•efel'e o Dect•eto 
• n. o .cJG:i:i th_•sta data. 

La Art. 2." Depois das palavras-a~scm1Jléa gt>ral
:H:reseentc-sc -approv:Hb pelo Governo-~ c no Jhn do 
artigo-ou se derem os casos previstos em lei. 

2.a Art. 3. 0 lkclare-sc que o augmento do capital 
tambr,m fi.·a depentlentc da approvação do Governo. 

3. 3 Art. ü." Em Vl'Z de mf'tade do cai)ital. wdja-se o 
tlecimo para o caso em que os accionistas rrqucirão a 
convoeação extraordinaria <la assemlJléa geral. 

'l.a Art. 8." Supprima-sc o~ 2." 
:).a Art. 10. EH('pluc-se o caso da eloiçiio para 

di rec ton·s. 
Palat·io du Hio dt~ Jalleiro, em ~9 de Dezembro de 1~70. 

-Juâu .11{1't•do Corrc'a de Olicâra. 

l~slalulus da Companhia IJuz· Steal'ica. 

CAPITULO I. 

H .\ U' O 1\1 r A ]\; 11 I .\ • 

Art. 1. 0 1\~or.iedade anonyma organizada nesta CôrlP 
sob a denominação de- Companhia Luz Stearica -, tem 
como tim pt'incipal o fabrico de vel<ls de stearina, e em _ -,~ 
os. seus resiuuos o de otcos e sabão. Poderá ta I ~~ ~ RA ·' 
oceupar-se da prepat·ação. d~ acido sulfnrieo ~ d J~W,. · 
quae_ squer r_ro_ducL_os chtllllCO~, se a sua DJ ~~'li o 
JUl~~ar runFntenle. /~v 

/~ 
7'""-
1~ 
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Arl. 2. 0 A dm·nção dn companhia será até 31 de llc· 
zembro de l8~0; podendo. porém, prorogar·sc esse prazo 
por deliberação da assrmhléa gera I dos acdonistas. ou 
ser antes delle dissolvida, se assim o resolver a mesma 
assrmbléa. 

Art. 3. o O eapitnl d:1 companltia será de 300:000b000, 
dividido em L500 acçõrs de 200~000 cada uma, c con· 
vertido, 110 predio, machinismos, malerial, cscr:nos c 
fundação da fabrica. Este capital e resprctivas arções 
poderão augmcntar-se por deJi1Jcra~ão da asscmblt'·a 
geral dos aecion islas. 
· Art. ~. 0 .A tr:~nsfcrencia das acçücs só se reputará lc

.v:i I i ma; sendo feita por termo lançado nos I ivros da 
rompanltia, de conformidade com o art. 2tl7 do Codigo 
Commt~rria I. 

Art. !5. o A responsabilidade dos accionistas Jimita-s1~ 
ao valor 1las t·rspectivas ac1;ucs, segundo o disposto no 
art. 298 do citado Codigo CommcrciaJ. 

CAPITULO 11. 

DA ASSEl\lBU~.\ GERAL. 

Art. G." A as~cmbléa geral da companhia Compõe-se 
de todos :HJUelles accionistas cojns arções houverem 
sido aYerbadas rm SPU nome nos liYros da associação, 
pflo lllCllOS ()0 dias ·ant!'S da reuniãO~ C repular-sc-ha 
,·onsLituiJa tkstlc que se nchrm reunidos accionistas 
rcprcscn tando um terço do rapi tal ~ocial. Scrú convo
,·atla ordinariamente até o J .0 de Março de cada anno. 
para a apresentação do rc1atorio, balanço e contas do 
anno anterior, e pa1·a a eleição ua Directoria, findo o 
bicnnio de seu exercício, c extraordinari3mente sempre 
(jlW o Presidt>nlc fla Dircetoria o entender conveniente. 
on qunndo Jh'o requcirão para certo c determinado 
fim~ que dcveráõ expressar por cscripto, <!C~ionistas 
que representem metélde do fundo social. 

l'aragrapho unico. Se dentro de dez dia~ contados da 
apn•st~n tação flo supr:tdito requerimento ao Presidentt•., 
não houver rste convocado a assemb](•a geral, poderão 
rlirectamcnt.c fazM-o os mencionados acdonistas, ou 
q 11:1 nt os consl i tnão a referida mf'llltle do fundo social. 

:\ri. 7. o As sessões da asscmhléa geral gcrão pre~'>i
did:ls por um Prrsidenlr, r ~u;1~ :tetas lavrada~ por um 
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Secretario, (•Jei los pela mesma assmnLlt.'~a em suas sessões 
~n.linarias. O Presidente será substituído pelo Secreta
rio. e este por quem a assembléa designar. 

Arl. 8." As convocações da assembléa geral serão 
feitas por aununcios repetidos nas folhas publicas de 
maior circular;ão, com otutecedencia pelo menos de cinco, 
e quando muito de :!0 dias do marcado para a reunião, 
eujo objecto se deverá expressamente declarar. 

~ t. o Náo compa!'eccndo na primeira reunião o nu
mero de accionistas exigido pelo 3rt. 6. o, o Presidente 
tla Directoria marcará segumla, na qual se poderá deli
berar estando presentes tantos aceionistas quantos sejão 
possuidores ua sexta parte do capital da companhia. 

~ 2. o Quando port:~m a convocação houvrr sido, con
formr· a hypotht~se da ultima parte do artigo antecc
dentP, a l'CI]Urrimrnto d(~ aceionislas, e não comparece
rem csf.cs em numrro lrgal, n:to St'rá marcada ·nova 
reunião, cadncaiHln ip.-w {acto o andamento das questões 
que provocara a primeira. 

Art. n. o Nas sessões extraonlínarias sú se Ll'atará do 
objeclo para que forem ellas coriYocadas. 

Art. !0. Ü-5 a ~cionistas ausentes poderão fazer-se 
represent~r· pelos presentes á reunião, por meio de pro· 
curações com poderes especiacs para esse fim; não 
devendo porém o procueador representar mais de um 
aceionista. . 

Art. t:l. Cada dez accões dará o direito de um voto 
ao respectivo accioni.5ta; nenhum porém poderá ter 
mais de v in te votos, seja qual f6r o numero de acções 
que represente por si, ou como procurador de outrem .. 

Ao Presidente da assembléa geral, no caso de empate, 
cahc o voto de qualidade. ·· 

Art. 12. A' assemb1.éa geral compete, além das de
mais attribllições marcadas nestes estatutos: 
· ~ t. o Eleger a Direc.toria que deve servir no biennio 
administrativo. . 

§ 2. o Preencher as vagas de Directorcs que se derem 
iurante o biennio. · . • 

§ 3. 0 Jlllgar·ascontasannuaes apresentadas pela Di
rectoria, constantes do respectivo relatorio e· balanço, 
para o que deveráõ estar á disposição dos accionistas no 
escriptorio da companhia, tres dias antes da reunião da .... ,....., . .., 
assembléa geral o referido balanço, livros e dt>cumc , '-~ ~ n 
tos de todas as suas transacçtJes. · ~~\r." · n.4 

~ ~. 0 Resolver todos os assumptos que ·~ 
reotoria, ou por 9ualquer aecionista, forem SUl.JPil~Pill' 
~ sua. decisão, retativamente a interesses da m1~m 

. ~ 

~ -
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~ ~;." Hdormar o:-; pn•sen LI•:; rs tatu tos, quando as si rn 
o entender conrcnirmlt>, 1l~vcndo para isso ser convoca
da uma sessão c~traordinaria (publicando-se previa
mente os puntos rrformaveis ), na qual cstejão pre
sentes, c vott~m pela refonna, accionistas fJ!lC represen
tem os dons terços tlo capital social, observad.ls as prrs
cripçGes leg-aes qnc reg-uLio semclh:mtcs artos. 

CAPITULO III. 

ll \ H I H E C TO H I:\ • 

Al't. l:L A administrarão th companhia será C'\('1'

cida por uma Directoria hit>nnal d1~ tres mernhrns, (jW' 

d(•signar:íü (l'enlrc si, em aeto continuo ú sua posse, 
um Presidente, um Secretario e um [i'iscal. Estes mem
bro.;; dcveráõ S('l' accionistas tlc 100 arçõcs, pelo menos, 
as qnars serão inalicnaveis cmrpumto durarem suas 
ftmct:õcs, e até rpta tro mezPs lkpois de haverem c lias 
f'('ssado. 

Art. i'L A Dirccloria deV('rá n~unir-sr ordinaria
mente uma vez por mez, c cxtraordinariamrnte sempre 
que o sen Presidente julgar neccssario, ou quando lll'n 
r·f'qtwirão os dous outros Dir<'t'tores. 

A rl. Hi. A' Dirccloria compdt• : 
~ 1." A administração r tl~t~alisaçiio de tudo quanto 

respeita :'1 companhia, decidindo todos arpu~llQs nrgo
rios qnr por sna ·gravidade c nrgcnda não posi'ão sPr 
:tdiado;-; para a soluç;\o da asst'mhlt'•a gt•ral. 

~ 2. Q A design:1çiio do hanro em fJliC <lo vão ser pt•ln 
Gnrt•ntc diariamente recnlhidas as sommas tlisponiveis 
t[ll<' arrecad:tr~ c orHle st~ ahra co11 ta conenlr, de motlo 
a auferir juros dos rcspccti\·os sal(los. 

~ :L o 1\ livrr noml'ação c demissão Jo Gerrntc, Eng-e
nhl'iro c GuarJa-livrosda companhia; a fixação de seus 
v<'nt:imcntos, e a expediç1o de onlens c instrucções 
para o l1om desempenho de seus devf'res. 

~ ~-" D.tiHlo-sP vaga tlc algum Direclor durante o 
Liennio~ os rest mtes chamaráõ algum accionisla qne 
servi rã até aproxima reunião da assembléa geral; no 
raso por(~m de haver dcsaceôrdo sobre esta escolha,_ se 
convocará ex.traordinariamentc a assemhléa geral para. 
1)rerneher a vaga existcn te. 
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Ar!. Hi. ~Ao Presitkntc da Diredot·ia, tJIW serú sulJ:-;
Lituidu fll'IHi:;nri~um·Hle em seus impedimento.:; pelo 
Seere~ario., compele: 

~ l." E\t!eular c fazer executar as delihr'rar;õc:-; tia 
:t:):;emhll~ t ~~-l~raL e as da Oirectoria a que preside. 

~ '2." C mvoear onlinal'ia e e\.Lraor·dinal'iamente a 
as~c·tn hlr'•a gvr:1l . 

. ~;;,o Apl'esolltar ú a:...scmlJlóa geral, em suas sessões 
tH'diuarias, o rdatorio, lnhnço c contas do anuo ante
dor, ch~poic; de sua discussão c approvação em Di
n•r !ori:l. 
~L" Hupr:•senlilr a comp:mhh em todos os seus di

rei los o in trres~;u.;;. c em ~;cu nome demantbr e ser 
deunmludo. v:.~ra 'o que lhe são conferidos }Jlenos 
podnres. 

Art. 17. Ao Secretario compete: 
~) 1.0 L'tvrar as actas das sc.ssões tla Dircctoria, rcdi

~~i.i· e dar destino ú sua correspontlencia, c expedir as 
ordens tJUC .se houverem determinado. 

~ 2. 0 A'tthcuti~ar com a sna assignatura os termos de 
transfercncia de ar.~õcs da eompanhia. 

Ar!. i8. Ao Fiseal compete: 
~ 1.'1 Visitar com frcqncncia a fabriea e o::-; deposilus 

da comp:111 h ia, a li!l1 de Hscalizar a regularidade tlo scr
vi,;o, que de acn)nlo com o Gercn te vroeurarú por todos 
os meios melhorar. 

~ :!." T.·ansmittir ao musmo Get'cnl.e as ordens que 
por seu inter·mc:lio, lhe lJUdra o Presidente communi 
ca t', velando por sua fiel observancia. 

§ 3. 0 Examinar torla a cscripturação da companhia' 
verificar a .$Ua exactidão e a conveniencia do seu syste· 
ma, fazendo que esteja sempre em dia.· 

~ 4. o Instruir a Direetoria do fructo de suas investiga 
çücs, e de quaesquer observações tendentes· a promovuJ 
os interesses da companhia que lhe suggira o Gerente 
ou qualquer outro empregado. 

AI' L. HL Além do pessoa\'illtQM~ 
da falJrica, havcrã os 
df)S : um Gerente, um Engen 

1'.\HTE 11. 
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Art. ~0. lneumhe ao Gerente: 
~ Lu Celc·brar todc1s os contractos llerc~sarios ao 

desenvolvim•·nto c maue.io da fabrica, depois de ~ub
mettido::; á Directoria r~ de serem por elh approvados. 

~ 2.'' Promovc1· a VPiula dos productos da fabrira, Jk~-
qu1z:mdo todos os meios <lc augnH•ntar-lhe a ex tracç5o. 

~ 3. 0 Ter a seu carg·oa l':lÍX<I da companhia, e rero1her 
diariamente as sommas que arrecadar, c se consillera
rem disponíveis, ao b:.tnco que lhe honYer ucsignado a 
I>irectoria. 

~ 1·. 0 Apresentar ao Fiscal nosprimt:iros Ires dia:-; dt· 
cada mez, o balancete resumido da rai:xa a seu ca!',•.;·o 110 
mez Jntcrior e o do scmestn~ Jimio, nos primeiro:-; seis 
uias do subscquente, para serem pr~sentcs ú Hiredoria. 

CAPlTULO Y. 

LllWOSl~iÍE~ GElL\ E~. 

Art. 21. Dos lucros liquidos prorcnicntes das opí·ta
çõrs effectivamente ~..:oncluidas no respectivo semestre:. 
deduzir-se-ha = 

l. o Dez por cento, pelo menos, para fundo de re
serva. 

2. o Drz por cento. divi<lidog em tres partes iguac:-:, 
para comril is~ão dos ti es Directores. 

3. o o. resto para o dividendo semestral. 
Art. 22. O fundo de reserva é exclusivamcnt~ (ksli

n::tdo pnra fazer face ás peruas do capital social, ou p:1ra 
SJhstituil-o. 

Al't. 23. Não se poderá faze1· tlistribuição de dividen
dos. emqu~nto o capital social, de.sfakado em virt.utle 
de perdas, não fór integralmente restabekcido. 

Rio de J:meiro~ 10 de Setembro de 1870 .-José Joa
quim de Lima e Silut ·Sobrinho .-Jeronymo José de JtJes
quita.-JJl. P. FerrcintLagc. 

-···-



F.\:FGUTI\'0. 7H; 

DECRETO N. 45;56- DE 2U DE DEZE~IBRO DE 1870. 

CO!H.:cdc ao vapor S. rice ttc as va 1l:t~e as de paql!~e. 

Att,'nd<'ndo ao que 1\1:' rrpt·csenton a Presidrncia da 
Provineia de S. Paulo, H ·i pot· bem CJnccder ao vapor 
S Vicente, empregado' na navegação entre o porto do 
Hio de Janeiro n o de Iguapo, contraetada pela referida 
Pn~sidcncia com os negociantes Mendes & Lemos, do Rio 
1lr Janeiro~ c Forjar.~.,\ Sã, fl;-a cidade de Santos, as van
tap;mts dL' paquetL>, ontorgarlil~ pelo Dt'ereto n. o r1~iil de 
iO tJ,, Abril do rotTcnle :mno, aos da cmprezn incumbida 
d:t ll:1Vcgaç:io intermediaria alô Santa Catharina. 

João Alfn•<lo Corrêa dt• Oliveira, llo .Meu Conselho. 
~linistro c• Secretario de Est~do dos Negocias do Impe
rio e interinamente da Agricultura, Commcrcio c Ohras 
Pnblic~as, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
ia~io do Hio de .ktneiro. em vinte nove de Dezembro de 
mil oi tocl'ncos e setenta, quadragcsimo nono da In
depcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagC'stade o Imperador. 

Joao Alfredo Corria de Olit,eira . 

. .... 
DECRETO N. ~657- JJE 29 DE DEZK,lBR.O HE 1870 . 

. \niOl'iza o :wgmenLo do'capital da Companhia Intimidade csla
bclec~da llll cidade dol\10 C'"rândé·.- --·-' 

A t tendendo ao qne lle~ré'ú11-n.tt1m 
midade, estabelecida D4~];icJH~dtV 
mrn te ret)resenta · 
media ta Rcsolur.ão ............ ~ .. 
o pa t·ceer da Sec.çã~ 
de Estado, ~xarado 
por bem Conceder 
rrsprctivo capital, emf:ltllu 
H:500$000 cada Uwa ... 'IIUi..,. 
ta tu tos approvados, 
do corrente anno. 



A CTOS DO PODJi:fi 

João Alfredo Con~a de Oliveira, do l\lcu t>>üsellw, 
Ministro e Secreta riu de E.;Lado dos Scp;ocios do Impcrio 
c intcl'inamcnle dos da Agricultura., Commercio c Obras 
Publtcas, a.:-isim o Lenha entendido ,, L!Ça executar. 
Palaei odo Hio Llc .Jancil'o, <'lll Yin!P nore ele Dezemh1 o 
de mil oitoccutu~; o setenta, quadrag·esimo nono da 
Iudrpellllencia ,. do lmpcrio. 

Com a rul_~rit.:.·l d1· Sua Jlagcsl:ldt· u lmperader . 

.fnrlo Alfredo f:orre'a rlr Olireira. 

Senhor .-A Lei de UrcanwHlo H.
0 HiU7 de ~G de Sl'-

1 emln·o tk l8H7, mantl<Hki vig-orar no ex.crricio de 186H ~~ 
1R70 peLt de n. 0 l7r-i0 de 20 do Outubro de 1869, Hxou 
no~ H. 0 ai'!. 8. 0 para illumina~;iio puhlica a qnanti.:l 
de ~;iO:H)9.~280. e 6 D:•errto 1\. 0 .1}i!U dt• 2g de Ahr1 
do cotTentr aniw ahl'in o credito !'Upplcmeatar clrl 
·jo:~:Ol0.\878 para f:1zer face ús tksp:'zas llrste scn if:n. 

Ess:1s quantias, porém, forão insuflicientes p;~ra t:tr•:; 
dcspczas, que se eleYãO :l üRü: nos,;.u:~:} por serem os ID
gamcntos á Companhia de illuminação a g·az rl'aliz::U.cs 
segundo o padrão monetario de 4/WOO por oitava tle ouro 
tle 22 quilate.;;, como dispõe a eondiçãü 'lO do conlracto 
tlo 11 tlc .Março de i8~H; c não era possível no referido 
mcz de Abril prever o cambio. 

E' pois indispcnsaycl rccoiTCl' de noYo ao meio faclll.l
lado no art. 12 da Lei n. 'l H77 de O de Sctcmhrn 
de 1862. 

A' Yista do c~pendido tenho a hom:a de apre~clli:J.r ú 
assignatura de '~0ssa ~flgestadc lmperbl o Decreto 
junto, que autoriza na fórma do art. !1. 0

, ~ 2. o da Lri 
n." tiS9 de 9 de Setembro de l8ij0~ c como art. 12 da dP 
n. o H71 j:í. citada, a abertura do outro credito supplc
mentar, na importancia de 7>i·28tS775_, justificado 11:1 
tlemonstração igualmente junta, a fim de cobrir as <lf'~
pczas com a verha illuminação publica pertenccnle ao 
f''\Crcieio de 1869 a Ht70. · 

Sou, Senho1·, com o mais profundo rcspci to, de Vossa 
1\bgestadc Imperial, subdito fiel e reverente. -João 
Alfredo Corrêa de Olit'eira. 



E\Et:UTI\0. 

DECHE ru N. 1ü~8-nE 29 nr: nEZEiHnHo nE 1870 . 

• \ brc au :\lin;stel'io tla AgTit:llltUI':l, Commercio c Obras Publicas 
IIO\u cred.Lo supplemeal:tl' ua iru(lortancia ue 7:428H77:S, para 
col.H·ir. as de~pt~zas i\~-iTãs"'pcla rcriJa -IIfu111in~~:ão publica
do e:.;t'tTidu 1!1~ ll:·l:i\l a 11fí0. 

::l:~udo Íll"·ltl'licienlt_•~a lfuaulia'vulada Hu ~ 9.'', art. 8. o 

ua L~· i d!' Ürl;alllC!llO 11. t) 1~U7 de :!li de Setembro ue J8ü7, 
mandada VÍ!!Ol'al' 110 C\t'l'cicio ue 18UU a 1870 pela de 
H.'' 17;)0 de :!Ode Ont.u_!Jro de WO!J; 11e bem a:-;sim a de que 
L r a ta o Hene f u 11. u H:H 9 de ~K d c~ .\hr i l tlo prcscn te nnno: 
Hei pql' lJi'lil 1 11~1 fúrnu du ~ :!.". a1·t. ~.u da Lei H. 0 ~)~{} 
do!Jdt• S(·t~·mln·u dr -u-::io ,. do art. 1~ d;1 dt• 11." Jf77 d(• 
!J dt~ St•lrmhro dr J8fi2. Ahrir ao 1\lini~lnio tl:l Agricu!
ltJJ·;t, C·HnnwtTio P Ohra~ f>,!ldk;t..; 110\0 credilo supple
*i'Jl ta r· na importunt:ia de 7: 'dH:~77G~ para cobrir as de~
p1'zas pela verb:! -lllumina•:ão publica---, pertenccnlt~ 
ao refurido ü\et'l'i;:io~~·omil :-;c Yl'\ ci:J demonstra~~ão junt:-~: 
tlllHlo-~edislo coniH•rimcnlo ~\0 poder lcgislatiYo na sua 
pl'ox i ma rcuniJo. 

João Alfrc•do C'HTêa de Olh ~~ira, do ~ku Conselho, l\Ii
ni~lt·o c St'LTdario de E..;taclo dos Negocius do lmperio e 
inll'l'ill'' dos da A'..(Tintll.ut·a, Commereio e Obras Pu
hlica.;. assim u teHha entendido e fM~a executar. Pa
laeio Jo Hio de Janeiro, em vinte nov(:dc Dezembro de 
mil oitocentos c setenta, quatlragcsimo nono da In
dr,pi'Hdl'neia e elo lmpel'io. 

Com :1 rubrica(}(~ Sua 1\hgr~tade o Imperador. 

João Alfredo 



\t .. TtH fltl [•llDf.l: 

ne~n:onsotra-:ào ti:~ t!e"'pt"za com a verba-llluminaÇ:\o lHl• 
bhea-llo exm•cae10 dt~ ·HHl·Jt-tS7U, a ttllC se l't~fcre o 
dect•cto desta dara. 

~ 9 ° AnT. 8.\J DA LEI 
N. 1J07 OE 21) LH. SE· 
TFMBI\0 nF. Hiü7, 

lllnminn~ão a gaz. 

l
·.JnJhq, •.• , 18 7/g 

,., ' • Agoslo •••• ,t~ t,,. 
'2. 1 ; ::--l'tt•mhro . Hl 1 1~ 
::= • \ 00 Outubro •. 19 
2..~ • ~membro. 19 :; g 
"-' ~ , llezcmhro. UJ "· s 

~~(/ 
"'=l • 

~ =. ;;_ I" 
. 00 

,~ 

1 Janeiro ... ,1!) 7/s 
lFe\creiro .. W 7Js 
'.\larço ..... ~I 3/t~ 

(

,\hril. ..... !2.í 
Maio ..... 2t 5fs 
.Junho •••. 21 7,s 

l
, Julho ••••• 

' 

· \gosto ..•• 
; Sl'tfmbro. 

õ 'IJ Outubro •• 
~l: • .'llo\t·mbro. 
::::-:::; Uczeml,Jt·o. 

1s 5/s 
1 u t/t,. 
19 t;g 
19 5fs 
19 :>;8 
19 7.8 

COXSUMO. 

h. m. 
1.71i~.351,Hj 
1.tl,,!). ':.!0!1,~~ 
l.fr't:{,\13i~,f~~ 
1. íSi. :!li8,é:ll 

: 1. :;~~::· ~~:~' p 
l.J,l-.01,),1 

1. :;G:,. 052, S 
1.302.3Hi, 
I • &51. ·lfli ,;) 
t.:.~~n.:wo,:: 
1. iH .70G,-l 
1.727 ,\J\JS. 

'27 . .1(,0 p. c 
26.800 
18.400 
9.600 
8.700 
S.6QO 

4 

2 
4 
(i 

2 
o 
4 

·~~ 
E;:,~ (Janeiro ... 1!17/s 8.900 
.::~;~ · FeYerciro . 19 7' 8 S.tiOO 
,;:, ~ ~ . :\lan~o .... :21 3J4 11.500 
..-;;:,. ·oo(:\brit ...... 24 10.100 

~ ~I aio •••.• 2!! 5/s 11.800 
_Junho ..... ,'27 7j8 10.900 

Com os vencimentos do -acendedor desta 
i li tunioaçfio ..•••...•..••...•••...•..•• 

lmportancia com a remoção de combus~o
n·s de. uns para outros pontos, c \'al'Hb 
desprzas.... . • • • . • . • • • • • • • . ••••••••• 

Dita do consumo de ga·t pelos ~O combus 
tores uo jat·t.lim da praça da Constituição 

lllumiua~âo a azeilc. 
Vt~nr.imcntos dos empl'cgatlos •••••••.••.•• 
Dcspr.za com o scniço desta illuminação ..•• 

Credito ela. lei ••••••.•.••.••..•••.•.••••. 
Dito do Decreto u.o 4519 de 28 de Abril de 1870 

Deficit .....•. ~ •...••••••••• 

pA(;,\MEl'iTO 

SI:!;J \()O O~ 

C.\11BIOS. 

JÜ ::!li~ ti\[,1 
49 ~!);1$027 1 

fJO 069~108 
47 7tiU$0G9 
5t 001$607 
H ... 80J5í.'> 
&ti 1008ltltl 
57 5!)uS76U 

316~5% 
3001'/7:!1 
207$~09 
IOU$16t 
9587J:? 
tla64tii 

B6S721> 
tl3Híü.l 

114~:!0ti 
~llljUOO 

112Sü54 
107Hü26 

&o&aooo 

........... 

........... 

ü::.>toaooo 
7:6~6ntiati 

570: 1&98280 
103: 02U/lt17 i! 

··········· 

TOT.\L. 

661 :065$R1r 

'2:2HfiW•H 

1:720~6&0 

1: 38tH7rd 

. 
14:19GH636 

o oU: vOt!8\.13:$ 

G73: 180!1158 

7: 428~77[} 
-

P;Jiacio da Rio de Janeiro , em 29 de Dezembro uc 1870. -João 
.-tl{redo Corrêa de Oliveira. 



EXECUTIVO. 719 

s:~llllOl'. -A Lei tle Ül'C'HHCnto n.'' Hi07 de 2o de Se
tC11l1H'O de 18{)7, manrla(la vigorar 110 CXCfCicio de 
18t19-187U pela tle n.o 1750 fle 20 de Ouluh!·o. de .1869~ 
fi\ou no al't. 8. o para as despt~Z1~ do .Mmtsteno da 
Agricultur:L Commercio e Obras Publicas: 

~ 1. I) A quantia de wo:ooo,~ooo. 
~ ;j o A de 10:00').~000. 
~ Uj. A r1c 2:11:000~000. 
~ ~11. A d n so:oootmoo. 
Mu;-;ôo n:;cional, R:~~ooo. 

E:-;tas t{Uantía:-., por(~m, rorão in..;uJli~ienles para os l't.\S• 

pectivos serviços. 
Yerilica-sc o deficit: 
Du 10:7H1S3í0 no ~ 1.", vedn-Senelaria tle Es· 

lado-, proveniente tla compra tlt~ livros e de impres
:->ões, inclusive a <lo re!atorio apresentado á Assembléa 
Geral. 

D.~ 2: t;j3b5~7 no § 5. "~ verba-Eventuaes-, prove
niente de serviços com a ultima exposição de productos 
i mlustriacs c agTicolas em Hamburgo. 

De 109:093 1~260 no~ Hi, verba -Telegraphos-, pro
vr'nicntc do prolon~·amcnto das linhas tçlegraphica~, e 
col!:-;oqnenlc despeza com o pessoal e material deste 
SI' I'\ iço; c bem ~c;sim da rcconstrucção de linhas autori
zada por este l\Iinistcrio. 

A ronda dos lelegraphos elevou·sc a U2:0l8~200, 
sendo de scr·viço publico e não crbratlo em dinheiro 
~~ :612~200~ c !:l0:37Uh000 dos tclegramma~ expedidos 
por p:1rticulat·es. · 

. De 9:9()9,)810 no § 17, verb:t-Catechesé e civilisação 
de índios-~ proveniente da vinda á cs~a Córte de alguns 
dos mesmos imlios, aos quaes se concedêrão brindes c 
passagens; fazendo-se outras despezas. . 
. DJ 8~~~33í na verba-Musê(} nacional-, proveniente 
da colloca(:ão do encanamento de gaz para illnminar-sc 
a frente do respectivo edificio nos dias de festa nacio
Jwl, o do consumo do ·referido gaz. 

Sendo lle necessidade lancar mão do recurso facultado 
110 art. 1!J tla Lei n. 0 H.77 de 9 de Setembro de t.862, 
lenho a honra de apresentar a Vossa Magestade Impe
rial o Decreto junto, que autoriza o :Ministerio da Agri-
cultura, Cornmercio e Obras Publicas para applicar ~~~AR 
d?~pezas, ~l0s l~~~c.ionados p<~ragra~llO_s a qna · :::4.~" · 
LJ.,. 77G~2.lL tu ,tda das sobras, ILl tmport r~~ -

• ~"fS 
~ ,_ 

Q:--. 



7':!0 \i_.'rt ~:... !J( I l'OP! 1\ 

::!88:8~)06\181., c que se \Crilir<lu Jtu ~ l:J, art. ~.o da Lei 
rlc Orcamcnto, pertcncenl•_\ ao t'\erGido de •18fi\)-l870. 
cnmo consta da dcmoH~t.ro•.::ío e ta!Jl'lla inclusa~. 

Snu, Sen t10r, com o mais profuw \:) respei lo, de Yo';s:t 
"agw;t:Hll\ llll!l!'rial suiJdi'" fil'l r~ ,·:·v•~rente.- .lotT'! ;1/
(rctlo l:orn:a tlc Olir!'il't!. 

Attlo• i;.;t_ o ~li11isterio da ,\::ric,dlul.l, Co!n:ncrci'J e n!Jra:; l'u
hlicas para <lf!plical' á~ de::pt!'ilS d~ \:tl'ia~ ver!Jas udtdelltCS 
!lo e~crdeio de 1Sl)\)-!Si0, a 'fll<tlllia tlc 132:716$2\ll, rc3Ul
tautc ih so!Jr:• I[Ut: St' '"ri:\:·• "'' <:; l.l. :~rt. 8° 1b r•·'·i""·tila 

Lei ri:: ()!'1_':\lll<.'llltl. 

:-;,•wlo itl;;ullicieill•'S :1: •i::.;~tlí:ls \Ota<las Itll·; ~~ 1.". 
;).", !:'i c ·17, art.~-" 11:1. L•·i d·· Un:amcnto n." Hi'l7 Llc ;!G 
de S•~teml11·o dP 18(i7, il!<lltd:;:l.l Yi~ur:tl' no •·xen:irio dn 
·lSGI.l--1870 JWh de n.· !.í:i'J dt' :2() de Outnl1ro fl,• ·18Gtl., 
·~ k·m iiSSilll a flUI~ rui ('(II'Si"ililtll para (I ;'Jiu.l\) Na
ci·lllal du:·;~ult• o ll!l':'lltt•''.,,'l',·icio :. Tt'nrlo Oll' ido o Mru 
Con;••liwd•~ 1\lini,tru:-; :. e dt• ,. 1:tfu;·tnid:1de rnn1 o art.l3 
da L:·i 11." ll ii de H d•· :; ·lt•:tilll'fl d: i8ti:2: li ·i P'JI' b:·rn 
Autorizar o Mitti"lcri•l d:~ \:·t·i,·ulturn, Cotllllt:'r•:io e 
OIJt·:.; l'tthlicas Jlll'<l ::j•tdi:· ::· :·,, rdcritb,. ti•''Pt za;; a 
qu·tttlia de i:l':2:7í\i.·::!'l!. !irad 1 d:1 suhra qtte s:• \t:l'i
fica no ~ t:J, ar L. ~l." d' 1 :'::pcdiYa Lei de On;:i!lWiilO, 
como 1 mio se n\ da laln•lla ~~ d••mo:tsl.ração junt.1::: Llan
do-,;<1 disto •·o!Jitt'IIÍIII'''''" "'' !'od1'1' Legislai i1" 1111 sua 
Jll'O\ i ma r•:uuiJo . 

.loão Alft'Utlo Corn'a dt: UI i 1 iJi r a, do Meu Cou~elho, 
Ministro e S1•r:retariu 1l1: E'latlo do' Negocios do Impe
rio c inleritto 1lus da 1\·!Tit:ttltura, Commcrcio e Obras 
Publicas. :t'sim o lt:ldtil t'!tll'tidillo n faça execnlar. Pa
lacio do Hio de Janeiro. l'm vinle no~ de Uezembro 
de mil oilocento'' c sclt'llla, '!'1~\dragesímo nono da In
•lnpcndenl'iél ,. do Inqwt ;,. 



Demonstracão dr/,(le.iPCM com as verbas dos~§ L•, ü.•, .15 n t 7 
art. 8. • da Lei do Ol'fumrnto para o ex r r ciclo de 18ti9 -1870, 
inclusive a rubrica -M11sêo nacional-; bem como dos deficits 
que nel!ns .~e rrri(láio ,. a q11e .çl' r~'[~'1'e n derrpfn rlrsfa 
da h. 

\T\'fkló', 

~ L o 

lwprH·taneia da flesp~za pt>la 
verh•- ~~errtnri·l tlí• l·:ot1d!•--, 
'-.l""lltli): 

1 :oro o Jl~·ssu:d. . • . . . • ...•.•. 
!llijectos par:.~ o expedinnto, 

Cilm(Jra Oc) livros e impr•~s,õcs, 
i111~lnsive a dv mlatorio ...••.•. 

il''P'~zc; c; J1l i tvl:. • ..... 

1 :r(~.l i \•1 , !~ I .. i ......... . 

~ ~;,' 

lmportau:iJ. da tl<:~p·za p.-1• 
\'diJ~l-EVcU\tl~'::S- .• :'CIHIO. 

Com t!ivers:~c ~··at:li:~nr·(ir•:: -.;. 
u·aordinnrias I' 'mbstitnll'l)l'; (\1~ 
.•mprcgatL.J~ •........... : ..... . 

t:orn serviçt:s da ultima r\.po~i· 
r:~ o de llnmbnr~o ............. . 

Pn ssngrns cmH·edidas a em pn·· 
;;a dos deste l\1 inisteriP, e ontr:~:; 
~t~'SPPZ3S itnpr('Yi-.tH~ .......... . 

Cr1~,; il·J ela l·i ..... 

~ l::í. 
lmportaucí~ t.l~ de~!Juza IJI.'Í:J 

Yl~rba-Tulegraphu~-, :'eiHlú : 
Com o pe~s:l:.d e uutrü:; ~J·tus 

'~tisfeítos na CtJrte ............ . 
Distribuído ús Provind~s .... . 
t:rorlitos destmados a eneom

mnn!lls !l0 úbjectos par~ o H''· 
p"etivo servit~o. iUt'ltl.:tVf' a' tltf· 
f:·rilnt::a' rlt ;·:Í111hio .......... .. 

1'4!1 r r ~~. 

:B.:l't(iN120 
~: \fH53lfi 

HiO: í Hi~3~ O 
trífl: ooo .~o o o 

h: U:i38fi"í 
tn· :toor:ono 

~tJ8:!)2~t,2't t 
1 '•: li21 ::rt !li 

:na:O!l\li!21ilt 

llt•fkit: 

!O· 71 :;:;.:';11 

". f :;:1 ::."i'J 7 

::!:IO:OfltltOit! IM i1'l>IC~iid 

1tl 



§ 17. 
lmportaucia da de~prza pela 

verba ~ Catecb~se e eivilisação . 
de mdios-, sen 10: 

Cnm o qne f,d p~go na r.ôrtett. !:988F.8!~ 
Creditas di~tribu i·tos ás PruVIb· 

rias, c·outras despezas ...... ~... 86:fl7t;;Oil0 

Credito da I·· i .... 

:Mmi~.) nar+wal. 
Importanr.in d:t rle~pP7.:.1. pnr <·q. 

\a verba~ sendo : 
Com o pcsso:1l ....••......... 
(}astos divci:;o~ .••.•••..•••.. 
Eneam nHoto do gaz para illn-

minar-ç;e a freotf'do edifh~io. e 
c)nsu.mo do mesní()·gáz ......•.. 

~!}: Qiifl.~-~10 

. .-·~~uno::ill;:o 

:i: HH'1i)~ôH 
t :t)'.'~W;'ZO 

'I'ote~I... t3~:776S!HI 

Palacio do R in d~ Janr~iro, Pt,U..~H. d•• nrz•·m l1rll dt' 1870.
Jníi(} Al(redn Corrêa de Olit~eM. 

1:abella dos rl~fiéit~ q1ü se veriftcãf) n_a:; t'e'i'ba$ abaixo tl8clq· 
rada.~. corutc&tl.tes (l,J dPmonstrap'io jftnt.J, e pcrterrc.entes. ao 
txcrcicio de t8ti9 -ta-70 . ... 
§ L~ Sccr.•taria de E'tado ................ . 
§ 5o Eveotuaes •.....••..••••• · •••• ~ .• ·. • 
§J5. Tele~raf)hos ..•.....•.•• •.· •. ~ ...... .. 
~ f7. Caledlt>SA e civiltsação d-e ·índios ... . 
Musêo nar·i·Jll<' l .••••.•... ·~ •••• · •••....••• 

·Tola) .••• ,.,. 

to: 7 tã,'H~O 
i: ttHI$:>4.1 

t09:0998~60 
9:9:,9~1'410 
~~3J4 

___. _ ...... _·-
t 3'-t: t7-6JI9l 

Para faur f<1ce a e~te drficit se tem de tirar igual qna-ulh 
do§ f3. art. 8.0 da resyeettva Lei de Orçamento, que lftrn t"'· 
bra~ suficientes. - · , 

Palacio do Rio de JanPiro, eiD:-~9 de Drz~mhro.dc !810.-
Joào Al{r_çdo r...orrPa de Oliveira. · · 

····-
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DECRETO N. 46GO-n~ :JO nE nEZEilmno nr. 18j0. 

1\larca o onlen:ulo :mnua1 do' l'.I.OmílLor l'nblico da Comarca 
tle Buiqnc; na Província de i'ernãnibüco. 

Boi por lH'm Drcrrtar o seguinte: 
Artigo u nico. O Promotor. Publico da Comarca ue 

Ruiqne, ultimamente creada na Província de Pernam
Jmco, Yrnccr:i o orl\•lílado annual de 8005000. 

O Barão da~ Trc~ Bar-., Conselheiro de E~tarlo, Sena
dor uo hnpcrio e .Mini~ro e Secretario de E~tado dos 
N egocios ela Justiça, a~~im o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do .Rio de Janeiro, em trinta de Dezembro 
de mií oitocento~ c ~etent.a, quadragesimo nono da In
dt~pendcncia c do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperallor. 

JJarfio da'S·T'ftts Barras·. 

' 'DECRETO N. 46Gl-DE 30 DE DEZEMBfiO DE_ 18'10. 

Declara de primeira cntr:mcia a ... <;emâr~ ile n~t(ruê, ul~ima.
mcuLe creada ua Pro\'incia dl5 ern~n1 uco; 

1Hei por bem Decretar o segmnte: 
~ 1'Arligo uni co. Fica decla rada:~ft·Jp.nimei~a en.W~q_cia 

a "''Comarca de Buique.,. ultimam~Ul:~~ ·4readatpel:t J.~ei 
n:o 956 da Assemb1éa;:Lcgislativad:la "Rr~v,inGia de,Per
na inbtitó ·. · · 

O Barão .das Trts Battas~ CÓnséTheiro,de Estado, Se
nador do Imperio e Ministro e Setretario de Estado. ·dos· 
Negocios da Justiça, assim'ó"tehha etrtendido·~fa~ e:xe
cutar. Palacio do Ria de Ja·neiro, ~rn trint:ute·Dew.mluto 
lle mil oitocmitos e setenta, qua<lragesimo. nono da In-
dcpendencia c do Imperio. -~ ..... -..-----~~ ...... 

~-..t~l+ARA J 
<:)cl 

"'l-J 
. ,~<cJ~ 

nS'::l .A 



ACTO~ DO ~pDER 

DECRETO N •. li66i i\.- DE 31 DE DE~P.III~RO DE !870. 

Orça a receita e fixa a despeza d:f Camara. 1\lunicip<d da Côrtc 
para o anno-.d.e 1871. 

H ri por bem, do conformidade com o disposto no 
art. 23 da Lei n. o t08 de ~6 de l\laio de 18~0, approvar e 
mand~r qne se exrcutc, pela maneira abaixo declarada, 
o Orçamento da Illma. Cama r~ . .Municipal para o •anno 
de iR7L 

Receita. 

A~t. 1.'0 E' orçada a receita para o anno a que se re
fere o presente Decreto na quantia de 798:870~!99, a· 
sal)er: 

§ l. o Imposto no consumo de aguar-
dente •........••.••.•. · .. ·.·······•• 

§ 2. o Dito sobre vinhos, licores e 
mais bebidas espirituosas ..........•.. 

§ 3. o Di to de policia .............. . 
§ 4. o Dito sobre seges, carros, carro-

ças, etc ..................•.....•.... 
§ ã. o Fóros de terrenos da cama r a ... 
~ 6. o Ditos ditos de marinhas c man-

gues .. ~ .............•...... ·········· 
§ 7. o Ditos de armazens .•...•..•... 
§ 8. o Ditos de tavernas... . • . . • . .. 
§ 9. o Ditos de carroças .•.....•.•..• 
§ 10. Ditos de .carros •........••..• 
§ i l. Ditos· de quitanda ..•...... ·• .. 
§ 1.2. Laudemios de ter.renos · da Ca-

ma r a .•.•.•••.••.•••........••.• ·• ••• 
§ 13. Ditos de ditos de ma:çin,-àa.s e 

mangues ...•....•.•.........•..•...• 
§ 14. Rendimento do mdadouro, in

clusive a matança de porcos, ca,rnet-
ros, etc .....•........................ • 

~ Ui. Dito de talhos fóra da cidade .• 
§ !6. Dito da praça do Mercado.~ ....• 
§ !7. Dito de aferições e carimbos de 

carrGs, carroças, etc ...... : ..•....... , 
§ 18. Emolumentos de alvarás de ca.:-

sas de negocio, etc .................. . 
~ 19. Premios de deposHos .....•... 

74::596~2lõ 

67:264~0~6 
22:025~77:1 

121:787~409 
4:515~010 

t:65ta52t 
2:505,066 
t:W7~360 
~:2688800 

12318W 
t5'0~0 

3~:49~1443 

30:000~000 

!00:0008000 
1$ 

!14:8711000 

20:4668666 



EXECUTIVO. 

~ 20.Waxal_,. a venda do peixe 
pela ci~ •..•.•....................• 

.§ 2-ta;.ta fSdte naturalisações ..... . 
~ ~~.dJI.dl'as ·pôr infracção de pos-

turas ..... "\" .................................... . 
3 2f. l>itas }J~liciaes .............. . 
.§ 2-\. Indemrdsações de reparos de 

calçadas ....•. ·'• .................... . 
~ ~fi •. Ditas p,()r medições de terrenos 

de lll3ranhas ........................... . 
§ 26. Licentas.para festividades .... . 
3 27. Ditai. a masca t~~ ••. · .••....•.• 
~ JS. Diws a.despachantes ......... . 
~ :.29. A-ueis de proprios muni-

cip&~. ~• ............................. . 
~ '3<h LQQa~ de terrenos para toldos 

vo~Ces .... praças c mata. douros .....• 
I 11 ÃrraJD.ataçõcs de terrenos de 

ma ................................. . 
I 31, lnvestiduras de terrenos ganhos 

em arrtaamen tos ..................... . 
I 33. A.truações ................... ~ 
~ 3~. Behtuições e reposições .... . 
§ 3iJ. Cobrança da divida activa •.... s 36. Juros de a polices .•.....•..•. 
§ 37. Producto de generos vendidos. 
§ 38. Donativos ................... . 
§ 39. Custas ......... ~ ••• ; ........ . 
3 40. Joias por medição dé terrenos 

no Realengo em Campo Grande ....•... 
§ 4t. Mui tas impostas a empreiteiros. 
~ 42. Produclo de arremataqão d~. 

terrenos áevolutos no mangue da oi.dade 
nova . ............................... . 

§ 43. Saldo do exercício anterior 
(prova vel) ••......•....•..••••.•.••.••. 

Despeza. 

725 

aosooo 
132$666 

18:832#301 
16: 538~73~-

10:490,5737 

20~266 
!58~666 

16:658~000 
üs3n333 

48Ó~OOO 

10:000#000 

ll :Oãt~H t 

266~093 
1.:367$196 
t:QP6~104 
3:7!3~495 
3:804~000 

1$ 

" IJ 

I 
õ76p666 

IJ 

iO:ooosooo 

·Art. 2. o E' fixada a despeza. par.a o referido anno na 
quantia de 785:827~456~ a saber : 

§ L o Secretaria ............... ~~:~·_- .. · · 2't: · 
§ 2. o Contadoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .,..,., ....... .. 
~ 3. o Thesoureiro, escrivão, advoga~ ~ 

d.o e proturador, de conformidade com. ~~ 

f/~· 
lc:c ... 

:::.-:1 



7'21i .\CTOS IJO I'01H:n 

a di _ N,,_·:w do art. :L" do Def'rdy 
11." 1-1 '1 .it' :2!1 de Vezt·mhro de HiUU •... 

.~ r, .. '' llirt·t·tori<t dt~ obras .•...•. .' .• 
~ ;;." Fi:-;~·;w..; e ~·uardas .•••...•••.. 
~ {;.o 1'!:t t:ulurJ ro .. .................... , 
~ 7." Ap<.~enl;u!us .••.••. : .••.....•. 
~ .~.:." Fr';rv . .; de LC'rreu.os occllp:ulo: 

jll'l:t Catnarp ...•.........•..•......... 
~ U . " () i f r e n; rlt e~ u I 'r a . ..; : 
(~:dt;a men to.;. • . . . . . • . ~()J..: HJO;)OflO 
Cottserv:ll'.:iu n md!w- · 

r:tntento ~~~~-c:.;tradas.. .. tiO:OOO.MlOD 
l'lanl i o, t:ousvna.ç;io ~~ 

Jllt~lliu!·a llii'J! lo de [Ti:.;M;aS. 
Afl'rro:.; ('. desatnr·us-.. 
Potllc•s e ptmtlll~ões· .• 
C:'tt•s e nwra lha;:; ..•.• 
Cuu·.;tniGrCw da escola 

JlliiiiÍ•:ip:d ·tle S. Sebas
Li~io, sendo 't :UOO:) p:tra 
i ndernnis:u;Jo pu r ai Lt~ra
';:1o JJO vlauo do t•tli lirio, 
:!:): ouo,~ par a ajard inr~l
IJll)ll[O d;t t'rcu LI', grades e 
,, c q 1 tis i ( :t o d t ~ w u h i I i a ~ e 
~j I ::;:;:;.'.:no fi:t r a o q tw 
resta p·~~·ar d:t import:tn-
::i:r de DJ: (1{)!).~, {lO!' IJlle 

foi co11 tn e! :!tia a obra .. 
Olll·as du m:tt:ulouro, 

lt~d111.ido do ;:ll:-;to d<~ 
:;:;: !:)()) :t Íl!ljHJl'tauri:t 
,:,~ I;i:o'!.:;,~(j'd) qun st~ pa
gull 110 t~\en·icio d,~ ltl70 

CuHt;erLo.; J:• pruprio.s 
Jllllllicipat~~ ........... . 

..AIJ•'rlur:.t ~~ :llar~.:tmelt-
to dt~ r11a.s ....... · ..•... 

Di la da Ll'-!ô:t de Hu-
dri~u de Fn·Íta:-; ...... , 

C n t i I it' a c ;I o :.t o t' ll f' a r ~ 
l'i',!~adu do [l~l.~<llllClllü tL!S 

:w: 000;)01 )0 
~~: ( )(J().)( I( I() 

ti: 1101 hl Hm 
':!ri :.ooo .)uoo 

~0:()00~~(}{)() 

U: OI )0 ;)OOt) 

{;00;)000 

,, . .,.i" ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . GOO,)OOO 
~ lO. ~\tnortiza(::lo tb divida p:t~~iva 
~ 11. C11~l~i:-i a que t":'Lt sujeitu u 

I'() f t' I~ I :J !l 'l j (' j [ 1;tJ •.•.•..•••••.•• , •••• , 

, ~ .~ -~ • u •' li L',:~~ ' i I ttli! • i: l (_'S. , •• , , , , , •• , 

1:;: r;yr, ;),'-.:U l 
·I ' ::lu í.>UOO 
;J:.: :;(il ,.:~0()0 
11: í:\\l.~riOO 

~:: ti(i7;>::u:,; 

.'j~.\().li) 

.1!H: o:m,:noo 
:Jo : uoo y ){JU 

;):000/l()()O 
~:UUO~OOO 



EX ECliTI \.0. 

•-; (~ l't'J)():-;it~(Ít~;' •••••• 

t~ a c tas~ .IJal:uu_;o:-;, 
Jl'C:IIflt'· • • • • • • • • • · ·: • • • • • 

~ Hi. · . .,, 1) ··.L\1 .. , l'apel, livros lu-
dtt:o::tve o t sso·\\.do:-:ervi•;o .. : ..... . 
~. '1·1;. Li !li ·za 1.· irrigar;.;lo da r idade, 

727 

'· ~''l)dOO 
~, 

7: 800;)000 

1 O: 000 ,,)OUO 

:d; I :1; i',. ad n·dli;:.; trarlor c fei turcs.. . . • . 110: 000.;)000 
.~ 17. !·>>'~~ ·l taaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . i O: 000,)000 
Art. ;~." F irão annttllados, por nao se ti~ r veriliraúu 

loda a dt!S[H~za :uttoriz:1da dt•ntro do allllO linancniro 
dt• JB7o, o:-> sa Idos de 1: ],0Ni):1.10 do eretl i to <k 'i~>:f)006000 
:llll'rto Jltdo Jkcrdu H." r.~,;iíO tlu 1~ du Junho do anno 
Jn:->:->:tdo fnl'a as obras da escola HllllliCipal, e o de 
:10: ww~::tiO do tlt' ~}:}: t;;o,)ODO eottn~ido pelo de lt. LI .lj,;"j]'t, 
de ~O dt~ A~t1,;to do dito a uno nara as do watadouro 
(:1rts. lO e 1'!. do Hcrrdo 11." :}:HJU de :a de JJczeutbru lle 
iS~iS). 

ArL. !J:.o FicJo revo~"aLh-; as úisposit'Õt~s em cou-
lrariv. "' · 

.lt~:to Alfrndu Corrt•:t dt• Oliveira, ~l:1 Mí't! CtJJtSt~lho, 
Mini..;tru e SL·crdario dt~ E,;r.adu du~j Nf'.~·rH:iu:; do Impt~
rio, as;-;im u lt~Hit:t eni.Pntlillu ~~faca 1'\.t'Cltlar. P:ll:1CÍO 
d" l~io de J:uwtrt), 1'111 trinta e um.de Dt~z,~muro de mil 
l[(,. :nlos u sdeula, qttadra~·csi'llU IJU!lO da Imlqwu

dt~llt"i:t ~~ du Impcriu. ,.,.,. .. ~ 
Com a rulni~·~~ de Stt:l 3Ll.'-~Csl:tdu o Impcr ot;~)\ .\ :? l 

/ ,' ~~:~. <~ 
Jo1iu .J/j'rcdu Corre'a dq ... ~~'rint. 

~( 
.~ r r_·, 
\ 

-~~·..,..._..._ "l..~ 
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