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N. 55!9. -AGIUCULTURA.-Decrelo de 7 de Janeiro de
!87i.- Approva tres artigos additivos aos estatutos da Companhia de Transportes Marítimos
approvados pelo Decreto n. 0 i9IIS de j9 de Maio
de l87!........................................
t
N. ISIS~.- GUERRA.- Decreto de 7 de Janeiro de !874..Fixa o numero de peças de fardamento que
devem receber em cada anno os aprendizes artillces dos Arsenaes de Guerra • • • • . . . • . • . • . . . .
i
N. õ52t. - IMPERIO.- Decreto de 7 de Janeiro de t87l.Revoga a disposiça.o do art. l3 do Decreto n. o <1.&.68
do t. o de Fevereiro de 1870, e restabelec~_as_ .,...__
dos arts. 79 do Regulamento de 17 ~~reiro · - · ~
de 1~, e 3. 0 doDecreton.•!8!33,{{Q_),~õé'.ke!ll C,1•1ft ~
vere1ro de 186!, na parte r~la~a ,af\ li_IUI'RIY ffas
' . .t9_
materias qur- constituem o J:$0 \all sciencias
-<f
na1m;H'' no Imperial Co!IP ~~·1>edro 11.,...
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N. 5523 (")-l\IAHINIIA . - Deerdo rk 7 dr• .l;uteiro de líli~.
Allrra a Talwlla qur~ aeo111panha o llccreto
n. 0 30M de 23 de l\tarço dl' 1863. c o rfisposlo
no de n. 0 3~6,~ de f2 rle Abnl rlr f86tl . so!Jrc
forncciJIH~II tos de d i\·r·rsos o!Jjcctos precisos its
prar;as do Batalhão Nanl,................... .
N. 5524.- AtilUCULTUHA.-Ilr~neto de 7 dr~ Jancim ri!:
1874.- Autoriza a no,·ar·ão rio con!raclo er~lr'
!Jrado ro111 o Hac!Jarel llrinto José da Costa para
introdurr::1o e cstahelcr·iturnto de colonos.....
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N. 5525.- AGIIICFLTUHA.-Ilrr.rrfo de 7 de Janrirn dr~
f8i4.- Approl'a o :rcr·ill·do celchrado ern ô ri<'
Novomhro de f873, Pntrn o Gorcntn lntpcrial
c a Cotnpanhia da cslrarla tlfJ fr•rro dr Santos

a JundiaJJy....................................

H

N. 5026.-AGIUCFLTUT\A. -líf'ITI'lo de fi rir Janl'iro
de :1874.-Auforiza "11inistl'rio d:t AgTieultnrn,
ContiiJI'rl'io r, Ol1r:t:< l'IIIJiir::ts para npplicar ;i,;
tlrsprz:t.'< rir• Y:t rias n•rl~:t.'< dr•llcir>!ll!'S do rxPrricio de :1872-!8/a :1 'fll;tttf ia de :;32:621,~142. rcsulf:tlll" ria,; ""''";'" d11.'< \~ JIJ e iH, :rrl. S." da
J'l':i[H)diva Lri de Un;:ttllr'nlr>.. .. . . . . .. . ... ... .

2i

N. ;)527. - AGHICrLTlJHA. -llPtTPfn dt~ :17 de .l;llleirn
dt' !874.- Alirc arJ ~linislr'ri" da ,\grit'tillur;t.
Conruterein t' Ollras l'uldir~,;. Ulll credito PXlraortlinarin de cento r' cineornl:r rnntos de rt•is
(fDO:oOO,~OOO) para as tlr•speza;; cottt a Expnsir,<lo
NacionaL e rouJ o rr;;Jwdirn sr•rvi1:o r•m Yirnna
d'Amtria, duranlr' o I'Xt'ITiri·• t!r• :IS73-f87~ ..
N. 5528. - AGHICFLTIJRA -Derreto dr• :17 de Jancim
do :1874. - Appro,·a a itllto\·:rr:ao do contractn
cri••!Jratlo co11r a Crnop:wltia Hrazi!Pira de l'ían)gaçi.lo a Vaji'JL..............................
l'í.
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-GUERRA.- Jlrcrr~lo dr~ fi tlr' Janeiro "" !Hi4.
-Approya o HcgulaiJlcnlo [J<lra <t:i E;;co!a;; do

E.x.erciltl.................. .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
tí530. - JUSTICA .-Decreto de 2i de Jauriro de 187~.
JJeclara "de priJJJrira rntrancia a rolnan'a df'
Santa Cruz rPstanrada nltiJJt:JtiiCJtll' na l'l"tl\'i!lria do Espirilo Santo..........................
N. 5õ3l. - JUST1CA.-Dccrcto de 2i de Janeiro dl' 187<1,.l'llarca o vcneiltlf'lltn annual do Promotor Pnl>liro
da comarea de Santa Cruz, na Provinr~ia doEspirifo Santo....................................
.-- 1\'. tltl32.- IMPEHIO.- Deacto de 2~ dt' JanPiro tlP f874.C:rt•a dez ~escolas puhlicas dl' inslrueçJo primaria,
do primeiro gráo, 110 l\Junicipiu da Côrtc......
N. 5533. -ESTRANGEIROS. -Decrl'!n de 2i
Jaurim
de l.87<1,.- Promulga a Connuç;1o sobre alfrihuições consulares c Hlllllla enlrrga rle tlr>'t'rtorcs, celr!Jrada em 22 dP AIH·it de :1873 rntre
o Brazil c a Gran-llrctanl1a...........
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ti5:lL - AGIUCULTUHA.- llPt;relo de :H de Janl'iro
de :1874.- ConcL'ue ao BaciJarcl Antonio de Paula
l:tautos, prorogat;ão dos prazos fixados nas clausulas que baixaram com o Decreto n." 5187 de
20 de Hezcmbro de :1872, eoncedendo ao mesruo
Hacharrl antoriz~u;:\o (Iara lavrar minas de carváo tlt• pPdra D outros mincr;ws. em suas faZCIHias dPllOJllinadas-Janlim ,, Mineiro-sitas
em S. José do Barreiro, na Provineia de S. Paulo.

N.

89

:>r;:Jt>. - AGIUCULTURA. -Decreto dn 31 de Janeiro
dl' :1874.- Concerte a Miguel Alaili•'l' llaglioni,
privile:,(io por liJ annqo; para fahriear, usar ·~
VP.IIdPr maehill~ts tlc sua illVI~n<:flo para th:scaSt:ar

e limpar t:afú...................................
N. 5:l3ti. -FAZENDA.- D•~crcto uc 3:1 dc Janriro dt: :1874.lJ;i novo Ht•gulamcnlo á Casa da :.\loeda.. .. . . •. • .
N. ;;:;37. - F.\ZI<::'IIIIA.- Deerrlo tk :H ti<' .Janl'iro ele :1874.Esl:i helcct' regras p:tra o'i I'<Ccun;os d:1s tlccisücs
d:ts Hec<'iJcdorias.... . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . • • .
:'i. :;:;3~. - AUH!CULTUH.\ . - Dccrdo de 3:1 de Jaw:iro de
1874.- Concede á Co111panhia que Augusto tia
1\oclta Fragu.<o inwrporar , pri \"ilegio por 50
annos para a I"O!lslnu;t;;lo dr Hllla t•str:ula dn
f<'JT•J l't:O!lOJilÍI::I, IJII<;. parliJtuo do bairro dr:
S. Cltristovao, nPsla Cúrl<', e [nssando pl'l<1 Cidade de Petropolis. 1·:"t lenuinar no lu(.(ar dl'non:in:Hio Agu:ts Claras, na frt•gm·zia tlc S. José
do Hiu Prelo, ntunkipiu da Parahyila do Sul....
1\'.

:i53\l.- Al1HICIJLTFIIA.- Decrl'lo d<' ~H de Janriro dt:
i87'L- Appm1·a a lransferencia qul' :i CompaJtl!ia \\"Pslnn aud Braziliau Tl'lt•graph C01npauy
LiJJJilcd f<'z a T<'l<'gTapil CoJtstnw!ioJJ and ~I:Jin
lPnanct' CoiiJ]>:lll\" Litnilt•d. dos I"OJilr:H·Ios prilllilivatnctt!P rcll'ilratlo.; co111 C:tl'l<h T. Brighl...
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AI:JUClíLTl!IIA.- llPcrl'lo d<; :li ti<' .l:un•iro dl'
lil7-1. -Cillll'l'de privilt•gin, por 10 a unos. :1"
llr. liuillil'l"IJlC Sdmeh de c~p:tlJ<)Ill:l. para ()
llW!hllf:liiii'Jl(O lfllt' uiz ler illVPil[atlu 1\0 appal'PIIJo de n"XIxahir as:-;ucal' da ,·.anlla.... .. .. . . . .. .

121

r\.

1i5H. - AW\ICULTlJIIA.- Decrl'!o d<' 31 tk .la ll<'irn dt;
1874.- Cuwede á Contpauhia- Ceará t:as Cllillpan y Lillli ted - . a u lurizar::lo par a funt·cinn:J r t:
a pprova os respectivos estatutos . . . . . . • . . . . . . . . .

125

N. 1J5i2. -JUSTIÇA.-Dcr.ri'IO de 3 ilc FI'I"<'I"I'iru d<' :18H.Marca os dislridos das frunl<•ir:1s "'" <Jll<' a
l1uarda Nacional klll orgatJiza<Jio esp•••·ial.....

i2ü

N. 55~3. -JUSTH":A.- ll<'<'rdu d<' 3 de Ft;wreirn d<' :1874.ncelara a ordl'JII da suhsl.iluit,::"IO rl'riproea dns
Tahelli;les de uola.s da Cill'l<·. "os Juizes veraulc._
tjUClll tlCII'lil Sl'l"I"ÍL ....••••..•••• ..-. ;·;;........ '"J!ti,

{j~.-~'I;Vtfvc\·\\'JJt'f,fn --.,)

7\. ii;JH. -l'AZENDA. -ll<'<>r<'lo tl<' 7·

18H.-Arldila :Jiglllll:tS di><Jiosit~;~,~\~(i lli'<TI'In
'f111' :11(1nJ'iZII\I .l

illl'OI'!H\(';Jt:;)n''_'t);t ~nl'il'll;,f!f' ;l!liJ..

'
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,
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t-.IJICE JlfJS .\CIIIC>

nyma. 1.k rn~dilo l'l~al-- Tl11' ''"l"'rial Brnilian
Foucier lillliV·d..... .. . . •.. . . . . . . . .•. . . .
!\'. :;WJG. - AGRICOLTUHA.- llet:relo tk 7 •k Ft~vereiro
tle 1874.-Concede ;l Colllpauhia Wt~stcrn awJ
Urazilian Telegraph autorizat;;lo para prolongar
seu cabo suhmarino do Par:i ai•\ ullla das
1.:u yannas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Cn~dil

,'<. i>rH6. - MAHINHA. -Decreto de 7 de

187!~.-

ér,'a

S<'i,.; lugar<'>'

dr

I ~f!

F•·n~reiro

d<)
:1874.- Abre ao Mini ..;terio da Marinha u credito
extraurdinario de 4.õOO:OOOSOOO para or.concr
:ís tlcspezas das verh'l.s- Arscnacs- e -Obrasdo ext>rcieio de 1873-1874.....................
N. ãM7. -MAIUSIJA. -ll,·~rnlo de 7 de Fr\·creiro tlt•
1874.- Autoriza o ncdito supplrlllClllar de
1.2LIO:ooo,~ono para ''' despczas do Minislcrio da
Marinha. nas t·nhrit:as- For•·:t NaYa I - e - DcsJll'zas cxtraonlina.rias ,, PY<'IIfn:t<'s- do 1'\<'l'<'iri"
de 1873-187'~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.''1. fi!íl8. -G!TEHHA. -IJr~<~r·,.fo dt• 7 dP Fevereiro <k
1874.- Autoriza Uln ,.,·,•dito t•xtraordiiw.rio 111!
2. 727:8~2,~02:1 par~ :1s di~SfH'zas do 31inistPrio <1:1
t;uena 110 <'X<'reki11 de 187:!-!Hi~..............
N. r>fil!l.- .J(:STfCA. --Jlradn dl' 7 dn FI'Yerciro ,J,>
l'r:t<:a

1:!7

131>

t:IJol

t'•ll

Curr<'lorPs para "

do CllJlllll<'l'<'iP •h Capital tl:l Provill<'ia

1Jf• Sr•t·giJII'................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t.'.. t
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fifirifl. ·- Gt:EHHA.- IIP<:rrtn d•, f!! til' Fc\·cn'iro d•'
lll7'L-I\•·slall••l•·r:l' :J; Cnrs"s !In illf:JIIIaria ~~ r.arallaria 11a l'ro\~inri;t do Hiu lira11rk do Sul....

!~1

N.

rm;a.- ESTHANI;IWlO::. ·- ll<•t:rl'!o d•: 20 de

Fn·cn~im

"" IR71-.-I'roroga por ntai.< S<'is lllezcs. que /indarão a 20 dl' Agosto de !87/!, o prazo marcado
par~ :!. dur~eão rias ::onn'.nr,úr•s Consulares qnr
o lrtqwrio céf<'IJron•·oJJI a Fl':lll<;:t. Suissa, llalia,
Jlrsp:wlla n Pnrtng-:!1......... .... . .. .... .... .
\. rt'i:i2. - JUSTICA-- IJe,:rcto "" 20 de FcHrniru d•'
18i.L- r:n;a o lugar de Juiz .\lunic.ip:tl ,, d.:
Orpl~:1os 1111 fPI'lll" <lO Talllhoril, na PmYineia
do c.. ar:i. . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. riõii3.- AfmiCFLTl'IL\.- lli'<'rf'IO dr 20 111' Fcn:rriro
dn 187L- conr'<'d•· a C:~si1niro M:tJinel T<•ixrira.
.Junior pri\'ilr•gill, por oil.o :IIIIIOS, para fabricar,
usar·~ YCIHier UJII hydromdro de sua inn!nç<lo..
N. ;;;;;;l, - AGHICULTUH;\ . - D<'rrrtn dP !O de f'eyereiro
rir f8i4.- Conced<1 privilegio. por to annos, a
.Jame, M~cJarlden (;a~tnn, para o meiiJnramrnto
fjllf' J'P:tlizon nas Jli:H·IJinas de iJilfll'l'lls:tr algnd;ln............................................

\.
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AGRICULTURA.- lleeretn de 20 de Fevereiro

f{ r 18i4.- Approva os estatutos da Companhia

rle i Iluminarão a gaz da Cidarlr dr Govanna, rm
l'rrna.rnhur·n: r t•nn~rrlr• antnriz:11.:~n para. fllll<'l'it~n;lr..

. . . .. . . . . . .

n·l

N.

:;r;r;,; - .lliSTH,:A. -- lli'l'l'l'lo d•· 211 d•· FPI cn·in' dt·
IS74.- Hcduz a lian~a dos Thi•soun~iro.s das ~ccmtaria> rir l'olil'.ia das l'ro\·inl'ia.'>.............

Jl~í

~.

!i5!i7. -JUSTIÇA.- DPtTCio d•• 20 de Fe\'PI't'il t1 dt•
1874.- Manda induir os I<:S('f'Í\';üos "" :liqwltacues cíveis P- 1~rimrs das 1\elar·úr•s na distriIHÍiçào dos pror:rss11s eomtHcrdar; Plll s<•guuda
iuslanr:ia c drsigna os sPrvrntuarios rp1c dPVPII,
I o mar os protestos de IPiras . . . . . . . . . . . . . . .

111X

". mir.R.

-1!\IPEHIO.- Df'I'J'Pio dP 20 dt• Frlf'J'Piro d('
187!!.- Altera a dhposir;:lo do llccrl'lu 11. 0 ül:i\1
de .\ de Drz('mbro dr 18i2 11:1. pai'IP rctati1·a :í
r•.onsliluir:1o da asscmldt\1 rrcral do Clnh l'olvtrr·.llll ko .··. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ·.

H\1

'I.

êi!iPi\1. - Al;llJCULTUI\A.- ll••nrltt d•' 2!1 d•· l•'t'\'I'I'I'ÍI'tt
de 187/í,.- Co!W'd" :1 .'\il'lll:\o Sellrnilt priviiPgio
por oito :tllllllS para usn. vt•flda " illtrodur·r·:ítt
riP llln:t pr•n'-'a P r·ha.pas rlc .'.11:1 Í!l\'1'111::1tt dÍ·..;1iuadas a la v r ar <'Ollro::........................

liill

\

:;r;no.- AGIUCULTUIL\.- B••o:n·lo di' ::lo <li' Fn·•·r··iro
1Lc 1874.- Concede a Jofto LCaJJ(lrn tlr !'1'\·ilif:,
privilegio, por oito annos, para ill!r(lilnzir ,. "'''~'
d~ urna machi11a <11• >'n:t 111\f'lll':!o d••,fitutla a
brunir ca f(·.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t:it

\.

ii1itil. - A!;RICI'L'IT A.- !t••t-r•·l" dc :tH ti:· !·<'\ <'i'<•ir:•
de 1S71!.- Apt•r"v:t " !:crrnlarlli'JII" p:11:1 :1 liu:~
~xccuc:\o do·; lll'nrtos L1·:rislal i"'" 11. '" ti\ I rk
26 dn .Jull!o de Hli>2 ,. ::líiio d•< 2í d•· Si't ·rnlll'll
de 1873.............. .. . . .. . .
.. .. .. . ..

Hil

\

:iXf:2.

i\'.

<i<l6H. - AGRIC ULTlJHA.- Decreto d<• i dt' ,\iar•·o d•·
187/í,.- Concede ao Tencn te Coro!H1l Jo:'tll · Dias
Cardoso I' .los(• Candido Tt1h.rira. fJI'I'!fiÍ'-'ito por
trr1s annos. ·para Pxploran•lrt t<'IT<'ll'" aurif•Tr"
r !'arboniferos !lO muniripio r!P ~l:tngaratili::...
iitiM. - AGIHCllLTllHA . - Dcen·lo d~: 7 d•' ~lan'<• d<'
187:1-.- Torna extensivo a todo "Impr1rio ,; privilegio eonr:ed ido por IJ<·crPlo 11. '' r;t7!J dr· 26 d•·
'\'nvPmhro d" 187:!. :1 .JoS<·, da Silva :-; .. ,.J.,I·i... ..

~.

\.

-IMPEH.IO.-Ill'i~rdo

de 7 d<· ~larm t!•· 18~>-·0etermina a acquisi•::1n d<' urn:t pi,n_::':" rir lnrPno que conHna. ron1 o r•dilil'io do E:dr1·nalo
do Imperial Coltc~io de !'edro 11 ",·, p<·rtcri•Cnl•·
ao predio n. o ii7 ria r na da c' ,rfi~"i•::-,o..........

1\!'iti1i.- AIJRICULTLJI\A. -DPerl'to dr· H d<' 'Jarro d<·
1874.- Appi'Ova o ~:ontrado para t'\JII<tr:ll:•\r~"
Pstudos da linlla ferrea !la Cidiiil•• ti<~ 1\io t~rarulr
alA a Cidade r!P Alegrrtf'...
.........

t:i!l

ltiO

lli2

lli'l

·- A<;HICllLTl!HA.- IJpr~rdo d•· I '• dr ~Lw:" 1k
187/í,.-Conr.Pdl' a Carloo: Fl•·uis..; auloriz:u;:to par:<
a r,onstmcç:lo. usq P gozo 1!1' uma 1\rtl!oL-4~-r:an}'
!111 ferro l'lll <livf'rsa' m:t' ~~<J:>!::r'ri<J,a\lfr
· · .' >~:.:.._
- AGHICULTUHA.-llet·n;t{,
l4H
1
IR7.'L-t:ollt'<'ilt• :to llr. Lulzjla,l.i\lr•tf':l dr (,(tfll'''" J . . f -t

~\I~(Jt\· ~~~.pA

I

\(

'~,

,,,

(11 ·~,

.•

'/-1> \
'<.

i.!

:ttdoriz,H:;-to í":tl'a a I'OIIStl'lll'<::ín. 11'<1 ~ ~ozn dr
nn1a linlt:r d1• 1·arris "'' f:'I'I'O 1'111 dil·,·•·.<~s ruas
flrsl:1 t'itl;J(!f'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\.

J';~t

:;;;GR.- AGHIClíLTt:HA . - Jlr·,·t·cln dr fi. d<' Marro d1·
t87'L-AIItf!li:l o lr:1rarlo da tinlta dr r·:~rí'·;s "''
Jorro. ("1111/'l'did:l pl'!o llerrl'lo 11." ;;126 di' ao"''
tluluillllde1812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\. :;;;w. -AGHlC[TLTI!IU.-flr•I'I'I'(O di' tr.. dr•

lli/i

~laiTP

de
187\..-t:llnr;cdc a l'allllC:Iit C:lilogr•r:r.' ,. (arllls
1\rauss antorizar;:lo p:li':J :t. l:ol!strul'l;:ln. wo 1·
_gozo dr lll!la. linl1a de carris de f<'ITO e111 di\"l!rsas ruas desl:t r·id:ttl<•.......................

lS7

\.

:;,)70. -

AGH!CliLTlTHA.- JlCITrlo rlc H de M:il'''" </•·
187!!.- Concrdr :l Companhia Lorolltulor:i aulorizar;:1o p:\l':t prolongar srns trilhos para lr:lllsportr rlr carg;~s c passagriros 1'111 divrrsas ruas
drsta 1:idarlr. r ber11 assim p:u;~ transportar pas'-';l~t)ir()s 11:1~ !iniJ:l'.; qur _j:t pD.-;snr. •. .•...... ••.

Hlí

\.

:iii/1.- At;JI!Ct:I,Tlii:A.- TJrrrdo dr li! dP 'l:lrro de
fiO.';.- COIII:l'd<' ~ J[~·gill~> CPI"I'I\t 1Jnr:1o, 011 ;i
t'lllllfl:tllltia IJIIC elln r•r;;anizar. faculrlatl<' para
l:trrar minas tlc c~rY:1n dr pedra c outros minrm<'s cxis!enl1'' no terrilori11 situado Pn!rr• a>··
pontas do~ rios Santa M:tria ,. .Tagll:ll'<lo. 11:1 l'r<'dnria de S. Pedro. snh r:trias l'l>lldi<,:IH'<... .. .

f\17

N.

;;;;;2. - JPSTICA . - D<•crl'lo de 21 dr :;la r<' o ti r lil7'>.Augtllrnía o ordenado dos Carrr•r,•iriis das r:td<':ts
das Prol·irll'i:ts do llllfll'rin.. •. . .. .. . ...........

::!O:!

\".

;;;;n. - .TUSTICA . - DrcrPin d<' 21 de ~Jarro de 18/J.ll;l Begnlam••nto para a 1101·a nr~anizar::'to da
(;uarda l'\~cio11al .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .

2119

'i.

:;:;;r,_ - FAZE:\'llA.- Dt'ITI'ln de 21 1!1' "\larm de 187LCrl1a llllla ~lesa rlP H~'rrdas ri<' l'l'il.r<rir:l ordrnt
no por1o tlr M:t.llii'IIJ'<\ i'I'IIYill''ia do Arll:t/:onas.
1'111 snl!stilni<::l•• ,.,
s•) d1·1·ia rsl.1bclr•r·rr no
lh>J'!O dr S:tllln Aalullío.......... ... . . . . . . .. . . .

'I""

\.

ZIIrl Sle:t:n .\a1·igalio1r C<~nrpany LilllilrdSi'IIS din•i(:)..; (' Ll\"fl/'1'." C()tll'f'didtl,..; pnr
!H'fll a~..;_~f!ll O~ 1'(1 :·'[Wc\i\.ll~ 1'/ll'.'tr;..!"U..:
"

c).<.;

l11rlo<>
!t·i, I'

. . lf-~• .,.~.~p· ~-

\.

~IS

:;:;;:;. - .\(;H ICl' LTl'f\A . - ]lpr:r·pfn d<' 21 d P \I:Hr,n ri••
JRI'L- Clrllf'f'rlr• :'t COIIIJ>:llt lt ia F lu 1·ia I "" ,\I In
A111:tznnas aul11rizar:::" para lr:tit.>fcrir a-.\ lll:l-

..

':!.iO

;;:ó/lí. -AGH!C!:L1THA.-IIcr:·:•l"'!•· 21 d< 0~,,.,,.,.'
IIO'L- f'mroga I'"~' 11111 :rnno o pr.rzo ~- ~t' ,,~ ..•
rf'(l'l'f'rll ;1 f'!;tll."il/la :L;! dn DPITI'ln rl. 11 a;·j....._~,.~~'"·
lfl dl' J:IIJ''il'<l d1• IH7l •' 11 111'1'1'1'111 ri." :;1~12 dl'
'1 de .l:tnt·iro dr· JH7::... .... . .. .. .. .. .. . .... . ..
:!20

n,.,.,.,.i" "'' 21 <Ir .\larr·o tle
lH74.- CIJIII'f'dt~ <l COIIIfl:tllili:t de l':tiTis dr 'reno
\'illa lz:tilf•l anloriz:tl':io rrara prolon:,(ar '''IIS,
trilhos por rlil'f'l'':" rrÍ:t.' dr!'l:t ':idad0. . . . .•. .
\. :;:ó7k, - I:IIEHIL\ . - l)f·rTr'\11 r],• 21 d" \la r•·o df' IR i.\.--'.pprn,·:~ 11 Bl•:•trlatll<'lll" rr:rr·,, "Llll''" d1· lllf:Jn.\ . . ,;~,. --AG/llct:r;n:n,\.-

:•ti

'I

\.

!:tt·i.t ·~ t:al·:lll:tt·i:t da I'I<IYiJwia do fli<~ 1;n1td•'
"" Sul ................• · ... ·············•·······
;;:;7•.1. -- DII'I<:Hlll.- ll•~•Tdo d<' 2K d•• ~lat-co dt· IH7\..Apprnl':t '" i'slalufo.; d:t S•wii·d:llli' ·uni:1o lli'J!<'Iin'nte At'atl '11Jk:L .... ....•....................
1

N.

:;:;Kil. - FAZE:'\ !lA.- llern'ln li<' 31 de M:treo de 187/L~!anda PX<'eul:u· a llol·a Tarifa das AII:Jiiili':.;":<>
r suas di.;po.,ii;l><'> prt'lir<Jinan•., ................ .
Dct~r<'l•> d<' ~~ dP :llar<:o J!r, t87.í.ll:'t l'<'!'Uianll'lllo para anccaoi:Ji':1o do ilr'i"''tn di'
I rallS;;Jiss:1o ik pmprird:Jd<• ... ·.........•........

N. (}:;81.- FAZL'W.\.-

261

'I. ;;:;s:!.- JlSl'IÇ.\.- lll'udo "" 1. "" .\ln·if di· l8H.Si•para do [i•rJti" do l'•>rnhal,• r<:une :t11 di~ Mouli'
S:uilo o iiD Tw:u1o, na l'l'ol'illl'ia da Jl,iiJi:J. ....

:~.

:;:;8:1.- JliSTICA.- llCi!l'dll di: J1 dn Abril

i]r, u~;'L

Cr•':t o IÍ1gar de Juiz ~lullil'ip:il r: de llrplr:'<o> ll"
lf'l'llltl

d1~ Tnrr'P:..;

d:1

l!io

Bn:lit!l,

ll:t 1'1'11\ iJH',i:L

tJU (;t,YêiZ .......•.•••.••.•••..•. .••.••••••••...

~::;

.\. :;:)8\..- JITSTH;.\.- ller.relo de ti tk Al11·il d•.' 187í.llrsauncxa do tcrn1o di: S. ~li~-:ucl o dl' S. S••l>asti:l<J da Fúz dn Tijuras, na l'Jol'illl'i:t d•· Santa
Ca.tl~arina. ,, ITt':t Ui'll<' 11111 IJJ~ar dr• Juiz ~lu
llil'ipal e de Urp!J:lo.' .......•...................

:'\. :;;;s:;.- FAZENll.\ . -

lli'i~rdrJ 1k li J.r~ A h ri! d<' 187í.Manrla executar o HPgulaJIII'nlo il•'sla dala, eouccruentü :i nwrinha llll'rc:ull<' 11:u:ional, :i induslria da C<IJJ,;[rucdo IIJ val <' ao !'lllllllll'!'f'h>
ílC calJulagl)lll ....... ~........................... .

:'I.

t>:iR6. -FAZENDA.- llrcrf'[o de H de Ahril de

l8i~.

Altrr·a e drelara o HegHlatnelllo approvailo por
llel:rPto n." 'lO:) de 28 di~ llrzc11rhm de 1857, para
atTecadação do i1uposto pes;;oal •................
:>;.

tJ.'i87. - BIPERIO.- DPcrrlo de H ilil A h ri! de l8ií.Approva a rrforllla dos estatutos da As:;ociar:1o
denominada Gahinck Portugu<'z tlc Lritura.: ..

;'\. !i1J88. -

AGHH-;ULTUIL\.- Dcerdo ,]!: tI ,],; A h ri I tk

1871.-l'roroga o prazo fixado ao Visl'oulle d1:

B:tril:ti'CIIa para a OJ'ganiza~·fiO da CoJtlpaniJia
de•linada a laHar as 111irws de carvf1o de pedr:t
na.; margPil> do l'assa-Ouus, na Pro1·inda d•:
Santa Catharina ............................. .

:'I.

r;,·;s!J.- AGIHCULTUHA.-

Decreto de H de Ahril de
1874.- AHioriza a Companhia de seguros contra
u fogo SJ~nttish C0111111Creial Fire InsHranl'e Cnlllp:my, :t i'S!Pllll<'r suas opcra!'õc>s :i l'rovill<'.i:r da
ll:thia ............................................ .

'L titi90. - IMPEHIO.- Decreto de li de A IJril de 1874.Approva o' Pslatuto.> da Soeirdad•· tl.\!.--lkndi-

·-r\·r

c!'llei:t l'auli,la- Jo.,e Bonifaciu.-,.. >.
r -r•~
-"· ;;:;\ll.- AGHH:ULTURA.-I~er1eto de' ~~~~\)AI 11it 'di·
l87L- LOIII!od" :1 Jo:w rl:t Co,;[a
:,;din
.. , ..

alllllll-

2R2

(()

INIJICF

JIIJ.~

At

Til~

! I A, li~ •

N.

N.

".

.'1.

zac:[ttl para lavrar JJJinas de ;bpltallu por elle
dtt~cobrr las nas CtJJll:lll'as d" Cant:HlJÚ e llhéos
ua Província ua Bahia.........................
úMl2,- AGH!CIJLTI!RA.- Orr.rrto rle H de Abril dr
i874.- Autoriza a l'elebJ ar contracto com Joaquim Bonifacio do Amaral para importar e e::tah!'lec1•r att\ mil colono>, em fazrnrlas de sua
propriedade . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . .
M\13. - AGHICFLTIJHA.- DPCI'do de H rlc Abril dr
Hi74.- Gnnl'ede á Companl1ia que o EngrnJ;eiro
João Gonçalves ,fe Araujo e Agostinho Polydoro
XaviPr Pragana oq::-anizarPJll, privilegio por 30
aTJnos para a ronstrurçilo de uma estrada ferrnc;ll ri I dr t.ra•·çfw animada rntre a cidade do
Presídio do Hin Preto. na Província de Mina'>
(jera!'s, r a dP Valen<·a, na rlo Hio de Jaurirn.
l'a-;.<aJidO por S. Selta<ti;\o do Hio Bonito.......
t;IS9't.- FAZENDA.- Drcrn!n l;l' 18 de,\ hril rir 187-1,.Manda rxecu!:Jr o !IPg-nlaniPIIIo para a~ l~aixa>
E"ononJir~s I' ns Mnnf,•s 111' ~lll'f'Orrn das ProYindas.........................................
1iúl'1>. - A:AHJNHA . - Il<'errto de {8 df' AIJril rlc !H7~.
Anloriza o erPrlitn snr•plrmrn!ar dP 1.088.:líO,SW.:l
para <JS dw:<przas do Minis!<'rio da Marinha. na
ru h ri r· a- Forca Na ,-ai- do rxrn·iri0 dr !873 a

!871 ......... •............•.•..... .. . . . • . • • • • . . .
G(jEHHA.- Df'crPto rir i8 de Abril dr i87LAp{n·ova o plano dP organiza<;;in dos C'.llrpos de
Ar ri !Jarra .. .. .. • . . .. ... .. . • .. . .. .. .. .. • . .. . .. •
;'li. 151ifl7. - AGHJCULTURA .- Dccrrto dr 18 de Abril de
18/L- Conrerle priYil••gio. I'Or Sf'is armo~, a J.

\\.

:110

3HI

31~

3~\

3t{:l

ti~96.-

L. de Souza HrPvrs ""c.• p:tra o i'VSti'III:J, t)l'
sua invrnr:ão, de rowerva~~o dr riJf{• nos arrnazrns.........................................
X. ;;;;oR.- AGniCULTIJRA.- DrcrPtn d•• 18 de Abril dr)
i8H.- ConcrdP á lrnprrial CompaniJia de S1•gurn
flfutuo contra fogo, au!orizaç;io para funrTionar
por mais Yint.~ annos com os rnPsmos estatutos.
;'li. 15ti!l9, ·- GTJEHHA.- Decrrtn rlr 2:; dr Abril de !87LAuloriza o Ministro P Secretario dP Est;1do ti••>
Nrgoeios da Guerra a !ransfPrir de 11111a~ par:t
ontras ruliriras da rlPsrrza do mr<rno 1Jini;;!Prio
a sornma de 1.089:606~32(!.......... ... .. . .. .. ..
S. ti600.- DIPERIO.- Drcreto de 25 d<' Abril rlc Hl7l.D:i estatutos á Escola Polytr·ctJnka........... ...
N. uOOJ. - AGHICULTIJHA .- D1'crrto de 25 rlc Abril de
1874.:- Abre ao Mini~trrio da Agricultura, CornmerciO e Ohra~ Publicas um credito rxtraordinuio de L72l:252;'jOO~ para as dPsprza.~ rom n
prolongarnrntn da E'trarla tlr frrrn O. Perlro 11
dnran!o o exer,·.irio dP 1873-lllH.......... ....
~. iiGr12. - ArjJIJCULTIJH,\ . - DecrPtn rir 25 de Abril rJ,,
IBH.- Autoriza o .'oliJLi'-lr·rio da Agricultura.
Ctl!rtH~"r~jq

e Obr:~..:

Puh:iras par.ct applicar :\...,

38.>

3!10

3(1(]

:1111

39:1

1:?H

li

f>O p!)J)J:I\ E'lECIITIIO.
11 \

I ; ~; •

rkspPzas d.JS v••rhas- Eslr:tda dr ft'rru ll. l't•tlro 11, Obras Pul>IH'a.s. c TrJTas J>uhlit·.as c Co]l)nizaç:ln -do rxrrcieio rir 1S7:l-1R7.\., a quantia
de 700:0!l0.')000 re:mltant" da:; sohras das tleGara1ttia tlr juros ás rstrad:.s rlt• fprro TP!egr~phos r 1le Suhvrnç:1o ás C•llllpanltias t)f) n,lVt~ga,;:lll .l v;LllOf........ .• .• .. . . . . . ... . . . ••. .. ..

4a l

N. 5603.- MA'U~IIA.- Dr•r,reto de 2t) dr· Abril de 18H.AIIt•ra o Denelo n." 2439 de 13 de Jnll.Jo de 181i9
r.•lativo a•l f:u·damrnto das praç1s do Corpo de
ltnpPria-•s M:trinlil'irus "Companhia de Aprendizes...........................................

4:12

11601.- IMPEHIO.- D••crt:lo tlt) 2:; rlc Abril rJI) 1H7í.M:wtla ohs~rv:tr o He;.cuLtntentu desta data para
rxP-cução du art. 2." da Lri n. 0 1R2(1 ri•' 9 de
So:ternlH'>l tlt' 1R70. na par!•• t'lll que estaheler·e
o registro civil dos nasritw•ni<Js. ea,anJ•'nt.o.s P
obitus..........................................
N. ~)fiflêi. -- At;Jl(l;l!LTU!L\. -- IIPer<'lo til' 2:; tft> Ah ri! ""
tRH.- Ap11roV:t os l'statul»< tL! Cuntp:tnhh da
estrada de krru d•J Panwá r lltt'lhllt':Ullf'llto do
p•)rlo d•~ l'aranaÇ[n:l f' eotlt'Pti•·-!!J•~ antorizaç;lo
par.t fun•·•:ionar. .• .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .
N. !í600. - AGH!Ct:l.TUH.\ . - ll••c.rt~f,' rk ;n ti•' A hril J•·
!8H. -l:uncrdt~ dnrank 31l ant111s Ji:tllt;a do juro
de 7 °/ 0 • garantido por L••i da Pruvit11:ia do
Ccar;i, sobre 2.61Jfl:OOOJpOO, r ~arantia tln igual
juro ;:o!Jrn t.r~oo:onnn:HliJ :i Colnp.tnltia C<'ar••n<r:
da via fcrrca de Baturilt'~....... ... . .. .. . .. . . ..
N. af\07.- AGHICULTUH.\.- f),:n·ctn d•' 2:; tle Ahril rff)
1874.- Conretle. rlura11te 3 l :lltllOS, Íian•.:a "" garantia r!P juros de 7 "/o .<olm: >) t'apital tia 1:"111·
panhia S. l'anlo r Hin de JaHPit'll..............

1

J\'.•

4:!~

<Í:ll

·íti7

l;tH

l:íflOR.- AGRlCI'LTlliU.- llPer•·lu dt• 2:; d" Al•ril rlr1H7í.- Ct~nr:etiP, dnrani.P 30 annos. tia11•;a dl)
juru atf\ 7% garantido pela A:;sPntblt'•a Pruvindal d:t Parahyha sohre o npital dt• tj.OOO:flO:JH.
des!in:uin á construcr;;1•l r r·tts!Pio do f';trninlto
de fl'rro -l:onde d'E:n- na lllf'SIII:t l'mdn··ia..
1;7Jl
N. 5009. - JU~TIÇA .- nl'crf'\o rlt: 2a de Abril d•: 18íí.Autoriza o Minhtru e S:_•crelarin de Estadn rJo.;
Ncgocios ria Jusl.iça a applicar á'i rlespcz:<s mm
- Justic:ts de L a instancia- no ex~rcir;in ilP
1873-18.7'1. a tJUantia rJr, 79:98l,~í21, tinda da
sohra da Ycrha - Gnania Urhan:t..............
476
N. tiô!O.- AGRICULTURA.- Decreto rk 2:; dr Abril d••
f874.- Abre ao Minist~rio da Agrienlt.ura. Cummcrcio c Obras Publicas um credito rxtraortlinario de 76:1861000 para as tlt~spezas ri)IIJ a
EstrarLt de ferro ll. Pt•,frn 11. 111) cxr_rti~~-~~
i'i.

~ ~~~~~~,~---~·;;r~-r~~~ ~-r·~:,~
..... h o-;--:~~~~~1'~ o/fJ\w~'·,,
7

r-;. Mtt.

Srr~\;~~p,rl~ J·:,tJrlo

--Autoriza o Mtni>trn P
dn< i\'rr(lt'to; d.t Mlrtnln ;1 ~- ~"M-11

~""':.;_

:•.:

{) r_; .S
~

\f'ilt<

'•

f.
;

I\ DJU·:

IHJ~

At:Tflf'

,.,._,
- C"li"' dt· ''''l'•'l·i:ws Marioht•ims - p:1ra a
Yt•rlta - ()ilr:IS- :1 s• >!li !l/a de :IOO:IHJO,~OO:J, 1'.\t'l'·
.-i··iu dt~ Hli3-i8il-..............................
\. :itil2.- A(;ii!Cl'L'JTIU. -llr~r·cJI) tlr 2ti dr) Ahril d:~
f874.- Manda p:1gar :i Colllp:lnliia Nat:imral tk
!''iaYPga•:no a \'aplli' a quantia tl•' !H:ooo,)Oml,
sultYt'llt.::lopPI:t Yi:tgt'rll rt•donda tlu Y;ipor Itajoh!t
ft'il:i l/a llilli:/ dt• .llollfl'l·itf(•o :1 M:i111 fim.ss11: t'

!18!

f'OII:·dd,•r;J ,.:1~o d1• lt~1'1.:a uwior 11 1'\f~t~ ....;so dt~ pr:Ízo

1/:/ 11/t'SII/:L I l:lgt'l/1; Jll'ffl tflll'. l't'ff'Y:Itf:l a liillil:i
dt· ri:fi:'O;':ow ""'' ,,,,. l11i i"IJ""la ......... : .....
~.

:Oiil:l.

J.~71.
C•llll't'd•· prhil,•;·io fJOI" r.iu,·o :tiiiJH~-i :t
-'"'"[IIÍIII l11.slr·1 l'.it'llt't'll para Lll.t'l' plwfogr:~
plti:~s tlt• · 11:1 Íll\1'1/t::lll "i'l'iit·:~tf:h a ,,,,.,.,.11:111:1,
t'S/11:/IJt•, \Ítf/'11 llj•:JIÍI/11 t' 1/1:1/fÍIII... .... .. .. .. .

:i1il I

lt••nt•lr• tf•' ~:; ,[,· .\11/·il d•·
\['i'l"'·''" "''''" l'sl.ilul,>s da l••llq•:\lilll.l

',~;(',

\lillli',l I.TIII \.
!~1~\.

l't'llll 1',11111

\.

'~·'"

· \lillll:l'l./111 I - ltr•t-rt•lrt tlt• :;!:i tlr• .\ltril dt•

d.· \f,qd,'\ltlt'.l................. ...

;.,;J:i.-- \ii/;11'.1 1.11 H\.-- [l,•n.-lo dt•

ts:L -·-

:\ppr'tl\.1

lt\ IIJ;t

.l.1rk1'\ 4:Ju1J- t1 t'tiJJcedt'-llli):Jultll'jzat':1o

tl"

,l.:.falut~~~

da

Jl,ir a ft:nrcioll·a :·.o ........•.•...•

·,~7

~·;de Al>ril d••
~~~j·i,·d:ldt) antlo

........... :..

\.

tiülü. -Af;J\ICULTCHA.-IlPtTrlo de 2:> de A!Jril til'
JR'i·L- CoiH't•dt• pril·iJpgio. por W annos, :\
.'I !llolli~ :t 1111 Tllt'I'IIIS-Spedfle Tropl'lling Con1pan y
para inlrutlnzir no lntperio a tllar.!Jin~. de inI'Cilt:1o 11:• Enlilc LattJJII........................

l\'.

titil7.- nlPEIIIO.- lll'rrrlo de 30 rle AIH·ii rle !Ri4.Ahrc ao ~linisll'l'ÍO do I1npcrio Utll crrrlito supplelllrnlar t1:1 <JtWnlia de 25~:030WOO 110 rxrrcicto
tlc 1873-1874 p:1ra occorrer a llcspczas con1 sor·corros publico.; r mrllloramcnlo do cstadn s:l!li-

tario...........................................
:\. 5ül8.- JUSTIÇA.- llrcrdo de 2 de Maio de 18i.l..ll:í llt•VIl HrgulallH'nto :is Ht'la~<,rs do lwpcri11.
S. tilii\J.- Jl'STICA. -llrrrc!o d•) 2 rlc Maio de 18i~-
llctl'rnritla f!lll' os Jnizr,; snhslilniM sinam nos
CnHscllios de Hr\'i:<la da Guarda 1\'aLioual.....
-'. iifi:lO. -JUSTIÇA.- llrrrr.!o tlc 2 tlc Maio rle 1874.Cn1:~ o Jng-nr tlc .Iuiz Munidpal c de ürp!Jãos
110 termo de Mrllltr Alto, na Proriuri:~ rla BalJia.
i'i. tí621. - Jl'STJÇA.- Il>'t'!Cio de 2 de Ma i o ti>' !874.Hci!IJC ao Lrrmo rlt~ Cariultaulta ú do Hio das
E,:ua', ua l'rtniucia da Bahia................
'"· 5622. -JIIAHI:'iHA.-Derreto rlc 2 d8 J\laio rle !87~.
ll_Pton/la o Hegul:tlllcnlo rios ArscmPs dr Ma-

r..~.tt

.\!IH

Goc
ii02

ti::!l';

:;~"

!J2.1

nnha. ... .. ....•. .•... .... .... .. ... ....... .. ...

!i:Jl)

'I. tl623. - AGHlCULTI:JL\. - J)errrto de 2 d>' Maio tk
1874.- ApprnYa a substitui~~o no art. i8 do'
<•statulos da Companhia rlt> Srguros J\laritiuiO'
,. Trrrc"frcs l't•lol•'nsP- da r•xprflssão- r.1pilal
p•,ili:Fl" 1"'1.1 dr·-rapifaf tWTilill:JI .......... ,

:;:;-·>

IJO I'ODEII IC\ECETIVII.

:\. ;,li:!í.- FAZE:-illA.- J)per,,lo de 2 tll' Maio de :11;71>.Appnn,a, 1'0111 lllodirie~t·ür•s. os 1101'0' eslalulo.-<
da Caixa li lia! do JJ.tHc<i do Brazil 1'111 S. l'anL>.

tii!l

.\. :iütr;. -GUEIIHA.-nrcrclo lfp 2 de M~io de :IK7LAppm\':l o plnno d<: unifnrn1Ps para os Corpo,;
t'Sfll'l'ia:•s du E\<'l'l'ito..........................

;;~:i

i>ü::!G. -- FAZE:'íliA.-Ilt•creto dr <!,de Maio dP :187~.
Proruva por 111ais IJ?s nnnos o 11razn tb franqni::.
"" dl!'f'IIos dt• ('OIISIIIIIO ,. ti•~ 1'\pt>ri:H::io na All:llldt•[!a ti<' t:orn1nll:i...........................
.\. :li~7.-Aiii\ICI'L'ITIL\.-IJI'el'<'lo il<' !l ri<' l\laiod''
-187,J,.- Appmra o t·onlrarl<l r:•'lf'hratl<l r·nlrc o
l•irt•clor t;rr:ll do> t:uneills c a Colllll:tllliia l\a·
t•ional ti•• n·ln·~a<;:1t•. para o sr•rri<;'u na tinira

:'\.

:O'.I:l

~tt[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,..............

t;·.•J

\.

:>ti~~.- .U;HitTLTl'lL\.- llt'<'l't'l'' dt' fi dr ~la in ,],•
l~';i.- Ct~lh't'dt 1 :i LLiillf'·lll!ti.t Lnf,•ri,·:l th• S.··~llr<H :1uloriz:l,_';iu Jl.ll'a flll!l'l'il_l!Ltr ,, ~!fl{ll'IJ\":1
>e'll' <''lalulus..................................

lil>l

\.

ii•c'•2'1,- Jl'S'rlf:,\ . - Dt'l>l't'itl de iü rir ;'.l:iit• d<' 18i.í.-

.'i.

:it;3J.- JllSTICA.- Jlrrrcto d:> :16 dP Maio dn Hlí\..Marc.a o" Yelleilllcnlo annual do l'roruolnr Publico da I~Oill~rt~a ria Barra M:IIIS:l, na PmYiiH'i:t
do Hio dt• J;lllt'il'l•..............................
til O
riu31. - JI'STIC.\.- nrrrrlo ri) 1ü de Maio de :187LJJ~elam "a enl r~ncia das i'Oill~rca~ tlr f.~<'Oilllf'.
S. Scbasti:io e Mog-y das Cruzes, na PrO\'illl'ia d<'
S. Paulo........................................
til O
:itl:l2.- JUSTIÇA. -llrcrrlo dr Jt\ r]f' M~io de :1874.Marca o YPIII'.irucnt.o annual dos Prolllolorf's Pnllliros tias t'tllu:trcas ilr Mog-y das Cruzes, S. Srhasti:io c Caconde, na l'roYincia de S. 1';1 ui o...
Gil
titi:l:l. - JUSTJ~:A .-Decreto de :10 tlr ~I aio de :1874.Crl•a o lugar de Juiz Municipal c de Orpli[HlS
110 lermo dt' CacoHdc, da Proyincia tlr~ S. Paulo.
Gil
:;n:H. -JUSTIÇA.- Decreto tlc :IG de ~I aio de :187'>.llrclara csprcial c rle segunda cntrancia, com
um Juiz de Direito c um Juiz suhMilnlo. a romarea do Jahoat:'lo, na Pr·oyincia de P.•rnalntil2
Jmco ................••.........................
Ma:;.- JlTSTIÇ\.- Deereto de :16 de Maio rir l1'7'í..Ileclara a Pntrancia das comarcas rfto l'arwl.as c
Bezerros, na Província de Pernarn hnco.........
ti12
Sí63ô. -JUSTIÇA.-Dccrclo dr Hi tlr Maio dr. :1871.~/an~a o YPllcimrnto annnal dos Promotorrs Pnhliws das mmarcas dr.. Jahoal:!o, I'HI
'-C...J.lc,,
zt•rros. na PrO\' inda de Pl'rlla
f>t~·"·r .... :i ~h1....
1:\637. -;-~USTIC\.- n~crctn. dr . rJc~\A\:i:]\jillft&.CAJf1
LrPa o lugar dr Ju1z ~11J..l'\iiJ!~ 1 P ilr Orphao:;
'-f~
rm carla nm dos fermoy ~.~'{)11lrll~s ,. ll<'71'JTII:;,
·!'
11:1 r·rnYin··i;l .,,. p,·rn:ru,nni'"...... ... .. . .. .. . ..
rif.~

tiP

:I.

,'\.

,\.

:'\.
X.

:'1.

ncclar~ it l'nfr.lll<'i:l. da r<>rnarn da Barra ~l:wsa,
na ProYinda do Hio de Janeiro.................

lill!l

d '·
\1

--:..
'< · r: ·

r,q· 1· ' l

~

,r:;,'C> ,'
;-.. \. •, /

·\
/'t.)

''

l

I,,
i'i.

r.ili:JH. -- J I'.~TICA.- IJ••adn ti•• 1ô tk Ma io ,J,· JK7LJ.l,.cJara 'a r•lill':tiJ•:ia d:t •·•>lll:tl'!'n úe S. J'"'' ,.
Cauq>o L~r~o. tl:t ProYilll·i;t du Paraná.........

folí

"i.

i56l!l. -JUSTir.A.-Il•)CI'•'f.o d•• !li d•• ~laio ,f,• 187\..~l:trl'a O \'CIJCillll'nlo ::tlllliJ:li dn l'l'llllllliOI' )'11·
hlicn da r·orn:u·,·a d•• S.. lo,,·, l' <:anqH> L:ll'~".
na Pruvir11·ia du l'.ll':tll:i...................... .•

til'i

-;.

NtiW. -

JUSTIÇ.\.- ll•)l'l'l~lll ri•) tI) de M:tiu d1> IR7í.Cnla o lug:1r de Jniz Munkip:tle d·~ Orph:1ns nos
tcrlllos reunidos ri•• S. J,_,,·, c CarllfHJ Largo, n:t
Província do l'aran:i............................

6ft)

\. 1'>1\'il. -.JUSTIÇ.\.- ne,:rl'lo d•> l<i d•· ~lai·.> tk IH71.JI•)•'Iara a r:llr:ull'i:t "''-' •·nP::If'l':lS d•· Larr·as.
Tarnhoril, M:tr·ia l'•·r••ir:t " C:win•k. na l'n•vincia rio Cear:i.................................

lit:\

.'i. lí6\2. -Jt:STICA.-!Jl'r:ri'lo rk !ti ,Jro

~!"li.>

ri•• lfl7í.--

~lar·l'a o "venrirnentn annnal r],; Prnrnofnr.•s 1'11hlirt>~ da·: r'•>lnar•·as "'' L:11·r:1s. T.lr:IIH>ril. M:1ri.1

Pt>l't_'ir~ f' c~ulindtll J!;t

\.

J'rPYifl('i:l

dll

Ct'.lf";í......

(il{)

t>f>í:l. - .J[i:'\TIÇ.\.- ll•'I'I'PI > d•' I li dl' ~I tio ,j,• l'l71. ll••qnru'X'I d·> lrrrr111 dn J•·o n d•· L:tvr::s. na

Provincia d:> C••a1·:i. c rn'a

"'''I''·

f'l'll:tidn ao

rl:l \':lrz••:t Alc;;n•. " lu.':.tl' di' .l:riz Mnni,·ipal ,.

N.

~i6H

r! c Orpll:lns.....................................

Glri

-.IUSI'IC.\.-Ilf'l'l':•l•> d•• Hi rJ ·~!:tio rk IK71.Separa do t.~nno rlr• Snlll·a! " rP:IIw :w d·~ Tarnh:>ril o rk Santa Qnil~ria. n:t !'r.>l·in,·ia ri•> Cr:u·:"1.

!\17

."1. ii6íri.- J!TSTIÇ.\.-Ile::r••ln ri • lô d•• ~l:tio d•' lili'!.-Brunl' n•>-; lPI'IIlO-; df' ~l:l:·i:~ p,.,.,,ira n da l'••dra
Hranra r• an ri<~ f:a11i11d•·· " .J,• l'.·lll•···nsh·. 11:1
Prnvi1u:ia do c~·ar:i........... ... . .. . . . . . . . . . . . .

N.

iitiííi.- JU:''flt,:A.-IlPerdo d:• :;::.1 de '!aio dl' l~í-í
JH•elara a rn(r~ncia da conlu•·:J dr ~lar·ali{•, 11:1

N.

56-íi. -

N.

56i8. - JCSTICA.-IJ••rr·,•l" d • :n d·' ~!:rio d·· 1R7~.
Separa du termo "'' Tres l'on(a-; n rk liiii'I~S da
Bna-Espcr:w<:-.1. na l'n!l inri:1 dt• ~li nas (;••r:li'S. "
rn\.1 111'>1•• " Jn!-(:lr de .l11iz Mnllil'ij•.1l ,. rk tlr-

1117

l'rol'inda rio lth de Jan··it·"........ .. .. .. . ....

61R

JFSTH,:A . - _llr'ado de 2:1 d•• i\! a in d•• t~7L
~larr:a O \'1'111'-IJIICII{O :lllllll:lf d<> l'l'OIIIOir>l' 1'11IJiico d:l l'<llllarr·a dn ~Ll!':till\ Jn 1'1'11\"iJJ:'i:t ""
Hio dn Janeiro..................................

filfl

pliâ:Js............................. .... . . . . . . . . . .

619

l'l. 1'í6i9.- J(!STI!.A.- Dccrdo de 2:1 d,• Maio rlc 1871.Crf>a 110. lermo ria Garnellcira. na l'rnvinr:i:J d••
PPrnalllhuro, o ln~ar dl' Jttiz Municipal " rk

Orp!Jaos........................................
N.

56~1).

C.t9

-- AGI\ICULT!lllA . - Tl<'crrfn <h' 2:1 rlf' M:ti•> dr:
187-L- EIPva a rtpz annn-; o krllp•' dn prÍ\'ile~in

concrrlido a Chri-;foy;"Jn Aug-u.<(<> \Yilz!PllPn p;1ra
n fahrico, u-;o r. Y~'nrla rle urna n1a<'hina rlR SJL!
in\·rnçãn, rle«tinarla a d"'"':l'-<',11" lil.lll•1in•·.l..

1):!·\

LlO

I"

i•t){)I-:H F.\F.It:TI\11.

.)

til>til. - JliSTI~:A . - [l<'n..to dP 2:! d~ ~laio de li!í'l.Stlpara do ll'rillll rlt' Capivary ''de Tit•li•. na l'rr•vinr·ia di~ S. l'aulo. r· c.rt·a np;fp 11111 ln~ar dt•
Juiz ~lunicipal c dr Orphttn> ............. : . ... ..
\. ~;,·,:;;1. (')- JUSTIÇA.-I·cr.rrlo <IC 3 d•) Junho rir 1875,.llfwlara a rnfranr·ia !las 10111:1 !Tas dr• S. Ch1 i'tov;i•J c Hio 1\e:tl. na Pnwinr·ia d<' S<'rgipP.....
N. ~l>:i~-- Jt:STICA.- Hr~:rrto dr 3 dr Iunho de 18H.Marea o V<'IH'.iml'nto anm1al d11s l'rontotnres Pul>lit'IIS das r·oiuarcas dP S. Cliristov:·t:l r Hio
Ht-':tl. na l'rovineLt ,:c SITJ.!ipe .............•....
\. ;;f,;;;;_- At;JUCFL'ITHA.- fl••rn·lo dr 3 r!P Junho tlt•
!Ri\- 1.. Approl·a as in·-t.r·u•·•.:"''' !:ara a l'i'l-:llidar:·u,
das Vi'lldas rfp !PITas pulili<·as ja l'lfP.du;ulas n:ts
l'rovinr·ias do Amazonas, Para, l'araná t' Mate~
lir11sso r rrgulariza<;an d:~s qur o fur<'lll........
\. iili:ifi.- Jt:~TIC.\.-J;rn·pfo <11' 3 rle Jnnlin tlc 187'1.!II:IITa o. ordPnad" :1111111:11 "''' Cart't'!'l'ir·•·s d:1s
rad(•;Js di' vari11s IIIUIIit·it>ios tia l'roviuria •lt>
\.

{;20

f>21

G22

s. 1'.111111.......................................

:\.

\.

:'-:.
:'.

:\.

N.

ti:l:l

D!PEI:lil.-Jkcrf'!o <Ir 3 <!r .lunJ,n dr· IRíí.l:tli-1\"0I':t a llo\·a As.sPinl>li•:t (it•r:tl ,,rrfir:aria....
:;li::.'!.- ESTIL\;'\I;vmns.- llrt·!r!n dr· 5 dt· .Jn1d:" dt•
tRi'l. -l'1<1iltlll!;a o arr·l·r·d":-:ul"tituti\·11 "'' ar·t. 3:;
c~~~-"· a." e i." Lluart. 2\1 doTr:1tado deatnizatll'. <~OIIIIflf'rrin P 11:1\'l'!f"l<'iio I'Pirl>rarlo t•ntrP o
llr:tzil c .1 BepuLiica d•1 P:lrnguay r111 tíl <lt• jam·iro <Ir t872...................................
:iü:i\1. -n;PEfllO.- nrr.rrtn de G <Ir• Junho de lfl:ií.[)á nova nrgan iza<;ão á Secrct:lria de Estado do~
N<'gocios <lo ltll['Crio .....•......••..•.•....•....
1ilil)0.- IMPERIO.- Jl<'f'ri'lo <Ir fi i],~ Junho <Ir tH74.Approva os <'o<l.atntos da As:-:<wia~:-lo Promotora
d:t inslrucç:lo de m<'ll i nas......................
lilôlôl.- JlJ.'iTIÇ.\.- necrdo <l" 6 de JuHito dP IHíi-.Crêa n<l termo <Ir Jaht't, na l'roYinr·ia <ir S. l'~nlo,
o ln~ar de Juiz ~luni~;ipal c <.In Orpl1âos .•••.•.
5üG2.- JUST!Ç.\.- Decreto <Ir ii <lc Jnuho de lflí'l-.Dcclara a intclligl'neia do,; artigo,; <l<·z, par:·grapho pri rn<'iro, muncro terceiro, () einror11ta
e sete, HUinero segundo, do Dcerrto munrw
einco mil srisr.enfos c dezoito rio dons dr ~!aio do

:;li:>7. -

G:l-1.

G3\.
(j.\.0

{;~;i

eor-rrnte auno............... .•• . . . . . . . . . . . . . • . .

C.G:l

N. 5H6:l. - AGHICUI TlJHA . - nrr.rrto <lc 17 <Ir Jmtllo dr
1874.-- .\utoriza a .~clehmç.:'lO <lo wnfraeto rotn
Joaquin1 ,:art.ano Pinto Junior para importar no
Irnr•erio 100.000 irnmigrautrs emopi'll-'.. .... .. .•
N. 51\Gi.- .JUSTIÇA.-Ilrcreto de 17 de Junlw dr 1874.lleelara que o undeei1110 distrirto rsp<•r·ial du
Mllnir-ipio da Cfn·te <'OIII[Irrhrndr. al('lll das [n·-
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Cam o n." ti652 não
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gllf 1 Zi;l.~

de• S." Cltl'i"lnv;~u, I' tlo l':llg-t•!l/10 \'t']!lo~.
a, d_l' .\o.->sa ."l'fllilll':l da Col!r<'i•;ao do J·:n~l'/111"

.\O\(), • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • •. • • • .. •. •

1\'. 1Hii'•ti (')- At;JIIt:líLTUILI..- !>1'1'1'1'1•• d.' 17 de J1111il•> d:•
ISH.- Colll'edc ao Barllarcl Fr:tiii'ISI'o '-"''" Lr·ii•'
Pereira privill'~io por dr•z :t/1111><, p:1ra /:i/orir·:11_:;io
r• \'Cilda dt• lllll ÍJJ<fl'llllll'lli<l dl' ~11:1 Íll\'t'III':Í"
t!CIIOJIIÍJJ:tdU-CfillOJIII'(ro ................... :. .
l'í. !.ititi7. - At;BIClíLTUH .\ . - llt'l'l'l'in dr· li rk J1111llo d•·
187'L- Couerdr• a Alllrrt .\l:ll..:ius Sil/11•r privi/r~io por dez aunus para \'t'lldt'l' ;rpp:tr•·llll~<,
I:OIIl llll~lltoralneJilo.< de sua ill\'t'lll':io, dt'.<[il!:uf.,,
:í illuJJli::a•;:lo e uso.-; euli11arios. :. . .... .. .. .. • .
"i. ti61i8.- \(;Hlt:ULTiflU.- lll'<"rP/O dr• 17 d1• .11111111> d··
IR7L- t:onrl'dl' a ~lano••l Joa'fiiÍJII \'af,•nlilll privilt·gio por r·in1·o anno.< p~ra 11111 s~'·''''llla d•·
~ua Íll\'I'JH'<lo. dc<!inado a "''-'l"'lld•·r /lrillr·os 1111

bidws de ~adonto de se11ltoras........ .. . . . .. . .

:1/,

l\'.

~.

Af;[t!Ct:/.TUBA.- lli't'Jf'lo d•• 17 d•· 1111111n d••
IH7l. -Conn~dn a Jcd111 t:arn.~~~~~ pl'ivilc•gio por
f!,•z alllliJS para introduzir "" llllfWl io 11111 111:1dliJJiSJIIo dt• Sll:t Íll\'i'llt':iiJ di'SfÍII:ltfiJ ;111 f:lfli'ÍI'O
d•~ gt•lo .•..••••.••..•. .'........................
titi/11.- AGH!CUL1TIL\ . - f)!•nl'(o d•• .p dP .li111i1o d••
rsa.- l:OIIt;r'dP a Alp/1<>11>0 .-\1/aill c .\lfrcdo Ht'vii•rc llP,jran, pril·ifc~io por dez an11os. para illlrud 11r.i r 110 !111 per i o o appar••ll1o 'flll' illvrutar;utl,
de.,tinarlo :i fa\·agr111 d:~s a!tlll·i•1•·> ~~ terra> allrifcras.. ••.••. .• . .• . .. ... . . . . •..• .. . . ... . ..... .•
:i()/ I . - .\I~H!C(T[.Tt:ltA.- llrrrl'[o d•• 17 df' 11111110 dr'
!87i.- Appl'O\':t a p!:111l:1 ~~ r<lnrlos r•.ratiro:; ao
ralllal da eslmda ,k [PITo dl' Hr•zendP a ,\n'.;t,;.

lj(;,o(

lif>ll

tlli\1

L'71)

t;t;t;(),-
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ti71

fi72

'í. :;ti72.- At;HICIJLTliH.\.- IJr'l:rl'!•• d•· 17 d•' Jnn/111 d"
l:-l7!~.-t:unt:l'dP gara11lia d·~ j11ro,; rk i"/, sol11e
iliii:IXÍIIIil !'apita( tk ll'I~S IIIÍf <' ifllÍIJiiCii/IIS
de !'(~i.; :1 dPSJil'lld!'I'->C f'lllll :t ('O/J...;fJ'!II'f";lo

1'011/.<IS
d:l p~·

[r;Hfa. ri•· fr•rr" de 3l:lr·rj,·, :·t rill;t d:1 IIIÚif•ralri;.,
na l'lol'il!l'ia d:ts Ata;.:r\1<.......... .... • . .. •. ..

ti7:1

.'>. r;67:l. - 1; I'EHIL\.- Tk('J'c/o dr• 27 d<' J111tl1o di' 187L-

-'.

II;1 llill'a or;.:aniz:u;ao aos t;;q·pns dt• En;.:enheiros
e de Estado ,)(aior dr: !." Class", an:.rmenlanrlo
o pe,soal tlc.slc e r·r~duzind•• o daquclk..... ...
1lü7~. - J lLSTICA.- llCtTPin dr• 27 de Jun li o dr JR7'LDI'clara :1 r'lllranria da t'<llllan:a d•· C:1pirary, na

l'rovincia de S. l'anlo..........................
Derreto dt• 27 dr Jun'"' ~~~ 187'>.lla re:t o vem: i IIH'IIlo :r 1111 lia I do I' ror11otor l'u/Jiieo da comarca de Capir:rrv, na J>roviiH'ia d•~
S. Paulo ..••••••.•.•....•.• :.................
\'. ti676. - JI:STIÇA . - Dccrclo dn 27 dl~ Junl1n dt~ f87L-

tiHI
tiir!

.';. c;m:;,- JlJ:O:TJÇ,\.-

r,s:t

Ileelarn a en!rancia !la ''"lilan·a do Alto l':tra-

g-uay llianlantinu, na I'Jori11r:ia dP ~l:1ln 1;rn''''·.

tiiH

li
1',\IJS.

N. ll677.

-JU~TICA.-DnerPiu

J, 27tléJunliotle:I874.-

M<üca o ·vPneimento annual do Promotor Pu-

hlico da comarca do Alto Paraguay Diamantino, na Província li c ~falo Grosso.............
N. lJü78.- JUSTIÇA.- llccrclo dn 27 de Junho de 187~.
Heunc o termo do Hosario ao do Diamantino,
na Província de l\lato Grosso, r rrsfaura neste
u lugar de Juiz Municipal c de Orph:1os.......
N. ~!i79. - GUERHA . - Deernto t!r• 27 tlP Jnulin de 187LApprora o 1\cgulanwnlo para o Corpu Ecc!Psiastico do tExercilo...............................
N. lJfJSO.- FAZENDA.-Dcercto de 27 de Junho de 187~.
Manda fazer algumas rcctilicaçües na Tarifa das
Alfandegas.....................................
N. ti6Rl. - AGHICULTUHA.- Decreto de 27 de Junho de
!.874.- Conr·r:dc ;i Companhia iugleza- North
Brilish anrl l\lrr·c:mlilc Insurancn Cumpanya nccessaria aulorizar,ão para c.stahPieccr Ullla
agencia na pra~a du Pará......................
N. õ!i82,- AGRICULTURA.- Dl'creto ur 27 de Junho de
!.87~.- Concede a Licinio da Silva Guimarães
Lima, permissão, por tres annos, para explorar
jazidas minemcs na comarca de Caravellas ,
l'rovincia da Bahia.............................
N. titl83.- AGHICULTURA.- Decreto dr 27 de Junho de
l87fL - Conecde autorizar·ão ao Dr. Antonio Manorl Alv('S do Hrg-o para "incorporar uma Companhia drstinarla a arrendar pn•dios dr parti•:ularcs e suhlo•·:!l-os...........................

!i85

G86
fl93

G9ti

G95

697

titiA!~.-

JUSTICA.- Brcrcto 1!0 L" de Julho rir 18H.Crl•a um' lug-ar •lc Juiz Municipal e de Orph:1os
no tPrmo 1le S . .Jo<lD da lloa- Vista, na l'ro\·incia
dl' S. Paulo....................................
N. timm.- JUSTICA.-Dccrcto do L" dn Julho de 1874.Crb um· lugar de Juiz Municipal e de Orphãos
no termo do Tritunplio, na Pro\'incia 1le Pernambuco........................... . . . . . . • • . • . •
N. 5681i. -AGRICULTURA.- Decreto do L 0 de Julho de
Hl7'L- 1;oncede a Josó l\Joreira da Silva e Tilll'rio Cezar de Lemos , permissão, por dous
aJmos, para rxplorar minas rir carvão c outros
miner~rs existentes na Ilha de S. Luiz do Maranhão.........................................
N.

G8i

G98

G98

GU\J

N. 5687.- AGRICULTUI\A.- Decreto ur 8 dP Julho de
187~. -Concr•lc à. Companhia BraziiPira de Tramways f: HI Pariz anloriz:u;:1o para funccionar r:
approva, cont nHH!ilicar_:Clrs, o.; rcspecti\·os cs- ,..
l:llutos................ . . . .. .. . . • . . .. .. .. . . . . . .
,ou
N. iiti8R. - ESTJl,\NGEIHOS.- Decreto_ dtt-1!''TW )1,1Jl;~· de-:--,_ ..
1874.- Prmnulga a Conven,Çttó 1!~\\<\tl~l'lrliirlaf: 1! ·'·' ·
em 30 de Setl'rnhro dr• l.JIII'3AI\I\:),' o Ílrazil e a ' 1 '.,-1 /'>
AI!Pm:wha •....•....... ,· ..
70\1 ·

,,>. :,\;;...............
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INDIGR DOS .\CTO.'
1'.\GS

N. tiG89.- AüiUt;ULTUIL\ .-·llt'l~l'td" "'' t:i tJ,• Jullio d.·
JH7f•.-CIIlll'.l'dl' :i CI>IIIJI:IItlti:t Ft'ITIH'.:IITil FlullliJit'll:w :tllf.•ll'iZat•;jll llill'il. I'IIIII'I'ÍIIII:Il' t' :i.JIJII'II\ a,

;'i,

eu IH Htodilic:H:,-,.,·; os 1'1'.''1"-'''' i,.,, í'sl:llulos .••..

7Hl

GtilJO.- FM':ENilA.-JJ,•uclo dt• J;; dt• .lullto dP tHH.IM. Ht•g-ul:llllt'lil•.> par:t al'l'l'l'iid:H:;I<1 do i!rtflii>'IO dt•
iutluslri:ts e pr<tlbs,·,.,s ......................... .

73G

N. Gli\11.- ESTHANGElllilS.- !lt•t'l'l'i" dr• 1:; "" .Julftn dr•
J87'f.-I'I'OIIll!lg-~ a 1:1111\'I'IH'~O !'<~sf:tf, Ct'fPfti:td:t
eut J.'i, de ~l:tio dr: JS/:l, <'111:·.·" '!LJ.~il ,. a ll:rlia ...

~~.

li

I·

N. ;;()()2.- JUSTIC\.- llt'<'l'<'fo d<' t:; d<' Jullt" "" 1H71.llL't:lara a í'Hiralll'.ia da. r''lllt:J:·c:l do Alio lfapirnn't, lia Pcoriueia do MM:tll:l:í•.t ., ••••••.•• : • .

N.

tiG93. - .JlTSTlC,\ .-lWt•t·rfo d1• t:; 1l<' .ltlllto tl<1 lil7LMarc:t o· ,.,.llrillll'rdo :lllllll:il "'' Pl'llltJnlnl· l'ulilil'll 1!:1 rorn:nc:t tf,, .\ll<l Jl.:pi•'Jil'i'l, lia l'rnYinria do lll:lrallliilo ........................... .

N. tiü%.- .IPST!t:.\.- flr·c:·~·f,, !i•• 1:; d · .fll'l'" d·· !H7'í.-·
Crt·a u lw•.:1r d•· .lJ1i:~ 1:11nki;"'' •' tfr, flrplt:''";
Jltl {Pl'/110

N.

N.

d(' l'i,·o-:,

!J:l

P:fl\ \,!•'i.l do ":tl'.!li!t:!tl.

,\(;!Ut:lli.TOI\.\.- !I·''''''' I ,j,• ;:; ,j,• .fllfll<) d··
~H7't..-Cunt·r·dr~ :t A!!: IJ'iq ~d,.rlil:.; L.·!~~· Fil/ro
pri\·iJr'~io l'·ll'llilrJ :lll\)1)', r~.lJ".'l ~~~~~ ,. \t'ild:1 d:• !1111
app;tiTI!H) rk ~'lt.\ ~n~:,'l\l';:t: d '' li:!:'d:l ;t dP .f'!!l/i:tl't':ll' I' i<:tf:f,·:!r 111 l'<':tdllt i,: ........ ..... . . ....
tiG\11\.- Alilllt:I'LTIII:.\.- ih'll'i'' d1• ~;.: 1[,· .lttll111 d.~
:IBi·'r·.- CtiJll'.'d,, a :~l:ti!OI'! \r1!u .<•1 ~~~~ Sunz:t priYil~".!~irJ por 11i!o :tJIJl!l'' ~~::r·:t f.·t!·ri1·:'r·" \'f'!Hir'l'

(;(j(J:j.-

lllJ!:t

\JI.'II'!Jill,'!

/]1~ .:.:1.1 i:!'.·

r:;::qd

!í:J;l:J'l :ll'lll'-

fiiiiiii <':1! l'<tin.,......... .... .. .. • . .. .. .. . •
N. tjG\J7.- ,\l~i\lr:u;rUI:A. -- p,., r.;., tJ,• ~:l d1• Jnllt" dt•
lHíl·.- Coll('f 1 d:~ a J'.l:tilll •/ .\J1:r•;1i11 d1' ~::.na:~·t priViiP~riu pnr oit•.) :tll!ln'; p; 1 t':' f;~!H'i["lf' f' Yr·ttdr·r·
110 li!IIJPI'irl {!il!:t. JH:l: !ti!l'l 1/<' : :~·~ i:\\·'.'~H··"jp dt•-.:.iill:ll/:i ao f:tlt;·it:o ti" f•lt'> ..................... ..
N. tiGD8.- ..:\f~HII:PLTP!L\ .-1). 1 r·;~·!~~ 1!,, ~~:J ~:,• .l11!i:n dr'
fH7i.-Ct!/lCI'd·• :1 ~.I;~J(fl'. •\
''ltd 1 Tli'h·ilr'!.!'iO
(:\1'

]lfJ!' ('i1Jf'!)
f'!)!.:;),; d'

de:.;t·;tr_:~··J

7:-ll

<'J~:!Jn~ fl'l.f';~ '' 1 1:J·~!'di/' I' \- '~Jd1 1 J' (';Jf'iiJ\·r;!lr:l·'· d" .:\:J'~r 1 ;) · :1 f·l:·ilit:\1' a

sua
rl··

;.~I

lJ:r·r~·:t:l·)

·i·t : .• _....................... .
> ., .. :, ''" :•J d.· .l11llto d1•
i8i1.--AILIOI'ÍZ;~ :t r· •!··!tl':t~ ;I!J d·l !'!lJII1':1f'{:J {ll't'lpo<to p1•lu l:"r"nrl J!l:,·· ,\<11 "li<l l'l'!'<'ira Aires
para :t inlrntll!r<::io •li: lj\Ja\ro ,,Jil r:lttic:ranlrs
JJ:t l'rctl'illcia ti" l'ar.tll:·l ................ .' ...... .
N. moo.- AGnrclTL'iTl\·1 . - fl .. ,.,.,.;" ,:" :q <l•• Jnili" d<~
!H7L-I'il'ltta a ililr•l!i•r<'ll<'i:l d:: •·lathii!:t :v.
~ 12, do lb~t'l'('li) 1:." i)fi07 tf..' :z:; :/t' j!Jril tlr' 1R7L
N. riiOl. -A(;l:!CllLTUIU. -flr:l'l'~'l<l d<' :ll dr• .Tull1n d••
N.

1iG9!l.- ,\(;fl!t:li!;;T!\A.-

!87.1.. -CrJ!!I'r'dC a Brlr;J:ll'di~ro :\LII'iin: do..; ~·.;Jqln:.
Vit·lor JJi:t' aulnr·jz;rr:;to p;q·;, 1'\fd'!/':tr rn!t1:1:~
dt~ ferro r• uutro;; lllflit•l·;ri·~, 11r: ri!flllii'ifliil 1;P
\l:lr:l::~~~~ip:'. rl:l Pnl\ i!wi:l d.1 1: ~~~i!.,, ... :.
t~

íSi

H:l

DO PODER RXRCUTIVO.

1'.\GS.

N. ií702. - At;HICULTIJHA.- Dncrrto d1) :11 t!e Julho tle
1874. - Coneedo a Josü Xavier Ferreira autorização para incorporar mua Companhia destinada a arrcudar predios de particulares e
suiJlocal-os.................... . • . • • • • . • • • • • . • • .
N. ti7ú3.- AGIIICULTlJHA.- D1,crcto de 31 de ]Ul!JO de
1S74.- Cnn,·Pdc ao Teucute (]ahriPl Jllaria da
VPiga P ao J\if,'n·s lllarl'elliun Jo.<~·) BPrrtanles,
penrdss:1o 1ror Ires :wnos. para nxplorar uriuas
de ouro na freguczia de Nossa S''nltora do BomSu!'l~esso de C:uniJrili, na Pro,·incia dr. Santa
Catharina................. .. . . . • .. .. . . . . .... .. •
N. t.i70~.- AGHICtiLTllHA.- Decrrto de ;; •le Agosto de
1874.-Cotu:rdt' tluranle 30 annos liança de jnro
de 7 ~" garanlido pela AsscmiJléa Provincial de
l'ernam hH1'o sobre o maximo capital tle üO:ooon
por kilonrctro. destinad·> :i construeeão e custeio
da t'slra1la 1ln ·ferro 11'> lkl'.ifr, ao Liinociro, com
1111 ramal para Nazareth, n~ll[UPila Pro,·incia .•
N. tiiO:>.- i\I]HJCliLTUHA.-Del:rl'lo de 12 1l<)Agm:tu tle
1H7L- Dcl'lara :t inli'lligrneia do~ L" do.art. G."
do J)ccrclo 11. 0 riO:J8 tl<: i6 de Agosto I! e 1872 .•.

789

790

792

708

N. fiiO!\.- AGH!CULTIJHA.- Decrrl'l dn 12 rle Agos!n 1lc
1~7'1.- Approva n,; '''l:tluln.; da Curnp:tnllia das
Agua;.; "" ~laralllr:-ro, corrr al!cr:r~:1o .......... ..
N.

r;iu7. - Ar;mcur:nmA.- Derreto de 12 df1 Ago;:!o llc
JH7L- Approva a elimioat::lo dos arh. H c 21)
1: a suiJstituil;ão !la palavra- Gerente- pela
- Prrpos!os- !lOS ~~ 4." c ü. 0 do art. 2~ tios
Pstatutos !la Compauhia Ferro-earril Niclhe80'~

ro~rerlse ............. , .......•.•.............•..
N. ií70S. - A!]l\ICULTlJHA.- Decreto d11 12 de Agosto uc
JH7!t-.- Appruva o-;; rslalulo:; da Cürnp:>lllri:t SaluiJriu:ule cour uro,Jilie:r,_:üc~ .................. ..

80i>

N. tiiO!I.- AGIIICllLTllHA.-Jipcrdo de 12 de M;osln dt'
1Hil.- A pproYa os ''slalulos fia Assoei:t~.:ão Agriroln Colonial, colll ruodiJlcaçucs ..•..••....•..••

HH

N.

rmo. --- AliHICllLTlJH,\ . - llcerrlo

,,,, 12 llr Agosto de
1H7~.-Approva as alterar,ücs feitas nos arts. :1.",
2." I' 24 dos Pstatutos da Companhia de Seguros
lllaritiuros S. Sal vador de Campos ............. .

N. 1l7H. - AGHJCllLTUHA .-Decreto de 12 d'' Aguslo tlll
JHi4.- Concede ú Companhia Ingleza- Norwich Uniun Firc Insurance Sodety- autoriza,_::! o para frrr::~donar no lrn(ll)rin, cslalrelccenllo
1\ge11~ias .................

817

818
N. ::>712.- JllSTI(:A.-llCI~rcto tlc :12 de AgQS.to.~.- _
Cr!·:t o lugar de Juiz 1\luni•~i[J;K-rfdp,IJf,Jlltãos JlO,
'
terwo "" Santo AngP!o, na.l'fo\fi.rrc\~ \i~IS. ['bdro • r,
do llio Grande do Sul.._.:. ;:• :,\'. ~.............
Sts'J
f

•

••••••••••••••••••••

.N. tii13.- Jl!STH;A.-lwcrc!o lt~.t~tlc Agosto de 1874.Separa do f,·nw.> dt• Cl\n~tlhrcLuna o de !Joyan-

'·'
!

r'

\

:!0
1'.\\,S

ninlia, na Provinda du Hio llrandn do Nortn,
" nl·a nrsll) Ulll lugar de .I\IÍZ Munir.ipal n de
Urpliãos . • . . . . . . . . • . • • • • • . . . . . . . . • . • • . . . • . • • . . .

N.

8Hl

üíi4.- AGHICULTU!\A.- ncerclo dr Hl dr A;.;osto de

l.R7t~.- Concede ;i Cornpauliia de Trilhos Urbanos
do Hrrifl• a Olillda c Hcllcrillr ~ulorizar::ln para
f'Ontra Ili r 11111 elll[ll't'Sl.i!IIO 1!11 200:000 1)(100 suh O
lilnlo dr ae1:C•e,.; prrferenei;ws.................

820

N. tiílti.- AUlllCULTlJHA.-lli'nl'to df' :l!l rle Ag·osto de
IR7.\..-Conc<>de ao EngcnliPiro r;uiiiH'rlllf' Francisco Cruz pcn11 issãn por dons annos para explor:lr minas de f'an·no r dr ouro IWS trrras
de Pacaj;i , conrarea de JJrcyes. na l'roviucia
do l'ar:i........................................

821

N. tiíHi. - JllSTIÇA . - Ilt•ndo rle 2G de Agosto dP 187.1..Declara a 811!ran1:ia das corl1arra,; de Santal'hiloml'n:t, JeroJnrnha c S . .To:! o do l'iauhy, na
Prodneia do l'iauliy...........................

il22

N. rl717. - .JUSTICA .-Vccrelo 1k 2ü dt• Agosto dr1 187.1..1\larca o ·\·l'af'.ÍII!Cllto :!111111:11 dus't>rorrroton•s Puhlil'ns das enrll:ll'f':JS d•· S:r11la l'hil<>lllf'll:l. JP!'OIIII'IIh:t t• S . .Ju;Jo dt' l'i:r11I1Y. 11:1 l'ml·incia
do l'iauhy............ •. . . . . . . . • . . . . . . . .. . .. . . •

823

N. lJ718. -JUSTIÇA.- llt'ndo de 2ü til' Agnslu df' 187!1.Crl•a o lug-ar 1lf' .Juiz J\lullicipal t) de Orpl!ãus
em r:arla 11111 dos !f'l'IIIOS t!P Bu111 Jesus ria Gorgnf'i:J. ~anla J>ililtlllll'!la t' S. Jo:-ro do l'ianhY,
Provinr·i:l do l'iauhy ..................... :.

823

N.

tiít!l.- .JUSTIÇA.- llt'ITC'Io d1) 2Li rJp Agosto de :!87~.
Crl·a Jros lf'l'!nos rcunidfls dP .lt'I'OIIrf'Hiia p, ~langa,
na i'rovineia do Pianlry, 11111 lugar de Juiz Munieipal " li" Orphaos....... .. . . • • . .. . . . .. . • . • • .

82.1-

N.

G720.- JUSTIÇA.- Dcerl'l1> df' 27 dn Agosto tlc !87!,.Hc.~nla a f'Hen~:1n do Dcr·.relu LPgi,lativo n." 2ti23
d11 2li do f'Orrcnlc mez o;ohrc a Presi1lcncia do
.Jury nas comaJTas espcciac:;...................

82ci

11:1

N. tii21. - Fc\ZENDA.- necrrto df' 27 rlc Agoo;to de f874.Appml·a. rom altnai:C'i'S. os f'slalutus ria Sol'il>d:rdr :u!IHI\'Irr:l d•·IIOJnillada - nanco IUo(;rallrlt·IIS'' -qiw "~ pn:lt'!IIIP ••st:liH'!CI'C!' na eidadt: do Hio Grarrd•·... •. . .. •.. . . . . . . ... .... . .•
N. :i72':?. - FAZEI"illA.-lll'rrf'lo ri f' 27 dt• A~osln rl1: 1874.Apprm·:l. f'fl!ll allf'r:II:Gt•s. 11s 11111'ns l'slatutos rio
J3arrco d:! l'roviJH'ia dr S. I'I'Liro .to Hio Gral!flf'
do Sul. f'slalJ·•I••cidu na cid:ulr: de l'orlo Alegre.
N. r;J:23.- A(ancm:runA.-ltt·crclo de 27 dP Ago,;to de
iHH.- Autoriza a. Co11rpanlda de >'l'guw,; marilimns contra o fogo- l'nwidrnf'ia- a suhstituir por outros os :r r!'. r~." ,. ri." dos s.·us p;;taluto...... ••.••. .. . . •. . . . . . .•..•.•• .. •.••••. •.
N. :;; 21.- AGHICULT!JH,\.- flp•·ndo tlr 27 dr Agosto de
lt>H.- Cml!:l'dr :to llr. HoliPI'lo Lanrlell r: ao
'l'l'lll'lilt• CnroiiPI l'f'd1'11 Fr:llll'iS<'Il AlfiiiiSO Ma-

82G

8!12

81>6
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DO I'Oill<:H EXECUTI I O,

1',\!JS.

hil<lc pcrmiss:lo ptll' f.rcs :mlltl-' p:1ra ''xplnl'al'
lllinas de sulfurelos rtn cobre c outros IHincraes nas margeus do Qu:traiJint ''nlrc os :nroios
Cagnatt\ r Capivary, na Prol'inria do llio lir:tltdr·
tio Sul............. ...........................

N. ii72o.- AtiliiClTLTUBA.- ncr·rrln de '27 d''

N.

l%7

A~osl<l dt·

1871,.- Prornga. por dous annns o prazo r·nn,·.r·dido a Tliolllaz llullou Ju;Jior p:1ra t•xp/orar fr'ITo
ll!agncl i1~o <).outros mincrars. "''·'" "x""lH:;Io ""
dlil.IJJalllt•s, as JJiilr~·Pns riu rro l'llllll:t..........

HüO

5726.- Allli~LlLTUl\A.- llt•n•'lo d•· '27 ti•• ,\·~·"slo d1~
1il7-L -i'rnroga [llll' d<Hb :lllil"S o f'l':l/.11 lli:l.reado a Ma11<11:/ Lo("'' da Sil\·a ,. llr. F<•lipp<:
Pereira Caldas, no JJencl•• 11." fiOH dr: 7 d"
Ago.sto de 1872, para a Pxplora<::lu de ltlin:ts d<:
eimlltho n <:o/trr 110 lllllllil'ipio da 1-:nr.nlzil/iarla,
do ICI'IIIO dn 1\iu J>;~nlu, na 1'1'11\.iJH:ia ""S. Pedro
do Sul..........................................

Xü1

N. 5727.- Alal!CULTUI\A.- Dcrrrlo de 2i di: Agosto th:
187-L- Aliem dil·<'rs.ls clausulas da •"OIII'<''·s:lo
ff1ila. peln Jll'l~rrlo n." 1-020 "" 2~ d•~ Abril 11<\
i872 ao llar:lo di! Lag-úa llrJur:trh P onlro.s para.
a Cll!l.'ill'UI'.I.:Illl d•• 11111 Jror!O ll!'[ilil:ial llil f'IISP:II(~
dr loargailll, na l'!'ll\ llll'lil do 1:111 r!P .liliii'II'Oj

illi~

N.

iii28. -- Alal!Ct:LTiiiL\.- ll•'r.n:lo <1<' 27 dr• A.<;o.sln dP
11-lH.- (),•,·.Iara o;; li111il••s ti:J. :irr;t <"OII<"••dida a.
.los(: .Jo:H[II i111 A 11 tunn ..; para. <'xplnrar 11: i llil" "''
•·o!Jre noutros lllill"iil".;, ...... ..•..•. .... .....

RG3

N.

t;72!l. - AG!l!CITLTITHA .-- il<'<TI'ln d<' 27 li•' Agn,;fo d<:
1H74.-Appl'11\'a OS esl:tlHIOs !la COIIIJIIIIJili:t para
sPg-nros d•~ (•:ti'I'O~ n Yt~!ii1:111os t'rll ~~·nr:tl dl)flltlllillada.-Apulln .................. _.... ... . .. . .

Xlií

N.

tJ730.- .\GI\ICULTIJHA.-Ilenl'lo d•· ::li d<' .\<;nsi:• dr
187.}.- Apprnva ns eslal11lns da Cu11tpanltia d:t
-Estrada. de fi'ITO d:t Tijtl!'a- ''"'" llll•dilirar;õcs. . • • . . . • . • • . • . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . . . . • • • • . •

N.

fRH.- Apprnv:t os •'slalulos da Colrtp:wlliallldllsfri:~/ ./lllllli:ill~:lllii-I'Dill llt•odili•·:H:•-"'"···
N.

87:;

ii73L - AGHICULTUHA.- Dt'<:rdo de 27 dn ,\g-••sto de
HH::l

5732.- A(;IUCULTiilL\.- 11,•, n·lo dr• :!.7 dt• A•:u-i" <i•·
187/L- Pror11ga p11r 11111 :t111111 " prazo 111:1 r ··ad•'
ao.s Ha<:lt:lr<:i,; Cyrill" Anloai<J dr: L•~1111J·r n .los<•
Baptista rla Si(\·a ÜOIIIL's lt11·af:t, 110 JlPerdu
n." õili)O rl•J H de Agosto dP ill7::l, p:rr:1 a explorat)o d<: 11tinas de earv:'to ''· p•·lrolt•o n:t <·.urtt:tn':t
da ·~:i.pillll d.t l'roviucia. d11 S. P.wlu... ..... . .. .

8H8

N.

5733. - AGIUClTLTUIIA.- D<'rretn <l•· ~7 de Agosto d<'
f8i4. - Con•:•'il<: ú As.-;oei:II':'IO Colnl~-
dtlat!r do ll<'slerro autorizaí::1•J p~Hi)iirJnrar ·, - - •.•

N.

5731. - AGHIClJL'fllHA.1Hn. -·Approva os nnvo,l;
nhia- S. l'aul.n ,. lli11 ~··

C :\jJ(lfOV:t

liS

I'CS[ICf'tl\'ll. S

csttth\~~\·\·\-1~·-P'· Jt~ (,,~~

Derr~fu' ~-.tlf'de

M;nsfn d•:
da C.llllpa-

B-.~~Mulus
hlt,.im.............
(1,
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N. i1731j,- JUSTIÇA.- Decreto rlc 2rln Sfltcmhro de 187~.
-Declara a cntrancia da comarca. dr, Passo
Fundo, na Provincia de S. Pedro tio Hio Grande
rto Sul.........................................
N. õ73G. -JUSTIÇA.- Decreto de 2 dn Selcmhro de 1R7~.
-1\larca o vencimento :wnual do Promotor Publico da comarca de Passo Fundo, na Pro,·ineia
de S. Pedro do Rio Grande do Sul............
N. ü737.- JUSTIÇA.- Decreto de 2 rlt: Setcrnhm de 18H.
-Altera o Regimento das custas j111liciarias..
N. m38.- JUSTIÇA.- Decreto r1r 2 d() Sdr.rnhrn dt' 187~.
-!\!arca o numero r! c livro~. !11~ uol:rs 'fl'r 'levPIII
ter os Tabellü1es, c d:l otLtras providr•neias.....
N. õ739. - IMPERIO.- Decreto de 3 rlr SP!rnrhm de 187'1..
-Proroga a prnsnntc sessão da AssPmh!l\t f;Prat
Lrgislati va.....................................
N. 57>1.0.- AGRir.lTLTUHA.- llrerr:lo d11 3 dP Sr•lernhro
t(p, l87!í..- Conr:ctlc a A lex:t!ldrl' liasparolli n J.
l'ahlo Ramon Pach privilegio, por rlr7. annos.
para introduzir no lmprrio a poJ\·nra irrrxpl,~!-iiva, por este inventada.......................
N. tiftil.- AGHH~lTLTUI\A.- llrcrr•lo rJr, ~~ rir s,,l•·n1hrn
de 187~.- Proroga por lll:tis rlrz :ulnos o prazo
concedido á Cornpanhi:t dr ,,Pgrrros JII:Jrilimns p,
lern'slrcs-Indcmnizallora-. p:rrn flllll'l'innar
no Impcrio . .. .. . .. • . . .. • . . . . . .. .. • . . . .. . . . . . . •
N. 57~2. -FAZENDA. -Decreto de tfi dt' Sclcmhro IIP.
1874. -Autoriza a fundac:1o de um Banco na
Praça do lHo de Janeiro: emn o I i tu lo drBanco do Commcrcio- c approYa '" rP.:;prrlivm:
estatutos.......................................
N. 117~3. - ESTRANGEIHOS.- Decreto de IG de Selcmhro
de l.87!í..- Promulga a Convcnr:lu Postal, eclcbralla em 30 de lllarço 1IP. 187( I'Hlrr- o Ilra:lil
c a França.....................................
N. 574~. -AGRICULTURA.- Decrrlo 1lt' 1G de Sctcmhro
dr, 187~.-Estahclccc clansnlas para a lana da
mina de rary:1n de pedra rlc Ag11:1 Hmnra. nmnicipio de Taluhy, na Prnvind:t dc S. Paulo..
N. rm,ã. - AGHICULTUHA.- Derreto tlr: IG de Srtcmhro
de 1874.- Concede a Panlinn Lncin dn I.t'JHos e
Francisco de Miranda Lcone faeuldadP pelo prazo
de 30 annos para lavrar minas de ouro existentes na freguezia. de S. Gonçalo da Campanha,
comarca da Campanha, Provinria dr Jllinas Geraes............................................
N. 57>1.6. - AGRICULTUHA.- Decreto de 23 de Setembro
de t87!í..- Approva a alteração feita na clausula
39 dos estatutos da Companhia- The S. Pedro
Brazil Gaz Limited... .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . ..
N. 57~7.- AGRICULTURA.- Decrrlo de 23 de Setembro
rtr !.87'1,,- Approva •·vm 1110dilira~õrs o-; Psla-
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1111 ]'111\1\H E\ECII'J'IVP,
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da Crllllpanllia. Frrrn-ranil tll' S . .Jo:1o
1l'EI-Hd • • . .. • . . . . . ... . . . . • . . . .. . • . . • • • • • • • • . .. •

!178

N. mHl, -IMPEIUO.- DPC!TI.n de 23 ele Sl'[rm)IJ'O de
Hl7!L- Appl'llv:t nc: ~·c:l:illllos da SoriPdn!ll'Euli'rpc CoJillill'n·i:il.. ... . • . ... ... . . . ... . . .. . ..

!183

N. 1iiftfl.- AGHTCULTITHA.- nccrc!o lk 2:1 tle Sr,te111hro
1ll) 187ft.• - A pproYa as allcra1:1·1es fci las nns eslatuloc: da Cüil!pa.nliia J,o!ndt·:' tlt' S··gurns....

!l!l6

N. m:1o.-

M:I\I~~IJLTI!JIA.- J)rc!'t•lo d1~ 2:1 d1~ SdeJJJhro
1871..-C"'~~'''"" :í Clliltpanlti:l llalnearia Im-

tlc
raltyt'Jtsr\ aulorizarJt" para fllill't:i"ll:tr t\ :q•prora
l'.t1111 allei·:t.r.:>:n., rr; :;eu·; li.·;lallllii.s...... ........

!l!l7

N. 117111.- AGniCifL'I'Ili:A.- ll•'ITI'In ti•• 2:1 d1• Selrlltlirn
dr 187'!.-AIII'I';t :ts li:tll.sttlas l.a 1• 21." d11 lll'l:rrlo 11." ;;:;ti7 dt· H ti" ~l:tr1:o "'' Jgj\........

1007

N. ii71i2.- ;\(;IIJC{:LTlfll:\ . - llr'ITI'in rk 23 rli' St'li'lii]Jl'O
dP 187!f.-Cill!l't'dt• privilegio, por d1•z :t.ll!lns, a
Anlonio Lurio de Merl11irrH p:tra inlmdnzir ll!nIIJoraJIICIIIns do li lia i IIVl'lll':ln. nos fogilr"; í't'01111lllirn> dPJill!ltiJJ,1d()s 1l•'...::. E,;,llltlllli:'. dupla...

iOO!l

N. t17ii:l.- J\f:I\TGPLTUHA.- llt'tTI'In rlt' 23 dt' St'lt~lllhro
dt• 1S7!L- Ctlllcr)dl: :to Tt'llt'JIII) Cor01wJ Bento
Jos.': Alves p,.,·Pir:t ~~ oulro.s, Jll'l'illiS:':1o para uxplor;Jr 1':11'\':t" d''· p•·tlra I' lllllro:' lllill<'l';tl:s no
lllllllÍI'i[Ji" "'' Til'lt\ 11:1 J'royi111lia d" S. Paulo.

!010

N. ti7ti1. -

AGJ\ICULTITHA- Ilcrrpfo d1' 23 1ln Sdc1nhro
dt; 187ft.- CnJH'C'Il<' :i C<~!llpanhia llnl:lllir:al (;ardcn.s Hail B11:11l :1tlloriz:~1.::1o p:tn. JIJildifirar o
lrar'.1do da finita "'' carris ''"' frnllf•) :i t'slae:1o
!11! ..L:i r:; o t!o.s Lrt',rs ......................... :·..
iOU

N.

r;7;;r;,- At:JilCVLT!THA.- B•'nrlo rlt1 30 tl•' Sdrnthro
11<1 187.1.-- Auloriz:~ a flllll'rionar :1 Cíllllfl:lliltia r]l)
NaYPg:l~:;HI -llni;)(l FfiiJIIiJH~JI~~· -~~
;ipp!'t)\'a,
l'tl/11 !llo,lilil':u.:ll~~~, n:-; :-:1'11" r'sl;tfnln:-:.... ... . .. .

!0!2

N. 1i7tiü. - A(;HICifLTUIL\.- llCt'l'l'ln de. :lO d11 S1'kntllm
dn 1H7L-COJH11'dl' :111 llr. lll~ \\'ifl ClinfoJJ \'au
T11yl fit'l'IIJiss:·:o pnr dow; :ulllO:' para 1'\plorar
Jllilll'!':tt'S '"'' [r'JTI'JJo:; conl igur~s t' dentro rios

rios S:llll:' A11na. S. l't•dro,

~;anfn

Otlln n st'lls :tiHJJr•nft•s. t'ahP.I'I'ÍI':IS

,\nlonio n do
I'

Yt•rl•·llll':i

ll:t l'm\'i JJt•i:t. do B i o d•• .li!JJ!'Í l'íl., ............ ,

fOi !I

N. ii7:i7. -

At;mcULTUIL\ . - Dcere!o de 30 dr Sclf'HJhro
dr' 1871l,.- Colli'Pd!l a .lo;[ I) d:t Sifvri ra Sa 111p,lio
JII'J'IIIÍ":Io, por duns :lliiiOS, para explorar jazirlas
d1• l'an·;1o, otJro I' oulrns mitlf~racs. ""' mna srslll:lri:t qur posstw no lu~arll•'nnuliJJ:Jdn Ingaltiha,
no nnmiiJipio d<' ~lan:,aratil•a, l'roviiiri:t do llio
d1' Jant~iro ............................ ,........
.... 1021
~-

_

N. ;j7ti8.- JMJ>EIUO. -lll't'rcl" .d" :l/)
~"Sé.f.tW~Í]:o 1i~'l •._ '•
t87L-Approva o:; ~~,;[;duf '11:J..,~I\Aitll;illdl\rb- ' · f
mot7r·~ .11:! .~'d~H·a•.:~o. da flf~l\('Jlt· ltt~s,·:Jiid:J da
· /J
fJf'g!liZI.I rJ l.t'(illl.l. ·.~<::~\ ......... , ....... ffl21'
::--~"

INJIICE

DO~

ACTo:-;
l'AliS,

N. !i7ti9. -JUSTIÇA.- Dtwreto do!." tlr Ontuhro de ISn.
-llrt~lara a rntraw'ia tia coJn:tn·a dl' Alt,obaça,
11a I'rovineia tl:t Bahia.........................
.N. 5760. - JUSTICA.- ])ccrrlo do!." dr Ontnhro de 187~.
-Mana" o vencimento annual do Prolllolor l'uhlico da conHtn'a do Alco!Jara, na Província da
Bahia ...................... :...................
N. B76t. -JUSTICA. -D~crrto tio 1. 0 de Oulnhro de 1874..
-ReUJi'e ao trrmo da P~lmnira o dr Quehmngulo, na Província das Alagúa>................
N, 5762.- JUSTIÇA.-Dccreto tio J.o t!P Ou! nJ,ro de 1874.
-Rtmnt' ao lermo de ItaiJaiaHninlta o de Campos,
separado do do Lagarto, c a r,;te 11 1]11 H iacll:to,
todos na Província tlc Sergipr . . . . . . . . • . • . . . . . .
N. 5763.- AGHICULTUIL\.- Deerelo do i." dr Oulnhro
de 1874.- Approva os rslalulos da Assoeiatjão
Couuuercial !Ir Sergipe.........................
N. 576í.- IIIIPERIO.-Dcercto do!." uc Onlultro de 187!~.
- Approva os estatutos da Socicdadt• PropagadOJ·a da inslrucç:to ás classrs opt•rarias da frcguezia ue S. João ll:~ptisla da Lagt•a..........
N. 5761).- 11\IPERIO.- Drcreto do i." dn Onfuhrn de IR7r,..
- Approva os r'slatutns da Socit'd:lllt'- f}rr'mio
Muskal , ..•.....• , ..•.••. , ........ , • . . • . . . . . . . .
N. 576G.- IMPERIO.- Decreto do 1." rk Ouluftrn de iR7r,.,
-Approva os estatutos ria Assucia~ão Promotora
da instrucção de meninos..... . . . . . . . . . . . . . • . •
N. 5767.- FAZENDA .-Decreto de 14 de Outubro de 1874.
-Autoriza a incorpnra0:1o P approva, com modificações, os estatutos da Socie!latle anonyma
-Perseverança Brazileira . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
N. 5768.- JUSTIÇA.- Decreto uc 14 do Outubro de 1874.
- Crêa o lugar de Juiz l\lunicípal e tlf' Orplüos
no termo de Alemquer, na Provincia úu Pará.
N. 5769. -JUSTIÇA.- Decreto de H de Outubro de !874.
- Sep:tra do termo de Linhares o de Nova Almeida na l'rovincia do Espírito Santo e crea
nrstr. reunido ao de Santa Cruz, o lugar de Juiz
l\luuicipal c de Orpl!ãos . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
N. 5770.- AGiliCULTURA.- Drrreto dP !4 dr Outubro
de IS74 .-Concede a Jo~1o l'ereira Darrigue Faro
permissão por dons annos para explorar minas
de ouro, prata c outros metacs na colllarea de
Itabayana, na Província de Sergipe...........
N. 5771. -AGRICULTURA.- Decreto de 2! de Outubro
de 1874.- Approva os estatutos da Companhia
Proprietaria do Tlleatro S. Salvauor de Calllpos.
N. 5772. -AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Outubro
de 187~.- Proroga os prazos lllat·r~ados na clausula 12. a do Decreto n." 5565 de H de Marr'o
de 187~ para apresentaçiio dos estudos roiupleiÔs
ria estrada de fPrro do Rín Grann•' P Al<'f[ret".
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N. 5773.- Ar.fUCULTUHA. -Drarto 11~ 21 de Onln!Jro
de :1874. -Concede a Eng-!'nio Marques dP llollanda permissão para lavrar minas de potas~a
e outros sacs minoraes c pedras preciosas nos
municípios de Valenca, .Jaicvz e Oeiras, na l'rovincia do Piauhy ... : .......................... 1087
N. 5774. -AGRICULTURA.- Decr~to de 21 de Outuhro
de i874.- Coucedc dur~ntc 311 armos Jianra dt~
garantia de juros do 7 % ao anno para o· maximo capital de 3.300:ooonooo, destiuado á construccão da estrada de fPrro deno!llinada- de
D. Tlicreza Cl1ristina- na ProriJH·üt de Santa
Cat!Jarina. ~.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092
N. 5775. -JUSTIÇA.- Dccrrto de 21 de l)utulJro tlr i87'l.
- Crêa o lugar de Juiz Municipal e do Orphãus
no termo de Villa BeiJa da Imperatriz, ua Província do Amazonas...... . .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . 10\J7
N. 5776.- JUSTIÇA.- Decreto de 21 de Ouluhro de i87L
-Separa. do termo da Laguu a o do 'fu!Jarão,
na Província de Santa Catharina, r crêa neste
um lugar de Juiz J\lunicipal e de Orphãos . . . 1097
N. 5777. -AGRICULTURA.-Dt~creto de 28 de Outubro
de :1.874.-Concedc durante 30 annos a garanti:t
de juros de 7 % ao anno, ~Oi li'~ o max i mo capital de 1:1.000:000 1~000, dPslinallo :l conslrucr;:1o
da.- Estratl:t ti•~ Ferro CPnlral- com um ramal
para a Feira de Santa Anna, na Província da
Bahia.......................................... f098
N. 5778. -· AGRICULTIJRA .-De ereto de 28 de Outubro
de :1.874.- Concede a Gony Stephen privilegio
para o apparelho de sua invenç:1o destinado a
conservar os cereaes........................... H07
N. ü779. -AGRICULTURA.- Decreto de 28 de Outubro
de 1874.- Concede a Claudio Francisco Cathiard
privilegio para o melhoramento que declara
haver introduzido na primitiva macllina de fazer
calçado de li o con liuuo, syslema Cabourg..... :1108
N. 5780. - AGRICULTUUA. -Decreto de 28 de Outubro
de i874.- Concrdc privilegio ao Engen hciro Jo:1o
Ramos de Queiroz para nm systt·ma rlc feehaduras de sua iuvcnç:1o .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 1108
N. 5781. -AGRICULTURA.- Decreto de 28 de Ou tuhro
de 1874.- Concede a Lenoir & Filhos privilrgio
por oito annos para fabricar c vender no Irnpr•rio uma machina de sua invenção destinada
a picar fumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HO!l
N. ~782.- PAZENUA. -Decreto de 4 de Novembro de
___
:1.874.- Autoriza a incorporação da C · ...
cantil c approva, eom mod!llc · ;··fWR estatutos ....................... / ~'t\"":\\~:\J·•-Df ~fff4
N. o783.- AGRICULTURA.- Decret ,~'~\\re Novemhro
..ff"
de 187'í,.- Approva
t.
da Companhia
- Suhlocadora- ··o1n mo_ il~,ões....... . . . . . . i 121,
.
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N.

ri7R'L- ~L\BT:\'IIA.-llt•crdo fi,• fr. dt) Nnvt:mln·o de
1871-. -Aill't) an l\linisf,·rio da. Mari11l1a o crndilo cxlraordinario dt• :l.OOO:ooo,~. para ntr:orn'l'
;is rll'.sl~<'zas da ''~rha -- An;nn:ws- dn 1''\t'n·ido
dt) tsH-187:>.... .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

N.

rm;:;,- AW\ICUJ,'j'(lJL\.-IJCI'!'I''O
dn

1871.. - CoJI('.t'de ao

tle

'~

u;m

rlt' NoYCIII!JI'O

C(IJidP. de Lagl's n ao

llr. Franciseo Tcixcim de Ala ~a I l!ât•s ;wluri-

zar;ão para a r~onslrllt'l;:l~>. w.o ·, ..~ozo rir~ Ullla.
linlw. rle carris rlc f<'rn• da rn:t d~>s rl!u·ivt•s ;!
Cop:Jr·aJJ:lll:t....................................

n:Jri

N. 1ii8ti. -FAZENDA.- DCI'fl'lo dt• ~- tlt• Nol't'illl>ro de
1874.- Apj>I'O\a. as nl!r•r:li:,->f'." du< t•.sf:tfnfo.s do
l\lonlt'-Jiio t:l'ral ..•. ....... ... .. . . . . . .•. . .• . •••

lHii

N. tií!l7.- AGJ\ICULTOHA.-llcl'l'l'lo rlr' r, rlt) NoY!'IIIlii'O
dr Hl71..-- Appmv:t os t•.sl;ilttlll': d.1 Cul!lp:tnllia.
Ft'l'l'O-earril Va:;s~>urcn:<~' ''"lll '"odificar;,-,rs ... fltiil
N. m8R.- AGH!CI'LTI'HA.-Jln,·rt·lo t111 f:. cit' l\'ov,•n,bro
1]1) {87'f..- J\ppi'IIV/1. :IS fn,.;il'lll't.:<li'S JII'.!;Js ljll;ti'S
drn"l) t'l'g('f'--'"'(' a Cnii!P.IL.~~;Jn d11 rn~i~{ro ~t'J';ll 1:

t:sl:tlisli•·a d:ts !t'rr:1s l'llldir·:'s ,. l"1ssuid:1s.....

N.

ri78!l, -AIHUCri,TU!l.\.-D:·:·r·rlr• "'' 11 rir\i'iOI't'llliJI'O
r!e :187}.- j\JIJII'Il\'/1 f!S r•;l;~!nlus d:• Collljl:tlllli;t

N.

1i7!JO.- AlatiCI:LTUIA.- J)l)r:rct" rir' l1 dt• Xon'lltbro
rlc :187-~.- l'roro!,·a o.s prnzo.s Jix:ulos nas r·lan-

t::tr:llllia dos l'roprir\lari"·'· ''''"' Jttodilit·at;,·,rs..
snlas 3." r• 20." do ll••t·rTit> 11." :;:ili(j dl' H rlt\
Mat·,;o r!o t'OJTL'IIli.' :lllllll.......................

I J:i7

f ff)ll

HG7

AGniC(;LTCRA . - ll•'crrlo dr: li rir• "íoYrnt!Jro
r/C 1874.-J'J'Il!'Og"a f!IJI' 111/IÍS rfOll'• ;JIIIillS OJII':IZO
eo11r:rrlido pela r·.Jausula !~!." dtJ Jlpt·.rr•to 11." 40\.7
de !J de Julho de 1870 a ManN:I José rl:t Costa
Litlla Vianna c Jo:1o Antonio de Miranda P Silva,

N.

ü7!J1. -

N.

on ;i Comp:urlti:t que or~anizan•tn para a illlportar:ão dr trallaiJJarlorr< :Jsi;Jiit·os ............ :l!fi.'l
t>7!J2. - AGHICULTllHA.- Tlt'r·.rrln rh: H t]n J\CJ\'l'lllilrn
rln :1871-.-CnllrPdc a .J:~r:rprt'" lltllllll'f1111d aulnrizarno para prolo11g-ar :1. t•slr:ula dr• f<'l'f'" dn
1\lan~;,·, :10 Y:tllr dt• Jac.u Íi~<' a li' :1 l'rol'i nci:t. ri I'
l'ri'IJ:llllln!rn. a !'li I I'OIItar-·'r' n:t •:slntl:J rle fr!'l'o
rio Hr·r:ifr•. :~r) S. Ft·allt'is,·o...... .... .. .. .. .. • .. •

N.

AGHJCIILTI;HA.- fl;•r·ulo rle 11 dr Novr•rnhro
de 1874.- Alim :10 Mi11i<l••rio r/:1 Agrkultura,
Commercío c Obra~ PuiJiiea:; 11111 l'rrdilo cxlraordinario dn 232:0no;;ooo para >er applicado üs
<lespezas com a futura Exp11.si•.:n.o Narioual n Internacional rlc Pliilatll'.fpliill, dllr:uill' o •·x••n·.il'io
de 1874-1875 . .. .. .. .. • . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. ..

HGR

ü7!J3. -

U7R
N. 57!l4,.- AGRICULTUHA.-llcr:rt'lu rJ,; 18 dl' NoHm!Jro
de 1874.- Approva os IIOYOS r•sl;d.nlos da Cll!llpanllia Canis de fcrm l'nriii·Alr~l!n'nSt'........ H811
N. ::>795. - AGHICIJLTURA .- 0Pr·J't•lo rlc iR dt• No1·cmlll'"
rlc 1871i.- r.owedr ;i Cnrnpanhi:~ ln.-;1•'7:1 Hrn7.i-

27
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r
li:lll r:oHsolô Minirr.C: Conrp:tny Linlif,~il nnloriz:H::ro Jl'll':l rlllli'I'.Í<ill:ll' llll)lolJII'l'Íil, I' :ljlfllll\":l O~
n~.'·fll'dirus ''sl:illllo.s ••.••...••.•.•...•....••..•

\G<.

HR8

11!. r>7!Hi.- J\(;fi](TL'ITHA.-lll'r·.rpfo flr) !8 ilr Nnn•mliro
"'' 11'7'r·.·- AIJ,·ra a.~ r.hiiS1JI:Js qw• haixaramr·.om
o llnrTI'Io 11." fi71r> rli' Hi de :'l'fi'llrl,rn pruximo
Jl:rs::Jdu ......•.....••.•...........••••..•••••..

H8!l

N.

r>:i97.- ,\r:nrcn:IT!lA.-Derrrlo di~ 18 fi,• 1'\oYCJJJIJro
(]I' ll'i''f.. ·-· Antoriz:1 a JU1i2:\ii'ln Fnrrllll n iHrorl"'l':tr Jlill'l ColllJI:IIilri:t de• sr.~·nnLs rnlllr:t dr:;as[rPs............... • • • • • . . . . . . . . . • • • . • . . . . . •

tJ!lO

N.

rii'l8. -M.\r:li\'1(\ . - lll'i'I'CI>> dr 18 <J,~ 1\n\·rJnlll'O rk
187'1·.- E'l:till'iGI'>' 11111:1 Capil:mi:l do !'orlo f'l!l
\i:IIJ;.!IlS, 1'1'11\'ÍIII'i:t dll ,\i!r:t:<oll:ts ...............

U!ll

N.

ii7!i!l,- ~L\Ill!'\11,\.-llr~•'l'l'li' di~

dr NoYrllthro llc
F7'r.. - r:r,'-:t 110 .\rsr11~l fi,, Marinli:l d:t Bahia
11!11:1 Co:11p::rthi;1 dt' ,\l'lil!i!I'S Milil:trl's .........

H92

N.

li811D. - J·:STI:.\ t\l:!·:ll:llS.- J)Pnl'lo dt• 2:; :In 1\nri'Jnlirn
dr· !Si 'f..- Eil•n :t ':al•·.~uri:l da Lega~~n do llrazil
11:1 il<'f'11iilir·a llri<•nl;il do Er11g11a~·
Ern iado
l·:·:il·:wrdill:lrio n Mini.slrn J>l,•nipoi,•Jil'iario ...•

Hfl:l

N. :;snt. -- .Jl'STICA.-IlPnrlo dt• 2:; d<' NOYCilllii'O dt)
·!S/'f.. - ll>'SÍ!!II:I :t lll'dl'lil d:t .':rrh.slifuif':ttl J'PI~i
f~l·~~~"l do; .JrÍir.t•.< dt' llin·ilo <Lt Ct>i·[,, IHÍ. :111110 dP
[ .. , .., ............................................

H!H

N. :;so:? .. - .JJ:~;Tfi:A.-- llr'l'l'r'ln tiro ::::; ''" Noyrmhro ti<)
1N7'1.. -- ll:•.;iglla a ordt)Jll rrn •ru<' os Juizes suhstilirlo·; iLI r;,-,rf<' dl!l'<'l':lo l'O:JpP!:ll' rorn '" .Juizes
tk Dir<'iln <' .sl!lrsliluir-:'1) n•ciprwarucntc no ~nno
til' 187:i ....•......•...•......••..•...........••

H\JR

:m

:i""

N.

s;so:L -

.JUSTIC,\. -

llr·r·rrlo dn 21i '''' Non111l'ro rlc
187~.- Cr•'·n " Ju,:ar dt> Juiz ~ltmicipal " de Or'""1" · 11•• 1<'1'1110 do StH'<'OJ'l'O, 11:1 l'rnvincia dP
s,.,·gipto • . . . . • . . . • . • • . • . • . . • . . . • • . . . . • . . . . • • . . • • 1HJR
N. ;)flO\.. - ,\r;I:JCITJ;ITHA.- Dr••·rcln dr, 2:; de N•1Y<'IItbro
ti•' JSil·.·- C"lll't'dt• prilil•·:.;io a. \\'illia1n llt•nny
Hu ·/, p:1r:t inlr·"dllzir 1111 lnrJil!rio o apparrllro
d<• ::rra ill\'l'll<::lo rks!iJI~d>l :111 f:thrien dP gaz .• H!l!l
N. :;sn:;. - .~I:HICP!.Tt:IL\.- llr•crcln dn 2:; Jr Novcmhrn
d<! lR/1.. - :lppl'liY:t. rlllll lllntlilil:a<.:l'''''· ns r•slaliilll.s d:1 r:•llrlp:mlli:'. d:1 rslr.1da dn fcrm de
'":ll'il':'t...... .• • . . .. . • . . .. . . . • • • • . . .. . • • . . .. • .. • 1200
N. tROH. _:. Ar::m:FLTFHA.- Tlt!Cl'l'lo 1lP 2li i!C NoYcmhro
dr• 18H.- M<~difir:a a f)lausula 1." do r·ontracto
•·r·lr'IH'::du i'lil :lo de Dr•ze1nhro rlc i87l com a
Sut·iedad.• C•>luniz:lllnra d•· I~'t.!l 1'111 Ilamhnrgo. 1208
N'. ti80'i.-I;JTI.:J:llA.-Iir'i:rclo dD 3 dn nczcmhro de
187L- A nloriz:t 11111 eredilo rxtraordinario rlc
L:l:il :02ti,~::>28 para as d<'spezas do 1\~~.àa,
(;uerra 110 2." SPIIH'slrc d<> nXCJc«:tO' rlJ!~ A73-7!«,. -'Hf.Q,
1\'.''18
.,8( '. - 111'
\ 'fo.llll l. - ll< '<Tdo 9~ ····rin;:~t'.t~.llii'A•,'
=\ ~:n . w.e 11 nro d\> " '
fSir,., - Attl<•riz:J o aJ!'gt,llt<nlh , f) ''~'''tliln dl'
·~". ·

I .

P.u;s.
20:1-!n:;.~noo p:1 r:1 d··~pPza.' da C:1111:1r:t 1\lnlli<:ipal
da. Ci<rl<' 110 n.vrei<·.io du 11-!7'~, tirada d:t diiTr~

l'<'ll<'a <'\i.,l.r•niP PJII.re :r rPt'Uila orT:td:r u a despPza
Jixa·da p:l.l':l o ,;oiH'Pdilo t~Xl'l'<'iÚ<~ i"'lo ll<'crdo
!1. 0 ;j:iHJ d<~ ;Jf rf<~ Jlf~ZI'IIilll'll d<: 18/a ............

N. 580(). -lMPE:Il!O. -

:121f

ll<'~rrln

d•· 3 de Ot'ZC/11 firo de
:187\..- Marc:1. o lerrilurin <' "·' lilllii.<'s tiL' 11111~.
H<r\':1 freguPzi:t, ereada li<'.'L' C<'ll'lP, c llw dá

rlenonJillar,:L\) ...................................

!::!:12

N.

ti8:10.- AGH!GULTPHA.- llt:<~rclo d<' :: dr• IJrzrruhro
ue 1874.-C<>nt:ede pr·il·il<'"iJ a i':r.ulo 1\:lffilldte
fl:ll':l iulmdnzir 110 lr:rp<'lio "' fnn"'" ilali:rnos
sy:i[l'Jua Cltinaglia ... • . • . . .. .. . . .. . . . .. • . .. .. . .

i21:l

N.

ti8:1L - AGI\ICULTUI\A.- Jle<·rrlo d<: :l de Jl::ZPIIthl'IJ
dr :187~.-Appro\'a 'J roul1 ad.u r•::khrado ('llfll a
Colllpanltia Naeioual d<~ 11:1 l"<'f!.1<;:i" a Yapor p:lr:t
o s<:rviro da naYI'f!:r•·:[<> <:o-;[,• ir:' e fllt\'ial d:t l'rnvi!leia i'Ie Sanla Calharin:~o ....................

:12H

N.

5812. -J\I;HICITLTIIHA.- ll<•r:n·l" dr :1 d·' ll<'ZI'Irrlim
dl' 1H7\.- Corlf'<'<i<: :r Ai<'\:llrdr·c W:rgnr:r anlnriz;I!_:;Jo p:1ra ;t COIJ."ll'lll't~;lo, 11~0 P ~~tlZtt dfl Hlll:t
lillli:t dl' •·arrio: dr• !PITO, qtr<'. parlind" d:J pr·:li:t
de Bolafo~·o, no pnrdo r:xtren1" d;J Hnl:Jili<·.al
Gard<'ll J::•,il l\11:td, Y:t lrrlllirr:Jr fi'' praLt da
Sauda.dl', proxilll<> :i Es•·"la. )Jilil:!l· .............

121!1

N.

;;8!3. - AGUICULTUHA. -llrrrl'tn rir :l ri<: ll<'ZPIIliii'CJ
dr 187\..- Appro1·a. o,; esl:dnlos d:t Corupallhia.
8aula Cruz, cnlll Jllodilic:r<Jll'>'..................

1221l

N.

ti8H.- HIPEIUO.- Jlcr,r<'lo ri<' 12 <Ir• ll••;:r'nlbro rl••
1874.- Or~a a rrr·.eila e lixa a desp<•za da Illuslr~;~irna. Carnar:t l\lullkipal para "<'X<'JTif'io dt•
I81<> ............................................ :12:1R

N. t>8lti. -A<;HICULTUUA.-Dcen•lo 11>: 12dPJlrwmlrro
df'. 187'1.- Appi'O\':t provisori:llllt'lll>' ;tS IIOV:lS
tarifas o iustrur·.r,iics reg-ul:trll<'llt:li'PS para. o scrvrr·o de lrallsportPs da Estrada d>~ ferm d•~ S:tlllos
a .Tundialry, na Proviu1·ia "''S. l'aulo .........
N. ;;sw.- ~IAII!l'\IIA.-lll'nrlo dP 12 "'' ili'Z<'nrlrro de
187\.- Fixa "1111!flero ,. Y<'nrillll'lil"·' das diu•r:;as r;/asses d<' OJll'l':tl'ios dn ArsPII:ll de lll:triulia tio Ladario em ."at'' t;ro"u .............
N. 5817.- IMPEHIO.- llrerclo dr 1~ d•' ll<'ZI'rnhro de
1874.- Approva os planos rolllplt•iHPntarl's, a
tallella de prPros e a r:spt·t~ifir':H·;1o rlo nw:lcrial
lixo ~e morei. ,:ela! i v o' :'ts olrr:r., .. de <'llllstru~c:ío
do !I OVO mat:Jrloum ......................... :..
N. 58!.8. - AGRICULTUHA.- 01'~1'1'10 dn 12 rl<' Drzelll!Jro
de 1874.- Concnde ao B:tcharel Luiz Maria Gonzaga de Larenla r. outros, autoriza~.ão para organizarem uma Companhia destinada a fGCOllstruir predios .•••...•.• , . • • . . • . . . • . . • • . . . . • • • . .
N, 38!9.- AGRICULTURA.- Decreto rl<' 12 de Dezemhro
de 1874.- Conr·ecte ao Tell<'lll'~ Corow•! Antonin

12H

128R

!.292

1293

lJO i'OflEH EXEd'TIVo .

.los<'· da Silva, JII'ÍVílq;íu J•aJ·a lalol·ít·ar llo 1111~
JH'rio o gaz d!'llOJHinadn -1: lu IH'- por Jllt'Ío de
um apparPiho rspPeial... •• . . . .. . • . . . . . • • • .. . • .
N. ü820. - AGRICULTUIIA.- llecretn dr t2 de DPzcm!Jro
de iHi4.-Conef'de a Clirislovno Bonini e outros,
pt~rJuissüo por dous an11os para PXplorarem ~r tinas
de uuru, prata ou de outro qualquer mineral
nos rnllnicipios de S. Huquc c Calni11va na l'rovincia de S. Paulo • .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .

f294

i29~

N. ü82l.- FAZENDA.- Decreto tle i2 ilc Il•'ZCtllbro tle
i87t,.- Esl;;helcce rngras par:t a alicnat:ãn dos
lencnos naeionaes da La~foa de Hndrigo dt~ Freitas dcsnc•:essarios ao Jardim Bnlaniw..........

f300
N. t;822. -AGHICt:LTURA.-Dccrcto dl' i2 dcllczelllhro
de 1814.- Conecdp, durante vint~: anno,.., lian~a
do juro d•! 7 ~;, ao annu, garantido prla Ltü
J>rovineial n." i87ü de ü dt• .lnnlio tk i8i3, " a
~araulia dt~ ig11al jum, por 111ais dcz annns,
sohl'l! o lllaXiiiiO capilal !lt• (j,OOO:OOO~OilO, dPstinados á conslnw·Jo da •·slrada de Jcno de
Campos aos TonJllos" du C~r:liJgula, na Pruvinria
do llio de J:meiro.............................. 1302
N. tiR23. - IMl'El\10.- Decreto de i2 de Dczcm!Jro de
i87'L- Crt~a uma cadeira pulllica de instrucção
prilnaria para o snxn 111aseulino ua frcq-uPzia
dt! i\'o::;sa Senliom da Concei1}10 da Gavia...... 1309

N

r;R2,.. - At]l\JClJLTlTHA.- Dcercln de 12 de Dezembro
d!' iS7t,.- Altera diversas rlansulas do privilegio eoncrditlo pelo llt!l:relo 11." ~u8ü de 3t de
Jannirn tln iH7i a Anlonio Frrrcira ll:unus c
Hi'l'll:trdiun Jost'• Corllio, para a ennslruer;:lo de
ditJilt~s lludn:•ntrs c• planos inrlinadns 11a l'roYinl:ia de S. Pedro do llio t:randn do Sul ...... 1309
N. ti82:>. - .1 USTIÇA. - Decreto de i9 de Dcze111 !Jro de
1871.- Marca o ordenado an11nal dos Carcereiros
das cHit\ts de Yarios Hltmicipios da Provinda
dt• Mato Gros;;o .. . .. .. .. .. . .. .. .... .. . .. .. .. • .. i3H
N. !j82U.- JUSTICA. - D••crelo tlt! !9 de Dczmuhro de
i87L- i\i:1rra o nrtlru:Hlo alllmal do Carcereiro
da •·allüa da 1·iJ la de Enlrr•-ltios, na l'ro\'int:ia
dt• Goyaz....................................... i3i2
N.

r;R~7.

i'l.

:;828. -ESTBANGEIHOS .-llrerdo de 22Jlo.BeT.mlllll'inlo -- ..•
i87t,.-Concede ao·MiHislcrio ~!fU~(f,lt):.tríl-P-n l 1 '··.
griros um crctliln l'Xtraordi:1!ariQ(\I!; l!ií8-:'20li8999 ' · r 1 ·,
ou X 40.298.ü.9 ao cam!Jió oo '27'tl'inheiros stcr· /,) \
I i nos por mil rt'•is para pag:ph;:J\to da reclama~ão
·" \
tl•1 CondP tfp llundon:tld •..•. : • . . . .. . . . • . • . • • •. • t3H

-ESTHANfiEIHOS.-llecrcto de 22 de Dczrm!Jro de
187fL-COJlf:••dc ao .1\Iinisterio tios Nt~gocin,; Estrangeiro,; nm nt!tlilo cxtraunlinario dl' 181:82í$58i
]J:tr:t co!Jrir o •lrlicit que existP na Yerlia do~ 7."
do art. r,," !lo orçamento tf1li' vigorou no exerci cio tle i873-18a .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 13!3

:10
~.

tiR20. -lMPEIIlU. -· lli'i'l'<'l" .;,. ::!:! •li' il, Zr'!lllii'O dr·
!87>1.. -Autoriza o l\lilli'II'O I' :~r·nr·I:Jri•• dr~ Estado dos Nr~uciu> 1lo l111Ji"I'Íil p:11:1 rl;tJIIir·ar :'IS
despr•z~s rlrH ~~ :1:;, 2:!, 27. :10. 'rO. \1 ,. I:J "''
art. 2." <la Ld 11. 0 2:V1H rl•• ::J:j drr .\r~·l'''' d:• JR/3,
(jllC

vi~r,orou lJO PX.t~l'('i(·in d1• 1H7:~-IS7':.. r• JJt'/Jt

assim :'ts da E'<'ola r:r•rill':ll. ltni•• l'oll'f··•·IJIIir·a.
a <Jllrlllfia. de :10!1:7\JN,e:.';S:L lir·:Jd 1 d:•c: :.n!•r:t:' ""'
~~ :1\J, 20 r 2;; do :Jrli~o 11 L•· i •·i!:rd•r·: ........

l:lli

N. ti830.- AI:HICULTlii\A.- ]),.,.,,.í,l d · :!2 .;. ll•'i<'!iri>r"
de 1H71..- CoiJr'~d<• :1 ~Jurrf-.: \. h (1!J :; p1·i \i lt git)
1

Jitlp;•f·i~· :ql;l.~tl·ii~~~'> ,,,l t'\por Jlti'in d1• :r~·id,l.: r·!!iiJtit'll"

}l:ll"a infrntluzir 11u

linguir itH'Pildio.'-'
com o mclltoraJJIIIIJio d11 IJII'' ,. iJI\ <'!ll"r ...•...

I:lHJ

N. õ831.- AGHICilLTUHA.-IJr•cJ·r·lo .i•' :2:l dr• J:c·.:ll111hro

de 187!!.-Concr•dr prh'ilr~i" rill":li·iql'•' J·:dii:JJ'd•J
lfargTC:JYCS r• C:trlns F. ll:•rc•J·•·:r-. ,.,_ J•:ll':l 11111

df' S{l:t ittYettt_';.•q !l:tf',l fíll'it:•t· 11 /r'!'J'fl
111~ llrarel................ . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . .

prOt'.I'S~O

.f31

N. õ832.- ;\(;1\ICt:L'ITIL\.-Il•·•T•'i•• <f,• :!':l de il•'i' 'lttltt••
dt~ !Xí?1.. - CotH'I'dr• :r . . \11/ri!Ji!l J\H'.:i!.·lr> l'itJ!q dt'
!"onz:l ji{'J'ltti~:-;;1q prft' In•..; attttr1-:. p;~_r:~ r·· ,;1/r~r:ll'
Jllinnrat•s

rotrllnt-:fi\·t;i.·~.

rr:r•l;lf[j;

;~

r·

,·~;\ntir·tf:-'.

no lcn11o da ri lia r!•· S·tJt!o .\1.' ,,. ·. P,., 1 it11·i:1
da H:lilia .......................................

N. tl833.- AI:HICULTUH.\.-JJr•t·n•f,, d" 2c ,;,, i i

t:l::!il

rrll•r''
de 18i4.-Conccrk :i .\rdo!Ji11 S·,Jll ; ,\!lt:r\:1 ri<'
(Jusrn;1u JH)l'llliss;lo Jr:tra ,.·,p~r\!':ti' J.:\tL"· d~··L:IIo.
colrrP •· outros ttlint~r:t!~-.: 11.\1 trtlt!lit iPi:' r/··:;_ t::t)Jriel, Prorineia de S. p,-tJru ....... ·............ 1:l:H
,,

N. tl83L- IMPEli lO. -Jl,•cn•lrJ dr• ~í rir• 'l•·~.<'ilil'l'" rf,•
187>1..- Convorra 11\ll':t<ll'diJI:<;·i:llll<'iilr•" .\:;: 'tli-JJ!i·a (;l'ral Lr-gi;;laliv:~ p:1r:1 "di.1 Hi ri<' :\l.•t·r:"

de 187:;..........................................

N.

i:1~'r.

r;s:ltl.-

AGiliCCLTlTilA.-Iir<'li'l•.• ,;,. ~: ,;,. Jl ·· 'J!tlti'"
dt• 1:-371.-l'rorng;J pttl' 1\':L:... tllrl ; 11 'fi
llt':JiJ•
para a illt'OI'JIIII':H.:J!' r!;l CtH!Ifl'!tt''i'' dr··.liP· 1 d:J :í
1

t'ti/JSI.t·tuT;Iq da ~~~lt·;Jd,1 d·• I ·r Jtl d,,

11

1: J:Jtr',

d l·:u.

na l'n11·iíwi:t d:1 l':1r:lit) lr.t.....................

J:l2:;

N. U831l.- FAZE.\'11.'1..-IIrt·rr•lo ri<' ~,-, "" il,',.':•:ltr·o d••
1H71..- i\ppl'llY:I al:2·11111:1.' :tll··r:~r" ., r··.JI•tjl·'lr•Jil••llllllllr• fr•ifa:; ll<J' 1'>1:11111<>·', rl:t--1:

~i ·.. t Jl\'jild!ll'-

earia da Bahia ................................. 13::?:;
N. tiR37.- Af:IUClíLTUHA.--Ilr•r:r••lo tiro :!.''• ,:,. 11"/.<'ttllt!'o
tli~ 1874.·-Appro\·a oli<'~·llirllll•'itl" J':il':t :t ''"ll'tnH'Iylo~ tOII~et·\·:ll.::lo.

lrafi'!-\O ,.

1~~~~ir·~:l ~~~,

l':!rTis

lll'hanus........................................
N. ti838.- AGHICULTUJ:A.-II'r'l'r•lu rir• ~:1; d • ll<·~é<'IHLr,,
de J87i.- CoJJr:rdr•. ri lll':tll I r• :JU :: '"'': '· li;, •:r·:t do
juro de 7 (I~~ ao :lHiln. so1rrt~ ;1 ~~~~ltlllllt t/1' f:oiJ:l.uo.~.
pari~ do capital da Colllflllllllia ~:ot''"':!lr:JII:;. ~a
rantido pela As,cnt!Jir'·a Prol-ill•·i:rl d•· s. !':til lo;
c hl'lll assilll a garanti~ d·.\ i;.!ll'tl j11r•• .·ulrr··"

J:l2Ji

lll:tXiJJJO capital atlrlir'iollal "" '•'!il:lloil ........

133:1

:n

DO PODER RXRCUTIVO.

I'M;s-

At;mcm;runA .- ller-rf'lo t11•

2ti 11t; nczemhm
!In :lR74.- A ulmiza a novai' fio tlt• r~onlracto cclnhrado com a Comp:whia.Brazilrim t!n NaYcgação Transatlanlica .............. 00 00......... :1337

.'1. tiS:J9. -

N.

!JS~O.

- ACniCULTURA.- Dt:crelo t11; 26 tlr, Tlrzcm!Jro
tle :187'1.- Motlilic~a m; :n·ls. 2." c 36 dos c.,lalulus da CoJttpaullia Sttmca!Jana .. 00 00 00 ..... 00.

:l3H

N. ;jRH. - AI:HIClíLTUHA . - Drw.n•lo tle 21j tl1: ])czPJttltro
tle 1871-.- Proroga atL: 30 tle Allril tio anno pro.xilltO futuro o prazo fix:ttlo :i Contpanltia Brazilt:ira di' n:n<'ga~i\o a Y:lJ'OI' p:tra :lprc":n!ar,:to
do [II'ÍIIICÍI'ít Y:t por ..
oo . .

N. 1i8't2.- FAZEt\'DA.-

N.

t>8~3.

oo .............. oo.....

:1:1~2

de 2ü ti() IJCZI)tllhm dt:
:lSH.-Autoriza a aiJI'rlnra tlo crrtlito tlr 678:71:1,~
para a YCrb:t 9." P n tr:ll!spot·[p ti•• 6\.'i:OOON,
tir:Hios das Y<'I'IJ:ts :3.". r,_a_ 1tl.", i7.". 1\1." e 21.",
p:tl':l ~lS Yrl'}la>.; 2.\ r;. a~ R.\ ~~.a. Jl.a. ·i2.a. i:La,
iH." I' 211." do :trl. 7." tl:t L<'Í 11. 0 2:!\.H dt• 2!J tfto.
A:~·oslo til' lHí:l do Mínísl1;riu da F:IZI:ttd:J e t'\1'1'cí;·io de t87:l-1S7'L ..................... 00.....

13!!:1

-FAZENDA.-Ilccrclo ti<' 2(j d1: lh':é<C~III>ro tle
li-\71.- D:i provítlcnr·í:ls n hcttl d:1 :1JT<'t::ula1_::io
dus Ílltposlos suj,•ilos a l:uH::ttii<'Hio ............

1:117

i:mo

]),'ITt'lo

N.

r;sr~:l

A.- FAZENIJ,\ . - lll'l'l'd\l til' 21i til- Jlpz,•nJin·,, dt•
t:i7L - llesign:t a ortlr111 Cllt qur tlr•ven1 ser
l'xlraltid~s a:; lolerias 1111 :tllJW tlr• :lHí!J..... ...

N.

;;s~:l

U,- AI:HICIJLTlíHA.-llt~rrPiu 1k 31 d1~ llt'Zt:tllltro
ti•• 1Sí,}.-,\uloriza o Míni-:ll'l'io d:t A~Tít·nltur:t,
t:oniiiii'I'I'Ío 1.' Oltras l'nhlil':ts p:tr:t :tpplii':Jr :is tlcs-

l"'z:u; dt• v a ri:"; YPrltas a IJil:t ttl ia dt• :ll2:1jt;;.~:lH,
n~sultanll' d:ts sohra:; d1' oulr:ts dtt P\l'l'l'il'io di~
1Hí:l-1H/ !~ . .•.•..•.•.• , .. , .•... - ••.•.. , .. , ... _• • 1:m1
N. 1íH1-:l C.- ~JAHI:'>IIA.- llt'l'l'l'ltJ t],• 31 tlt: lh'zcnil<ro dt•
:lHi!f,- Auloríz:l o tTi'tlilo ~:uppiCIII~'ltlar de
:l.IG!l:7Ho,;,3H:J. p:11':1 a> tl''sprzas do J\linisfi'I'Ío da
~la•·inlia. '"""" H!llõ::lír,';r;::.;r,. na 11tl11·ir·a- Forca
i\aval-1' 271:ft-O:).~i'3:ln:J de- IJI'SJI''Z:t,; PXIrani·ditt:!l'i:ls I' 1'\-l'llfll:li'S- dn P\I'ITÍrio tll' JS7:J-7L

1:1()2

N. r;s't:l n.- MAHINIL\.-lll'('l'Pio dl' ~I dl' ll<'ZI'IIIhro tl••
:lSii-.-Atiloriz:t o íltinislrol' St'C.I'f'l:ll'ÍII d•• •·:slatlu
dus Nrgot·io•; tl:t J\laríalt:t :t transfPrír '''
- 1as
Jl:ll':t. Ollfl':tS l'lliJJ'ÍI';IS tl:t dC:"fli'Z:t tfll lllf'STIIO
nisft'I'ÍO. llll C\l'l'l'ido til' 1H73-:l87\,. :t Sllllllll:t tlr
:lo3:H20 1~IH ...................... - ..............
:l3ü:J
N.

ríR~310:.-i\IAHl~IIA.-Ilecrelo

de :ll de lll'Z<'IIt!Jm tle
1S7L- A lirn an Minisl••rio da ~J:~rinlia "crt•tlít0
po,:fr:wrrlinario di~ LO\lfl:G2tt~090 p:tr:t oecorrcr
:'t~ tlc~~Jl<'Z:t~-~,l:t nrlt:t -- Arsr:;.~::,c,;--·n?"Xurdíli-o..,
·~
dv 18,3-JR,~ ........... :,··- .. oon\~·•;·~·r,
tso,!_

..,.

N _ r;w,:J I•'.- l·:STHA~WEIHllS.- llo~r~Jh. \LI :Jl rl.'o n~~7.éi:th-IJ:/
tk 1S71.- Autoriza í~ lll.hdM'm D Srr:retaríu tlc
Esl:tdo do:; N rg-or:ios~:sti-:lngr:í rus para a_ ppl k:tr
:'!' tli'SJii'/nS ti:Js VPI'Ii, ·-SI'I"ri'(:JI'Í:l. t!r, Esl:lt(O.

f '.\

/9,
f

1

·1

~

!'.\tiS

ilu ex••rril'id J,• 1S7:1-74
a 'illanlia de 4ü:723nHt, tirada tias soh1·as das
verbas- Lrgar:•-•es n Cuusularlus- r - Extmurd inarias no exterior-, do mesmo rxereicio... 13Gü
,. -Ajuda:\ d,,

tiiSlu-

N. fj843 f<.- GUERHA. -- Decrf'lo de :Jl de DczrllJbro de
187~.- Autoriza o llliiiislro e St>r:rctario de Estado dos Negol'ios t1:1 Gurrra para applicar as
drspezas !~Olll as rubricas -Arst'JJaPS de Guerra
f'

arwazrns de artigo ..; hPIJicos- r , - Corpo de

Sandc r llospitaes- do rx<'rcirio de :1873-!Ra
a quantia de ii60:3í26RIG. tirada das sobras vr·
rilieadas rm diversos par:q~raphos do mc:;IIJo

exercício.......................................
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO.
1874.

DECRETO N. J;)l!)- DE 7

DE JA:'<EIUO DE

1874:.

A!•provn. trcs artigos allllitivos aos c:>tatutos da Companhia de
Transrortcs Maritin:os approvallos pelo Decreto n. (!.97:> tlc 29llc
!Í!aio de !872.

Attentlemlo ao q:JC me requereu a Companhia de
Transportes l\laritimo~, estabelecida nesta eôrlc c devidamente representada, c na confoi·midallc do parecer da
Secção tios Negocias do lmpcrio do Conselho de Estado,
cxaratlo em Consulta llc ~de NovnmlJro ultimo, Hei por
bem Approvar tres arliguq atltlitivos aos seus estatutos
approvados pelo Decreto n. 0 .í97ü de 20 de illaio de 1872.
José Fernamleslla Costa Pereira Junior, do l\lcu Conselho, l\linistro e Secretario de E~ lado llos Negocias da
Agricultura, Commercio e Obras Public:.Js, a~sim o tenha
entendido c faç:t C?(ecutar. Pulacio tio lUo llc Janeiro
em sete de Janeiro tle mil oitocentos setenta c quatro,
quinquagesimo terceiro da Indcpemlcncia c llo lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcs tatlc o Imperador.

José Fernandes da Costa Percim Jrmior • .
,....,..

·' (:

•I. ,.,.

2

ACTOS DO rODER

DECI\ETO N. 5520-

DE

7

DE J \Nf.ll\:) 08

187'1..

Fixa o JHllllCIO tlc pc~as llc fardamento que dcnm receber em
1 a la anno o,; aprendizes at t illccs do.; Arsruacs de Gucna.

A.Ucndcntlo ú convcnit~nci:-1 de f1'1.:tr o numrro d!' ;wc:-~;;;
ele fanla n:<'IJ to, f!UC úevcm receber <lnr.1n te cnrla :ll1nó os
aprendizes arlifices dos Arscnacs Llc G:u:rra: llt•i por
l!em ApproYar a tabella lflle com este il:1ixa, assi.~nada por
JoJo Jo<ó ilc Oliveira Junqucira, do :;,Iru Con~dilo, Sen·:dor do Imperio, Ministro e Set:rdario de E' lado dos
::\'e.~ocius da Guerra, que a~sim o tenha entetlllido c faça
c'\ecutar. Palacio do !Lo tle Janeiro em sl'te de Janeiro
de mil oi I.OI'I'nto,; sPtenta c qua~ro. quinrruagcsimo tcr~eiro ua Indcpendcncia e do lmperio.

Com a rubrica lle Sua Magcsl.allc o lmpcra1!or.

JO!To Jos1: de O/ir eira Jlll!Jltcira.
T,rb,~lhr

do 1/lWlPI'fl 1!1? ]li f11S rir (ru rlnmmto que
be1· em crdn ltníW os aprendi: r'-' l!rt.fias dos

1;11er'l'lt. com dl'l:iltror'To

do

111'1'1 '!1. 1'1'C1'·

..!1 ..,., 1U11:s t/1!

tc·r;lf!li "" dW'OfitO, a IJifi' J1.>

fere o DeCI'cto desta data·.

I;.-;

'fo•tnpo <!c·

. ....

lllll"\t"'u

.

--..._..,.... _ _ _

Al\TIGOS.

~-

r,:.

C.,

'2

u::

~~ ~
c-::

., :-..: ..~

--------------------~~!!I~ .m
l~ln·a ,1., pa1111o .......................... ·11:-:- :-: :-:- -1

t.:al~.;a dt• t:aaao .•..• ........•...........

·.. . .

(;oiTo 1k t:a:mo para fo1·1::a t:: ;·;t:; e :':1- ',

-Gr~~~::;':;';:: ·:::::::::::::::::::::::::::::: ,·:
t.:ont•a

;:;t• ciutu1a...... . ....... .. .. .. . .
S<lp:Ilo:', parl'~............ . • .. • . .. . . . .. .

.

··

1

·;

1

·· .,.. ~i

1
1

1

(i

C:·.1:1ii'a dl' algot!rto.. ..••.... .. . . . . ••. . . .
l~ltt~·a <i{~ hritn pardo.....................

),a!,·a de h rim p::rdu.... .... .... . .. •. .. .. ..
!lh:~a de~ hal'!a para u Íll\l'l'lll> .•••.••••• I
1liJ:u·t pa1·a u tlia:·io ................ , ... : l ,::

!J
:~
/f

1

1

..

1"'··.;
..,

~<tlac:.o •lo luu.de .la!lc!rll em iJl~Jan••iro l!c 1tJL..:_
Joao Jose de Ol:re<ra Juwjucil·a.

--

....

EXECUTIVO.

DECHETO

~.

:.i:J2l-

oE

7

DE J.I:'<El!W m:

187L

Jkyo:;.l a d i.~pn:'i•Jto •lo art. 13 do nccrcf:) 11. o HG8 iln I. o l;. Fe. vcrciro il!' 18iO, c resbhclccc as dos arl:;. íO d!J nr::;·nJ~n:c·;:"
de 17 1lr F'cYcr·Piro rlc 18Zi~, c 3. 0 110 Decreto n. 2883 1!0 J."
ol~ Fcn•rciro dr l8G2, n:t parlc rc!;:ti\·a ao cnsir:o das :!l;,f<'rias •Ine enn~tilne1n o r-ur"o de seicnei;~s naiuraes no I:tlp~~

l'iJ! Cu!lr;;i•J ofr, Pctlto II.

Af.ll)l1il••ndo arl"qne repn~:'l'nlaram o P.:1charr:l P::dr·r:
Antonio ~Ia ri:! Correa tl1: S~t n Bcrw\itl.~s e o Ur. Jo~·~ da
Silva Lisboa, profes<orc:; de srír~ncias na!macs do l:n[ll'I'Í:ll Co!te;.::io t 1e Pedro IL c ~o lflH' inforn10n o Con,;•:lllriro Inspcelor Gl'ral da lns!r L!CI,;<ill l'rim::rh e f'I'Cillld::ria d;; ::tunieipio da Côrt1•. de at·,ô··do co::1 os lh•ilutTs
d:Hruclle Collcgio, fübn: os irtCtlllYI'!lir·nlcs pralicos que
rcsnltar:tm da disposição tlo art. 13 iluDt·nclil 11. 'LíGS
do 1." do F\•ycrciro tlu 1S70, que encar:·r·gou a um ~:í
f'l'Ofi·s~~or em c:1d:t u:n dos LlurlS E~tal~ell·cimento;; du
•'i to Col!cc:io o l'J!SÍIIO (Jas ~cicucia; natura:~s; u~~í
j101' ]wi!l. lteYO!<":JUc\0 esta !lis;:o~Í~âO, 1\c~l:JJwlc•Ct'l' a

do ;ú·t. 7D do Ue:.!·nla uwn lo :tppro 1-:1d o pelo DeL' t·n! u
11. 1.:~:]1 A 110 17 do Fercrciro de U·l'i1 c a rio art. :)."
:lo Decreto n. :.tn:t tlo L" tlc FL~\'I'l'J'i rn cL~ lS!i:!, !icaildil
noramelttc. c nos lermos dos dou:; u!ti1:ros a1·ti~;o~,
.lividido t~m tluas r:1~lcira:; o c!lsino das rcferitl:ts scic::;ia,, e s:•nclo os l'l"'iJ''G! i \Os profcssorc~ coium~uJ.) :1
<lll1l:o;; OS E,:[a]JeJC'CÍtlli'!ÜOS.
.
Jn:to A!f:·cdo Co:T.\l ll1• Oliveir.1, do .ML'u C:m<ulho,
~IiHistro c Secrntario de E"tado dos I. ;egocio:; do Imucr!o, assim o tclllra cnlcmlidn c L1ça e:-::cn:tar. Pal;1ciu do
Hio de Janeiro e:n ~~etc dt: J:uwiro cl:~ mil oitocento:; >t!·
wnta e qu:1lro, quin,Jnagt~,.;imo tcr::ciro tia Inuepr'lldf'nci:J c do Imperio •

.lo:r') A!(rcdo Corda de OlirciJ'<t.

-------------
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ACTOS DO PODER

l>f:CI1ET0 N. 5:i23

(')-DE

DE JA:'iEIUO DE 187~.

7

All<'ra .1 Tal>ella qnP acompanha o Drcrcto n. 30M, dr 23 1le Mar~,;·>
de 1863, c o disposto no de n. 3Hi, de f2 !I e A!Jril de f86:>, sobrtl
fomt>cimPntos de diversos o!Jjectos prrcis·)s ás prar;as do Balalhiio Naval

H r' i por bem, de conformiuadc com o pJrccPr uo ConNaval exarar! o r•m Consulta n. 2.\11 do 1. o do corJ·r·ntc, Ddcrminar que o fornct;iJJH'nto de diverso.~
niJjcclos precisos ás prar;as doBat:tlhão Naval,~~ meHcionado,; ua relação que com este lnixa, :~ssi~na Ja por
JoarJliilll D,)fflno Ribeiro da L11z. do l\L•u Consl'lho,
Scnarlor do Irnpcrio. 1\Iinistro c Secretario de Est:tr.lo
dos Ncgocios da l\Iarinlla, seja reg11latlo pela sobredita
relação, lic:mdo all••r·ad:ts, nesta parte, :ts disposiçtic."
dos Der:retos m. :lOG'f. e :nH de 23 dr) l\Iarço de ·181~ e
12 tle AIJI'il de um:;. O mesmo l\Iinistro e Secretar; de
Estado assim o tenha entcntlido c rara executar. Palacio
do Hio de .Janeiro em sete de JaJWÍI:O de mil oitocentos
sr)tcnta c quatro, •JLiiiHjuagc,imo terceiro da Independr•ncia c do Impcrio.
~elllo

Com a rubrica t!c Sua

3Iagest~ldJ

o Imperador.

Jonquim Delfino Ri['eiro da Lu:::.
llEUf_:Ão DO~ OllJEC.TOS

O DECllETO X. tí;)23 D2STA.

DE QUE TIUTA
DATA.

Dururiio.

Ol,jcclos.

---------Mara~ .....••••..••.•••.••..••.•
ci)J,~iltlr\::;: ••..•••.•...•••••••.•••.

Tr:IY<':;;;riro,; .................... .

C.lll:nr:w.i ...................... .
!'.~lal'io

\

(,,

.~,

'

J

3

QtW11tidade.
----~~

Cma.

annos.

C:n.
I.: m.

lilCZCS.

1!0 Hin rl0 .Ta1wi:·o em 7 tle Janeiro tle 1.37L-Jaat,ufm

lhiF11o Jlil,eiro dtt Lu:;;.

EXECUTIYO.

DECRETO

~.

;j;):::.í- DE 7

JlE J.\:'<EIHO llE

187L

A:ttoriza a noYac:1o do contrario rclrl•rarlo com o Haeharel ll•••do
Jo'ó da Costa p;d introduc~ão c eslabrl!'cimcnto tl•~! •~oloam'.

AttcndcmTo ao que ~íe rrf]ncrru o Bacharel B1~nlo Jo~q';
1la Cosi:~, lki por lwm Autorizar a no\a1;ão do cnntr;•cto
relchrallo em H de Novembro de 1871, soh as rl:lllmlas
que com e~tc baixam a~signadas por Jost'• Fermnrles da
Costa Pereira Junior, do l\Iru Conselho, .Ministro P Secretario de Esta1lo dos Nc;.:ocios da ,\gricullnra. Cummcrcio c Obr<IS P'nblica~, qw~ :J~sim o L!·nlla cllll'tl<lido
e f:1ça cxccutnr. Palacio de llio de Jaiwi;o em sl:te de
Janeiro Jc mil oitorcnto~ ~etenla e quatro, quinqnag·r.simo tc1 ceiro da lnJcpentlencia e !lo lmperio .

.Josrf Ft rn•mdes da C1drt Pereira Jmlioi'.
Clausu.l~s

a que se r•efet•e o ll~CI'eto n. '' :i;";~t·l
rl~sta data.

I.
() nndwrc! BPnto .Jn;::t) da CIIS{a ohri::;a-sp por ,:j 11[1 !Hll"
m!'ill de nrna eonq,;nJhia qnn orga:.iwr, dt·ntru rJ,• Ulll anno,
a import:1r para a~ ProYineia~ do Nurte tlo I1npcrio, a p:triir
c!p Ala~(n~ int:lmivr, e rlf'nlr•• rlo prnZil de t:in1~0 anJJo", conLitlos de;;W tlal:J, ai é qt:inze mil ilnnli.!.!r:tlltt'~ w.rrir·n!ton·~ ,,
tral•alh;ltlures rur:•es tle prne ..·úencia t•nropt'a; ~endll 11u pri·
Jnr·iro ann.: pclf! ITIPnns mil, e a f'~lalnlt•t·r>r uma oa 111ai"
··nlonias agricol.1s c inllu~triaPs na ProYinci:~ dt) PemamiJui:O
t• nutrns.
D'entre M immigrantr~ •.J •·olnno' qu.~ imp,•rtar, nt•; tlt'Z
por eentn, potlPJ ão Sl·r dn proli;,iks di vere a,, ou•• entend:1 111
• om as net'CS>itladrs dn lavoura.
·
Niio se compreherul1•rão, poróm. no nnmrrn r],·s<c:.; imu1i•
grante~ on colonos os rnainrr.' de 'ta annns de itl;;de I]Ue nüõ
forem vúlido•, c os menort's de doas.
li.
No tran~porte
a~dísposi:;õ,·s c!ll

ilos immigrnnt!'s o Pmprrzarto onserv;rni·
2Hi~ tio t.• dn .. l\-iaiq.d~, 1Ki8··,.
~oh pcnn dn não se lhe contar a expctlicão em .,~llé~ fonui

Lrau,;;rcdiJas.

Decrrtü n.•

•

·

ACTOS

DO PODER

III .
.A. procctl•mc!n, i•lonPid:ulr

r,

nadm:aii•J:Jil••

tlns imrni-

t.:r;.ntPs ''~riin jn~litit·:trla' por dücUtnt•ntn;; p~,;,;1dns l'eltH

'"l1•Jl'itladPsch·i, rl<•~ ln~nrt•s dn !'Un re~irli'J1f'i;1, rJnthf'nliratl••' p~ln,; Aiientt·~ eon:;ulares tio Braz i! nessí.'.s lr:.::::trcs, ou n:.~o•
t:i:1~ les mais proximas.

IY.
1\r~trs rl0 t•n:l:arr·nrcm PS immi~Tant•'' :'"'i.c:r.ar:io pt•rnntc fl
:\c:<·riP eoncll!nr tln Tlr:tzil. P pa ~!la falta Jll'l'8ilt·· n atttori•ht1•• lrw:tl. del'lar:•r:iio Ptn duplit-:tta rlt· tr·rclll r·nnht•t·illlf'llh
íl::~ rnntli(:lít·s r! r,,- t'tllltr:.\i'to~ qn~' t·tdt·!,!'.1l't'lll t·nr.11l ~'lílJIT'•'Z:t
ri" 1 ar:~ :<11:1 impnrtnr:iío no llllpPri••, rom c!n:1.:nl:t PXpres:.::t
"" l·~" virem por enwa tio (;o\'t'l'IJO ltn!'•'rin!. tln qual Plll
"'"·'i"J nl.<.:·t1m. e ~obre qnnlqHt·r pn•t•·\1", TJ:td:t !'•Vlt•riitl ret·:·<tt!ar nh"m tln prlltt'tção que ;,s kis gar:w:t·;n étU:' cdrJn·

;l··irr.:s lalJuriuso~ e morigerotlt'~.

\'.

Ac. dc,p.~z:::s r:n tr.1!1:"I•Of!P, •1·~-";'ntl,nr•pt•', :•.::;.·,;al:ll1., sn~
lt•n'<•, tratamento e d11 qa:lt'S•p:er outro:: ti" ljll·~ l'<•f'•·t;•lln t·~
ilumh:rante:: impnrtatlt•;; (Jt~:o emprPZ:•rio, !!l'm t'IJ!Il'' a eond llt·,,;;h) d1•. ~u:1s ha!..!.tA;.!nn:-::, corrrrã1) por eonl~l du !ll: 1 .'lll11~ H1l;oi
t·.·!'itw,; úos etJntracto,; tjlil~ celP!Jl·ar eoru tJ:' i:t:llti~re~nt<J:-:.
YL
f.1 nmprl'zario obr i~:a·>!' :IL''*'~'r·lrt·r·r t>!••s imn;i::r.1nt<'s r.a
t'••l•I•J tr:•bnlt:auorc~. tllt romn sod"s ('('lo ::y,kJt::t de p:.rn•ri:.
11:1.' fazt>nrlr1s e c~tah•11ef'i!llent.;' agTienla,;;, ont'tdi'O f:equenn:

'"'e

l'~" prictarh~ em tl:rras que par a
fim adquirir, jnnto 011
tt:•,: prnximitladi·~ ntt! tlU:1~ leguas d:•s P::trada.; d" fc·rro, d;·s
~~T~mtlcs nterearlo,, ou de outros lugarr,; q::e u GtJ\·erno dt•·

:'i':''''r ou <lJl!Jfovar.
YH.
O..: contr:tf'lo~ qne o rmp"eznrio <·PJ.o!Jr:lr eom os immigr:•nle~ no lng11r do ~em dornit:ilio :'t~rJ.o hornc>lo:;·ncJ"s pl'la."
antoridadm; locaP~ on eivi;;. l' r:1tilienuo~ pt>lo :t:2'Pllte que I)
~.;()vrrno nonwar para es:;o fim nos portos do imperio em quP

''" immigrnnte,; dPs•:mbanarern.
Este ngcntc rrpresl•ntnr:·, an Gió~VPrno qunndo Gs r.'f;;rido~
t'•latraetos compreltcHderrm clausuln~ onero'''" ao Eo:tad•>.
ou contrarias aos intt~n·s~2s g·ernp,; da rolonisacão ou immigra,;ão, r. o Gonrno n·,ühcrú se deverão ou niiu ser modifk::dD;;, d<;pois de ouYillo o l'lll[ireznrio.

EX.ECUTIVO.

7

VIII.
O i:nmigrant~ voded fi)SCintlir seu contr.1cto eom o emprezario, og cum os p:trtknlare:; com o; tjuau,; tiH·r ajustatlo seus Stll'Viço~, CllliJUaltJUCf tcmpél em tjlle 1:l:;-ar a im·
porta:tei<~ de sua tta,~agem, uma vez qun tn•s lliL'Zc•s antes
snanirestc sua iut~urão á outra parte eoutroJetante.

IX.
!Xa hypothcsc à<' intrnduet·ão de colono; para ~crr•m crnpregadus como ,:implt-s tralt:.tlllatlor.~s t'lll e'ta 1 wkeintt~nltt:<
rur:1es, o Gon:rno anxiliruti o rmprewri•) <:oltl a qtt:tntia ti•·
···rn mil róis ( LO'fJ.~OOD) por fo'o~"• n 1!3 hypntll<'"'' tln "''1'•'111
''lfljtl'L:g:llllls eomo 1arreiro:; ru:n a tlt: selt'ltl:J :;li! r···h (70;SJ.
I' em anJI:a; a~ hypotlic:<t:,;, e•llll a metade llt: í::r·:; qn:tn:i:Js us
:·.llonos lllt:IIOl'L':; dt! n anno., () maiol'l'S UI' ::2, 11~11 ["''J,•udo UIH
:·outros exce:lpr ;, mda 10 do nnuwro total t.ks i;::r,ortat1u~
:•:H cada anuo por virtut.le tlcstc eoutractu.

X.
Na hypothesc, fHll't::n, do fl>t~dwleeim~nto rJ,, irnmi;:ranfr~
IWI<l ,·y:-tJ!llll til' pl'<Jprieua•IL•, intrudl!Zitlos Hlt pdiz j·<:lo eru·
Jtl'CZari.J, o GO\'t'l'llU pag-ará a CjUantia tle l'l'lllu c <'tllt:IJ('Tif:t
mil n\j,; (150,)000) por :11lltlto c a de St~\t'nt:1t~ ci:li.''J miln'i3
(i~i.)OOO) por lllt'lllll' de l~ anno~ e maior tlc tlou.;.

XL
A' vi~ta de un1 P:'c•mp!ar da dcel~ra\ã·) cxigirLl na rlnu~nla 3. ",E ntt••stado do Ag•Hlle t:nnslllar, on t!e'tjlll'tll u snh~iitnir, que IIH'n:iont· a idatle, lil'ac~o, protb:;iiu, t·;;taLln, re·
li~iã11, n:Jturalid:ull• e n•rmertl de trntnigrault•,; eo1n de~i,~
uaç:lu especial tlo~ mrnurcs c ~nr.s idade,, ;;~rá J•:l!i:J a HthYon:;ào eorrespond•'nle aos que se aprcscntart'lll ao êq,:entc d••
íioYerno ctuarrc:;a lo d0 lh·a:isJr a cxeeu~·ão t.iesle con·
tt a:: to.
O p:tg-am!nto serú reitJ na ProYi:Jcía de PcrrwmiJuco ou
c·llt outra qu~lf]lll'!' tlo nort<J onde t:nnv1cr ao Pmprezario,
qtl!J poderá reeclwr em Lontlrt·s 50 "/ 0 da sult'iençã.1, na
(wcasiào em que tirer pJfclctua lo OJS expcdiçõ,~;;, lit·nndü
nhrigado á rrstitllição I•Or lll•Jrtc, fnga ou rctirat.la dos eolnnos ante:> t.lc sua ehc~::a la ao Imperio.

XII.
A(}s colonos que qnlzercm

proprictarios, o cmprczag,~rn nib:
L" A vender um lote tltl terras com 31.000 nwtros quadr<ldos !]Uando furem ~oltciros os rolon:>s, e com (i2 001)
metros, t tmhcm cgtadrauo;, qua!ltlo forem ehcfes uc. fat11Ui~;, 1
SP,f

rit.o nlJriga.se, Bh1tliantc j11sta in letnnizetçjo on

,

ACTOS DO PODER

2 o A construir uma cnsa provisoria em que s,•Ja11 r,•rolhitlos os colonos, com ns at;commotlaç[J,'S prceis;l~ ao numero
de pessoas de sua família. Aos co'on'ls que forem eonsi·
:lerados como parceiro,; e trabalhadores, o emprezario dará
habitação e sustento até que sejam empregados.

XIII.
O emprezari<l não po<ler~ cxi,:.:ir Jnro> pcb •livi,Jn C]lle n
eontraliir f'lll virtude da cln!hllh 12.", úur~n!t~
''' clous priml'iros anno:<, nem, t1n'l" l'~t<' Jlrazo, ro'1ntr
mai,; de li "/o anntwes de juros, uc·m rt>l'la:nar o embPbll
:mtcs do qni,ltl anno contado da data do esta!Jeled:nentn
do immi6'13lltc.
inuni~rant•~

XlV.
Xão scr!ío tran~port·l(los para o Urnil immi~rant••s senã•l
dq1ois !11~ ter o Governo I:nprri:d Yf'rilkalio por s1~u agente,
que estão prpparados o' lot,•s dn l•)rra,:, c:n que devam ser
•:ullocado,, nos termos da clausula 12."

XY.
A i:nport:l!lcia 1l:1~ ,~ultY''n<;iíé'~ ]>::t:;~s prlo G•J''rrn<l l:n[ll'·
ria! ao cmpfPZ:ti'Í<J ~cr(l d•·!'t'Ol!Ut<la tln~ ,]i,•i,l:ls IItH' p~ra :·om
··~te, ou para etllll os l'~rtit·nlarcs, n 1]\11'!11 l'nr·~m,·cclidos St'n'
s,~rviro<, contrahirellt os imllli!-'ranl<'S Pll c•tlnnos.

Poderú o cmprr.z:1rio deduzir da dita illlporlandl atti í "1.
para fnndo de reserva destinado n so,~e11rrer as f:llnili;~s tlo~
qnc f;db:l)fCrn, ou s) impo;;;;i!;ilitar·~m p:na o tra!wlllo, rw
Yia:;cm, como tlcpoL; dPntr<l do [H'<JZ•1 tlc Cllll'O annos suh·
;;c:tncntcs ao ;oeu cs:abcloeimrnto.
A sommn que rrsttr dc.•tc tnndo de rr~rrvn, quando flnuar o CO:ltracto, terá a upplil'a~·üo l!lll' o GJ\'Cl'llO designar.

XVI.
O prrço tl:ts t'!rras inclni>las fi' rlrspnns de mcdi{':ÍO e (],•.
tlns pr;~zos coloniato,<, r lw1n a';;irn o diis t:,s:ts pro·
YisoriJs, s,•r;í l·rt·fixado em nu· a ta!J!•lln or;:;aniz:Hln pelo f'lll·
prcznrio, de n!'I'Ôrrlo eom a pc;s,,n qtw liJr uonwnll~ pPia l're>;idcneia da l'Iol'indi, e approvnda [1elo l;uvcrno I:nperial.
m~n·a~âo

X \'li.

Nos contractos qnc o em preza rio c,~],,J,rnr na Enropn rom
os immill'rant•)S será litteralmente indltila a:Judla tabclla
ll3Ia conhecimento dos interessados.

E'\E::unvo.
XVIII.
O emprezario O~lrit:?.·sc :
t.• A remrtter ao-Governo uma plant:~ tnpot::r~phi•·a de
cada territur:o que adtJUirir com explicarão dos lote,; ern que
o dividir;
2. 0 A remetter srmrstralnwnte á Secretaria rlr E"tado do-;:
::'\egocios d;~ Agricultura, C•Jmmcrri" c Obras l'ublit·as, relat'lrio f' irc:u mstanciarlo do esta•lo dos nncko,; ti•~ i mn: igra 1 tP~,
que i·npCJ!'lar c cst tbcleccr th: conformidade com C>ll! enntral'to.
XIX.
T;lmhcm nhri !a·sn anã·) wndt•r aos irnmi~r:mt ·s t rras por
J•n•ço qqwrior a' lixado na rlau.-;ula 21." qttartdo o l'agament" fur feito á vi>U•, c a nãn e~d;dr dellt·s :d,··nttlo l!Ja\ÍlD•)
du prrçu de qtw trata a Lei n. o GOl d•) 18 dP Sd••mliru d" 1~ti 1 l,
t]lt:liHlo ,,. rcaliznr u prazo, qrw nã•J pod••r:i l'XI'CUl'l' llt> l'inro
annos, pa;s:mdo ao eompralur um titulo prori,orio que IIH~
~-ar.m!a a po-:s1! do lote que e•Jmprar e dn' llcmfeitorbs que
nelle tiver feito.

XX.
O titnlo d··fiaith·o tl•) pro;,rkdar],, :Jn ],,[,! r],! l"l"l',lS ~rd
r•ntrcg"uc :10 t:oluno liJgu qtw ha,;a rcaliZ<Hlo o ::eu t•a:;anvmto.

XX!.
O G1wrno ohri;,:-a-se dt•s l•J j:í a vcn·1cr no em preza rio prl"
]'reço mínimo da h•i, c p•du prazo dl' ~eb anno=-, n:< t,!rra"
il''Yo:nta; dn Jn~a:· dt•nomina:lo-l'ito Brnzil,- c:11 l'ernnm
!Juc", f' o;~tra;; rn:1is I] UI' no; to-rmos da ct:liL'll]:l 6.a exi~ta:n
naqul'!la Provinda, c nas dt)lllai; do norte do Impt•rin, da,;
qn:11·s J;O,sa o cmprezario precisar para a lun•l<ic:ã•J de roJo:-~i I S.

XXII.
A Yenda de

a clausula ant.-rinr, s~r;í
cada venda pri,H;ipalum
t!'l'riturio metri;o de tres le;sua; mctri, a- quadradas.

f•dt l por

terr~s. de qw~ trata
rartc~, comprehcntlcndo

XX' I!.
~ão ~c dT<3tuarít a v,~ncla dr um novo t,•rritorin, >rm que
>n veritltfllC fiava o cmprez:,ri•l distrilJuido aos i<runi:.:rantrs, pel11 Ulcno; llous tercos da área ant~ri:Jrmeute alltJUÍrida pr,r clle.
•

l'.u:nr 11.
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XXIV.
A:; t~rra.;

srriio

v~n,Ji.Jos

em territorios entre os 'luaes me-

deit>t>l pelo meuLs liLas leguas.

XXV.
A nwtli(ío tios tl'rrit H'ios enrrMá pill' ronta 1lo em preza rio,
ma,; 3 venficnrão se far;í pot· cont;;,. úo G1JYe1 no.
XXYI.
~;1 n!Jri~·:1 a pa:.pr annu~lmrnto :li) l'!llpre"lll'Prior á qtw, na t:,,nf,rmitlatlt~ d•:.-t<~ ~on
traeto, I'OITeo;pont!cr a introdtic~·iio tlc: l.Oll:J imrni;.:r.•nte~,
Dinda que o oalprr•z;,rio in1porte t11aior nuuwro. O L'Xre5>0, .
IIOr,;m, s~r;i att.•ndi,Jo na cunta dt'" tjlte forem Ílll[)l·r\:hlus IW
3llllü s.·gui11tc.

O Gnn•n:o nào

z:~rin ~ubvt~ll~iiu

XX \"I L

O G•JVl'rno <'onre,J,~rú ar.s imrni:::r:lltl'1' que o e:npr.•;:aritJ
importar, pa,o~a.~·em ~rat11i•a ~~ t•:~a,;p"rl11 p:1r,, sua~ l.a.:a~·etH
tluo' p31JUI'tt1S da:: CO!llpalliiÍ.I~, Oll l'illpl'L•Z;IS dt• I!HVt•g"aÇ:i<l
:olllJV<:~u::o 1:11las, nu pr1. t ~~L!tH, a ':'1111 tlllllO na e:- traJa de~
furu LI<~ l'el'l::llllUU('O e Lle outras l'l'll\'ÍiH:ia:;.
'Lllil!H'III o G J\·erno providL•neiará para qui' srjam li v r(•:::
dtJ dirtito de CIJn,nmo as I a:a:.:t~n,;, utPn:'ilio~, in~lrttniL'Blü'
<! mat:h Inas a r~ t 1r ia:; 'lllO os huni;; r a u tcs t r ou 'i. I: r~ llll'•Jl!l:' i_,;L1 ,
~~ Ut,•s pL·rtencerem.
XX\"Ii!.

O P~npreznrio !1<-a sujeito á,: sr:;nintPS multas:
l." lla vinltl ndl réis por i:t•nli~r:tnltJ ljuc imr ortar

ui!

mull•B do IJilllltJIO ti:.:n,!u na dJUSIII:t 1.";
2." De~ trinta IHil rl-is pelll 'tue nãu p,;tivcr nas C•JmLçul'.'
da nwsmn clausnl;l, sendo além t!Li,;:o cbri!-!rHlo a e!ltr:..r para

o Ttil'souro :-iadunal, ,!entro tln prazo tle tr.·s mae>, com a
importauci:J. t.la respertiva su!Jveuçlo IJUC li\·er recebid''·
XXIX..

A> IJUcslu's 'llW snsdtarem-se entre o GiWt~rno e o t•mprer.ario a r~:speito Je sl!US t.lireitos e olHigaçlíc~ serà·J re~o1vir'::I' por nrhitrn~.
Se• as partes eontrattantrs nãll accortlarcm no nw.qno (11'titro nnuH1:nà c:ula uma o scn, e e:>tes Llc>i:;narão krccirL·,
•Jltl\ ,f,•dtlirá ilclinitiomentc nc c~sn de etnpnte.
Se houver discordanda sobre o ar Litro d.o.scmpata:lor, será
'""'l~n!l:i.io á sorte um Conselhdro u~ E;tado, qac terá voto
det i::i' o.

H

EXECUTIVO.

XXX.

O rontrar.to qnr. celchr:1r o cmprrz~rio. em virtn•l~ d~s
rr"s••ntt)~ <~lansnlao, radnmrá, ~c não t:omrçnr a ter cxecu\':ÍO um anno dP[JOis da sna uata.
XXXI.
01 ra.oo~ tlc for•:a maior s11rãn jn;:ti!k:lllos
v~rno lmperi.ll, •[ue o~ julgarú por Decreto.

perante o Go-

XXXII.

O Governo rrromnwn•lar:í :10-; A!:r.nlt)~ ron~nl:lrrs rln ltnfl·!rio ::1 prot••cçãn c prrstrzn na exp,!•li':~io do~ al'tos rc·lali vos
;i-; tliligcnd'ls do cmprezario.
Pa'a:io tln nio de Jan!•irn em 7 ilc .Tan!'il'O tJ,> 187'}.-Jos~
f.',•I'IUW f c.~ da Cosln l'erl'irtl ./1111ior.

DECHETO N. ;;:;:r;Approva o acc,;r,lo
liOYCl'llO lmp~rial

cclt~bratlo

nE

i

oi!: .f.\:'õEII\o ui!:

tSiL

em Gtlc Xowmbro tle J:3i:l t•ntrc o
fur1·o de Santos a.

e a.Comp:wia tl.l e ..;tratl:.t de

Jnllllia hy.

Hei por hPm App!'oVal' o aceunlo cclehr~lllo rm Lontlrt•s em G tle Novembro tln anno passauo, entro o Gn·
'fCrno Imperial, representado pelo Engenheiro Fr<lllci,;ell
P,•t·eira Pa:>;;os, Inspcctor ''"pecial naqw·lla eapit:ll da-;
e:,lradas de ferro suiJvcneionadas pelo Estado, e llobcrt
1\maucus llcalh, Pt·esitll'nlc da Companhia da e~trarla
de ferro de Santos a Jundiahv, na Provinda de S. Paulo,
com o fim de rrgularizat· ilelinitinmenl<' o serviço,
t:lassilicação d;u; de ..;pezas e relaçües recipror~as l!lllrc o
mesmo Governo I :n per ia! c a referida co1.11pa nlt ia .
.José Fernandes da Costa Pereira Junior, <lo l\Tnn Con'rlho, Minist!'O c Secretario de Estado do:> Nt·gocios da
ApTicultura, Commercio c OIJras Publicas, assim o tenl1a
t•ntentlido c faça executar. Palacio do l\io rle .Janeiro
sele de Janeiro tle mil oitocentos ~<'lenta I' 1uatro,
quinquagesimo terceiro da_lmlependencia c do 1mperio.

,.m

Com a rubrica de Sua Magestadli
~·

á lmpebtltlr~ 1'• ~ .

f'

- .

Jos~ Fernandes da Cosía PerÚ;·a Junior.

/
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ACCÔUDO FEITO :'i"O DIA
VEUNO

DIPGUIAL

G DE

l\'OVE}IBP.fJ DE

lSiJ,

El\'TIIE O G!J•

DO IlllAZIL E A COIP.\:\Ill\ LDIITADA DA

E'TIIAD.\ DC FEP.TIO DE S. I'),ULO.

Aos ~ris dias do mrz rle Nnvcmhro do anno rle Nos~o S:·nhnr
Jesus Cllristo de mil o:tocPnt(:S sctPnta " trcs, <whanrlo·ql
prrscntr•s no escriptorio da Delegada <lo Th!·~Olll'O nr:o:i!erro
wsta eidrule de Lond r r~, n ~a lwr: Franc:i~wo l'Pndra P:1,soo,
In~pcetor c•spPc:ial Clll Lonclr·p~ rlas eslratlas •k r.~rro suhvr~
douadas pelo Governo Brazilniro, eomo n·prP~t·ntante do G'1·
verno Imperial do Drnil t•m virtu<ln (\! s podPfl's IJUr lhtJ
foram conferiu• s pelo Aviso tln 2l de .lunllo ultimo do }[j.
nistcrio da ,\g-rieultura, CommPrdo c Ohras Publir·ns, d~
uma r a rtt~; c Hobert Anwdeus Ilc" th, Presidrn te da C•lln ·
panhia li111it;ula da estradn de f.,rro de Santos a Jundiahy
(Provinda lle S. Paulo, Drnzil), como repn•sPntnntc da mesma
eompaniJia l'rtl virtnrle dos porleres que ü DirP!'lor·ia founn
conf•·rirln,; J'Cb n;:sernltléa g-r~ral extraordinnria dr) nceio·
nistas reunida no dia 2:j elo rnuz pnssado , de outra parte;
e knrlo ambas as p:lr!C'S apre~r·ntarlo os :;;•us rc;:pr•etivos
poderr·~, (jlW for;nn julg-adoE llon~, fi Clll rlr·vir]a fúrma; "
lendo o rtf,•rillo Frandseo Perc·ira Passos dr~•·larndo que o
Governo Impr'I'i:llllo llrnil ~n uhrigava 11 cumprir e L1zr•r
cumprir lielrncnte rm torlas as snas f:nrt••s o pre,cnto ar·côrun,
c t•·Ht!ll o rdr•riolo Ho!Jert Arllad•ms ll··nth cl•·c·larado qnn a
c:nnt:an!Jia li111itatla da cstrnda de ferro dP Sautt•s a .lun·
dialry >e o!Jrignva a c·umprir e fnt•r tlllllprir tielmcntn r•m
tnrl:•s <rs ~na~ partes o pres:>nte at:l'ôrrlo: Fni r:elelJr:lf!o o
presente nr·r ôrdo entre as clu<>S ref,.ridas part·~~. a saber:
O Goyerno Imperial e a Companhia crnprc•zaria da r~trada
de ferro tk Suntos 11 .Jundinhy, parn dcl1nitivamente I'Cf.(U·
lariz'lr o :;crviço, cJ;,ssin~arão de <lc;:pr:zas ria rne~ma eom.
Jlanhi:J, c rdat;ões entre si, accorda111 em estabelecer as se·
guiaics dausutus:
I.

A companhia ~e oLriga a ter, parn a~ exig-rneias do trafeiiO
c alórn d1J qw~ aetunlml'nle existe e111 :;r~rviçn, P f'rlnFnrmc
jnlg-ar c•,nvenir·ntc o Eng-Pn]H"iro Fi;:nd, de arrôrlln e•,m o
Superinrewh·ute da me~ma '"'mpnnhia, mnis doze locmnotiva:;, vintl'. ~~ tr.~s earros de t.• cla~s,•, trinta c (lito <le :3." e
setenta e oito para mercadorias.

IJ.
Conforme as e'l:i:fPncias do trafcl!r, e pelo areôrdo qnr rntre o Engenheiro Fisral e o Superintcnrlcntc se estabelecer,

EXECUTJ\'0,

t3

1ra sendo fornei'i,Jo ess~ trf'm rorlantr, até prrenchimento tlo
unmero na clau~nla t. • determin~do. Tal fornl)dllii'Htn, por<'m, só é ohri,ratorio á companhia de I de Janeiro de t875Pm
tliantl', salvo o crso dn nerr~:<idadr, do lralcgo r, a juizo do
Eng-nntwiro Fbenl, de 111:eôrdu com o SuperinlnrHlt>nte da
rompanhia; dHvcnt!o entre 3 cxigenei:l e a n•nliz:•çãn do
fornedlllcnto rnediaro tempo necessario para euustruq:ão e
tran.;porto do di tu trem.

III.
A t],•sprza d1~ aeqni:dçiio des>:r• trPrn f' !c sna eolloração na
cstra•la de ferro, nã•J ~er;i enn~jtJ.,ralla dt~ custei" n:•s euntas
t'lltre a l"omp::nliia e o G•Jverno, til:ando, porún, salvo á
eornp;mhia elas:<itieal-a, U3S suas contas aos seus acdtmistas.
como melhor entender.

IV.
0,; lempos c ns qnantitla•les enr qtw e>s.J trem rod:mtr. tiver
de começar a ~c r supprido. na 1~nnrurmidallc da I." parte do
:1rtign :llltecndt~nte, ~Priio fh:ados em primeira instanria por
:lf:!'i'Jt·do entre o Eng·eulteiro Fis('al c o SupcrintPJHlPntr. Se não
r c~ liza r-se es<e accôrdo d1'1~id i r:í o L' r e< i1lente 110 Instituto l'olytcl'llnieo do Hio dP J:1ni'Íro, e no enso 1le rPensa dL'StP, ou de
não existir o Instituto ao ternpo da divm·gpncia, st~r:í ('Sta:
suhnwttitla au julganwnto tio l'resi•IPntl' ila Snl"i••11::1ln AtniltadiJra da llitlustria Nachnal, ou <tO tio PrP~itlent•: dt' qualquer outra Sodctladc ou ln,;trtuto de Eng•mlll)irns Civi~
I\aeion:11:s, qn.: cxi~tir no l\io de Jan1:iro, s·• aquella asso,·iar:to rstiver di:;solvitln. s,: os l'resi,JentPs destas So•~it:dad,'s e:iiivcrem n,o serviro do Governo, um dellr·s, na ordem qull fit'a
rstalwleei In, nomPará (llllllll não Psteja ao serviÇ•l do Guvnrno
Jfara savir de arbitro, na hypotlwsr de não r.xistir rwnhnma
das rd"criJns associ:1çu.~s,s·mí a que.;tiio deddida por arbitras.
de conformiJado CO II! a elausnla Hl. a
A 1lceic:iio do arhitro, nonwarlo de confnrmi•h•'c rnm r~te
artigo s:d1re a:; IJUe~tõe:; qu,; lhe furem sujeita>, 'crú tina! tl
ddlnitiva.

v.
nt)utro 1ln quinze 1li~s da data Plll 1pw n Enc·:r·nlwiro Fiscal
arrc!ler no totlu ou ent pnrtu ;to :u:curdo ~oLr•) o trem
Iudnnte que tiver de 'cr fornecido, as ditas part!'s r'.>eorrvriío
conjnncta on separatl·Jmoute ao itr!Jitno, como 11e:~ dctcrmi·
Lado no ~1rti~·o ;mu.·edt•nte.
r\11 ('aso de·
interpo:.:to ft'rlnso por un~a das partes ~Ó·
Illl'llle, o :~rbitro na:la dcdilirú :"t•:l'f('ôl do olljr!t~tu slHií ouvir:,,
a outra parte, que deverá apreH:ntar 9.S'f;ízQ.•f"ol(lq 1 f~\~~~ ·.
cnrdan~ra drntro do prazo de IJI!tnze dt'\'i/ ~bhtàuos da U:ítal,•,
em qu~ fôr intimada pelo arlJitro. · •.. ·. ·
·
n~•:usar
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Finclu, porém, este prazo, proferirá sua decb~o á r·evelic~
da parte retardatatia, eJue perderá u liJn.!ÍlO úu jus:1lbtr sua
cau~a t:oat razões ou dut:ttluentus.

VI.
A eonl[•anllia

o!Jrign-~c

tam!Jem a fazer construir até 3')

dL' .lunlw tlc Hl74 a~ se;;uintes uiJras:
U 111a casa eut tJ ue pu:;sacH c,;ta r rccoJ!li,Jas até doze loeulll<>tiv;•s.
lLn anna7.c:n [Jara rnerca•loria~ na c~tac_·ão ele R>léru.
U1na ensa de u:-;L(I~~J.u para pas~agtdn's 110 alt~J Ua serra.
As rv>Jil!Gth':.b plauta~ c urçantc>lltu:; >t'! ão i'[ll"t'>c>IJtados ao
E•t)!eultl"iru Fbcal oitu lllt'ZC.', (H'Io llit'llU:', ante:; datfllt'ila
ep.Jt:a, e essas planta,; e orç.at:tt•ulo:; sc~rãu c\:tliJtllaJus e apJ•l"OI"ado~ pnlu En!,!t'altdru Fi::cal dentro úe :-cgeata llias t!:t
aprPst~ut~:~·.:!o tl'--·lle ....;.
I\'~h d:cttdu u E!tgealtcir<i F1,:c~l d''lltro tll'ssu pr:tz\1 •J .'c'll
juizu 1.• auliH"tí:tttüo, s~· I"L'{Hltarfi,, a:-~1'lanta~ ~~ urça:~lcultlS appl'lii·~J:lu:-:, c; puJerào ~er e:<.l'~Ulatlus ;;s u!Jr:.1s a ljlll' t.!lle' ,:,_; l"ekt\llll.

;)() uo En;;cnhc•iru Fi.;cal, elo .at:t·cirdo r,om o Snperintt'll·
dcutc, p~;ret:er í:PHVt~llil'Hle suiJ:-;Lituir e~:-:~~~ u!Jrt~s 1:ur ULttrtt::::,
s: fará o Wt·.: e,s,: aer:cirdu <lc•tr·rllli!tar .
.A...; tlv;-;pcí:~IS tUBl llH\S ú!Jl'HS CUI'l'l'Jâll, 01(~ O ln:tx..irno dt)
z 5.000, pur eonia e-.dn;;il"illlit:llê•: da runqt;;Jdli:t. O e1ull
l.lcS:iC Ill;..:l.iUiO l:.'í.t:l'Úcl" ~'l!l;i i<: I adu Ü CUJ!lii UU Clló'!L"iu.

YII.
~;o ti!S·) de faltar a (_'.(;n1pnn!dt.~, nas (~poc:.ts (1etrq~n1innd;l~~
qu,'r ;w fc;l"IIL'I:ill:e:t!l•J d11 tretn r"·::uit<' (t·lan;;ula 1."). qt:l··r a
cull;:;trtu~~·ttu t~as oJJras (~l:insnl:1 ü.aJ, a iiilpnrlaH('tt lia~ d1t;1....;
oiJi·;.,~, tH.l du tt·L~Ia L'XÍ~~:du sc·r~i deduzida uu ttJJu, t!itd:t Ldu1
tu~uJ, on n:t (1:\l tl~ eqtli';:.deHte n11 qut.~ Ldtar ;.l s ~r ~~upprL.lu (Jtl
coE~:truiUt~, t·a~;u JÚ :<t' :a:lH~ a <'\.i~_~t~lll·ia e;11 p:1rV~ :-:~ilbL~ita, Ua
~u:ntua ~~ue o t.idrcrao tiv~r t]c· p~tE:..li" !lu p:·int·~iro ~.t'lliC:-:ll"l~
tjll.~ ~:~~:·ujr-s:•, P·-'l' t:da~a du:; jttr'11 ...; g:..tr:lntiltos.
l\J t:a-;1) d.~ qll'~ u G J\·cra:) i~:'~:-:·· ~l:1.~u~:~rc· n:111:l t~:nhfl a p;~
~ar, :1 eunJp;lidti:-t o incL_•!!l!iiz·:r:í P'Jl' :-:ua~ f'(~ad;ls, JHhit•Hd~~ o
G ,vern:J pruc:1:der 1tilllti:ci.'(l";:tiva:n:>atc: ú r,•,pcc:t[\·a eol)Jat~ÇJ_, e JH.:L,~ I:lt~ios au tJlt'ailCC d;1 Fazt~Iltia Pa!Jlit·.a.
O ']llU a~:;im J"i!r ti,·s.~"nt:;Jco á I'O::q:aJt~li:t ll1u ~l'rá restituído, lii;.;·u IJlll! u furw~d:ll'~llto d'• u·::r;t e e<<Jl~trttt:l"iicJ das.
uiJra~ se úc:a.:Jli ~o~uvleLaill0ll~t.! ~.J.ti~:·~itu~ nu vrazu tiLte iUr

.convcadouauo.
Fka salvo em favor <la co:n[:anhia o caso Llc força m~ior.

YIII.
O c;:~pital que a compnnhh foi autnrizntla n lt•Ynntnr
confonne o De~: reto n." lí.'J~ tlJ ::G Jc AIJri! Llu Wiiü, IL'arü

•.
1;y

EXECUTIVO.

definith•anwntl) fixado r:m f. 2.000.000 r o r:qri:;i] nddiciunal, lerantadu 1~111 YirtudH do Iwerl'lo n. o :tHIH iltl :m
de ÜJtu!Jru de i8i.iJ, Hca tambem lhaJu em .f ü50.000.

IX.
s~.·rãn,

[l•ll"tantn, os juros garantiolos p·lns l'itar]o,; f),•,·rt'!ns.

ealntlado,; sul>re a S'llllllla d<ts !liras rp:anti;1:.:, i.;to ,·.,

.t 2.G50.0J0, e j;í11111i; ~otJI·~ llltiÍOr illlpclrta:H·ia,
euutasapresentadas uté ltoje, 'lut:·r na·; rntura,;.

'""rll

qur'•r

nas

X.
Silo PL~lo Jlri~·':'nlr a::r•itas r, :1p;lr1\\-:Jlas ,J.~r1ni~iranle:Jtc
pt•l" GuYci'IIIJ torbs iiS l'on!.rls 1k g"l'illlti:l 1!D jarrJ:' L' di\·idelldD:-', r d:! rr·t~r'il~t P dP~pr·za da P~tra!h!, tlpt'l':O.:ent:L!as {!t:ln
eu;npaa!Jia u;é :.li tle

l).:z,~IliiJJ"•I

1le 187:l.

XI.
D\1ra 1~111 r!L1nt'~ não ~~ntrarão na> r:onl;:'; tb I'Omp~nhia
par;t t·or:t 11 Goi'Crno as ,J,•sp:•z:l,; IJill' s:JIJ o titulu-Iaeu::w- tax
-tê:ll Sic!o nas

lllt:~'tll~l~;

c unta~;

Ílli:lt:i:!:l~.

Xlf.
O Govcrn•1 não rr'wn!;rl·:•,

alr~m

1ln qnc ji1

<'•lll::t1

rl

'~

ul-

til::as e;~nt:t:-; d;: cotnpan!li:1, an:.::.·nuntq d:~ e:JJi:I\·~~.iHlO:i ou de
tll'denatJo,; ~~ \rl~:tei!nnntu:-:, t1U g~"atitiL·~~~Ue.', ~;:·n1 prt~\rio :tl'côrdo r·u111 a llll'SIJJa t:'Jiltpaalrh. :'·:,) c:J,;u d•: dh·,·r;'t'rli:ia 'l'l'<Í

resuivih1 a 11ue:~tão na fónlla t.Lt!::eluusa!:ls

l~J.ae s~t;·ainte.::;.

xm.
0.; jnros rr~!ntivns :'1 imp:;rtan<'Íil tlr rd:j,•clo'' r'r so!Jrrsnp;:ra rl!>teio d, e~lrada, llD'J H· ri: o t•;n I'GSO akum :<li··
p:·ri"rc, all IJite a t·otnpan!d.•, e111 falta tk fu;;r1o:; seus llispouivei>, J'!tg-ue p:1ra n~qui>i~·~o do di;ll:t'Íro nr•t'l'>'o:nio p:tra
i•s·•, lktarlu u::scntudo IJIID t:d irllport,t!lria Ii::ÍIJ exrcdcrá d0
h~i!\•.·s

.f 00.000.

X!V.
Sempre rp10 o Sarwrintrndcnt·~ llzcr rnm:·,sa para L<murr~.
on rl'eoi!t•.'f a :ll.c:nrn ]J:tnen o pro:!ncto da renda tl;u:oJHpanllin, o participará ao Ené;'enlwiro Fi.-;ca[....tÜ':::F\'n:tntls>, ~
qnautum do cambio Jwla l't'tncs>'a, on tlc juro,~rcft~ipU!:.1atJ~1
do qu,~ for l't)eiJilti lo a qnalquci· t:a::a uu i•st'.((J)r;J,í,~itn;;uto h~n- · .f·
cario, IJe:n corn:) far;\ u lltesrll:t particiP.-1•;;1(\ a11 E,Jgcnllciru
.f
Fiscal s~mprc 'ltlé liz~r cn"o:H<n:;nla:>.).~ht E .tropa.
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XV.
O protlncto tlo~ juros das
·e~ta!Je!t'ellnentos haneario<,
.a~ur:1, int:luitlo nas eontas

quantias recolhitbs a cu~as ou
ser:í, como está em pn.ticu ~ttü
ria cornpanhin, e comideratlu
rent!u lirtuüla, para o calt:ulo dos juros garantitlos.

XYI.
Da importaneia tio pagamrntn que o Govrrno tivH tle faz•• r
no tirn til) ~cmrstre em que o pr•''''lltt~ accürdo J'ôr a,;sig-natlt·,
·<h·~eoutarú o Govemo a tle .C l.tili5 1l ~. ltl. 1~111 (jUrJ é ava·
~ia•ltJ o prejnizo causado ptlltl fat:to ll•J snspen,ão tio traftJgo,
.Jeterm inatla pelo SuperintcnJcntc em A!Jril e ~lli•J tio anuo
de lSil.

XVII.

A-; contas annua11-; en trc o Governo c a eompanh i:J se compreh•:ntlorno no tempo l(lltJ dt·correr tln l. o tle Julho tlc cat!a
3nno n :JO tle .Junho tlo srguinte.
E:n :a tle lkzern!Jro tle caln anno, porém, se farit conta ~r
mestra! provisoria tio que o Goveruo tiver de pag-ar, tlcandtJ
oeste pap;a!Jit•nto tlrpflndente da liquitlarão tlelinitiva do auno,
tintlu na dita época de 30 tlc Junllo.

XVIII.
A camp:mhia não é o!Jri:;ada, além tio rfUC ora é cstipubtln,
qualrjucr tlcspoza por eonta do capital.
As dt'spt•zns, porém, que jnstamente forem reelarnadao,
:Serüo, de aecôrtlo com o GrJHrno, fcvatlas á conta tlo rentli·
mento, ;::alvo se forem causadas por cul!Ja ou omissão da com•
{Janhia ou tle seus prepostos.
3 fazt~r

XIX.
Totlag as rJncstÕils qno se snsritnrern rntre a rompanhia rlipor sua Dinwtoria, c o G.. VL•rno, ont~ntrc o En·
gcnheiro Fiscal no SupcriutL'tlllentiJ lia CLllnp:mhia, sohre o
que e>tcs devem fawr dr~ aecõrt!o, Ü1J tJnal•ruer natureza fJUO
sr'jam :1s m~smas tiUCstõ~:-:. serií•J resolvidas por juizo ar·
Litral.
~ectamcntn

XX.

~c formar:í do sc:;ninte motlo: O Goverr.o
o En:;cnlwiro Fisc:ll, conftJrme a duvida fõr com tJUalqucr
dcllcs, e a companhia ou seu Superintendente (do lllL'smn
modo), escolhrrú ~:11la um o seu arhitrn, c amlws as parte::
do aerôr•lo numrarão um terceiro. Na falta tlc ae('õrtln, catla
-:.r ma tl:'s partes nomeará tlou~, e tlos quatro nomes ~c 'ortPar:i
o lereeiro nriJitro <plll tem de scrrir, ficantlo ~>-im instituído
<J juizo ar!itral.

O juizo arbitral

:J!l

1í
XXI.
Antes rla nomeação das partes deverão ellas entender-se
com as pessous que eIIns têm de nomear, em bem de que sl'i
~Jropunham

a

IJUCHl

definitivamente aeeita o encargo.
XXII.

Aedra :1 nomração prlns nrhitros, a rllrs aprc~Pnt:nno as
partes os seus relatoriose uocurrwntos sobre a 1Jll1'3t;'w su~
eit:Hl:t.
Dep1•is de confercnl"iarem dnrão nm só lando, no c~~o de
harmonisarem a Jct~i>ão, e no easo t~ontrari11, tlad ea,w um
úos dous primeiros o seu.
O tereeiro ar!Jitt·o então, c prorrtlcndfJ a nova ronfPrencia
cor r os outro>, proferirá J. dt:t:isão, f·.onforn'~' ntlo· s~ ·~nm um
dus laudos ui ver:;entcs.
XXIII.
Lavrada a derisão r, assigna1la pelos arbitro~. trrá Pila
desde logo força rlc julgado sem mais recurso administrativo
ou jurlictal, e SPI'á eXI'entarb, suhordinantlu·se a;; !•artes ao
julgamento, c como nelln se: dreidir.

XXIV.
As 1lcspczas do arbitramento serão pag-:~s pnr ~~pella cb~
p:~rtes eontra a rJunl mr dada a ducisão. No c:~~o de que a fl11·
<~isão parci<ilmentf: ennt.lcmnt> n cada tutw das parre', rs:;as
drspPZ~s serão pagas por anthas, e para isso o mr>mo juizo
arbitral determinará a quota que cada uma deve p3~-;ar.

XXV.
Logo que sr, suscitar a questão en trc o Govrrno c a cnmp:~·
nllia, ou entre o Engenheiro Fiscal c oSuverintendente, rJual·
<(ttcr delles avisará o outro para que nornê'l o sen artJitr' c
indique o tercPiro, na fórma no prrsPnte estipulada.
No caso de não responflr,r uma parte ao aviso da outra IJU
deix:~r de nomear o seu arhitro HIJ prazo ele tres mezc~. a
questão se reput:~rá resolvida, & segundo a exigcnria da parte
<JUfi se prestou a estabelecer o juizo arbitral, e a qunm a outra
deixar de satisfazer na cxigcncia da fonn~ção do mesmo
juizo.

XXVI.

No caso t.lc que por qunlqucr circnmstanrb os arl1itros nomeados não possam por impossihilidatle ou impedimento m• ...
pervenicnte funccionar, se procederá a no)i-tt'IÍOJU~ç~9,1(1a·•,
vendo neste caso proceder-se eomo na cHíusulà \''igeslll!~· f':-:1;' Ar: ·\.
(~ont<im.
· · '
··
/.
",·'
PAI!Hl li•
:l

'\'
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x.xvu.
Além da questão que der lugar :\ provocação do arbitra·
mento, nr,nhuma outra será stthmcttida ao~ juizes que forem
para e lia nomt~atlos, sal v o nceCmlo Lins part•JS para snbmettercm ao juizo já instaurmlo outras qne,tões, que por ventura
se suscitem em quanto aque\le se aehe funecionando.

xxnn.
A~ qul'stõcs su~citnrlas c·ntrn a flirpctoria da companhia e o
representante do Guvt•rurt <'1!1 LnH•In•s, qur, não se fundem
em f11ctos oecorrit1o5 no Br:tzil, q·:·:·ío <~li i resolyitbs; :1s qne
forem suscitadas [li' lo EngTilll!;iro Fi:-:~:11 ou pelo Snpt:linten·
dente entre si ou qtlr' S<' fundar~m l'lll raetu oetotTitlo no
Brazi!, o S(\fãn n<t IH" d,• J:tth·íro, emliura rl•:pPtllla o procedi·
lllHiltu do Sapt•l'illl•:n•kutt\ t!t: :ll<\lf'u\·:"::•o da llin·etoria.
Fit-a i·uten.Jitlo que n•> easfl do ar!tilra mento s" elle<:tuar
no Brazil, a t.:o111panhia 11ão ,;prá o1Jri12ada :1 remettt~r para
alli s1ms livros, tllls l[llars to·! avia ''~'rão Pxtralliu::s as cópias
authentienrlas pelo Ministro Brnzlleiruem Lllndre~, neces,arias
ás instrmçõ~s do proeesso arllilr!ll. quér Pstas tÓJ)ias sejam
exigitlas pelos arbitro:;, qui·r Jlc.lo Gon:rno.

XXL\.
Logo que o Governo o cxwtr a rnmpanhia 'c oltriga a
crear um fundo àe reserva sobre a:; !J~,cs já diseulidas c
aceitas no seu contraprojecto aprc~cntatlo ao Inspee.tor
especial em J.ontlres das estradas sniJvendonatlas pelo Estado, no mez de Outubro do anuo pas>ado.

XXX.
Ao presente aceônlo firam snbonli nadas IJU!IrS<Jnrr esti·
pulações anteriores entre o Governo e a companhia, pois qne
dellas só fica em vi::ror quanto a c:;tas se não opr,õc ou não é
revogado ou alterado pelos {trcsentes.
Em testemunho do qnr. foi lavrado em duplicata, tnnto em
portuguez como em ingJez, o presente acto, que vai assignado por Francisco Pereira Pa~~os e Hnbert Anwdeus Ueath
e pelas testemunh~s OL!orieo José da Costa e George AlfreJ
HilliPr, ficando um exemplar em po<lcr de cada uma das
partes. -Francisco Pereira Passos.-Robert .A. lleath.-Odorico José da Costa, como testcmnnha.-G. A. Hillier, Witness.
Eu William We!Jb Venn, de Londres, por nomeação real
Tallellião Publico, devidamente juramentado na dita <'idade,
pelo prestmte certifico e attcsto que inteira fé e credito deve
ser dado judicial e extrajudicialmente ao precedente accôrdo
na11 lingnas portngueza e ingkw, poi~ foi hoje a~signado na

EXJtCUTIVO.

Jlresenç,, 1le mim Notario e na presença de Odorico José da
Costa e George All'red llillier, as testuwunhas snseriptas. Por
Frandseo Pereira l'3sSos e Ho!Jel't Amadeus Heat, :1s partes
mencionad3s c descript.as no dito accôrdo. Em testemunho
do que e 11ara que conste mandPi passar o presente, que fiz
St•ll:lr com o sello do meu ollido e vai por mim assignado
com a minha firma ollkial em Londres aos seis de Nuvcmhro
de mil oilut:cntos setenta c trcs.

(L. S. ).-lnfidem.-William lV. Venn,notary public.
ltcconhrço vcnlt1deira a assignatnra snpra do Sr. William
·welllJ Vt~nn, Tahellião Publico desta ci•ladc, e para cu11star
onde convi,•r rnnrulci passar o presente a pedilltJ do mesmo,
qne assi~nei e fiz scllar com o Stdlo lias Imperiaes Armas deste
Consulado Gemi do lmp•~riu do Brazil, eu1 LondrPs, aos oito
dias de Novembro de i8i3.
(TI. C. S.).-G. L. C. de Salles,Consul Geral.
N. 2.- f!rsnllt['To l'ntadn !W l'l'llllitt?

lfiJ1'ttl

e.rtrafl;·ditwl'in dns

an:innútr~s

em

~n

ou CmnJ'III'h·tt da. ,·st,nula de (t"ITn llu S. Paulo
tle Uutuko t!u ltli:J.

E' approvnrlo o ar•,•tJri!o proposto entre o Govrrno Impe·
ria In a t:t11ll!'<J!lliia, e c11ja ró:1ia aeha-~~~ anncxa [lO rel11torio,
f' lira a Dil···•·tnri:l autorizada para eXf't:UtaJ.o por partt~ da·
eolllpanlti:1, p!·tH'ed,·wlo t:lll tndu t'tJtllo fôr IWt:essario 11ara
leral-o <1 dl: it•J.
N. 3. -Erlmrto

tlil~ ri!Íitl!fl/g

tle 3{ de 011tubro de i873.
:1prrs1Jntadn :í llirPcto.

H·~soln.- Qno, s.~n•lo 11 i1i't·(,r·tlo
ria, nma !'Úpi;~, t:nnl n t~flliipt:!•·nln

pr•.·!'aeio e enn•~lusii", rio
ar•t·úrdo impl't'"'o no nl!iltJO n•latnri" aos nr·eionistas. llca
~''''' :ll'<:!tr!lo <IJllll'llVIl<lu r• :1n1nriz:ttlo o Prt>,itlrlllll~ para
1'\t't'nl:d-n, l'''r park rl:l r'tlntt'''nhia, t:umo uwi:; conv:•niPnle
r w:·r·.,sario fúr. ..

Acr·n'fl n l'f't'••l,inwntn da vn,;sa c;1rta tlt• 31 dtt nwz fintln,.
arl\tH!•anll:•da t!n tlt!l" t'X<'!liplar•·:< d" :ll'rôrdo, n rfllt~ :tt!dwiu-

n:·I:-:1P:-:" prt·fnt•io P n I'Dlll'ltl~ilq pnr 111irt1 prnp'l_;to~ n vn .. ~o
JH~didtl, tPHdn
l;nn:Jq_~ otuill ;dn no Tlt',·f:~t·in a.-~(!"< )ar:I~"ÕCS,
qu" eu ~11.'/f':t'I'Í, ,Jt, p:t:,·:<r n Governo;\ t'<P"I•:whia .C 1~.5::H
Hi>.-~d.,r d<':.;i,;tir ella tl:•s ot~anti:'' t!f'..C !~Hi. 1:2,.;. ~l tl. c
1

:r

22.J:!!0. 18 ~- li ti. tJil" ro•rl:::ua vur it"u' ,1. stas sol!IIIWS,
nutr'nra Iln> t•nnt:•s.
E<ta,; tlrr•lar:u,:üt.~:< u:Jo pttdt·nt st•r rtlll~i·1f'r:Jrla;; ''"!Jlll nlten~·
r:õ•·s ou ndditantnutns au,; lol'lll"' do :lt'r·ôrtl" a.:(I-1Jiado pt'lns

illl'lniti;J~

acciuni~tas, desde que vt"JS mr·~;rno eonf•·s:;ab _qne apir:uf!tl\ri"l: ·~ ~ 1
as t'OllSitlt•ra eomu n·sultatlr; natural •I" aet·ord•'; e a ·ütilllla ·
prt~pn~ta para a ~tl<l indu~~~~ 1111 prdcl'iu tr;m p•;r uni•·'J !in\.

~ ·
t)

AC'l'6S

tomar es;;L~

J)IJ

l'hllt:ll

EüJ claro qnc se nãu preste para o futuro a
alr,:uma.
Autnriz:ulo pelo Governo para e~lchrar nm aeeúrilo de eon·
ft>rmiJa<lt' eom as claus\tlas que re!lletti-vus em 18 do mez
trausat~Lo, devo ilar-lilt• totla a darcza possivnl, consignan·
do tlistinct:tnwnte a ini.Pnrão real do mesmo Governo ua miuuta tll,s,;ns dausnl:t,;, qui:' nem at!t!idonam db(Josições no·
vas, neut alteram as já cnnvencion;Hias.
1\tra 'Htiôf<IZl'f-\'OS, pon'•m, !lO qne fôr pOSSÍVel, fnr·me·
aee{H'I]o

de.·:inte!li~(<'Ht:ia

Jw:s favo!' t:m tlt:t:larnr ft•rmnlnwult~ 1pw tlc ronformitlatle
du at:l'i)rdo, tit:a entt·ntlitlo q1w a eot11panhia
•'•·:i.:tt· da:: su:1s l't't:lam;H'u:·s dt: .1: ldti 12 s.!J 1!. I' .l: :2:2.5:!0
1N '· I! d. per itens dt·,;sas imp rt:ttH;ia' iBdnitlas nas t·ontas
clllil'riot't'wntt•, a,,;iut como ue to.Llsas outr:1~-snas reelamal'Ptll I•S l<'nn:y;

clít~ ..- an!e1·l~d~~utes.

" J,,gt> 'lil" P\l reeelia l'~;ta I''HlllllltliÍt'aÇ'ío, l'!'l:trPi prompto r.
:tS,.;i:;nat o <tt:t.•úrtln !•"\' p:trte L(tl t;uvern.,, de.-F. 1'. l'os·
ow:.-·~;r.

l~

. .\. ll·:llli.

Loutlt·e,:, :3

ti'~ :'-lt~vcmliro

de 187:1.

J·::n l't;.·:pt,_;f;t :'1 Vt>"'''' t:ilrta t!11 I.'' rlo ct~rrentt>, nii•> hesito
(lltJ •iiZI'I' i'lll' llti<ll l; (1•11' llll'\l:i eo.JJt•g;:,;, tjll(' l'Olloltll'!'illllOS
l"\1[;\l\ rt·~,d/l.:•d•J~ lt:ltUI'~\1'~

dtJ 3Ct'fJrdoJ

qUI~ t~·hl dt~ ,'-;i'l' ;1:-'~;jg ..

Jt:tdo l'llll'•: l> (:u•::•rJiO t: :1 I'O:;;palllti<t, t>pag;tl\ll'IIIO a t•,;t:t da
IJUautia tk ..t.: .L:i~l Hi '·H ti., 11 a l'•liL'•ItJil''lllt: dt•sislt•nria das
tJUi.llltias de .t: ~!li l:l '· ~ 1!. por Pila f't.tt·lot!H;tda~ do Go\'erno.

Amauliã reu~t:ll•·rt•i o impre~;-11 tl··linitivo
l\Rd•>.-·-·/1 •. l /l..illlt .--~r. F. 1'. l'it:j:j'IS,

para st:r as:i:;-

c;t·u!wr.-\ L•:i t!t: Drt·;ttttl'ttltl 11. u;:1:; dti ~!7 t!n SI'L:rnll;·.,L;t, f.~:;u, tn:>ttthtl;\ 'i ·t~rar dtÍr:tlllt: u t:xerricio

d··

J.~~

: --l."n [w!;,, dt·

tl.'''

:Jil:i c

~!IUI

de

::n

de St~

!c'at!Jro tlt~ ·\:;71 e ll tlt• .f:l!::·ii'O do CttiTelllt: anno, !h.ou

Ji:tr:t ac; dc·~;v,·z::; do Mini.;tniu
1!lt:reio t- Oht·;t."> l'u!J!ic<L':

de~ Ac~rit:ultura,

c; I." a

.'Uilllllt tl:~

líiJ:iiiJII.\t)tlfJ,

~~ ~~.'·
~· :3.''

dt~

~ooo.

a

:t:J:OOU

Cum-

a dt' li~:mn',lfi').
·~ t:.l a d,· ;;:ri ;;):~iõ :t:Uil.
§ I 't ;1 tlt: 87 :; : ':!.t;( hOOtl.
~ 17 a de t ~fJ: 0!10 :0! lf I.

s '.!0 a ue

:!7:WO:)tll!iL

E~t<h t]twnlias, f>ort··m, fut·attt ill.·;nllit:ien!l'~ p~r:t o.;;
_,"(\i•,'(•l li'.,PittÍiu:,;, L' liHlLt ,,. ll•Je:"',il'lU t'l'l'Ul'I'L'l' á

EXECUTIVO.

providencia autoriz~tla pelo art. 1:3 tia Lei n. 1.177 de 9
t.lc Setembro de 18ü2.
Fizeram-se despezas durante o mencionado exercício
com as nrb~s Estratl~ de ferro D. Pedro 11, Telegraphos
c Terras Publicas c Colonisação supcrioJ·cs aos rcspe~c
tiros crctlitos; porém, nos termos do art. 22, cap. 3. 0
da Lei de Orcamento n. 2:3í8 ele 2!") de A~o~to ultimo,
comrararam-'se~ taes despezas com os creditos votados
Dil dita L1)i para as mesmas vcriJ:IS.
A' vis~a do qiw ~e arha exposto cahc-me a honra de
aprt•sell !ar a Yos:;a 1\Iag-t• ..;tarJe Imperial o ])encto junto,
tjlle autoriza o l\Iini~lt)rio da A:;ricultura, Cummercio
e Obras l 1 ublicas a applic·ar ú~ de•sp,•zas dos llwneiollados parap;raphos a quantia tlt• t;:l2:{i~L~lfi2, t.ir:ula da~
soln·as qne se verilicam nos~~ 10 e 18, ar!. H." da Ld
tle Orçamento pertencente ao exPrcic:io ele 1872--187:3,
como t:IJits!a tlas iudusas t.lt!tllonslraçiit·s sob letras .1\.,

n e

t_;,

Sou, Senltor, com o maiq prorundo n•spcilo, de Vossa
:illag-eslade: Imperial, reverente sulnlito. -·José Fer-

nandes da Cosln l'ereim Junior .

.<\.- DcmonstrrrrrTo das so/wa.ç e.ristmk; na~ verbas do.ç
§~ 10 e lH rio art. S." dtt Lr·i de IJrçamcnto do e.rcrcicio de hl7:::!- ·I 87:~, da.~ qll'll'.> S') tem de tirar a qwm-

tia tlc :;;L::(i:::!l,.~l'I~ Jllll'lt (a~cr {we aos dc{lcits que se
duram em ontras J'!tlll'icw; do JJWSIIW e.al'(:icío, e tt que
se refere o Decreto tlesta dato. soú n. :;:;~G.
Art. 8. o
~
~

lO Ga r a nl ia tlr: .in roç; ;'1ç; e·; tra1l n s tl c f, '!TO.
18 SuhV\'IIÇãu ils companhias!),: navegac;;1o

(j }!) :

l2U ~02ü

a va por .......................... 2l'J.: Wll ,)OQO

Cnnlahilillade da SetTf'lal'i:t ele E~tatlo dos Neozoeios
:la AgTie:ultura em 17 tio Jauciro de 187'1.-JJei·ucmlo

lc Castro.

AC'l'US IJO I'Oill':n

D.- Dcmon.çtraçrio da despeza com as verblls do.ç ~~ 1. o,
ti.", 8. 0 , 1:~, 14, 17 e 20 do art. 8." drt Lei de Orçamento do cxercicio de 1872-1.873, c a qwJ se refere o
Decreto desta dattz sob n." 5ti2ô.
Deficit.
Ver·has.
Despeza.
§ :l. o
Imporlancia da despeza pela
verba-Secretaria de Estado-, sendo :
Com o pessoal. . . . . . . . . . • . . H4: 670,)000
Ohjcclo~ para o expediente,
compra de livros, impresSiks inrlnsive a dos dous
ui Limos relatorios..... .. . 9S:57i57'!6
21:1: :t:-}il-)7!!ti
Credi\o ••......••• 170:000,~000 1!3:2ti01)7'l:ô

§ti."
[mportanria 1la drspeza Jli'IJ
\ erha- Evcntuaes, sendn :
Com g-ral ilil'açiks extraonlimrias................... Hi: 122,)\Jl!)
.SI•niço relatiro ao sy,;li'Illa
metril'o de~imal...... . . . tiZ"i:Z"i:IO,~l4'~
Passagens a l1ordo do,; pa(] 1wtes elas I in lias suiJ\·cnciouadas.............. .
8::::ri,)018
7!!:88;-;,~!)::-ll

~fl:OOD,)'~OO

Cretlito...........

1!!"1:883-~081

Imporlaneia 1le rl1•sprza prla
Yl~rba-Corpo de B,llnlJciros-, sPndo :
Com o pPsstwl. . . . . . . . . . . . . .
Ca;;;1s para os posto~, csg·oto

ti7: !J:-l\)000

e gaz............. ..•.••

2:247~~~0

Fardamento, despezas LI c expcdientc, ele. .. .. .. .. . ..

!Ui!l~-~78(}

Credito .•...•. , •..

llD: 77U6:~:o
ti8:0R::lWOO

------

t:GoJn2o
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§ 13.
Im portancia da tlrspeza pela
verba -Obras Publicasdo Municipio, sendo:
Com o edilicio á praça de D.
Pt•llro 11 .............•.. I23:fm~t)!lHi
Pe~soal da lnspet:toria ...... 214:000,~000
1\lateriaes c outras despczas. !J,~;:;::i:H.~~!O'~
7\I:J: :JH7 ,)li H
Cretlito •.......•.. 397:3388000

---~

3Uii:O'ül,~ll9

l!J,.

Importanr"ia da drsprza pela
verba-Esgoto da Cidade,
sendo:
Com o regpeetiYo serviço durante o primeiro semestre
do exercício ............. M0:712,):;oo
Idem do segundo ........... '147: Hi7,)t>00
8H7: 870 151!00Crcd i to. . . . . . . . . . . 87 !.i: 2806000

- - - 12:;'590$000
~

17.

lmportancia da despcza p1~\a
verl.Ja- Catcclwse c civilização de indios-, sendo:
Diversos pagamentos realizatlos na Córle, inclusi vc
despezas no .Mueury.....
11:72!:l~7ü0
Crf'tlilo ás Províncias para o
serviço ................. 137:245M7li,

148:974S!l:14
Credito .....•••... 1.20:0006000
- - - - - - 28: \)14;~9:!4
§ 20.
Importancia da tlespeza pela
verba-Museu Nacional-,
tlurantc o exercício...... 27:35I:)!:l!c:2
Credito.. • • • . • . . . . 27: 1806000
---~
171,)942
Total........................ ;i:i2:ti216142
Contabilidade da Secretaria da Agricultura em 17 de
Janeiro de 1874.- Bernardo de Caúro.

."-GTO .., JIO I'UbER

~--Demonstração

das

.~omma.ç

qne se têm de tirar

dos~~

10 e 18, art. 8. • da Lei de orçamento rio e.n!rcicio tlr,

tsn-:1.873, parà oceorrer aos deficits dns verba.~ de
Jlrrragraphos, e a q1w se t·e[cre o Decreto desta df,ta,
sob n. :'ir'i:2ti.
outro.~

Pnra fazer face ao uclici t 1}0 ~ 1. o' vrr·ha-SI~crrta ria
de E'ta,Jo-, e ú~ que trata a tlcmon-;tr:u:ão 11, s1~rá tit·ada do § J8, VPrba-Sil hvwt;ão ás Companhias de navc~ação a vapm·-, a ljuantia lle.. . . . . . .. .. .. . . .. • . .. fJ.~:2:i0,>71ti
Idem do§ ~i.", verba-Evenln:H•s-, será li r ada do
mesmo~ 18, a de........
~\.1:888:~081
Idem elo~ 8. ", vcrba-Cot·po
de homf!l'iros-, iLlcrn tio
mesmo ~ 18, a r! c ...•...•
Idem do~ H, Yerba-Es!.;olo
da riti:ldl'-, itl,~m do m1·smo § 18, a de ..........., . 12: :iUO,)OOO
Idem \lo ~ 17, vcr·ha-Catechl~:-c-, i1lcm do lllcsmo
~iR, a de...............
28:!l7't.,f);;1
Idem 1lo ~ 20, verl1a-Mn,cu
nacional-, idem do Il11'SIIIO
§IH, a de .............. .
Para fnrr farn :~o dcliri l do ~ 1~,
verha -Obras Publieas do illunidpio-,
será tirada do ~ JO, Ycrha-Garanlia d.c
juros ás estrad<!S .le ferro ...............
Total. .........

~!lfi:(H9.\ll9
;j:;~:ü:H,~H2

Contabilitlade t.b Srcrclaria da Ag-ricullura em 17 de
Jauciro de 1o7.í.- IJenumlo tle Castro.
DECRETO N. t)iJ26

-DE

l7

DE J.\NEJnO DE

1874.

Autoriza o ~linisterio da Ag-ricullura, Commcrc.io c Obras Pubiicas para applicar ás ilcspczas (li' varias verhas r! eficientes do
exercício de 1872- ifl73 a I{Uantia de 532:621~11,2, resultante das
sobras dos §§lO c 18, art. 8. 0 da rc;;pcdiva Lei (lc Orçamento.

Sendo insufllcientcs as quantias votadas no~ ~§ L",;;, •,
8.•, 13, 14, 17 e 20rlo art. 8." rla Lei !lc Orr;amcnto
n. -ts:w rll' 27 de SrlfJmhro rle Ul70, mawlada vigonr

EX ECUTI\"11.

pPial' úc n. <• 2üa~ c ~OUl de 2:~ úe Setembro de 187:1 e
'li de Janeiro do anno passado, para as d espczas duran te o exercício de 1872-1873 com as verbas-Secretaria de Estado, Eventuaes, Corpo de Bombeiros, Obr·as
Publicas do Município, Esgoto da Cidade, Catechese e
Civilisação de lndios, e Museu Nacional-; Tendo ouvido o Conselho de Ministros, e de conformidade com o
art. i:~ da Lf'i n. H 77 de !l de Setembro de 1862 : Hei
por· bem Autorizar o Ministerio <la Agricultura, Commercio e Ouras Publicas para applicar- ús referillas desP('zas a quantia de quinhentos trinta e dous contos
st~iscentos vinte c um mil cento quarenta e !lou.:; réis
~532:021~14,2), formada das souras que deixaram os
servicos a que se referem os§§ IO e :18 do mencionado
art. 8.", como tudo se vê das tres demonstraçõesjuntas
sob letras A. IJ. e C.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Comme1·cio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro
em tlczcsctc de Janeiro de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da lndcpendencia e
do Impcrio.
Com a rubrica <lc Sua Magestade o Imperador.

José Fernandt'S da Coçfa Pereira Junior.

Senhor.-Colltiummdo 110 exercido de 11:{73-187!~ as
Je,;pezas com a exposição de productos agricolas, iudustriaes () d1• bellas artes do paiz perante a Exposi<:ão
Internacional de Yienna d'Austria; e tendo sido previstos, pelo Decreto n. uO:J7 de 1 tle Agosto do anno
passado, sómenle os gastos com aquelle serviço durante
o exercício de 1872-73, torna-se necessario a abertura de um credito extraordinario, na importancia de
l50:0005000, como eonsta da demonstração junta, para
occorrer a taes despezas, <luran te o excrcicio já cita~o ~ ·
sendo certo que no credito relativo ao exercicio passado
yerificou-sc uma sobra maior de 10:000~000.
PARTE 11.

oi..

~li
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A' vista do que ar.aho de expôr, tenho a honra de
apresentai' a Vossa Magestade, a tim de receber· Sua
Imperial Assignatura, o Decreto abrindo o credito de
150:000~000 ao Ministcrio da Agricultura, Commcrcio
e Obras Puulicas, para ser applic;ldo ao serviço de que
se trata.
.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa
l\Iagesl:Hlc Imperial, muito rcvPrrnte subtlito - José
Ft•rwrnrll·.~ tln Co.~trr flt'I'I'Í1'11

J11nior.

Demonstraçüo dn llt•spe;;n rt {a :e r com a exposiçiio de Jli'O •
tluctos do pai;;, e com tt e.rposirtlo internacional dP
Vienna tl' Austria, clamnte o cxcrcicio cw i873-18i/j.,
c a que se ?'C{lWC o Decreto desta data sob n. 5527.
lmportancia de duas contas apresentadas
por E. & H. Laemmert, pda trad ueeão e i npressão em franccz c inglcz,
jiapel, brochura c encaixotamento da
obra ((O Impcrio do Brasil na Ex.posir.ão Universal de 1873 em Yicnna
Ú'Auslria»; de outrastluas contas relativas á dita obra em allcmão: !Jem
eomo tlc despczas em Yicnua, inelusive a trallucção e impressão da chorographia do Dr. l\lacc•!o; o que tudo é
calculado em. . . . . . . . . . . . . . • . • . . ...
Vencimento do pcssoallle que se compõe
a ~ommissão Bt·asileira em Vienna, a
contar do L o de Julho atú o fim tlo
exercicio ..............•...........
Transporte de Vi1~1ma d'Austria para o
Impcrio tios objeetos I'Xpostos, c que
devem ser rcsti tuidos aos expositores
Despczas cventuaes, c que não potlcm
ser previstas ...................... .
Total ........... .

8í:i03HOOO

20:000~000

30:000~000
15:297~000

HjO:OOOSOOO

Contabilidade tla Secretaria de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 31 de
Dezembro de 1.873.-Benwrdo José de Castro.
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DECRETO N. t:io27-

DE

17

DE JANEIRo DE

187L

Abre ao Ministerio da Agt·icultura, Commercio e Obras Publicas,
um credito extraordinario de cento c cincoenta contos de réis
(:1.50:000#1)00) para as despezas com a Exposição Nacional, c com
o respectivo serviço em Vienna d'Austria, durante o excrcicio
de :1.873-187~.

Senuo necessario prcvidenciar sour·e o motlo de occorrer ás dcspezas, durante o exercício dl~ 1873-187~,
qu{~r t!Pntro, qu{~r fMa tlo Impcrio, com a exposição tlc
productos agTicolas, industriaes c de lwllas artes tio
)'aiz, Hei por hem, Temlo ouvido o l\lcu Consnlho tlc l\[inistros, c de conformidado com o que d ispik o ~ :L",
ar· L ~ .• da Lei 11. 58!1 til'. !} tle Sett~lllhro UI~ umo, Ab~·i r
ao l\linislcrio da Agricultura, Commercio c Ohr:Js Publicas um credito cxtraordinario de cento e cincocnta contos de réis (i50:0001)000), constante da demonstração junta, a fim de ser applicado a tal serviço
durante o referirlo exercício; tlcvendo este credito ser
presente ao Poder Legislativo na primrira sessão.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do i'llt~n Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultur·a, Commercio c Obras Publicas, a~sim o tenha entendido c fat~a C\ccutar. Palacio do lHo de Janeiro em dezesctc dé Janeiro de mil oitocentos setenta
c quatro, quinquagesimo terceiro tla lndepcndcncia c
tio Impcrio.
.
Com a rubrica tle Sua Magcstadc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

UECHETO N. 5i)28-

DE

17

DE ,J.\:'\EIIIO DE

187'1.

Approva a innovao;;io do cont.raclo t:elehrado t'OIII a Companhia Urazileira tlc Navega•:itn a Vapor.

Hei por bem Approvar a innovação do contrncto, que
com este baixa, celebrado entre a Directoria Geral dos
Correios do lmpcrio c a Companhia Brazilcira de Navcgat;ão a Vapur.
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José Fernandes da Costa Pereira Jtmior, Jo 1\leu
Conselho, 1\linh\tro e Secretario Lle Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publiea~,
assim o tenha entendido c faç.a executar. Palacio do lHo
de Janeiro em dezascte de Janeiro de mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indcpendenr.ia e do Impcrio.
Com a ruhric;a de Sua l'lagcstade o imperador.

José Fernandes dn Costrt Pereira Jnnior.
Innovarào do t:ontracto de \l de 011tuuro 1e 1872,

IJIW

ceii'!JI'fun

o JJirectm· Geral dos Correios, twtoriz ·tdo por Aviso do Jlillil;terio rla Agricnltura, Commercio • Ufwas l'uiJli,;us, dr:
15 de De:::.embro proximo passado, c a. JJirectoria da Companhill Brazilrira de Nave!lação a Vapor, l'l'prcsentatltt
pelos Srs. Barão de S. Fmncisco Filho e Dr. José de 111mcida So(tres de Lima Bastos, para o servira dtt navegação
costeira da linha do Nm·tr.
I.
A navegação da linha do Norte será feita pelos vapores

Pará, Ceará e Bahia, e por mais d.ous que deverão ser novos

e ~~onstruidos com os melhoramentos ultimamente a!lop·
tados nos paquetes de L" classe, com accommodaçõcs arejada< para iOO passageiros de ré, espaço sufficicnte de h a ix.o
de eoherta para 4,00 passa~eiros de ~onvcz, eapaddad11 para
\00 a 600 toneladas de car~a, lot~ção de !.200 toneladas inglezas e marrha nunca inferior a 12 milhas por hora. Estes
dons vapores serão empregados no serviço da linha, um no
prazo de 12 e outro no de 18 mezes, contados da data da approvação deste contracto. As condições exigidas para a aceitação dos vapores novos serão verificadas por uma com missão
nomeada pelo Governo lmJlerial.

II.
Os vapores serão nacionalisados brazileiros, ficando isenta
sua acquisição de qualt)uer imposto por transferencia de propriedade ou matricula, gozarão de todas as isenções e privi·
tegios de paquete~, e a respeito de suas tripolações se pra ti.
t:ará o mesmo que se pratica com os navios de guurra nadonaes; o que não o~ isent~r~ dos regulamentos pulidacs e

lia A lfandega.
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III.

,. Os vapores deverão ter a bordo os sobre~:altmlf'S, aprl'~;tos,
mal•'rial, oh.io't:l<Js de scrvi~~n dos rw~sag-eiros c nurnl'ro de
o!Iiriac~ lll:lt~hinisla~, fog-Gistas, c inrlividnos de cquipagcrn
rnrn fnrem wareadns no acto do receldmeuto dos vapores pelo
:inverno, qnc fisca\isará a fiel observancia desta clan:;ula.

IV.
A,; viagens serão t res mrnsa I mcn tr, partindo os v a pores
do Jlio de Janeiro a ti\ a l'<lpital do Pará 1~0111 eseala, tanto na
ida r:omo na volta, pelos portos das eapit;,•:; da Bahia, Ala-

gõas, Pernambuco, Parahyba, Hio Grande d.J NnrtP, Ceará e
Maranhão. Em un1a tias via:rens mensaPs os vapores tamliem
farão escala tanto n:• ida como na volta pelo porto ria r:apital
:lo EspiritnSanto. Fiearão. porém. i:oentn,;da nhri~açã••1le 1'11·
tl'ada nrs portos da Parahyha n Hio Grandt~ do Nortt.~, ~empre
1ue niin fôr i~lo pralk:lVI'l, por falta d'agua e ]Wla ronstru1·ção e t.nnelngern rios mes111os vapore~, sen1lo, IIP~te t·;~~o,
J tran~porte das malns e passageiros com as fi'SfH't'.livas bagagens feito em e;;r·aleres ou vaporrs apropriados á I'U~ta da
ernpreza, desde o lugar ondt1 se tler ft!n•lo, qne srrá o mais
1proximado pn,sivcl dos rcfcridoE portos, até o dc.~emlxu·quo
c vit-e-vcna. Quando realizar-se esta hypothese, os prazn~
r! e dr,mora serão contados do momento em rpw t:ltl'garem :1os
portos os esealcrrs ou vapores cspceiacs eorn ;1s malas do
Corrl'io.

v.

Cada viagem redonda 11ão CXI'Cderá de 3!J, dias. Prcenesta coudição, não será o!Jrigatoria a vcluddade cxi·
gida na condi~ão primeira.
~hida

VI.
Os dias e horas d.a partida e ehegatla, o tempo rle demora
em car1a porto das escala~, e a (~poca da viagem mensal em
que deverá ter lul-(ar a escala do porto tla Vidoria, serãc
llx3dos em uma tahella org-anizada pelo Dirrct<ll' Geral dos
Correios, ele accôrdo com a empreza, e approvada pelo Ministerin da Agricultura. Esta tahella será revista sempre
rJne o Governo, de accôrdo com a em preza, entender conve.
niente. Os prazos de demora serão contados por horas
uteis, de sol a sol, do momento em que os vapores fundearem, ainda que seja em domingo ou dia feriado.

VII.
As Atrandeg-as dos portos em que os vapores têm rle tocar
expedirão os d~spachos neeessarios para se proceder a
dcscmbarqu•! ou ernLarque da ear~a ou :las euo:ommenda;.;
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que elles transportarem ou tiverem rle transportar, com pre·
ferencia á descarga ou carf!a de qualquer embarcação e sem
emhargo de domingos ou diag feriados, admittindo por conseguinte a despachos antidpado~ a car:.;a e as encommendas
que por ventura tenham de ser transrortallas pelos vapores
da em preza. Os Presidentes t111s Prc.vincias dentro das suas
faculdades lhe5 prestarão a protceção e o auxilio de que
por qualquer moth·o necessitarem para continuação tle
sua viagem dentro do devido tempo, e em cumprimento do
t~ontracto com o Governo imperial, pa~a~ pela empreza
todas as dcspezas nos casos em que cllas tivPrcm ln:;ar.
VIII.
As

ff~Jia rliÇtiCS

tlo e, IITtlÍII tlcvnrãu

La

<IS SI LaS

11\;J

las

~('lll'll't~

promptus a tempo <l<~ n;io retanlan~m a viagem tlus vapores
além da hora IIHII't'alla para a sahi1la. E quando, por culpa

tlc al~uma pessoa, houvPr demora, solfrerá ella a multa tln
que trata a con<lição :13."

IX.
A ta rira das pa~sagens n frt't.:~ s:H<Í orgn n izatla 11:1 fôrma
approvada pelo Governo, lieantlt. d;•sdn já estahele<~ido que
3S p:1s.~a~cns c fretes por conta do Esta:! o gozarão do ahatimento de Ui c;. nos pret;os fixados na dita tarifa.

x.
A empreza fará transportar gratuitamente as malas dn
Correio, oiJrigando-se a fazel-asconduzir rle terra para IJOr<lo
c vice· versa, ou a entregai-as aos agentes do Correio dcvitlamentc autorizados para recebei-as. 0:; Com mandantes pas·
sarão e exigirão recibo das malas !JUC entregarem ou receberem.
O Governo Imperial ter;í dirr1ito de cmharear nos vapores
da em preza, livre das despczas de pass:rgern n cornr~Lloria, em
lugar distincto e com as precisas aeconllnollar\ics, um empregado do Correio, que incumhir·se-ha das respectivas
malas. Em tal easo os Cummandantes fornecerão e>caler para
~embarque e desembarque das malas, mas não serão por c! la>
responsa veis.

XL
A empreza fará transportar gratuitamente quaes!lucr
som mas de dinheiros que se remetterem do Thesouro ás Thesourarias das Províncias e vice-versa. E~ las remessas serão
encaixotadas na fórma das Instrueções do Thcsouro de 6. de
Setembro de 1865, c entregues os volumes que as eontivercm
aos f:ommandantcs dos vapores, sem ol.Jriga~ão de procederem

EXECVI'I\'ll,

elles :i coutagem o eor:ferencia da~ mesmas som mas, assignados previamente os eonheeimentos de embarque segundo
os Pstylos commerciaes.
Fiea entendido que a restituição dos volumes intactos, isto
é, sem sigual exterior de violação, isenta os Cornmandantes
de toda e qualquer responsabilidade.

XII.
A cmpreza lka sujeita :ís !llllllas st•g-uintcs:
~ 1" Dtl qtH n~i.q. i},: na I ú suhvenc::au I"<'Sfll'<~tiv:t, se não ciTet·tnar :.~lgunwtlas vtftg-eus estipulauas.
~ 2." DeJ:OOO:)OOO a '1:000.)011\J, alt.llll !la pcmla da snhven·
'.'ãu respeetiva, ~I' a viagem, •lnpois dtl t•nt·etalla, fôr interruuapida. S,lllllu a intel'l'UJJÇào por força maior, não terú lug-:.~r
a multa, e a empreza (.lereeher:í a <Juota da su!Jvénçào
eorrcspondentc ao lllllllero de milhaí' tJUC o vapot· houver
perconido.
~ a." De 500 1)000 de eada prazo de doze horas que exceder
ao man·atlo, tanto para a JJartida eomo para a chegada dos
vapnres no porto do Bio e Janeiro.
§ !1." Ue 200b000 de cada hora t)UC anlicipn a sabida de
!'CUS Va(.lores nos portos de escala, salvo quando a sahida fôr
determinada pela necessidade de aproveit3r a man\, e o Pre·
sidente da Pro\'ineia, isto re<lonhecendo, autorizar a sahida
antil"ipaila por ordena eseripta.
§ 5." Ue lOObOUO a 500:'000, pel:1 demora que houver na en•
trt•l:(a e recebimento dtls malas do Coneio, no PXtravio on
rn~o acoutlic.ionamentu a hortlo, on pelo facto tlt~ int·umhir-se o Conunaudante 011 quallJUCI' eanpregallo de hordo do
transporte d:1 !l!JITespond"neia f{tra das ditas malas e !'1)111 !'Star devillameute franqueada com os ~ellns do Correio.

XIII.
A parte quo occa~ionar em qualquer porto demora maior
qtw a design:tda na tahella pagar:í ~outra a multa de 200b000
por eada prazo completo de tres horas que t'XCfldPr aos da
ret"t•rida tahrlla. Ficarão isentos da multa o Governo, se a
<IPmora por elle determinada (a qnal serf1 SPillJ•re por ordem
e~t:ripta) fôr causnda por sPdição, rebellião ou qualiJner
[H•rturt.aç<itl ria ordem publiea, e a emprcza, se a ileuwra ffll'
cn ma da JIOI' ror<;a ma ior.
XIV.

Em retribuição .los serviços especifieados neste contraeto
a fllllllfeza receherá de calla viag,.nu redonda a subvenção de
25:000~000.
.
XV.

A emprezn podor:í emrH·n~.rar provisoriamente ontri{S y;}.
emquanto não po~~tlir os dous novo~ nléigillus fH'I:Í

por·e~,

! •
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clausula L" Ncstn hypotht~se a subvenc:ão por via!:!em redonda, sem a csct~la do porto da Victoria, será de 20:000~ sc~un •
do a doutrina estabelecida Jtelos Avisos tle 10 de 0Lttu1Jro,
!8 e 22 de Novembro de !872.

XVI.
O pagamento da mhvcnção srr:í fdto no Thcsouro Naeiunal rrn mnrda eorrente do Imp•)rio, seg-nn1\o rrqnisiçãJ tio
Ministerio da Agrieultnra, de quem o Direetor Gt)ral dos
Correios solieita.rá o dito pa~:11nento depois de realizada :1
vbg1~111 e deduzitlns ou addicionatlns ns mnltas Plll q1w por
ventura houver incorrido a rtnp1'1'7.:l ou n atlministrn~ão.

XVII.
No easotli' innnvrgahilitlnt\t) tlt' al.~nrn dosvnportstla em·
preza, poderá Pila, !liPdiantc pl'úvia lit:euça do Governo, Fre·
tar outro vapor nas eonditõP:-: exigitlns, on Prll t"aso tle Falta
absoluta, nas tpw mais se lht•s aproximal't'lll para substituir
pro v i~ori:llncn te ntJUPlle.

XVIII.
A intrrrnpção do serviço contractat.lo por

mai~

de um mez

mn toda a linha ou (lnrte tlt1lht, sem ~cr pnr eff~itc, de força
maior, sn.ieitará a nnqlrPzn :"t intlemniz:H;ão tlt~ totlas as t.le~pe·
zas qnn o Governo fizpr para a eontinn<~çào tio ref,n·itlo ~<'I"·

viço durante o tempo de intrrrupçãn, P 111ai~ a multa t\11 150 '·~
das mesmas dc.'>(JPZ:H. No ~;as•J de ailantl.11W, nlúm tia ratlul"it.lade do contractn, a emp1·rza pag-ará n multn tle ;;o "ó tla ~nh·
venção annnnl, ententlPIIllo·s·· por ahandono a interrnpt;ãu
do sHviro por mais d<.' tre~ llli'Zt'<, ~nlru o t•a,;u dt.• !'111'~:1
lll::IÍ\•1'.

X. IX.
O Governf1 I111perial pnLI!·r:"t lanr:ar mã•1 tlus vatH•I"e:; d:1
rrnpr .. za parn o SHI'i~~~~ tio Estado e:n ein·.umstanei:os i:nI''~I'Í!J.~as ,. imprevista~', lllt':linnt.~ pr,!vi·• a•~:·<'•rJo qu:litto ao
pret;n, qut!r dn fr.•ln!lttmt•:, quá da eo•npr:1, ~llinprindu, por~n•, que ella no nltir:111 oa''''· "' ,;nl.stitll:l p11r outr"" nas
(•ondiÇÕt.·~f:X.igid;;S, f' d;•Hil'!l d11 pl'ilZ(J tf,.~ 12 Ill1 1 !t\~.

X. X.
No caso de tleclaração de guerra entrt~ o Brazile qn:~l·
quer poteneia durante o prazo tlo contracto, o Governo se
ohriga a inllernnizar a l'III(Jfeza tln Jll"l'lllio tio ~e~nro tle
seus v a ports pelo riseo de guerra sómente, lkantlo a ear:;o
dn t•lllpreza o seguro pelo risco marítimo.

EXECUTIVO.

xxr.
As qnrstõcs que suscitnrrm-se entre o Governu c :1 rmprrza, ind usive ~s fJUC se derem solml os Jlreç,Js de frnt.anwnto ou compra dos vapores nos termos da tl;1nsnla 18.",
serão resolvidas por arbitro:;. Se as partr,s eon tracta ntt•s
não areordarem ern um mesmo <Jrhitro, 1:ada uma nonH•<Jr<í
o scn, c e~tes conwçarão os sPns trahatlios por dnsignaJ' nrn
tcreeiro, enjo voto st•rá dcfiuitivo. S,J não Iwuvrr <H:t•ôrdo
sohre o tnreeiro, eada arbitro cscoihcrú um Consolhdro de
E'tado, e entre l'stes dcdLlir:'i a sorte.

XXII.
A r~mprrza ler(! sna sétlc no Bio rir• .T!\nl)irn, onrln inriin
tratadas e dt·l~irlidas totlas as qur·stõ~s entre ella t\ o Governo,
ou entre clla cus partkulares.

XX UI.
A emprP7.a o!Jrig-a-se a l'ntrnr para o TiJ:'S'llll'O :\'acionai
ro111 n )lllr<~'~ntn;~t~lll propordunal ú sna ~ufn·,·nç~o lll<~rr<~da
11elo :.finistt~rio da A~rir.ultnra, p;1ra (l<l:.O:<IIill'll !11 1!1~ Ulll
Inspeetor g·ural, licanilo rs;al11:l,~eido quo o maxiuw rla por·
contagem nnnea excellerú de ;;oó d<J su!Jvenrão.

XXIV.
Os t•nsos llc força maior serão jnnilleadns Jlt•ranrc o Governb quo jtlig-ará d1) ~ua proeedenda nor IJ,·r:r;:tn, precr·
dcnllo audicueia tla rc~poctiva s~rr:ão dn C11nsellto do J~stallo.
XX\".

O presenrcrontraeto ter<\ vi~or ató :u de Dcz,~milro de 18i\),
tka nd o 1~>t ipulad o fJilil ,.a li! f [I pnr ma i> ci 111:11 a n no', 'r, 00 d i[IS
p1\lu mcn(IS antes rle llnd~r :HJUeile prazn, o Govr~rnn llllj)(~l'inl
não intimar ú l'lllprnza <1 rcsoluçií11 dt~ da! o por lindo.
Nt•ste caso o Govr•ruo, sn 1•ntender qne a CIIIJH'~>Za cumpm
~atisfaeturiall!cntc as obrigarues do seu eontnu~to, 1110 dará
prcfnrencia ern ig-ualdade de eircumstnncias para a coJliÍ·
uuação Llo serviço. ·
XXVI.

A nmpn~z~ ~~~~pnsitnrn no Thr·s•uro Xncionnl em canção, a.
qunntia de 30:000,~000, a qual, salvo o ~·~sJ de força mnior,
ficará pertencendo ao gs!arln, ,,. cada um dos vapores exig-idos
pela. elausula )Jrimeira não fôr aproscnladn no' termos c
prnzos na mesma clausnla estaholecidos, cabendo al(:m disso
no Governo o Llircito tl~ rL'Sl:indir o 1:ontr:Jeto.
t•.H!Til

1!.

ii.

.,,
~I.
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xxvn.
A empreza não terá direito a exigir do Governo algum
outro favor ou isenção além ti. os desigr.ados nestas elaasulas.

XXVIII.
Os eiTeitos deste contracto fkam deprndentes de sua approvação, pelo Governo Imperial.
Directoria Geral dos Correios, 10 de Janeiro do 187'1. ......
Lui;; Plinio de Oliveira.-Barào de S. Francisco Filho, l'nsidente da Cornpanhia.-Dr. Jo.'é de 1llmeida Sor1res de J,iuw
Bastos Direetor .-Como testemunhas.- Jus é llicardu dt!

Andrade.-Feliciano José Neves Gonzaya.

DECRETO N. ÜJ29-

DE

17

DE JANEIRO DE :187~.

Approva o Regulamento para as Escolas do Exercito.

Uzando da autorização conferida pelo~ 3." do art. 3."
da Lei n. 2261 de 2'! de l\Iaio de 1873: Hei por bem
Approvar o Regulamento, que com este baixa, para as
Escolas do Exercito, assignado por João José de Oliveira
Junqueira, do l\leu Conselho, Sena•lor do Imperio, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em dezcsete de Janeiro de mil oitocentos
setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da Indcpcndcncia e do Impcrio.
Com a rubriq de Sua l\lagcstade o Imperador.

João José de Oliveira Junqueira.

EXECUT! \'0.

35

Regulamento a que se referr. o decreto tlcsla data, reorganizando as escolas do exercito.
TITULO I.
Dos

(~'"tahclceitncntos

de instr·ucção auilltnr·.

Art. 1." A instrnct,:ão militar thcorica c pratica sr.rá prestada (!;; praça' do r,xereito nos depositas :lc instrueção, nas
I'Scolas regimentacs, na escola prcparatoria c na eseola militar.
Art. 2. 0 As esco!Js r, os tlcpositos de instrucção, de que
trata o artig-o autcr~otlente, são sujeitos á disciplina militar e
sllliClrdinados ao ministro c secretario t!tJ estado dos net::ocios
da g-uerra; snnrlo a escola proparatoria anncxa á cseola rni·
li ta r. Os dt~positns tk instrucção e as escolas rcgimentaes
S1Hão rlepcwlnntes dos cnmmandantr'S das arnws, on da autoridade que suas Vt'Z''" fizer nas localidadrs em tJllC existirem
esses estaiJeleeimcntos. A rseola reg-imental, porr;m, do batalhão tln engenlwiros llcará subordinada immcdiatamcntc a.l}
cummando da escola militar.

TITULO 11.
Das escolas

r·e~hnentacs

c depositos de·

instr·ucçào.

Art. 3." As c~r.olas reg-imontaes são especialmente dcsti•
nadas a prcp:•rar oJiidacs inferiores eom a indispcnsavel in.·
!'true~ão para o serviço dos corpos do c:-,:ereito.
E,-ta instruerão comprchcnde:
1. 0 Para todas as armas: leitura, callig-raphia, doutrina
christã, as IJLHitro opcraçõ:)S sobre numero~ inteiros e frac~·ões, tanto ordinarias como deeirnacs, metrologia, desenho
linear, as prineip:ws di:;pusiçõcs da k::;islati\o pr~nal militar c
os devr,rcs drJ solda:lo, rniJO de csquarlra, forriel c sargento,
em totl:ts as drcum:;taneias do scrviry.J dtJ paz c de guerra.
:!." Para cada uma das armas: a instrueção prati.;a respectiva, J]Ue scrú regulada por programmas organizados pela
cong-regação ria e,;co!a militar c approv;Hla pelo governo.
Art. !1." Não serão ;Hlmittidas á frciJill'llr:ia das esr:ol:ts regillll'lll:ll.:ô a,; ]ll'<lf;;t< 'ILLL' ''"lll;l!'l'lll llliiÍ::' <k '(Uêtll''J êllllliJ::' '.f"
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gprvi\o, salvo fleantlo obrigadas a servir J.or mnis 1lt1tt~ ~nnn:.;
tt .. poi,; tk jul~ad~s promptas llil iustruceJ.J respectiva, confofllle :1 ;~nna a qne perten~·erem.
Art. ti." O ministro da g-uürra, na eôrtr, c os rommanrlant,•s das armas ou a autoridath~ IJlle suas vew~ lir.rr, nas Jli'Ovineia,, ruan:arão annnaln11 nte o Hlltn~>ro de praçns quo
devam frt'qnenl:lr carta t'St:ola rt'gÍnll'ntal, ;,ttentll'ntloú força
dus corp11s c ~s n''"'-'~'i,J:Hll's tlo st:rvit;o. lls volnnturi"" Sl'!llpre seriítJ prcferillos, '',entre tndn,; n,; pr:u:<~s llo llll'slllo et~rpo,
sd-o-hfto as qur>, n juizo do n:,;pi'l:tivo t:ommand:,ntn, 'e
adwremnn~ Illellwn:s eontli~ue,; nwrae,;, iut,~l!et:tuac•s e plly~kas.

Art. G." Ntmhuma praça poderá frcrjnentar a rscola por
mai:; do 1!nus annus.
Art. 7 ." }.s praç::~,; nlnmnos da rscola serão tlisprn>atln.o,
durante" ltHnpu lectivo, J,s ~nrviç 1o; r·~~:inwntaD' ordinari•Js
rJuu as obriguem ú ausPneia tluquartd JWI' tllais du lt.H horas.
Art. 8." 0,; proru,sorrs tlas esenlus n·git!ll'ntrt•s scriiu su),:tlternos ou ollldai'S inferitlfi's, lltilllt:allll!' !ll'la antori1l:ulP a
IJlllliii o,;th·er.~m su1Jnn1inatlus e -;uh prup11sta 1los l'Ollllllantlanl<'s r"SIH'I:tiV•'s. J)nrllnlt! o t,•mpo IJUe servirt:m Jll:ret:liur:'io a ~,;ratilknr3o dD ~fl-',00(} lllt'll:;a,·:;.
Art. \J " Ca11a 1:. >eola lerú urn sú pruft'ssor qne Si'f{l o <lir,~ctor llt;lla, ~~ llllllllllllais adjttntos, c·tlltforme o llllliwro •lt:
ailllllllll.', n::í11 t!Xt:t'c1entltl, )IOI'Glll, tlt: lllll Sl~ t'SSU lllll!JCI'U fôr
nwtwr tle 'tuarenta.
Art. 10. O..; atljuutos sN~o rsrolhitlos pelo eomm~mclante
1lo eurpo dentre''' o!Tl\:irws inf,•riorrs I! ral111,, do c:;quadra
com as pr,!eiws lwiJiliw~:í:iLs, ~~ (JI~n:eiJeriíllllll'll,;aln:ent<'. :1 ;.:ratilit:açií" do iO;)Ol}O.

Art. 11. o~ pl'Ufes.::ores SI\I':Íll SlliJ~Iitllitlus nos f,()l!S impeLlimentus por quew o comrnantlante dt•si~n:.r, dtW<'ntlo a autoridade a IJUC!ll c~tivc:r 3uj:•ita ;1 rseola J'Prdwr tlisso irume·
tliatDHH:nto pnrtieipnçiío tlo mesmo eummandante.
Art. 12. O COIIliJt:mdantl~ tlu eorp", ou\·int!u o professor,
fol·mulará o regulantt'lllo p:1ra u n·gillH'll intt•rno r1pDiit:ia tla
e:;~cda, entpn·.~:u i111 t1111li"' t' tll'l:lllll's tlot•stntlo, tr as IH'.nhnma !lispt:sit;iío t"r:.í vig,1r i"'rttl:l!lt'Hll~ 't:m ap[JI'tJV<t(\o t!a autoritlatle a llllt·m e,;tivcr su.it'ita ;1 IIH''Illa p:;cola.
Art. i:l. (),; dt•pu:-:itos tk insl rtlcriil! ·"·ri'tn r··~itlos d11 con·
[ormiLlatle com os rc~ulamcat"s UXPL'•.!iLlus peln ~~ovcrno.

TITULO IH.

Art. H. Ac~cola prPparatoria ann11xa ú rni!itnr ti <lC'Hi·
natla ao ensino das doutrinas jlrL•paratnriil;; exigi1las para os
eursos militares,eú instruer;ão pratil:a rdcmentnr das di!Tt:fl)llles armas, t<,mtlo internato em C'lllltli~l'·c~s an,dog.''~ an llu:'
dt.lllllll'S tia

HV'31ll:l l'SI'Ula

lllili!ar,

E\ECVll '• ('.

Art. l:i. l'li•l 1:ursu th1 t•s•·ola pi'I'IWI'aloria St' t•nsinarão;
gr:lllllllatJL·a portugueza; :ts lin~11a' frallt'l'Z,I e ingiPza; lli~
turia e g"l'u;.:raphia, r~pecialm,~nte do llraz1l; arithmetira:
nlgeiJra elementar; ;.;-t·ouletria; trigonometrb plana; tlc:<enlw
lirwar o geoJIIl'lria pr~tiea; a1lministrnção de eonqwnhia c
tln 1:orpos. Ah':m diHo será preslalla a iustrul'ção pratit:a das
dill'o:reutcs arma~ do exercito, comprclwu!lendu gymiwstiea,
~'gritua e uatat:ãC>.
Art. 16. O prog-ramma para a tlivi ::io deste curso ser:í o
se·~ninte, potlen<lo entretanto o governo, ~n julgar eonveuiente, altL:ral-u opportUtHitiWllle; a distribui~:ão 1l<ts lllaterias pu r :-~unos não oiH·ig;t, ptll't.:lll, os a llllllllO~, IJIW j;'1 tiverem
alguns prepnratorius, á lreiJUC!H;ia exdu:-iva da~ aulas tle
Ullt ,;ú annu.
i-" 11111w.-Gra1nmati1·a n:-~t~innal, g·r·o!2T:qilli:l, g-rammntil~a,
kitttra e versüu fuctl uu franccz; ariti!In.:ti<·a e uescnlw lilli'IJI'
'::! o amw.-Ling-na Vt'rnncnla; vrr,;Tío, tlwmas e conven;a.
çiío tio fruJH'CZ; gr~tnnwtir:•, ldtura e Vl'l'"iiu faeil t!e inglez;
l1ist•tria antiga; algdtra e dt:st•nlw linl·ar.
:1." Ull.nn.-E,tudoJII•Hnplt)l!lf'lltar tl:t lin~·ua vcrnacula p,
do inglt•z; llisturia da j,!:l!IC lltúlia, nw:lema, eont1W1porail1'a
u JWI.ria; go~Oilil'lria e tri::;·unuuwtria plana; tlesenltu linea1·
e g(\O!IIctria

prr~tit·a.

Art. li. Na aula dt) nwf.hnmatit,a; clnnwntares so~uir-se
h:l u ntcthudu simnltafll)il e in•lividnal. O prufL':<sor cllam:H:í os
a!uutno:; ~ litão que auto)riul'liJ!'III.•• tiver wnrt·atlo e cxplieatlo, IJI!I'SLiotwn•lo-l!s s•Jhrn os diiJ'.<rt•nli<S pout.o.;; da 111esma
Jil;iío, di) medo l[lle puss:.t ajuizar t.lo S·:ll grei o ue applit:<IÇiiO C
opruveila1t11:ntu.
Art. iH. Nas outr~s nulas srg·nir-se-lw o methn•lo mutno
e mixto. Pelo metho lu mutuu us proft•.ssuro•s porl•!rãu desig-nar
os :~lumnos rn:lis atli;ontadlls p:.1ra instruirem os outros; c
Jl''''' mixtu spg-uirão r:lles irttlistiuctalat:ute ora o uwtlwllo siwnltanco, ora o iudividual.
Art. 1\J. Em todas ~1s aul:ts, cxcnpto na rlc m:-~tlwnwtil'as,
poderão os aiUIIIllOS sr·r dividitlus em l'la:cs ·s uuuea llll'llO!'es
d11 St'Ío<, 110111 lll:lilll'I'S tl1> do·zo•, St'g-111\UO llS di\'Cl'SIIS gr:Írt~ do
ins~nH'I;ãn. Cnda d:ts,;t) Si'I'{I diri!.drb ptll' utu dus aluuinus
lll:tls adwntndu~, o qual s1: ilt'no~ninará-monitor.
Art. 20. ü tnrnro pura as aula,; um grr;tl s ~rú ,],•. duas a
fjl\:ltro l111ras. A nlti111a l10l'a scrú se1npre destinada :~os excrlli:·itJ.' r: tlwmas.
:í l. o O li'IIIJIO Jl3f:t a:; liçík3 dn n~:Jthem3til'a~ e tle tlcsc·
n!Jo lint'ar não excellt)l':'l de trPs !toras.
r; 2. 0 A instruer;iio waticn, do que trata o art. 15, tr·rá
lugar em tli:ts c hor:-~s lllareadt s n11s programHws, de mutlo
t)t!P não prcjuditJUO o ensino tlt1Wrico.
~ 3. 0 Essn instrncção serú d:11L1 p('lns instrnetores da l'srn[a
militar, assim e o mo o en~iuu t:e uesculw pdus prufe,;sures e
:djuntos u•L'SS3 PSeOJa.
.
Art. 21. O anno l,•,·tivo prin•·ipinr;í nrdin[lrbmcntc no 11Iu
·tio- l:lllcirr• ,. h.'l'iliÜ!;Ir;i llt' di:t!i ,,,, :-;,·it'rlll•tt•.
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Art. 2:!. Por to~o o mcz dr l\Jaio, a juizo tlo ennsdhtl (\~co
lar, :levcrá ter lugar um exautB de suiiit:Íl\Bt:ia, st•:.;und()
progl'illtlllltiS organizadOS pelo IIICS1110 I:OllSPiho. Ü~ aiUIIlllO~
IJIW nesse rxame forem inhallilitallns não pocl1\rão eontinuar
na frt•qtwneia das aulas no mesmo anno. (h !'Xamcs linacs
st•rão fdtos, seg-twdo prng-ramma org-anizatlo Jl"la cong-rega·
ç:ill da rsr:ola e approvado )ido ministro da ~'tll'rra, nos HII'WS
tle Outubro e NoVI\tnbro, Jepoic; tl1: tPrminailns os nx:Hut•s
praticos, que deverão 1:omrçar log-o tlepois do encerramento
das aulas e acabar no dia 20 de Outubro.
Art. 2:3. A instrneçiio pratiea será 1li:-tribnida de modo
qu•·. no liut <lc trr·s anntl:i 1lo cnr~o os alltlllll!ls e~tejam habilitatltls a nXP!'el'r ttos <:orpo' <l:ls l't\spct:tivas armas as funt:·
ções de ullida: inferior, e nu,; de inlantaria ou ravallaria as
de suhaltcrno.
Art. 211. Para a matrieula e frrt!llCncia desta escola c'\.i·
gc-so: 1. ", lL'f praça no exercito e itlatlc maior úc 16 c
mew1r uc 25nnnos; 2. ", liclmça 1!0 ministro <la gu.,rr.a; 3.",
ler c est:n:vcr eorreetntnentu o portuguez ~ 'L", prattca das
I)Urttro oper;~ções so!Jre 11\li\ICI'<I;; intt~irns; 5 '', ru!JU~tf'Z para
u SL'rviç<J do l')d)J't:ito vcrilkatla em inspt~eção de sau1le; 6.",
t•~r sitlo vaceiuac o ou ruvacdnatlo no Jlrazo marcado )1elo
g·overno.
Art. 25. N,,nhnma prflt::1 po1lcrú frt•IJllr.ntar a r•eola preparatoria por mais dt• qttatr<l :tnnn,.;; "• ,.;ah•o o l'a,.;o 1k !ll(l·
!estia prnvnrln, ou o tlr:st:nqwnh<l ti<: ,.;(•rvi~'<l ohl'i;.:·atlo, SI'!'·
lhc-ha dcscontatlo do lt~IIl[Hl Jc pr:1çct totlu o úu l're<)llCJ!Cia
sem aproveitamento.
Art. 2ll. Para n rt•gt'JH'ia da~ aulas hanr;í cinco professon·s, senl!o um para tnatlllmtatit·as cl<'nwntares, Ulll para
hi,.;toria e gpographia, 11111 Jial'a a lin~na Vl'rnar:nla, um para
a ling-ua fran!'oza e outro para a lingtl:l ingleza, e !'inen
nrljnntos, que serão distriiJlli los dL: lll<Hitl qllt\ se snllstitnam
entre si e auxiliem U<lS pruf,•:;,.on:,;, ,.;uk,tituindo-os tantl~t~m
em st·ns impt:Llimcnto;.;, diri:2int!o o,; alttlnnos nos exen.:ieitlt',
expli<·ando-the,.; os pontos dillit:ci,; tbs li~õ,•s l' nu11prinllo <~s
Jin•serip~ÕL:s du-; rc~pe~tivos prufe:;sures s IIJI'e oiJjn:to tle
en:;ino.
Art. ~7. Ao t•nmmantlantr~ da C!'t·ola militnr rompr,tc a
dirceção da Pst·ola pn~paraltlria, na qn;d latniH•nt 'crvirãn 03
instructortls c mais pus:><J<il da adtni!li.,tr;•~::tu üaquclla l'~t:ola.
Art. 28. Q; prot':·s;;on·,; ~~adjuntos !'l•r·:iu JIOIIII'ltdos por dccr::to, e llltJLliantc cunt:ur.'.fl feito se~·untlo pro;;ramtll:tS organizados ]ll'ia c.ongrega~ão da c:wtda 11:ilitar.
Art. 2ü. 0.; prnf··~son•,.; que eo:1tarctn lii :1nnos de oxcrcicio
ficarão nas t•nntli•.:Õ•J" dos rupct:tlort;,; da cst:ola militar para
obterem a juldla(_'.ão qwln,[o a t:lla tiverem direito. Para profl:ssot· de nwtiH,IIJatka:; s••r:'1 st~lll"ll'l: prdt~ritln, l'm igualtlatlu
de circntliStallt'i:", o ollidal militar. l'cn:elwrão us mcsmos
vcnt.:inwntns 1[111~ o,.; profe;;,;nre" da !'St~ola 111ilitar, e os adjunto,; terão tlin•itu nos tplC competem ;1o;; adjuntos desta cseula.
Art. :Jn. O go\'t'l'll'~ tJ,.,j~·nnr:'l anruwl111ente t1 nuntero rln
J)Uil!U"'' 'lil'' •1•·\"11! c•:r 'J•l!Hi!lid••" :i ru;•lri•·ul<l 11<• e::•·••la
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prcparatoria. Os qnr. fnrl\m ~pprnv:Hlos nas doutrinas das
aulas IJIIC freiJUClllal'l:ni poderão eoutinuar nwtrii~tilados IWS
outras aulas sem dopendencia tl1~ nova lieença; e os que tiverem coneluido o estudo de todas as doutrinas prcparatorias
poderão prose~uir na rscola milit<~r nos rm:pcrtivos estudn8,
independentemente de nova licença do ministerio da g-uerra.
Art. 31. Aos professores n adjuntos da n:-:cola preparntoria é applkavel tudo IJUanto, relativanwnte a ralta:: ~~ lil:1m·
ças, se aeha disposto para o,; )Jrorcs5ores e adjuntos da cs·
cola militar.
Art. 32. Serão applic:wris nos alumnos 1ln rsco!a prrparatorio as mesmas dispm;içõcs !'Oilrl' et:qws r 11111do <11' tinr
os rr.spretivo.- vcneimPIIIII.', e a flll',;rna pr~nalidad1~ I·staiH~
Indda par:J ns da rs1·ola militar; <'\:repto, Jl"l'i;III, no qne diz
respeito á perda de tempo de ;;erviço, f!Ut\ ;;ó devnrú ter lugar quando o alumno fôr inhniJilitallo no exame de snlficicncia, ou reprovado nos cx~mcs llnacs de mni,; de mctadn das
aulas fJl!E frcrjucnt:Jr dentro de carla anno lcctivo. Terão
cllcs o uniforme que o govon1o do;;i~nnr.
Art. 33. Havcrú um conselho escolar, composto rlo eommandantc r,omo prcsidentr, do 2. commanliantc, dos professores e adjuntos da cscoi:J preparntori:J como membros, n
dos instructorcs, a juizo do comrnandantc da escola, quando
se trat:Jr de matcria pratica. A c>ll\ Cllnsclho eompetl'rn as
mrsmas o!Jrigaçõ:·s tiPsigiwilns para a eongrcgação da cseola
militar no <Jue fúr applkavcl.
Art. 3ft,. A congreg-açiín da escola militar organizar:í c
subrnctterá :i approvação do governo, progTarnmas regubndo:
1. o O processo dos exames.
2. o A distribuição do tempo para combinar do modo mais
conveniente o ensino pratico c theorico durante o anuo.
0
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Art. 35. N:J cscol:J militar ficará exclusivamente concentrada a instrucção theorica a pratica, noccss~ria e indisprnsavel aos offieiacs o praças do exercito que, depois de twhi •
litados nas doutrinns d:J escola preparatoria, se propuzcrcm
:1 adquirir os eonhccirnento~ cspcei~r~ 6~ tres :Jrmas do oxerl'.ito e no~ rnrpM dP pqal]n m~inr (];o I." ria'''' P til' P!l"f:·
ul1••ir"".

Art. :lG. As tlontrinn" l]llr ron;;tittwm o r~nsino tlir,nrko tl:l
rseola militar serão distribuitla::: pdos seguintes a naus e l'a ·
dt·iras:

L" anno.
L" r.arleira. -Alg-chra snprrinr;
culodi!láeutial n inte,<:.-ral.

~nomctrh

nnnlytira; cal-

2.' cadrira -Pily.-;ica n:ç Jl"fi m0n! a I, <".omrn~hrntltmlln rlP·
nwntos de tdc:.;rapliia l'k:tri1·a lllllit;tr; ehin,i,·a inor:.;auil'a.
Anla. -D,;srm h o LO(IIt).;ra :111 i1·o; ltl[J(lgraphia o ft~conhcci
mento d.o tcrreuu.
2. o ((///10.

L" cadeira.-Tacli·~a; r;;tratr,:i~; hbtnria militar; l'tl'll'tt·
metação; fortilte<H,'<In pt~,;sa,~l ira e jh;l'llltl,liJlllt', l:t1111pl'<'il<~l1·
<lendo o at~qne o dl'f•~;;a <lo:; cntrint:llr;iraJIJCiltos c da> praç;tS
do guprra; noçõ1•s cl<êlllt'll ta rc•s de llal isUrn.
2.' caucira.-Direitu int;;rnnri:>nal applira<loás rnla<;iirs tlc
guerr<t, pree,lli'IHio noçõ,~s 1h dirl'itn n;~turai e llin·ito pu!Jlien; diruitn militar, pl'et:t~llundo analy;;e g<'ral da Constitui~ão du Irnperio.
Aula.-G')IllllCti"ia !],·s::riptiva, <'O!ílprehl'llllenllo o f'~tntlo
s::~!Jre planos eotndos e sua applicação no dcs8n!lamcntn da~
forlifienções miliwres.
3. o anno.
l." cadeira. -:.Iccanica racionnl c sun applica~ão ás machinas; baltstica.
2.• cadeira.-Tcchnr,Jo~·itl militnr, romprchcmlrndo odesenvolvimento de teleg-raphia c illnlllinn<;ão elcctrka na Llcfcsa das praças c pruccdi1l:t <l:ls noções indispensavci,; tle
mineralogia, geologia c hotanica; artilharia; minas militares .
.Aula.-Dcsenho tle forWlcação e tlas m:1chinas tle guerra.

4." anno.
L • cadeira. -Trigonometria csphcricn; optica ; nstronomia; geodcsb.
2. • cadeira .-Administra~:to milita r, precPdendo noções
de economia politka e tle direito administrativo.
Aula -Desenho g1~ographico; rCLlucrão de cartas.
tje o

annoa

l. • cai!cira.-Comtrurç\iPs civi' c militarrs; hydranlira,_
~omprchcndcndo as principaes norõ<·s sohre regittlcns du
rio~, cnl'anamcntos e-motores tl'a:.;nn ; Pstrndas ol'llint~rias c
VÍ~' r('ff('.1~. ]lfiTII'Íjl!l]IJlPJl tr f'llJ r<•Ja<.:~fl ;Í :IJ'(I'. da ~"ll('fl'3,

1.• r.~rleira.-:\1iaeralogia; g-eolog-ia e IJotanic~, precedidas
das lH>ÇiJ:cs itHli~pellsnn~is llc clliwka organica.
Anla.-Noçõcs dt~ ard1itcetnra civil e militar; desenho dl)
art:ldteetura; execu~ão de projcctos.
O ensino th~'orit~o ser<í prestatlo scRundo programmas es·
r~t.:ia~~. organizados pela <~ongr;~ga~ão ua cscol;1, e eomprehenucrá quatro cursos ubtinctos:
I. o de infantaria c ,·avaliaria.
2. o ue artilharia.
3. 0 ue estado maior de 1." da~,~.
q,, o do engenharia milit;u·.
§ 1. 0 O primeiro eulSél constará <lo 1. 0 c 2." a!11](1, com ex·
CP~,ção do talculo dill"ercneial e int•~6ral para os que dtstlc o
prilndro anno não se destinarem ao e urso de artilharia.
~ ~-o O srguntln ·~uroo eomprelwndt~l á tutlas as ma terias uo
!.", 2. 0 e3. 0 al1IIO.
0
~ :1. o O terf"f'iro op rompO! ;í lln 1. , :!. 0 , 3. 0 c 4. • anno.
~ 1L o U quarto a!Jraugt·rá todas :1s Lluutrinas thcoricas e
Jlfaticas tios eineo annos tl3 e~ru!a.
Art. 37. D'cntrt~ os alunmus que CIJ!ll'luirem o curso de
inf;.~.nturia tl car:tllnrin, ~e1 ãJ fJI'"JIU;;t• s annualmeute pela
crongrega..-rro tl:t e;a:ula aqnt~lles que Jlur ScUtS ll:tl.lilita~·ues l'S·
tiverem uo ra:'u dt~ n::,ilil'lllar-,,~ 1111 eur:;o tlé artilharia; 11,1
lllCSUIO IIJO~O U'<'llll'tl o> IJ'!•' i.:Ullf',fllÍl'l'lll O t:UliW UC arti·
lharia, serão [Jl'liJillstos aqurlks que t~nlwm t..le completar o
de ,,qaJo uwiur de priuH"ira c!aoS<', t: Ll'eutre os qtw eouduirem c' te curso >1:1 iio 1 ropt:,los 1s que lt!nl:am de eOllJ·
)Jletar o de cugr.uLariJ mi:itar; cotnpctinJ.o ao ~o\'crno
resulver áccrl'a Llls:-:as !HO!Hdn,, ~;uc serão con::-itleradas
cunw inform~ção.
Art. 33. A instrurçiío ];ratka s,•rá r,,gulada por pro.
gr:Hlllll:lS espeda''''• sc~·vi.Jclollé Lace para a :-na distri!mi~·ãll
a arma ou corpo a que pcrkncer ou ,;e tlcstiuar o alumnr>,
de modo que a instru• Çjl) ·• l;Jtiva a cada uma Jas armas ou
corpo~. sendo gradual e sttreessiv:1, se complete dentro dll
tH'aho dos respectivos cur.;o~.
l'arag-rapho unico . .-\. parte superior deverá compre·
hentlcr :
!.. "A ,,ratiea, não ::ú da; oliS!'f\':l~ues astrunomicas compa·
ti\'eis eom os r<~cursos J.a u;cula e intli!Jlt:lll1ellt~s dns que COI!l
maior Jc~cuvoh'inleHlo p11:-salll >1!1' feitas no ob,ervatol'i<l
:Jstronomit.:n, t.!epuis tle tenuiuado o anuo lectivo, como
t~ m bem da:< OJJCI';,~·<í~s geoJt sicas c tujJOgi apLicas e recunht;·
ciJJwntos militare.·'·
2." Os exercícios t!n ..; tr:.JniiJos 1lo ç:ucrra e das construc·
çõcs militare:', o su v iç1J dos pnu turlt irus e o conhecimento
tochaulugiell Lias princit.<l':s ft·nauwnta,, mac!Jinisnws e instrumentos em USJ na arte IIJilitar.
:J. ·• A., ltlanipuln~ii-~ J•Yf'u!t•t·h:dl·:to" t' ,) rur~n J!l':ilÍ<'O ~,,
.JJ'Il!ll:!l'!;J.
J !\'lU !I.

A.CTO:'> IHI I'IIIILH

Art. :J:I. O governo, IJltanU.o .it1lgar

eonv!'nicnt~,

podi'!'<Í

m~ndar:

i." (Jar vão pr:1tirar naPérnla utilit:ir o-: 1!/Jlr:ia,.s sul.altrrno-; dilS I~Orpos C arma~ dü l::\''1' Í'n, Jrlrl' ct:llljJtJ ifllC IIÚO
1

~~~~~"da

tle. um anno.
2" Q:w nlh sr1 instr11a111 1'11\ !.:;''';,!

qnar·,;tfllt>r fif:JI:;ts d"
f'Xcrcito Pllllodas a:; I'SJll't:ialitladrs d"snvir;,, r\0 gllul'I,i·;:l'' r;
d1• t•ampanha.
::.• Qtw sr compld·r na liHi'Cl!la poer1la a inctrnr•'iin tlas
praç:1s iJUt: nos \'ilf(J'JS tL\tll st:n·it;ll t'.~P''''ial, Hu.; lt\l'l~ltl,; uo
art. 5:; tln;.tt· regulamcuto.
Art. r,u. O tmsino pr~ti1:r1 sP t·nntpnr~i:
L" Ua instruc{'ãll g'l'ralmilil>~r para tntln-; w. ailltlill'"·
~.· D.1 inslruc~,:ão L''·[l<Jl:ial :·ri arm:t" a 'lt\1: ful'I'IIl dt•:'liu:-~:lt•,:
os mc~mos alumnos.
3. 0 De uma itlstrnrç:ã!l cnmpk:n•_·nLir jt:;ra ~~~ t)fiil:i~H~.-: c
pPças refcritlos no <trligo anlete,J,•:tte.
Tudas esta~ partes 11<1 etlSÍllll pratiw ;;,•ri\11 ~'''il''rifl·:~d;''' ~~m
Jlro;~ramnws organizalltr pt:la t'llll~:n:;:a~'.iu 1!:1 cs<:ula e appruvatlos pelo govcrnt'.
Art. ~1. Hcgular-s<:;-lta :tinda o t'Jtsin:l llt.,Drico e pr:dico
de modo IJUC no firntlo.; rr:;pL't'liYw; cur'o" o:; :dnmn"" p11:;;;;t111
achar-se :1ptos parn o k'lll tlt'>'l'l1l)l<:nhr• tla' fltlll'\·i·H,, li'' >ll·
!Jaltcrnn c capitão em Inda,;,,,, ~·itu:n:i·:,·s tl,• 1::''· e dn gucna,
conforme a nrma a que fun•m ck::till;Jdtr>.
Entretanto os nw~mt~s :J!Llllllltl' po.L•tàrl ''''r ol>ri;.r;;:],,,,, tL·pub 1!0 ternm eoneluHo o:; t·"~Pt't:l.ivns t'lll':,·>s, ;'1 Cllllli!tll:lf:.in
dos cxordcios pratiGus pqr ma i; tnt> a :::·is m•.'Z('"· :: .iuiw"
sub ]li'Opost3 da congrt:~ação, Cllll\"Ílldtl nbs11 o g·"\'''i'illl. IJiL"
rantu este lomt,o, a instrurt;:iio d11~ :dtllllliOS Vl'l',c:ll:·l pri.,t·i]'almcnlc so!Jrt: q serviço on!inario tl:i:; tn,pa~ u rr\'lilll\'oJI'.' 11:!
re~pectiva :JI'ma, t) s·JlJre o S<~rvi~u •~ru t'atltil:tll!ta anpii1:ad11
;í:; circu;u~tanei<t.; do tr1rreno, lantu l{ll:tlll•l f,'tr ""'"iY.·I.
A n•:;p,)Íl'l dcs't)S alulltno:;, nu t·a.'o de inh~hiiila~·:iu, ''•i procederá nos termos da ulti1ua part1~ 1!11 :11'l. l1.l.
Art. U. A instnH:t;:ã,J tl:11la ás pr:11:"~• IJiii) tiVI'r"m t:ur,;n
das ust;olas rc~t·intcnt:ws tJ \ ir'I'Lrlll pratk<tr ll~ ,~,cn)a tuilit:tr,
eomprchcntler:í tutlo o qne lt!r IIPI'""'arin pflra quu :1,; llll'SIII:t.·;
praças po:;sam pre,mcll·.~r a,; flllll'~~~·, '' tk uflkial infcriur e suLalterrw, IJllflllto á partt~ ptll';~llwnlt~ prati1·a.
Art. 4.3. Nenhuma prat;'l, qu.; t"nha o t·.urs'l <hs cs,·olas
reg-im~ntaes, pllrmanut;ur:i tta ('seu!a tuilil•tr na qualitlatl1• ""
}lratie:Jnlc por mais de um antl\1; a,; outra,, purúnt, ptH!uriiD
dcmor<Jr-sc até tn•.s annos, durautt) llS qn:w~ ta miJem st.· lhes
poderá dar a iustrucção theoriea tlatjul'lle eurso.
Tanto umas como outra~ passar1io por exames scmcstrar,s;
e se forem inha!Jilitadas, as primeiras uma vrz, c DS Sf'guntln~
tlu~s, serão recolhidas a seu,; eorpos, fazcuuo-se tlet:lararão
dc~ta eircumstancia na rcsp~.;ctiv<~ guia.
(),; offidaes subalternos, que foi'Pll! manuaU.os pelo governr>
Jlratkar na escoln, passarã.J igualmcntr: Jlllf CX:31llo de ~tllfi·
I'Íi"nt:ia no fim !k s ds muzns 1lt) pratica; *\ SP fnreni inhahilit.Jol,,,. p.,J,•rã1 .. a arhitri" 1IJ ,. ,·,:·rll.l, ,,.r tle~p,·Ji.h'·' tb
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'''l'ola Oll eontinnar n,~fl<l outros Sf'i' nwze~, t>.Xerdtnntlo-s~ no
'1:1c fúr cstri!'larnnntl~ nce1~~sario p:Jra podl'n~m bem deoemf't'llliilr as ftlll''f,'ik.> de seus pustos c as do inJmcdi<~\amentc
:<tlp,•rior, nos tt·rnLos do !'('~\\lamento da lei de promoções
rfo cxercito. St: tornarem a ser inhahilit<tdos, não poderão
raza o 1'\:llllt.\ Jll'<lli,·o r:xi."ido no eitado regulnnwnto seuão
s"i~ illr\ws depois, tenrlo s>·rvitlo eff,•ctivnmcnte 1lurantc todo
t·ó:tr\ lt'IlliHl Plll tllll t\lll'po Lia respeetiva arma.
Art . .}.i, u~ o!ikia(\S su!Jaltcrnns e as outras praças que o
govrrno mandar pratiear na escola militar serão dis{Jensados
d1\ :t,sistir :í partr: d:L inslrnrção ~:m qun SI\ mostrarem sullil'inntc:nontP lialJilitadus J•nranle u 111 jury esp•.~cial llOIIH'atlo
j1ulo cumrn~rrHianlf! da mcsHw t!seol~.
Art. ·~i). Os oilidaes c praça,, cuja inslrnrção pratiea
lwnv,•r sid•J por rJttalrjuer motivo rctanlada, fornnrilu clas.,es
á parte.
At't. ~(}. O systrma dn in~tnH·çJo rspcci:ll tias di!lúentc,;
~ll'lll:ts ,·: (J uispuslo "''presente re:.:ulamrntu; quansqncr ai·
lPr::':ik,;, pon\nt, que fllrPlll prceisas, sf'riíu pl'lo eommaudant•: d~ ,.,,~ola prupusl;LS ;i approva~:iu tlo go\'crno, ou\'itla a
('.(' Jl 11 "~1 '1' 'lf''i I I

. ·1\;.',.'.ft7'.

Toda :1 in;:trrwr;ão St'r:í gradual n sucrr,siva, u
aluutno 1111 praça podr:r;·, p:t,;:'ar ü instruer::io irnmPdi:ll:uncntn supr:rior St'JJL tr:r prov:~:lo sua llaiJilit~tçãrJ nas
prr·r·r:dt'lll.t'S. l'ara tllell111r ~:\ e<•llsl't;ltir rstc resultaLlu li<'am
J•roliiliida,; aos ;L!ttLnnos ou préJÇrtS, eHrquanto estiverem esí.ud;tntlo nn pratit·ando na ,.,,:ola, as pa.<:;a!.t\olls rln nrnas para
ontr:b annn,;; :;alva>, por(·nt, ;,s hYJH•IIJ,·sr·s previ~las u~:sle
l!~'Hitutll

n·~ulatncnlo.

~\rt. f/·;. A im:trtJt·r;ão, bem como todas ~s outras partes
dn :-;••nir.:o, c~:tanuo :;uiJ ;1 dirre<'ãn n fl'spnn:,abililladc tio comlll:lltd:•JJtr• da usr·rda, s'·rá mnltarla cq:er:ialrnuntc ao (JeF~oal
d" IIJ:<gist,•ri", in~:trur·tun•s e outros nlliebes para '.;se fim
liiiUle;H!us l'"!o ;.:ovr:rno; lll<IS 1\lll geral todos os oliieiaes e
pr:11,;:1:; tlt• r•r..r, que.,,,., aelwwm na cseola, concorrerão para
a nrr•>::n~ in:,trur-rii•' r: rwlla tomarão parte r·,mforme as tlis!HJ,i•:ücs tio !H'et-r~uln regulamento c as ordens do command:lnlf'.
Art. /í.(l. O ministerio da guerra communieará ao eomr;wnriante tla e~wola militar os melhoramentos, mudilica~õrs
ou ii!JHJV<L('iH•s que 'oiJI'evicrr)!ll no systema do material rio
~~''''1'(\it", LWs lllauoiJI':L:i e no mnis rjun pos:;a intere:.::i.:tf' á in:<trur:r:;!'l, quanrlo não forem, por IJlt:ilqucr drcumstaneia,
Jllrhli,:uda:: no JJinrio Of(tl'ial oucrn ordem do dia do cxerritu.
1\rr. iiO. A insll'lH:rüo g-t>ral pr:ttk:.r eonrprehendc:
L" In~trur:~·ão de infantaria até a cseola de IJalalhão, in-

d~t,iv•:.

2." PusiçiJes c muvime.nto-; preliminares de g-ymuaslit:a,
CIJUit:u;:l·l, natação, esg-rima úc r:spéHla e du bay,Jneta.
3" 1\Iarr:lws, acallllJ,HHentos, ('assa~ens de rio;, em!Jt~rrjues
c dt•semharques.
'L" Construeção d~s obras de llampanha e conhecimento d;1s
f•: na trwutJ.~ prul'ria5 tle~le lra IJctlho.

,~(;'\ 1l.'.

JIIJ

j•,lnf (!

~." J~'mpczn da-: ~!':11;1c l'nr~:d·•i·', ClaHri,·:, r1t• llS mnnl:n·
ti•~S!lltllll<lf, eonk<·ç~•l tk c•'ll r:q·tud>UIH<> r• fclLrica~ii•J ,:,,:;
lia las re~pcrtivas.

r

f,." AprPriac;i·ldfls rlic;t:I!H'i:H.
7." f'fat.it:a u" tiro 'h' :1r:n '' !•

nH~:-:.nlD<.:; ar~nas,

nn fll1l'l: fúr

'rl~l· i> r• IlPIIH'n•:l:1tUr8
t~1:1i~· P"'"l'·-'.-.,:lri~t a t~~~a pL,tw:J.

tlns

8." E\:creil:io solJrt! a.; \'<lZ"'' tJ,• ,.,,ill'W!i·h c eonllf'r:ini;Jnto
dos t<JIJllCS da ort1.,nanç·1 r!•· t'r<rll"l'1, r·!:•rilll i' l:HnLor.
!!." Nr,mrnt·hltnra ,. 11''•1 t!· r.hj.T\·•' th ;;rr:•i:;utcnlo, c
Jll'll'o tl11s anima:•s rl•· "·lia,. ti.· i•:t·.·:: ,.·:·1.
til. p,·cceitPs .Jr;onh•Jrtiin:t(it•. r-·:i•·t:·n t' i·<>! i ·i;li],,,: r·nrpt:.<;

r]ll:lrl1)is, ar:llnpam:•nln;: r· :.:;·:1111"""'"' r::,,•. · ,,, n iç.1 d,, g-w,rniçãnthls prnç.1:; r P''l·,:ct·G··'; hnr:r.•' t j·l • ,·,·d··P<'Í:I'-' militans,
tktalhe do serviço di;~t·i 1 t· t·\tr<~'•l'•lih::ri": tu:lutlt eunfurl!lid:ult~ t'Otn a J•l'a ti··a 1· r>t·.I··H" ,.,,,;,i li' I< c i !:,,-.
JI. l:t•tlat·ç:h c dir,·c•;i" ti:: ,·,.rr,·•:;,t.·,.: 'l't·i:•. lll"tln de r;;.
rripurar o !tvro·m,·s'r~' r· t>:: rk t'''ll'J'tnLi:,, t·c}nfonBc\ l.lS re-

gnlamrnto,; e oni,•Jb

1'111 Yi'"l'.

i:l. Ttti!Ofjll() uiz l't''l"'Ícll :í adllíil~::1rnr:i• r r·nntal.ilit]l)t]c
rlas t'n!npanhia!;, li ntllliÍIIiqt:lt;:·,u ,],) r::n:·tt'l IJ JI!'O('C:;<o dos
Y('llCÍ'Bt.:nlo~ P•J:isuaes e eollt;t:liY"' .c··::tn:lu a:; unkns r•m

Ti~or.

n. Cnmpos'rJn (' nttri!ilJÍI'i···;: rl·J" tlil't'J';if):,l ('(\Jlo;(.'!hP:', Pô·
preic r ftírlllél 1lo,; pn,·c.'.'iO.':': ,~,,,, t·n'J; .. ,: ,. cc~:t• t";a' tlul·uu:--ellto de gurrra.
i'!.. Preceito:; rdJtivo;; ú lly.,i.•tw tl"-' rJUartd::, ac:ampamentrJ~ '' acuntonamrn tc•s.
t5. E.;tudo das molt•5:i:~'i 111ni:' rnn1Pllll1S ~ 1 1 ruv;dlo, p~r
tir:ul,1rmente das l'pizno•i,·:t.-: ,. 1L1:' r·~;a!.ag i'·'~"' :ws tiUtrus onimaes on ao ho:ncm, d~~ cau·:a' ,. llt<:'it·:' ~~~~ prevcnil-as ou rnl'al-a.c.:; dP-ventlo t~ltJ c~tutl'l >•.·r ~nl'''rditwt.lo ts tli:'po:oi~·õüs
do art. 96.
Art. til. A instror·ção gcrnl tltt'r;l i··:• para ns pr~ças de pret,
fJUC do governo oblinn·m P~'l'nlÍ~'ÍÍO r~u·:l co:tud:·.r na cs ·ol:t,
}JOdcrá conshtir, cou[,,f'lll!' li' h;d,i!ila~:~.:;; de rnti·J uma:
L 0 Jli•J cur:;o da' C5:'1)ll~ ri~·.i:::"li\:lt•s.
~.
No curso da escola pl't']t:ll'cl(r•ria.
Art. 52. A instrucçi\cl ~"'l'''<:ial tht·r>J ka r· ,,ratir:l ~crá ro0

gulada em programmlls lri"Hlln"', que l'SJ'I'l'iíittuem as lições
t' cmprrgo do tempo, r)n0r na'' ~nl:l,. ~:d:~;; d" tHndo, g3hiltctes, laboratorios c ollkinn~, qu,;r IH•s cxrrr·idus praticos.
As rloutriaas que com;litn•;llt o cn:-:ino JII'lltico ~cri\o úistiilmida~ durante o respectivo r:ur:;o theoricc, de modo que se
fom!Jinc convt•ni·~ntt.•menlf\ o en:;inr• pralit~o eon1 o theorico;
devendo em cada an!Ht h:t\CI', por lt'lllJIO nnnr·:~ menor de
um mcz, cxPrcid,>s praLi·us g;l'l'<ll'~, <JUe Jltlderiitl lt~r lugar

fóra do loea I da escola.
DtHante o triennio podrrii'l os J•l',lgr~mma,; ser modifi,:ados,
ronformc a cxpaient·b o a :un.--elllar.
O;; programm~s trknn<~es e >tw< modifi,·açi:>.\S srrlí11 publicados c obscnatlos, ('l't't'ed•·tHlu npprura~·ãu úo governo.
Art. t~J. A in~trurçi\•1 rompit'llli'lllar, úe qur~ tr:tt:\ (I§ 3."
•l•• <~rt. ::•.1, ,·. ll•·-tina•l:.l a l"l'lli~l!· in·'lt ul'lot'> J•ara Uó. r:uq1os

EXECllTII"O,

de ntirMlnr~'s, rhrft'S ele peça, sarg-entos manda dores c rabos
condnrtnres de artilll~ria e cn:.rrllh~ri:~.
Art. 5'~. E•sn instrtit:ção, senrl•) c~s:mcinlmentr pratica, os
instrut:torcs, offit:iaPs t~ prar;:ts. qnc forPm rt.•lfa r•Jiearrnga:Jos,
se limitarão a dar explicações cond,;ts r dnras do modo por
que devo ser f••ito tudo o que conenrnc ao serviço, r a expor
~tlccintamentc os princípios thcori~os relativos a cada csvcdalidade.

CAPITrLO li.
D.\S

IJEPE;-.;DI\N~HS

11\ ESCOLA. E D'J niAfEI\L\L.

Art. i.i'i P.trn IJI!tl a in~trtH·ç·5n dt• rpw trnta n r·;1pi1nlo :mfi•t·l:d,.llt•• sep dada elll todas ób SLtas parlt's t:Uill o lllaiur desCill'oivittlt'nl•J pus:.;i\•el, lmver;·t:
:l. 0 Salas de 1':-<lttdn twra as tlill':rnnt~saulas do curso.
~-o Um:t lii!Jiiotllet·a, qtw ~L' comporá prinripal!nPntr rlc
Jivrus e Jllanuseriptus suiJre totlos os rnn1o:; da artt~ utilitar,
<ll'tt•s o ollkius, que tiverem rrlnt:ão cott1 o ~ervit:o do excrdto, e ~eienr.ils rnnllt~•ttwli:·as n physit·as; dP t'artas c de
uma eollet·~·ào t:•Jmpkta de leis, re;;ulauwutos c urdf•nanças
llli I i ta !'C:-<.
IIJ\'•mí ann~l:a á lli!Jliotheca uma sala onde serão collcccionndos quantos JJlanos, l'nrws e dpscnhos fôr possível obter,
relatiVOs no St~rviç.J das diversas anuas c eorpos do exercito,
ua paz e na guena, e c111 gt~ral ás materias ensinndas na escol<~, assim t~otiiO ás artes e uOido,, a que se referirem.
Todas as memorias, dcseript;ões e ro·sulwdos de p;qll'ricnciôis fPitas na eseol~, relutorios das discussüPs havidas sobre
<~ssumptos militares, e em geral qnaesquer doeum(•!ltos imJ•or·tantcs, versando sobre a iustrucção theoriea c pratie~,
~crào re1~olhidos á liililiotltl'e:t.
SúmentH na ~ala de leitura, ou nas de estudo, poderão os
:llumnt•s S<~rvir-sc dos o!Jjet:tos cla hibliotlrcca. Na mrsma
S<lla se acharão em lugar apropriado todos os eatalogos, JWI'a
~<crem consultados pelas Jlessoas fJlle fret]uentarem a IJiIJ!iothr•ea.
:1. o Gilltinctcs de pltysica, mincralogi~ c grolog-ia.
~ o Um laltoratorio'eom todos os apparcllws e rPaetivos necessarios p~ra as cxpericnci:Js ehimicas c metnllurgicas.
ri. o !Tm gabinete de nrodPlos, onde se reunirão:
Boeas de fog·o, reparo~, Yiaturas, l•att'i,;, apparelhM, instrumentos e tJuaeSJ)UI~I' oJJjr•etos relatiYos tanto á artilharia,
<:orno IÍ engenharia n:lilitar.
As diversas armas portateis em uso nos paizc!i estrangeiros.
Os prindp:~es systcm~s dt~ travrjamcnto, de emendas c de
li:;açàu das peças de t:arpiutaria,

1-CTOS DO I'Onl<:t\

o:,j,)ctos neces3arios ao estudo tJ,~ erJuitação militar c de
ltippolngia
6. o Um localnpropriatlo para uLst:rvar;õ,•s astronomit:as
em pequena cseala.
7." Salas d'armas convcnicntnmcntc prnpar:ul;l~ para as
li~õ·s de e:ogrtma.
ti." Um polygono ou frente f,,rtifit::ula, onde ter.;Í lugar a
inslrlll:ção rel:lliva á pratica do tiro d~s llucas oe fogo em
geral, n <ti{Ut) nàu Jlü'~·' '"r pn•$tada 1111 n•rinto da eq·ola.
!l." Um c:1111po dt\ exercício IIPstillado para a~ Ill:tlluliras das
tres armas, reunitl;H• ou ~epararLt,, para <teaiHpainent"'• ex·
pcriendas, c eui geral para todos us tra!Jullles e:Uraunlinari"'.
10. Um pieallriro onde se dar;i a in>trucçáll primaria soiJrc
a r•quit.;,çãu militar.
U. U111a lith~>r.-;r;~phia r·om o pessoal 0 material e,;trit:talli<:utu l!t'ct·~~ariu para n t:onft:<:\':ÍII dt: lltappa;.;, tuutlel11;.; t' t:wis
11apt:is n·hliv"s á ~dmini;.;tral.'à", n ti•· t·;.;t:lluptt,;, fulhas
<tvnh,as rias lit;ü ·~" 11Uiru;.; trabalhos Jo,; l<·ntl'.", pro!<'s;.;on·s,
rcpetidon:;.;, iu:;truetores e Jwstres, para serem rlistri!Juidus
,JOS HllllllllüS.
12. Uma l'arpintari.1, onrlr: !'tl fnrfío n;.; trabalho,; dr: rnart~e
nnria c t{H'Dtl, Jlt~e··~~nriu~ ~·~ rnn:-'trut·çãu ~~ rt•parrH.ão das
cquípngen,; de pontt:~, tlus I'Pparos e vbturas tle ~trtilharia; e
em geral o IJlltl I'ÜI" pn:Lisu para (jll:le,;'fllt'f outrus mi:-:teres
do servko tla l'~<:ola.
13. lit;ta ferrnri:t <<IHJo, alúw de outros trahalhos du escola, so fnrão os de stwrallwria Het:e:os:trin:; no.~ •·•.•IH;~rtos tlas
CtJ!lip:'i!''ns dr pontes e dos uLjet:lo~ tlt: :tr!illwrta.
i4, U!lia o !li :i na d'<~rrnns, mun ta da de modo tfllc nellns
possnm ser feitos us t:Oilcertus das armas purlateis Llu serviçu
da eseula.
Art. fiG. p,,ra os CXPn:idos pratit·os t) mnnohrag, lwverit
lwr:a>' rle fog·o, c todas ;1s mais ar11ta:', (ll'trt'l"hos, palauii~Uta,
mnniçõc,;, et]llipanwnto, ferrault·nt;~s proprias para o~ tra),alllOs tle gut·r-ra, c !Jem assim iuqruti!Glltus tupllgf3JI'hieo~,
gouúeskos r nstronomieos.
Art. iJ7. Havurá fJara us exereid 1" tle rquita\·ão o numero
de c a vali os jJrecis:)s, e para os de n., tação apparclhus apropriados.
Emqnanto no picndciro tla ('<;t:ula nã<) houvl'r c~valhnriça
c o numero ti•\ t:nvallos JJC(c,;sariü pnra o ensino lia equitação
militar, servirão tnra esta instnwçiio eavallo~ do corpo de
eavallnria attnurtelatlo na eôrtc, ou nutrus forncddus por

fJUalquPr modo que o governo an torizar.
Art. 5i. u.,v,:rá na eôt:ola militar uma cnfernwria eom
aet:ommtJI1nçõc~ separadas para os alnmnus c uwis pra;;as
nqnartelada,;. Auncxos ú enkrlllaria haver:i um luiJ,traLt·•rio
jllwrmaceutic.), um g<dJinctc eirurgieo, uma afi"L)<.:uda~ão c
mais dt'pendencias prcci,;as.
Art. 59. Ah~m doo eddieios ncce~sarios para todas :1s dr,pcntleneias referidas, e d:1s aeeommuú:t~;õcs intlispens[lveis
Jtara o commando c admiuistração ecunomiea, haverá na

'~·
I i

esr-oln alojamentos pnrn totloiõ os nlumno~, salas e rofahrlt•cimPnto~ para a instrneção tfH~nri!:a e pratiea, e tptartris para
o lwtalhão de cng-enhriros, para uma hntrria, um esqnndrão
de t•:tvallaria, duas companhias de infantnria, c um:1 llivisZio
tle artiliees.

CAPITVLO III.
l'ESSOAL.

Pessoal d'J r:ommando e wlministrarilo:

S1W.'J

olil'iyurucs.

Art. (iO. Para o rP•rimr:n militar c administrativo haver:"!
na oscola o s1~gnintn ·pessoal:
L" llm eurHrrwnll!lnt••, ulli•~ial !!nneral !(UC trnhn pr:rtcncitlo a qualrjum· das ;JJ'IIJU~ ~dt!lllilkas e tjlle não seja elllpregatlo no ensino theorico ou pratico.
:!. o Um sng-urulo eommandante, officinl superior qun tenha
o curso de qualtJner dos corpos ou arma seien Lilka n que
não seja tamb<Jm emprt~gndro no en,dno thcorit'o ou pratico.
3. 0 Um ajud.antc,uffi•:i~l do exercito, eom o cur;;o d~tqual
fJUer dali armas scientificas, e de patente inferior á tlo :;!."'
commandante, ao qual ficará tambem subordinado.
4. 0 Urn o!licial de ord.ens, subalterno ou c~pilão.
5. 0 Uut secretario, offieial de qualquer das classes d.o
exercito, que deverá ter o curso de alguma das armas scientificas.
6. o Um eseripturario.
7. 0 Um ou duns arnanuenscs.
8 o Um bibliothecario.
~.o Um quartel-mestre, capitão ou subalterno, cffectivo·
ou reformado.
iO. Um agente, capitão ou subalterno, cfTectivo ou reformado.
U. Um porteiro.
!2. Oito guardas.
i3. Dons preparadores-conservadores, sendo um para os
gabinetes de physica e ehimica, e outro para vs de wiucraJogia, geologia e botanica.
H. O numero de officiaes e inferiores preciso para os
serviços das companhias de alunmos e outros do cstabeleciuHmto.
i5. O numero de serventes necessarlo para o scrviç()
br~çal e asseio da escola.
Art. 61. O com mandante da rscola é a primeira a utoridatlc
do estaiJelecimento: suas orllens 'ão l!·t·minautes e ohrig·atvrias lJal'a todu~ OS Cllljll'f'g:Jtlo:·, ÍlltlllcÍ> U "·' t[tJ llWgi,tt;i·iu.

ACTO~

!lU

I•OilEII

Excrte suplirior inspCC\ãO sohrr, n nX1·cu~iio 1lo:: proHarniTV~s
do eusino, lbealisa todos us .uais r:t!llt·::> do !:wrviço da t:scola,
reg-ula e determina, de eoul'urmidade eum o pi't:~t:nte reg-ula.
meuto e ordens do govr.rno, tudo o que porlenrer á 111e~ma
C5I:Oia C não fôr especialmente encarregado á t:Ollgfeg~ÇiíO C
aos con~f'lhos.
Art. G2. Nos seus impedimentos oeornmant!ante será "uh·
l"litui.Ju pelo 'll." comn~tmtlarltl', uu pelo ollidal m11i~ :,rr;lúltatlu
ll'.·ntre o~ leutes e empregatlus da escoln, scguntlu a !Jierardtia militar.
Art. tiJ. O eomllHI!ltlante 1la I·S!:ola 1\ o unko rPsponsnvd
p1:la,; uteditlas 11Uc mantlar 1:xeeutar; ,. IJ ae,·itrdo colll n vutl>
da cougn•g-ação o IIns eunsdh11s, 1111e llw é lidto ~11111ptar ou
nJn, dé nenhuma sortr. jJÚ lu is.:,ntal·u 1la resp·m~abilidadn.
Art. 6í. O commaiHiante Ja eseula é o Ylli<'O or~ão l•tli·
da! e legal quo J!Õe o estahclecimento em rcl;,çiío iuÚncdiata
com o ministro da guerra; devendo, sempre IJUe fizer subir
a presença do g-overno as propn~tns Ja ~:ongrcgação e dos
conselho~. dar sua OJiinião sobre c!las.
Art. m;. o COUllllantlaute ÚD escola só receue ordens do
ministro da guerra, não tendo llguma outra autoridade in·
gerencia no reg-imcn do eslalmli:eilllentu.
Art. 66. Além das nttriuuitões que lhe 'ão eor.fcridas pelo
presente regulalllcuto, incum!Ju·llw tu<lis:
L o Corresporulor· se direeta mente e111 oiJjccto de s•~r v iço
do esta!Jelecimento, eom qualquer auturitlarle eivil ou lllili·
tar, exceptuando o~ ministros c I'Ott:;clltcirus de e~tauo, os
bispo~, tribunaes e presidentes de provineia.
2." Informar no governo sobre os int.liviJuos que julgar
idoneos para os empregos relativos á administntção úo cstallelcdmento, quanúo não lhe eotnpetir a noutea1;ão.
:1. 0 Nomear d'entre IJS I.HillJfOgntlos da auminbtrat:ão, na
falta ou impedimento de ljUae~quer delfe;:;, 11Uem os substitua interinamentP, dando logo !J;1rte desse neto ao governl',
se o provimento do empre~o não fôr tle sua cOHIJJeleHcia.
!~."Dar lieença aos erupregados Lia escola e suas dependeu.
cias, sem perda de veneilllcutm:, não exeedeulio J tres dias
de urra vez, nem ue quinze em um anno.
5." Designar os repntiúures e aujuntos paro a regencia
das cadeiras, na falta uu iHlpedintento dos kntes n prof'e'Sl>·
res, de conformidade cnm u art.;11 Jo prcSI:llttc ft>gulamentn.
ti. 0 Informnr anuualmente ao governo o;uLn: o ennqHI!"Ia·
mento, e modo pur que dt:sernpcnlwm seus devcr('S usem.
pregados da éscoln, inclusive os do lllagisterio.
7. 0 Aprt'sentar aunualmentc ao governo, até o dia 1. 0 tlo
:Março, nm relatorio ::tbreviado du !'Sladn do e:<talwlecilliCnto
nos seus tres ramos, doutrino!, administrativo e disdplinnr,
comprehendenuo a contu dos trabtlillos do auno findo, o or·
.;amento das despezas para o a uno futuro, e a vropusta dns
welboramentos, HJOdilieuçõcs ou reformas, IJUe, de comLi·
nação eom u eungregnç.ãu e 1•8 respectivos conselho~, julgar
couvenientt~s fJUt"a a IJIJa man·lio ,!os tralxdho3 da eseola e
su:t' t.!.·p::lHl:•nt·i~,;.

UI

i<:U:Ct.;TI!U.

8." p,·,•st~r nuxilio :ís
~:ãu rl;.t ord,·ru pulilil~él,

:mtorid:Hlt's l11g-nrs p~rn ~ mnuut••n ·
s1:111 pr•·.iuizo da .>c~~:u;n:ça do l>!o'Ul·

ÍJell'eirnenlu.
Art. tii. O 2. 0 commnnrlnnt.~ ••x,.n·r·r:i as furr•·r·i) .. s dn n~cal, I'OIIIJlf~tillilO·tllü f'SJli'l inflllf'll!r::
.
L" R~•:I'IH'I' e trall'lllitlirn..; urd•:HS do eomnwnrlantf'; rle·
tallwr tl serviçll milit~r [.;1'1':11, or-dinariu c •·xtraorilinario •h
eseo!tt, t'. :~..;:-:i.~'llfll' a~ nrdr•JI~ ílu 1lia, fJIIP ~··rfío pre\ i:uncnL11
SUIIIIII'ltida' lÍ appl'dVlll_'l.il' du !'.lllllflllllld;tnll'.
'2.~• .App!ic:~r t~~d~) o ~:·ll Z!'lr) ~~ P:·.Corr:i)~ para que tl~ nrnnr~~ ..
g·adn." qu·· lhe hiitl s!tiJnr·tlin:t•:•:s ,. o:' :>illiJtllus '': condnt.:lln
enut t11d:1 a d•·c••Jwia l'.lion• ,,l(·ladt:, ··,;linrulan<lll··fiS p:.ra t'''e
JiJrl l'l'!ns 11l1~i~b qn1• Ih~· p 'r.t!liltir.·i:l

11~ r.·~:·nl:lr!ll':t!r,>:.

;;," ll<•sn]VI'I', rl··h:li\o d,• SIJ:I "'''i'""':tl,ilid:lll:·,tnti:J ,. qn:d<JUI>I' q!H·Si:lll, 'e for l;j,, lll';,:<'illi) li ;:tt'l <ÍI'I'i'.~" IJili' ll~ll ('W•::t
CSJll'filr J<l'ill l'llllllii:Jild:Jl1tl:, dl'\"i'll,]<J Ílllltll:dial:tliii'Ui•' :iil Í·
gir-ll1e l'llrtil:ip:u;ií•l di:;"'·
!~." l'articip:tr di:uiaillüiiiP ~'l r·omnJantlnntl'. llllln n que
0t{'llffCf I!D VSl'UJ:1 () SI!:IS tli'[JI~I[i]l)iii'Li:. I' 1(111: 111(:!"1'(::1 Sl'f
Jnv:1do ao :;pu t·onliPr·inll'nl".
5." Propor :Jil Clllllllt.tnr!:~ut•• as fifll\·i·l••nrí:Js qnc j11l~ar 111'·
r••so;ari:ts par:1 ll~!,lliorar o systr•m:t dt: :lllrnini:<tr:~t;:in, dj,,·jplin:•, forlll'ei nwn lo n '''"'ri :illll'llr:~u do •··:t:t !:l'il'.l'.i llll'lll".
ti." AprP,;cnt:Jr senti': lr:dlnr•nt•~ :111 t'•lllllll:tll.l:tnf<• 11111:• 1'\·
posição resumida dos:; •rvir<~s :1 S<'lt t·a··~o, •·nnf,.l'l'll<'i:llldo,
tJ!landu julgar t:oav~>ni<•lll.l', 1'11111 11 ajurl:lllll', '''l'l'<•fari<l ~~
qn:u·tp]-rneHre, át:erra Ju,; uflj,:etoõ ua i:lliil('•'lt:tll'ill iJ,•,lr's
em prN~n il os.
i." Vt·rifi.:ar c rnhri ·ar tod<~s o>; dornm•)nto' tln r••r·:·ita r>
despeza nd<Jtivus ú e•:cola, e r~wl-os rltt·~·.ar ác: llliills do t:nm-

mand:lll tr.
8." HeniJrr c trllnsmit!ir :JI) rnn11nan<hnf<•, t'o::J infnt''ll~
ção sna, tHl:ls nr.:; p:tri,ÍI'ipru·õ ·s n r.:cbntat;iJ ·~do~ :1!11!ilflP'~ e
CIIIJ•fl•g:HJO~ >CUS Sltf!tlfilÍil<IIÍ'"'·
U." P.Jiicim H •'>!:l~ll~ll'Ciliii'II!O f' f:·w:1li.'"'r
par:1 qu~~ (~S!p ~·"' f':tç:t dn t·,nnfonllii]:I·IP 1·o:n

fo•ln o

~~·rvi~n

n q11r~: ~P :H~h~••·

prC>'t:liJ•to n::s ord•·ns do dia, f<''-!'111:111J<'Illos t) h.stnt.·r:rí·s
tladas jh)l<l co:nrnaHtlar~to 011 pr:lo gon•rno.
Art. G8. Ao njn·l<tnr,, r:mupd<', :~l,··m d11 rle~r·mrwnho fi,~J
dns ordl)ns qt:n pnlo t'Olllm:ntd~nte !111• fo!'l'lll tl::d~s, ott por
desi~llneão dt> :2." <'Oilillt:tariante:
L" n,:reiH:r, arrrc:11i:1 r, conservar " ,J i;:l ri ll!r i r, t'nJt forme
as Heeessit!:Hlcs d•! s•:rvir;o, todo o rnatPri:d d•• ;,;Hr·rr:L
2.° Fi:;,:a!b<ll' o Ulll!JI'l·;·n 11 consttlli<J d:rs J:JIIlli~·Õl'S de
guerra.
a." l\erp1isitar os nhjnetns rir l]n:• ;:,~ rarr<;::~ para~ r0.p:1ração c euus<•n-:1r:ão rla nrtil!t:~ria n nt:~is nt:~tr•rial rl~ f~llPIT:J,
de modo IJUC haja sempre suflicicntc pro\ imcnto dr~ muniçõrs pnra u serviço.
4.° Fnzer os pt·didos da matcria priwa nccc.~snria
olfi<'ina:, da <:seoln.
0. 0 Jlirig-ir o trnlwlhn drc.sn~ ofllr'ili~'- r:nnfilf'lli~
''I'IIC('Õns do ~." t•nmrnand:tnll'.
f•A!iTE li.

p~rn

ns

a:;
in-

.\crog no l'ODim

G." ln,perrinn:~r o ~f'rviço !los r~t·nlPTt's e o que ftlr da
t·omppteneia da rc,pectiva marinhag·Pm.
7." Fiscali~ar a conservação de todos os edificios da escola
e suas depenl!encias.
Art. 69. Além dos serviços rspe~iacs quo competem ao
ajudante pelo arti~o antecetlente, o rommandante poderá,
~e assim julgar conveniente, encarregai-o de outros quae~
l{Uer quo po,sa desempenhar.
Art. 70. O official de ordens ~Prve junto :í pessoa do commantlantc, desempenhando fielmente as ordens que por cllr·
lhe fon~m dadas.
Art. 71. Ao secretario compdc:
L 0 Distribuir, dirigir c fist,nlisar os trahalhos da sccret:r·
ria, ctunprindn Jidmente as onlrns do eommanuanll', a
tJlWtll "' immellialanwntt•. ,nhortlinadtl.
2." Preparar ·~ instruir eom os tH·rns~nrins do,~umrnto~
lotlos o~ neg-ocios IJlW snhin~n• ao eonlwl'imPntn do t'OIIlftlant!ante, fazendo sHt'rinta "clara t~xpmd1:iin <!Piles, com
declaração do que a ro•spritn lwnvrr IWI'orriúo e intPrpomlol
o ~··u pareepr nos qnc vt•rsat'l'lll ;:nhn, o intPl'l'$se de part''"
quando lhe fôr determinado p••lo t·ommntHiante.
ao Escrever, fazer escrever, regi,;trar e expNlir todos us
papeis !Jlle corram pela seerelarin, conforme as instrurçõrs o
ordens do eommantlantr,; hem como escrever, rrgistrar ~~
archivar a corrcspontlrnda reservada.
·
4. 0 Lavrar os termos !le exames c as actas das sessões ela
congregação e dos comelhM.
!!. 0 Preparar os esclarecimentos que devam servir de ba~c
aos relatorios do commambnte.
6. 0 Propor ao commantlante touas as metliuas para o bom
andamento dos trabalhos tla ~rcretaria.
7." Apresentar ao eommamlante, no principio de cada
mez, um extracto ufl todo o trabalho expr:dido llurante o mcz:
antecedente, e do cstallo da cscriptur:~çiío dos livros, espel"ifirando a causa do atrnsll, I[Uando não estiverem em dia.
Art. 72. Ao cscripturario incumbe:
1. 0 Escripturar, soh as vi,;tas dosreretario, !'eg-undo as in~trurções fl modelos dados pelo commandantc, todos os livro~,
mappas, folha~ c mais papeis relativos á eontabilidadc, :~
que não estejam privativamente sob a responsabilidade Ú)
outrem.
2. o Lavrar todos os contractos que devam ser a~signados
pelo commandante.
3.° Fazer diariamente o ponto dos empregados e cxtrahir
no fim do mez certidão, que ser:í anthenticada pelo secretario, para os fins convenientes.
!~ ." Fazer, além disto, toda a escripturação que lhe fôr dis~
trib uida pelo secretario, c que nã0 pertença especialmente a
outro empregado.
Art. 73. Incumbe ao amnnuense:
L o Desempenhar <ís trabêllho~ do expediente e Pscript\1~
fDt;ão t!!HJ lhe furem di~trilmitlo~ pelo seo·retario

Vf'Ilt' imcn to~

dn:' t•mprPg::l tlos

tl;l ~

P:-;eol:ts prepat':ll oi' ia

t•

militar de

tl'<lt\1 o rr~'tllnmento tle~t:l tbtn.
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_, Palacio do HW.d,danciro em 17 de J anc ir o de 18i í. -João Jo~i de Oi h· eira Jwu1,,tira.
-~. ,

llcct•. n.o :;~ •

no '
de '
I

L"'\F.CIJTI\'Cl.

~)

~:. Inventariar todos o,; ohjccto5 perteuceutes ;i secreta·
ri:l, archi vo c salas da administração.
:J.° Fazer annualmente o indi!~e das delihcracões do commandante c dos conselhos, que contiverem disiwsições 11errnanentes.
4." Lançar no livro da porta os despachos, cujo conheo-idmento interesse ús partes.
Art. 7fJ,. Incumbe ao hibliothecario:
1. 0 A guarda c conservação dos livros, mappas, quadros o
dnscnhos de qualquer natureza, hem corno das me mor ias e
1nais papeis impressos ou mauuscriptos, e ainda tios instrumentos c modelos.
2." A organização de catalog-os mcthodieos, de todos os ohj,•ctos mencionados no numero ant!'lccdcnte (sendo os dos
li \Tos por ma terias c autores) c consPrvai-M em dia.
:L o A cscriptura('ão da entrada de livros por et;mpra, donativo. ou retrihui~ão.
'~·o Propor ao com mandante as medillas que julg-ar !:onveni,~ntcs, tanto para o aug-mento da hiiJiiothecll, coruo Jtara o
bom ue<empenho de Sll3S llttrihuiçõrs.
Art. 75 Ao quartel-mestre in,:urnht~:
1. • Hceel1cr nas estaçõ~s pulilieas to1los os ohjct~los pcdidus
para o servi~~o da eseola e suas de(h'nli,;tu:ias. ·
2. 0 E-;cripturar em um livro todos os generos rec:elJíllos e
entrados para os dPpositos a seu ear;;·o; declarando o rlia da
t•ntrada, a quem foram eompradus ott ue fJitcm n:eehidos eu
l'reço do cada um.
3. o Dar sahida aos ol1j1:etos que estiverem sol! sua guarda,
fazendo as competentes notas em outro livro, com flcelara~:ão
da natureza c preço desses oiJjeetof, da pessoa a quem foram
entregues c em virtude de que ordem.
4. o Ter especialmente sob sua g-uarda, e mu lioa arreea·
da~:ão e conservação, todas as peças dn armamento, fardamcnto, equipamento, instrumental, ferramentas e utensilios,
)'ertcncentcs :í escola c de que não estejam partienlarmenlc
incumbidos outros empregados.
Art. 76. O agente ó cspe!~ialmentc encarregado rlo rancho
fios alumnos c praticantes da escola c suas uepeudencias c,
:dóm disto, de fnr,r as compras de tudo o que fôr preciso
11ara a mesma escola. P:tra ~~compras em grosso se farão os
uecessarios annuncios com a devida :mteeedencia; sendo
preferidos os vendedores, cujas propo~tas forem mais vantajosas. Uma commissão composta de membros rlo eonselho
economico examinará os objcetos quando entrarem para o
estabelecimento. A esta commissão so rcnnirú o drurgião
de dia, aintla quando os ohjectos entrados não sejam destinados á enfermaria.
O commandantc porlcrá, entretanto, incumbir a qualquer
empregado da escola de algumas das referidas cnm pras tia
competencia do agente.
Art. 77. Ao portciru incumbe a guarda, limpeza c cuidado
das. aulas c salas de estudo, salas do commamlante e tla a!lrninistraçrín, setTetaria, ar!'ltiV'' n hihlinth<~!':t, r, rtn~ lll''\"'f· ,,
0

1~ ::1;; li!Jj..-t·t~~• ;1!\i ,,\: L.t,·rdí':-;; I' li.!tnlH'nl :1 rer~~IH.:;ín t!u;-.. p;qJC~i.~
l:artl':~ ~~a t~.\pPdi<.:úrt dll rqrn·splllH_lertl:iu,
!' 1'1 s.Htadl~rú pqr llhitl:-: u~ubjcctn~:alli t~:d:--:tt~Ht-..'f', rllja g·uarda
ni"' !c.>r cti·:<ign:ccl;ctn,•u\1.• c'.clllllllí'll.ichc a otltro Plll!>ft'l~a;Jo.

P H \llli'.riBH'Blt;~ Ua.-.;

F:n :«·a itctpnlitccvtJlo >'CI'(c o:uk.lituidu p•du guartla cJUO o
t'd'~lrt;andRUlt~ th·si:~11ar .
.'u 1. 7tlo (), ~·uard:c,; rO:H1jtn:cr'i•l

n

p•>rll'iro

no 1\"tc•rei<'i.l

d.• :;na,; ruw·c_,:õ.·,:, rtt11cpririí" "' ordc•a:; d(l' leulc:s e lllai~ Plll·
pr~·l!.;ldPs do lllilg"Í~tt·l'iil l'lll oltj-·t'liJ du :-:t·r\'if)O das re~pL~etivas
;Ice la". P '':rãu lainl·nlll i!••:I<J:IIJil!lls LIL• outro;; mi,tcres deter-

''' in;;dc ~ pc.:lu t'lllll!itandaulc•.
1\rt. ~~~- (;;--\ prt•p:lLttlurt~s lt•rãD 0 :..:pn t':1rrrn ~~ f•qn~rfVfl<_·ão,
I" a ordc•tn o ê>l'l'<1U!o dos g~dJÍIII'lc·,; tln plty,i,·a n d>!lct:c.;a,
tl·illl'l':dug·ia, gPolo~ia e ll~tlaniea; faf':i(lt'X!H'l'ienci~:s l' Ill~ni

pitlll\\1''" que IIH!ô ron·m intli!·:~:I;Js; ~~~;<i::\iriío iÍS nulas I'lS··
1.,.,·tiv;ts, D org;Jniz:n·ãll, por P:'l'l'tpt,>, P"'liclus que ,;erão rul>l'ic·;J•l"s pelu:: ll'lllt ~;,e na t'all:1 c\,·,; I,•,; pl'!,,s n·pt'liLlorl's, tio,;
td>.ic'l'l•>s llt:t'rs,;ario,; puta u,; tr:cltalltn,:. Fi11Lla n liç~o, Ül'll\0r:JI'·"~-IJ;!o nos gallill!'ll'." ,. l:lh·>l':ctorio,; o 111111po cJUO exigir u
lr~IJ:dltt> ortl<•t!adll p..Ju l•·nt•· u~1 r:·p::tidur.

,'l:). O !li''-'""! tlo «'t'VÍI'I" clc• -<antln
·i. ' ~~~~i.~.-.: cir11 f'l...:·li)i• ...; tnilit:1n·s.
~:· lí:n pltarul;lt:c!:tti:·tJ.

/o.rf..

sc~

eompor(l de:

1

3. •

IJcm,; lllll't!I'III<'Íro,; .

•-\rt. 81. Cllllli't'ltl ao~ t"Í!'IlrfnÕ.:•.' ·
l." l'n·o;t:Jr us ,;:wl'iJI'l'tJ:: ti,•
<J!'l>·, qnr on tnrnrm prr.,
l'Í:<•' t:r.•· t!t'l''<si:!o d•! qu;d<lil<'l' ;w,·id:·nk, hc•tll rout•> lr:It:\1'
t'lll ~;11;~s ~>nknnid.ldt·~ t,:j i;,lii\'iditu·~ \ll'l'l~'nccntes ü escola e

'"''I

11:.':1:1 )';•.-..il!t~lllt~~;~ (\I\ 1';:} :;tJ;I~; tl!·Ji:'ll<lt_'lll:i,l.~.

~-" !'roec,tlc•J· :'t itL'!•t't'';J'> üt: S:lllti<- Itu:i incliricluos que o
t'llllllllallllnnln tlr><i,i;nar.
11." E'i:aminnr a qtt:ditlacle cbsdro;:ns ll rnmcdios que rilcr•iLJI'I\111, :mtns de applit·nd11;; :11>s c•tlf<'l'lltu:;, clando partP ao
tisralcla t~~el•la tln qualq 111'1' ai>ll'll 1\lll! "'"'Utll r arem ni:io ;;1í
~~ t'-~~c rrspeitcJ, tullltJ ont rd:1~·üu ú.-; dil'las ,, 111:us serviços

ua

t·Hfermuria.
Art. 82. Ao mais r:rallna1lo elos cirurgiõe~, como director
1l:l enfermari;~, etHllflt:lll aintla o SPguinte:
i. o Apresentar ao com 111a nclanto, no principio de cada
f\IC[, um mnppa pathologieo dos imlividuc:s tratado!' na enfcrmnria da escola durante o mez :.mtcecdentc·, com ns resp~ctivas observações.
'2. 4 Du instrucçõe,:, e pedir as providrncias que forem
nece•~arias, para ljllC o serviço ela rafcrmaria c pharmae ia
~t ~~~a

tll'l molhnr tno\ln

pt~•ti';tJl.

·

1\\liCUTIVO.

:.l." l'nrtidpar no 2." I~OilltJJ:Hilbntl~ qu:dqllt'l' iJIIlir·io de
llll,fr•sf.ia I'OI!(;Jgim;a 11\l I'JIÍfiPIIIÍI':J, qlll: SI' I!I:JOift St;Jr no I'S·
talwleeimunto, iJHli~:anJo os wuio~ euuvunicnle~ para atalha r·s:~ o

11131.

Dar inslrmçõ,·s por rseripto aos enfermeiros sohrc n
applicação dos reruudios, dietas c o nwis IJUe convier ao tratarnt•nto 1lo,; "''''tltf'8.
Art. 8;1. O r.:irurgião mais grarluatltJ far:i a visita c o rc·
!1. 0

ccituario.
Art. 8~. Um dos cirnr::dõ.•s, por cs,~nla, l'st.ará sr:rnprc de
serviço nn cscoJ;J, n farú p~tflf1 Ja cumtuis:<ão llu uxau1c de

viveres, tlc IJtW trata o art. íG.
fECÇ.\:<J lll.

Pessoal r/o srrr:ço do culto dirino.

I'

Art. s:;. Ha ver :i na escola n m caprllão IJlW tcrü por dPvrr:
1." c.•Je!Jrar o santo ,;aailkio da lltissn todos os Jomingos
dias ~autilicatlo~, •: fazer LL!lla pratit·a suiJre a tloutrina do

Evan~!elno.
~~." Ouvir

tle confiso:ãn e :-ulrninistrar a 1:ommunllão ;ís pes-

mas rt:siLll~ntl'' na e:wola c srra,; di•penJenci<Js, e prest<tr-Jltes
os outros ;wsi!ios Jo StHl rninistcrio.
:J." Apresentar nnnu:tluwntu ao eomnwnclanto unw nota ria
Je:;pcza rwccs,;aria para o survi~·o uo culto, e reqnbitar us
ufljt•i:to,; ÍlluÍspellS~tVe!s lJat'a U ltlaior ;ro·seio e eon:;cn:t~·iio da

etqll'lla.
1-." T·~r em IJoa gtwrua os va.sos s:.:;;Tados, alfaias c uruanwu tos.

Art. 8G. O rapr)!fão tcrú :í sua Jisposirão uma prnr:.~llo pret,
p:u·a tu rio o servir:o da c:r pt•ll:r.
Art. 87. O c;Jjtdlãu putlcr:'t Sl'r inenmiJitlil pelo eomrnanrlante de uma parte Lia iustrtll:rão vrimaria das vrar;:ts aljllartelatlas na escula.
SECÇ:\.0 IV.

Pcssonl r/o ma!}istcrio.
Art. 88. O pessoal do magisterio se comJ10rá de:
L" Nove Jcntescatlwllratil:os.

2. o SiJis repetidores.
3. o Dons proressorr~s.
1-. o Dons ou tres aujnntos aos profes~orcs de desenho, eon·
forme o numero uc alumnos.
Art. 8\J. Aos lentes cumpre:
i." Comparecer ús aulas, c lia r lição nos dias r, I\ oras mar ..
'atln~ JliiS tnhr~Jlas tia di.-;trihnir:ilntlil tt~lli[IO r~sr:nlar.

AI:TO~

lHI I'OitEil

2." E!i:creer a fis<"alisa~·ão immPtliata das aulas, r, tio Jll"Oeedinwnto que dentro tlellas tiver<' !li os alu11H10,;.
:J. lllhlfi'Og'llf OU chamar á liçiío OS aJUillllPS IJUando jUI·
g-arem conveuhmtc, a Jim :le <Jjuizarem úo seu aproveitaHHmto.
4. o Marcar ree.ortlações r, hahituar o~ alnmnos, por mpio de
di~s!'rtnções e~eriptas, a e~ te g·tmero úe prova para os oxauws.
5. 0 Satisf:1wr a todas as exig1meia,.; qtw fon•.m Feita,; pt•lo
rnmmandante a hem do snviço para csl'laret:imento uas autoridadl's supcriorps.
ü." ilar ao commandantr, para ser (li'Psente :í t•ongregnç~o na époea compP!entn, o prugrarnma dn ('tlsino eoncernente á sua l'aildra, motivando :1s alterat;(w~ JJo programma anterior, que julgaJ'<Hn t:onveuícnte atlllptar-se.
7. o Ht)IJUisit:cr do commautlautc todos os ul!jeetus neeessarios ao ensino de sua eadeira.
8." Dar aos rcpetitlore~ as instrncçues que elles devam
ohserv:1r nas salas e gaiJinPks dt' I'Stndo.
Art. \lO. ln.eumhc"ao li.lntn 1la 2."t,ailcira do:?." nnnu o
ensino das doutrinas tla 2." cadeira úo q,, ",sem IJlW por isso
IJtm:eiJa gratilitar:iio alg-unw.
Art. !H. E' print·ip;tlmentc ohrígaçiío dos repetidores:
1. o Auxiliar e dirigir os c,;tndo~ tios alnmnos, expliean·
do-lhes os pontos diffieci5 tias lir«·~s t) proporeíonani.lo-lltes os
eonhecímentos <ln que IH,ces,itan'lilll:lra a l1oa llXeeução dos
tr:11Jalhos que lhes forem distrihnitlos pelos lentes.
2. o Manter nas salas rle t'Slutlo ,, g<~hinctes o siltmcio e a
disciplina, impctlir as <listrae~·ue' o falia de appliea~iio, c vc~
t.lar a leitura de livros niio :JUtorizndos.
3. 0 Substituir os kntes no exen:icio das respectivas fnneções em suas faltas c impc<limcntos, continuando com tudo a
exercer as suas propri:~s. N<) !'aso, porém, de niio poderem
prestar-se á :u:t:Umlli:J.çiio do' dous t)xr,reidos por qualquer
~~írenmstaneia, enliio desemw·nharão sú o de lente, e o commandante, ouvindo a cong-regação, proporú ao governo quPrn
deva interinamente sulistituih,s, quando li' entre os eoadjuVilntcs niio houver <)nem Jll'l't'.ndw esSl' fim.
4. o Observar restrit:tamente as iustruc~õcs dadas pelo
lento n !JUClll coadjuvarem.
5. o Encarregar-se da instrucl,'ão pratica superior por designação do commandantn.
Art. !J2. Os professores dirigem o en~íno do desenho c da;;
doutrinas connexas, segundo os programmas approvados
prenehcndo nas respeetivas aulas funcções analogas ás do~
lentes.
Art.93. Os adjuntos ~iiool1rig-atlos n t·ompareecr nas aulas
do desenhe, c a tomar c:onta do ensino das turnws dos ai umnos :J.Ue lhes forem distrihuidas pelos professores; e preen·
ehcm funcções analogas ás dos repetidores, sómentc quanto
ao ensino.
Art.!}~. Os lente~. professores e rrpetidores serão militares, c~cepto o !ente úa cadeira de direito e os adjuntos, que
I'•Jtler;w ser paJS<IDo~,
0

EXF.r.UTIVO.

I'PSsoal tlo rngino pratiro.
Art. 95. Para o ensino pratico da t-scola poderá haver o
!'leguinte pessoal, confornw o numero t!B alurnnos:
t o Dom instruetores tle f. a classe IJUO tenham o curso de
al:.rnrna das arnws seicntifkas.
~.o nous instructores de 2. a clnssc.
a. • Dons mcstn~s de csgrimn, conforme a especialidade do
ensino.
4,. o Um nwstre de equitarão, quo poderá spr o mesmo
instrnctor de cavallaria.
5. 0 Um mestre dt\ ::;ymnastica e natação.
Art. 96. Se o g-overno julgar conveniente, poderá rstahelecer na escola militar um f'ltrso rspPt~ial de hippologia, ohrigatorio sómentc pnra os alulllnos rJue se Jestinarr:rn ;ís armas
de artilharia c eavallnria. O pr\ssoal para o f•nsino th.•orieo e
pratico desse curso sr cornporâ de um professor c dos guardns ou serventes precisos.
Art. 97. Os instrn..rnr2s dr 2. • clnssr, conforme snns
habilitações, suhstituÚ11 os da f .a c são substitniilos aeeidcntalmente pelos offidaes fJUe o eornm:wtl:mte designar, empregados nn escola, ou suas dt~pondencins.
Art. 98. Os instruetorcs fariio dia por escala, se o commandante julgar conveniente, parn a fisealisação e lwa ordem
de todo o serviço do estabelecimento; c poderão exercer no
mt:lsmo tempo os lugares de officiacs no batalhão de engenhr.iros ou nas companh·ias de alumnos, percebendo por este
exercício a gratificação mensal de 30;)000, além dos seus vencimentos. Bem assim poderão ser encarregados de tfU::lesquer
outros serviços compatíveis com as funcções do seu emprego.
Art. 99. Os instructores e mestres, no desempenho de suns
·obrigações, observarão os progrnmmas res~c1~tivos c ns or.ilens do comrnandante.

SBr.f,:ÃO VI.

Pessoal das officinas
Art. 100. O officina lithographicn terá um mrstrr, que
poderá ser escolhido d'cntre os opcrarios da lithofl'raphia do
archivo militar.
o
Os sargentos mandadores das cbras de madeira e ferro, o
coronheiro e o espingardeiro do batalhão de engenheiros,
serão preferidos para mestres das outras officinas, cnso tenham as habilitaf,'ões precisas.

0~ oprrarios rlr torl.1s as offidn~s sr•r;in f'Srolliitlr·s d"l'ntrr :lS
pr:1ras rio h:l!:~lhão rll' l'tl!':'~ttlir·ir"s ~~ 1!:1.-: t'Otnp:~ttlda,; rlt· npc·
rari<•S e :1pn•ndizPs artifi<"''' d" :~r,:<·n:d d1\ .é!lli'tTa.
Art. 101. {).; lll<'strr•s I'l'>]'nnilni'ío ]IPio ~·H·c:~n, h:1n onlr\lll,
dis1:iplinn n appiÍI:clÇ~il dos op<•rnrins ,J,•ntrll da,; resp1•ctivas
offi,:inas; c li•\111 a'sitn prln lll::tcrialqttl' n•t"<'hl'fl'lll p:1ra eon·
certo~ c td1ras, c Jil'l:'~ f<•JT:lnH·ntas ,. ut,•n.,iliu,, dP IJlll' ter:io
um inventnrin, e n:'o pc•tln:in <•rtlrnar nu mandar faz•· r nbra
nova rlc csper,ic nlg-unta sun que 'cj:~m eompetentemc•nlc
a u torizauos parn h:so.

Art. 10:!. 0,; :1lnmnns f~>rtn:triin 1!111:1 nn mais rnmJ•anlti:l'
oddidas ao haliilli~o rk l'n;.:.·nil• ir".', !'<'ll!fn cada uma cnmmnnilad:1 Jlllr l!!n r:tpi(i"í,,, ,.,,,,]jllvado p•1r nm nJlkinl ~n!Jal·
terno, qu1~ n ~ull:;t.irniu\ !li•S ·''~u~ ÍllijWdiutt~ntos 1: falln~.
A,; tl!vn,:a< ,,.,.I:ÍÍ''' u I'":J!l:l(li':IS "''' l"lllltpanhins sori'ío commandadn,; JH''"' allliilil•'s qltt•" I'OJil:n:tnlbllliJ da c•,eula I!C·~igtl:lr.

Art. 10:1 Havrd nm lil•ro··l\11'S!rn I' n~ livros dn cnmpanllias prt•<·i,:o:; para r,, :t!'!'l'lll:lllli'lllo:; d1·~; :d.n1nnos, s('ndo o,;
ultimos esta!Jc!Peidn., sob o Illi'Silttl ;;yqi'.Ill:J i]llf\ o dos corpo,;
do CXllfdto, (".Olll :IS 111\ tfi/it·a~:ICS, Jllll"(•llt, l(llll fnfCllll\I)I'CS:;a.
rias.
Art. Hlí. Os :dn111lltl', pr:t1:1sd,• f<I"Pt<11i::l. 0 <lllnn dacsr:oln,
pCI'I'I'hill'ãO VDIH"Í!Il 'IIIIl.S 1/,, ::!."' C':ll"c:<'illllS sn lllllftlO' III~IÍtli"I'S
lhes niíc tOI1lfH:lirnlll. Fn•qu•·I:liindo, l'"n'1n, o ;J.'' anno" 11:1vcndo obtido appmvr~•:õ''' pl•·n:1:: no antnior, fH'f!"'·h··r:ín ns
vanta!:!'Cn.-:. de i.us sar~~·<·nt11~, <·on!inuando e():n ~~s de 2.(•' u:::;
IJnn niío liVI'ft'!ll essa :lp]ll"lll~:l(::ío.
Os a!UIIIll'''' iflll: :~oliil'Ciil •l"s Yr•ni·im••ntns rJ.: ."a~'.C:Pntn,
continu:ni'ío a (lPI"I"t•/.,•1-r•s, qu:H1d11 "'' r,.,.,JiliPr,~m ~''" n•sJH't:tivns corpo~, Ulll:1 Vil:<: q Ili' !l'lllill :n ilhl ido approvar:'ir•s pli•na~
em todas as m:-~teri:<s d1h d11tb itllintus .~nn"·' <[IH; lionvr•rcm
estnclailo.
Art. 10:). SPmr,tr~lrnrnlf' .'~nTio, pf'!n ronsrlho r~nnomiro
dr~ cseoln, prnpost:1s :\ lii•Jif>~\·:,<:;,,1 do g·<JVi'l"llO as tli;,ria:.: do.:;
alumnos )Jraça:.: i]e prd. E'ta·; diari:~s, r·m lflli: S<\ eomprehenderão as ()t::tpa,, cntr:nfi,, p::ril a l'aix:1 do r:mclto, a lim df!
terem os 11wsmos alnllmo:.: não 'ú alitrr·ut\ls, n~.;na, lnz c ns
serventes on cr~rnarada:-; qn.~ [i>l'l'll\ prPdsos, mas ainu:1 o
papel e outros objPc:tos di~ r•sr'fipta; tndo sr:;,nwlo a tallel!a
que aqnelle cnn~elho nrgnniz:11·. Os alumnfJ.'', por\:m, que
forem officiaes, entrarão para :1 c:1ixa rio rancho eum a importancia de sua etapa_
Art. 106. Os soldoo:, etapas P r1iari.1s s:>rão ra.c:os mensalmente. ;í vi,l:t dos prds P folh~-: tlP Vf'llt'itaentn~ or;.;.~niwtlo~

p;·)r,:; com :na Ollanlt•.; d;~,; rtllll P!lllil i;t.: d:• 11 illl!lllU.-, t:uuf11!' JlW
us Hllide!o.; Llados pt:la pagadort:t das trora'.
Art. 107. Os Vl'lldlll"llttl> dt:s alttll!llllc:, ,ll,··:n tlo tpw pr,.,;.

c,r,jvent

u~;

~ll'tigt;:~ auteriurt~:', ~'er~o

:.:·t•int,•:;:
1. u () iadivitlnn qnt'

sujr•ito.; ;'ts

n~s~)HLll' pr:t~·n t'illll

re;~·i'tL.; :-·~~

,J,•.-.:tinn a

··~!.Pd

ar,

o!l •. ~·~;~;tndtt !!l;ttl'ií::t~:1-ld, sr~ ('!_l~:tj:tl' n!l_~~·~~~·:l_~~-·lj·lr, llPnh·ni
u d!l'l'lt!l ;~us 1'!':-'jlt'i'IIVll:; pn~ll~l ....; ~· ~:r,ttr!:··:·t_'l! '"·
':!.' 1 0 ifl!t~ (':-'lÍ\r( 1!' _j;'l }l:) ~'{):t,() d1 1 1:lf• .. .: \~1•!1\'iíiJt'fJf.t\;-; (~ \'iPJ' ;~

~'i'

lllalrit:ulnr, fi::a "tttt,lllii.JrJ q:tt' :1 ••li".' rr'll'ln•·t:l; ;;·•tid"
dt• 1'1')\0l' :1 ~ qtJ;lfl\i,t·~ f'! 1 r'r•~~itl:l. :tq!11•jl,• qt!f•

apl'/l:t~; l)j...:pPiL·.;a:Jn

-:lVI'!' flll 1'\l~['t•l',!t I!I;!Í·~ d!~ ll~!l ;:;\Jlll

d" .'~!'!'·;i1·' ;'l!.Tf.i\'~1.
::.o A !_:T:Ifili:•;lf';ictdc• \-{dJI!Ii:·r·[lt(t:~ r,·:'i~ .. ~j·,.:.~. ::Ji•iq·:,ddd
Oil :-:old•t.irrtt•irtt ,··,.1'--;;;~ ~:'tiiH'!!~I' p••l' l1•,lcl ct I!'Jil)··t 1'1:1 q•r • ,,
indivLittn '':-:lÍV!'f' :nail'ir·.nla.Jo il;t !h,t·,da íiliiii:1:· .
.:\rt. JO··~. f!s uni~'urilP'~ do" :11rtn:Jl!l-.: ·;·\:·iJn rJ,·~l~:·n:~d~~~ n
f'·)rn~·t·idl)s pP!t: '-!"tt\'1'1'1111, Hr·a~J.J:t ;;,...; !'I',!I':l-.: :i1• jl!'t•t priY.Hi,l~
\111 \-'UlJI'i;tJ(~!l:o dd

t' ·t'li:llll•'lllo

q!!l' IJH•S !lUI'i,•!tr~c'l' ~)1']1•'~ ~t~\1<...:.

ltiJit'i~II'S id'l'j~~;ll{ll..; ;1 illdi~IJ!
JIÍZ:I[" il l':IZCI!d:i )IIIJJ!il·ll JIUI' <i">!"IIH[rl .!:1 .".i." p:11'lr: 1!11 :;rJ!dll.
tfnra t:llJ.~JL1 r~·~tti;n·;~ o ll.~lllro d(' tlttr~u~~Ju tLI·) tH'C;t:.:; dt'~igaa

('IIJ'f\JJ.< d:ll':l!lf.l' (I illfl'l'll:ti.O, I'

l1,-.;

tJas para I!Bif,,nnc.
Art. !fl:l. ()..; aiiiiiH!IH lf!:''

'"lnr•,~:·rr:rn po 1lr•rilo CCI'r tral:1rlns
na Plll'!'rlll:ll'i;t da !'..;1'1J/;t~ (!IJ;~!Idll ;t..: ltl!dP ... ii:l~ ll;!n f'llft~lll CPII!:t'~·io·-::t~, iHl tL~ Jll.'Úor .'.~T:t\" id:HI:•: l':t~::J:-; ~~-,i,•:-; t'lll IJ!It' l<'I':Í!•
itai\a p;tJ'a o lto-.:pilal r~;i:it:tr Sc·:~·undo~ Jllll'l:'lll_.. ;!~ cirt'llllJ~LIIli'Íil,, poder:\ qt!alljll•'l' dr•llt•,;, •·o111 prr'•1·ia I Ít'l'!lt":l dn '~"ill·
ln::nd~uttt~. tratar-_,,\ nnr :--·t~:t 1'a:-::1 ou u::dt~ u~:·i1u):' I'O!l\ i:·r,

11"'

ltlllÍI••c; do llllllltr;Ipi"

d:1

/lu !lltlallti/,'J de cn:;r11hrirns

,·r.r!r•.

t'

do..: on,•li;i;,f!'lt'r.c; ,:r1.~

P/1/!'fiS

fU'IJUIS /!ti r.rt'!"CilrJ.

:\rt. 110. f) hntnllti\rJ rln nn!.;·enileirrl', t'llliJll:llltrJ ,.,rj<,·,•r
dt!st:u:ad•J lia r•sr·tlla militar, r••el'lwr:í do t"tJIII;!J:I:Iiiant•~ d:t
Jlli'SIII:t IIS ord"llS CO!ll:l'rJWilti'S :10 St'i'Vii'O.
Art. til. Na ôpoea d1H exPrr:ici•·:: !'l'l'~t's, sr· n ;:n>'l'r:ll)
j11l~·ar t:llllVPilÍI'IIli', s:!r:io postos :i dispo<i1)n d11 lll:''lllrJ
í·,umrnanduntn t:onting·Pnli'S tl1• 1~11rpus da ;:·n:lrniçiio 1!:1 r·,·•r!l·,
a fim 1!1~ que f:ws t•.xurdr·in' s:~ L11:an1 silllttllllt:l•• o:; di\'t•r,;•r,;
serviços n act:õ,•s d;~s tropas t'lll t':tn:p:utli~.
Art. 112. Os continp:entL·s d1~ inf:111t:tria :-:erãr1 r•.'llnidn.'>
Jogo t[lll' 1:he;.:arcm :i l'ol'ola. I! nrga:liladns l'tll cr~tnpanlli:Js
dn ~O a 80 pr:tr.as, t:C'IIltnantladas pt•lo,; uríki~w> 111:1is g-!·a.
~lu~Llos ounntig:os <los lllC':illlos r~ontingenl<'S, nu pnr <ti[UC!ks
lJilll o r~nmn1:tadantn da r~s~ola LIP::ign<~r.
Snnwllwnten:entl' Sl·rão organiz:llllls os ('nntin~:rnt~s 1ln 1'.1·
\"·~ll:tria~ t"lltcudenllu-~:,~ ;·l q·~:.q;·!··~·~ ~~!·:(:.1 aru1:1. ,~,.\. ~ú·t:;;;.:iL._:~
1

'.~

J; !T

lf.

..;

~··r:í or:..:-anizatla t'ln .<.t~l'tft<'s, di vi"!''' 011 Latt~ri:''• t~onfurm" :1'1
dren:u~t.a·1l'ias. Os artilkes formarão ~empr<< H!lla divisiio.

Art. U:t. Quantlu as pr:u;as tlu> cuutiug-eut•:> Lle ínrantaria
rt•unidas 1du d!t:gar,·ru a 40, ::aii•• di~triimidas t'oHVPui~n
l••lllf'Bte pelas e<wq.antli:" d,l ltataliliio d•• t::!l:!o•nheiro~.
Art. l!l~. 'folia a furl,'a dt•tpte traLtm ··~ :trti:.:"" antt<rinrr,,
Prn<pl<lllt•> t•S!:lt'W!IJI' na t'~<'t<la. !i<'ar:, arldiJa :w kti.a!llào de
t;n;.:eah(·ir(i;"'> .

.\rt. t !:i. Pllr (~~'1';1:-.;i;\í, d't." ''\f'l'í·í:·i'•·~ ::,~rat~~, o •·orr~t) es ..
c.d:tr ·"' <~u!tl!"Jr;í:
j .'' lla,; '"'llipanttia.; •lt• altunnn<: :HpLJrtdauo:'.
~." [1:,-.: dt·IHais pr."::h <JH•' ,,. :tc!t:tr··:tt ;w esnda rnilit:tr
l'~r:1 <;u:>lqtli·l' fi:n.
~J u [ilt iJa[:t!hri•) d•• 1'/tt!t'llhr•Í['lt:.i.
!1- ..... [)r,·:, (·.ctJUi,I;~·~·n:~-·s dt: (·u~·;\(1.', d:1 c{~t't", rpn~ o governo
ji.d{:ilf l'flttVPnh~::t•··

rnt)Jidar c·sLt,'Í1111:1r na t''<~ola •
C•>lll'!l~tltdar:i u rurpn · s.·"l:lr o t•nidal ma i;; gra~!ltidli tH.l rnah~ anti:.:n ,j\·ntr<· I:> r! i!•~ ua Ol'rtl~i~O JH'I'tl~rH~t·r't'nl
an lll'~'lllO c.fJI'[>•l; l"''lt-r:i, tnd:t\-::t," t'llllilllanrbnle daPSI'OI;•
tlt~~i~~uar par~1 t'S~P f!Pl ;d~unt uu: ru t1Hkial, d~~·utr~ ns t~illfH~,~.
;~:1d11s Jn t•:--t;dwlt~Cilllt~nto., n1:1:.) di! ti~~~') (ltl ;~r.utuado qut~ o:-:

.\rt. I Ui.

di• r·oq,o vsr·nlar .
.'\ rt. J 17. ~ias lll:lrr·l!:-~s,. PXf·r~·icios fc'•r:t do rr'r·into da f'S!.'fdrJ.
o c.~t:·pa l'S~.olar :-:.J•r;t ''nlrsidt~r:ulorDIIIO ftll't;a ruiliLtr Plll ('31rt~
p;utha ~(~.o <'·ttu:u:nut:nl~t~ d:t nrt•:.:ln:t p..:f'tda ,I;.~ . . jguani o.~ {Jfií ..
(•Í,({\.:. f[ll(' dC'Y~Hll CU~1q;:)r

(t

(•-..t;n!l) JíUi()l',

C \r'!TPLfl 1\'.

Art.. US. ll<tVN;'t n:~ <''·"flia In!:t:a~ os :ceguin!!'s t·onse!hos:
1."' Cong n~gt; ~:lo~
2.u f:Dll~t'~l~tU i'<'llU(!li.l:t'!),
:Lo C:Jas~.:Ih~> d1: 1li.'-.i~itd!r~:t •
.~\rf. lLL A r.tl::·-:r~,:::~··;·lll ":--C '·o:lq.Jor;í:
i.'' Í}u i'tqt}!i!a!!d~tn~.'~ ;1;, l ::-{-:!da 1.:!1Hto ~frr.:.:hlentr.
11
:;.

0f·S ii~!tt('~.

,·~.~·[)(L..: Jlru:·,~~:·(J:·.~..: ·rn~> r_i~-~ rr·:~~ n ~~-~ú>~
:~i" L I;; l ~ ,· ~~ ..: •

dr•

,\id!flíf Pl11

rna·

1\\E\TTlVO.

Art. l:ltl. F:nàtl !am!Jem

]l:u·t·~

dn

""n,r;:rr::r~ção,

semprt!

Ot'OilJill:tndanlr~ rt:l e•:t:nla n t'lllt'tll!!'l· cnnvenit'lllf', o.;
prnfe~::ores f'Xe<•ptn:Hl0-; 110 nnm .. rn fJ .. " dD :1rti;;o ant••cpd•·nto
quando se trntar de materi:~ relati,·:J ~~·~ ••nsino d:t,; atli:1~ t..le

f]llt:

dPsf'nho; os profcssnrps llo •:Hr,.;o prPpnr:Jtorin qu:md" "n
trat:1r tlu ohjrl'to rrlativo :'1 t'f't:Dla pn•p:n:1toria: t\ os lmtrnt:tores, SI' r.objt'l'to l'tir n•lati·;o :.1 iu,;trlll'l::·:n prati1·a.
Art. i:2l. (}; n·rwti1\111't'':, tllH[tl:ttll•• "'"'.<!1'1'111 t'.11],•ir:J::,
far?\o igualmente parti' tl~ con:~TI'(:·:";J,., 1'\I'Ppf.•l qtt:1JJd11 ,,,
trntar do provimento de lng.1l't'' dn JII:J<;i:::ni" ''IJII:riur.
•\rt. 122. O comcllw pconomi•:" ,;1• t'l>Ill!"'t :i :
L" lloeotnlll:ITHI:tnlt' rl:lt'.'l:ola 1'111!!'1 j•l'l''id"llli'.
~." llo ::!." rollltll:tHtlant•·.
::.• Do ajn1l~nt•• qu1~ ::t'n·ir:~ tlr· tl!t•:;oltr,•ir".
4. 0 lltl cvilllll:liltl:tdlt' •: i], C:;,·;d do lr:r!:dh ·,,, dt~ t'W:1:.
nhPiro~.

~."Do;; ··nmm~n:lant''' tl:!"
!t:ti:JIIi~o

ao
t)

n

(}n

l'tlfllí':lllhin,; l'fT·rti,·:J~ e ;:,\,lida~

:In r,n:-;,•nlll'i''""·

qaart!·l·Hii\~'l.rt• '~ 1:1\ :1.~-P1ll1', :t!ilhlS ;-;r'ln \'Ulo.

Art. L.::;. ~~ t'oll.'l'll!u tlt• tli.<t·iplin:~ ,,_. :·"n't·"':·,:
i "llo t'.>llll!ll!lill1aHtl: tla '''·l'tllC t'llllltl 1 l't"tdr•::t,•.
~:n Dn ~
eonui\:Jnd~IHIP.
..
0
:;.
!ltl t:Ollllti:Jn,J:1ni" d11 lt:t:.llli:\11 11t: f'!:':l'•i)Jt';rn·..

o

lf!. 0 De dou~; h~nt~ls, oa l'PlH'lÍ·!or"~; qnP (~>"~li\~flJ"lfP fí•;:yni1G
CiHltdr~s, ~nard:~t!a, p(ln··HJ, :! prl'l't~'!" ~~,.·i:~ d:L· ~;t'1ti:Inçõe\: e

antiguitlatks militan·~.
Art. l~·i. _:\' Cttn~:reg~,Ç~<l cnrnp~~~P, ~dé1:1 flo qnr7 ..;;c [1C'hJ
PS.IIl'<'>':tl1lelltl' t!t-ternlin:rdt• I'IIl olltr•<S :trli:!t'~:
i "t:onsnltar suhn: a parte 'cientitiea du e•:tahl'lr;cir~JPn:n.
~. • Propor a<t :~>IVerno :1s prn\·id1•ndns lli'I~Ps,arins para lJU•J
o prcsentn rc~~nl;-~tnelllo !Pnh:1 intt•ira exfleução.
::." ürg:mizar pro~:Tamtn:1s dr~nrnst:nldatios par:~ os concursos, r,xame,, ~~ p:tra o r,n~ino theorico " pratieo, extn~
llli1llllo as matcrias relativ:1s a t::Jd;~ nn1n das anl:•s.
r~.· Cla~~ific:~r anntwlmflnto os alnmnns qne concluimm o
rnrso, na crlnformid:Hin dos :trts. :17 e 180 tlestiJ regulamento.
~-"Fixar as enntliç(H-;s p:tra a expt,tlit;i'io de titulos tle haui·
li ta cão para o cnrso 1 1 1~ infantari:1 c t·.avallari:t, c tlB cartas
p;~r:~ os cursos snperiurc:;, c baeharel em tuathomaticas ~~
seicncbs physicas.
ti." Formai·, de ,.,onformidatlc com o :~rt. 1G3, a list:~ dos
alnmnr•s hahilitndos no lim de eatla :1111111 pam os cxalll(\6, c
dctr.rminnr, seg-nnrlo t•ste~ e :~s ma i~ pro\'as theoricas e praticas tios nlumnos :~ppru;·adoc-, os grúus de mert2cim1~Ulo de
cada um.
7." Fazer as propostns de lcn tes c rcpctillores, rl 'cn trc os
c:~ntliclatug que sr. mo~trarcm idoneos pnlo coneurso. ouservantlo as disposições tln prrsente rrg-nl:~mcnto.
8. o Dcsig-n:u os t:ompnnrJio5 provisorios, indicar os meios
de se organizarem definitivos, r mesmo propor ao governg
~ sna impressão c formular ::ts instruc~iJcs praticas ncccss~."'
ri:t!; p:1ra n cw',inn !'ôl'n[:tr.

ACT03 DO POLE!l

Art. 1~;;. A~ r~rtas tle tJile tr:lla o artig-o antrcrdr,nrr, c
cnjo moJeio será iu<lkadu tlll prtl'.!T:IIilllla, lev:1~ãn ;15 a~~i;;
natnra> tio "ttllllll<tlldallle !la L'st·.,tla, dtt St~r··tanu e tlu ll'nt:;
eatltelll':ttkn rnais anli~~o em dkt•tivu C)Wrcid<t tio magistl'rio. Alóm tias n-signatnras <Jue lit:alll de:;ignaL!a.;, o alunl!IO
tamhPm :1~si~nar:'1 :í tnarg·t·llt.
Os titnlos ti" habilitr~·ão st•riio snlJscriptus pelo secrC'tario e
:1s,:ignatlos ptdo comntantlantt'.
Art. 126. Ao conselho t~cr:;nomiro iHt~nmbe:
1." Aununi:ilrar não sú os fundus tlu rant:ho dos alumnos
•· ma i,; pr:u;:ts aqnaru·laolas ua I'St:ula, eomprl'h<'ntlitlo o batalhão ti<~ t'li!~<·nlwir"'· t'rliiiO t:tmlwrn o:; tlinheiros tlestinatlus
:i·; <ltllr:1s v;; riJas ti" t'llfrt·.
::L" Conhrt:i'l' do ;·~.\:I(Jo tlo eofrl' no lim t!l' !'~!la l!H'Z, f:JZrr
11:.; on:a!tWll\Os, Vt'ri!il~<tl' 11;; dtlt'lllllf'rtto~ th> dt·~lli'Zrl, t' t•SI:Jiit'-

h•!:\' os pr,lt'('Ssns intlispt·nsavt·i:; j>tll'·i ot•julgar tia sua woraJi d;llit• I' /t•L~·:l] itlatlt'.
;;_u l:on:~ttl\:11' .soltrt: lto1l11s os ohjt•;·tos t'Ollt't:rr.l'lllt'' ao maft·rial do ''"'" l11•lt"'i :n<'ll !o.
f_t..(l OrgauJz:1r :h iH~,\riH'f_.';;~ ..~ qut\ 111\v.·nl f'Oll~Litnir o rP~~:i··
l!Wn int~>r11•1 tia ~'''''da 11.< 1':'1 l<' t'<'llllt>ll:int.
Art. 1::!i. J\!,··m t111 :•i:ld:ln\<' ::t·rii<l ;·l<~vit·nlnrios 1lo rofrc
o liseal da r~woln t' o tl<l l·t:,l:tlll~lll tlt: t:ll:,.! ·nlit'iros.
Art. 12S. Os tlinht•i:·tls q<tt~ I i\'t'l'<'l!l tJ,• ;·ntrar para o c.o·
fn: da <!St'<tla Sl'l'iit< l't't!t'ltitlos l)l'io \ltt•:;onrPiro, jll·lo qunrtt'llllP><lr<~ ou Jl<ll' IJU:il<l ut·r <d'!ii!i:il :111 torizado ]leio t:<JIIIIIlanll:lnte.
Art. J2D. 0.-; 'altlos :mnu:l•'' dn ;·ofn: da rsrol:J pntlt•rão
~rr cntprt·~alln,; !la t'Oillpl';l •k livros, in:-;trnmentP:' t' l!ttli.'"
nbjectos dt: nlilithdt: ao<·nsino, IH'IIl t:OIIIO 1111 as5eio c llll'lliol':tlllento do t'S[:llil'lt!l'illli'lll•>, I' Tlil 111:\iS qttl) (I !;tJIIIIII:Illll:illlt~
1la ('.'I:Oi~ jll[g;lr l:Oil\'t'llit:Jilt•, Oll\'ÍdtJ O I'OllSl'IIJn lll'(lfltJIIIÍt:O.
Art. 130. E' da t··~ffiJH'\<'Il<'ia tlo t'<tll>t•llto tlt: di:;t:i!dina:
1." Consultar f;oltre o;; mt•io~ apropriatl"' para m:ntlt•r ;::.
polida geral, a onlcm inl"rna t' a m;,r;ilid;HI" du l'stabtdPcinH'ntrl.
2. o Tom:1r conhrcimPntn tl:is f:dl:~o< gr;l\'t•s rptc os alnmrws
nt:sta IJII::tlitladn <'ollll!W tl<'rt'lll.
Art. 131. Ni'ío p•>d•·r:i t<)ittar nss"ntn no t:nnst'lhn dn disriJllina o memhro qnn tivt:r d::tt!t> a p:tl'lt• ~H't'Ufõ3\llri:t, nt:m
JIH:smo o commantlnntt' t!:1 ,.,,·o la, IJU:lrlllo tlrllc partir a ordem para a furnt:l•:;-to d•> eunsf'!iw, sem referenda :í participaçãu firmada ptlf outrem.
Art. 132. Qnantlo o 1:onslllho tlP disciplina resolver que o
rlclicto dr que se trata, por saa f'l':wi<l:Hk, é da compl'tu!lt)i:'l
tios eonsellio~ de g·urrra nu tios trill!tnat:s civis, r;•nH:tterá ~w
govrrno as pr:~·ns da :wen:<:H:ãu t: o pruc<'s~o q ne tivrr corrid.t>
{JCI'lllltU O uito CO!lSt'llio, a limtle (jllt) lllllt':'lll() goVt'l'lltJ (0!llUnLIO enti'ío cunht:tilnento do fado, n·:;oJYa cumu jt{l:;ar
t:onvcniente.
Art. 133. Os conselhos se rr-unirão sempre que o comme~ntl~nte da escola o ordenar, ucvcullr>, tlara ~" rc~·JH'ctiva~

E\ECL:7J\(J.

(il

f.e;:sõ~~, srr todos os mcmhros avisG1los, prlo menos de _vrs·
pera, e iHform~úos, por csr:ripto ou YerlJahllentc•, do o!Jjc~etu
úa n:nn i~o.
.
Art. 131. Os conselhos oq.;aniz~:ruo um rcg-illH'IIIO mtcrno
para as ~uas scss<H;~, o cjual te:-~ d~"r c.!t:puis de :,ppruya•1o
}>elo govnrno.
.
.
Art. i;lii.O sc'tTl'lario da t'sr•c,Ja fUJH'CJOnara <'lll todos os
come lhos; tjlJando, poiúu, sc• tratar tle ulJjP~:to que _tire diga
rc~pt:ito, poderá o consf'llru nomear st'Crtltarw e~peewl, esco·
llrcndo·o d'cntrp, os seus mnlll;rus. O secretariO as:-1m no·
lllt:a<lo scrvirú súmnntr, Llnrantn aqw·lle impc•dinwntu.
Art. t:lli. As dt'liiH'rac;õt:S do eonsellw c<·onomit:o devem
confurrnnr-sP no qun fôr appii,·nv•·l, c:um as dbposr~õc•s do
n·gnlanwnto 'ap)ll'UVaúo velo Úet:J't•to ll. Hií\J U() (j Út: Outu·
hro de 18~iti.
Art. 1:li. As dclibrr:)('iJC~ tlos consc·lhos, rp1c contiverem
di~po8it;uPs pcmianPntns·· para o servic:o csrolar, não terão
elldto ~em a aJI]Il'uva~'iio do ministro da gu<~rra.

C.\ PI'lTLO V.
TE~!l'O

LECTH'O, ]JATnlC[LAS E }'1\EQVENCIA.

Tt'i!.'JIO

lct'liro.

Art. 138. A ::ll1nrtnra dns aulas trr:í Jug·ar no primeiro
dia Htil dt'pnis de (j r!t• .Jnn••irn, <' ~rn OH~r·namt•nt.n, qup, po·
rl<'l':í deixar ele ser no me~mo dia parn todas, se elfec:unrá a
G do llteZ de. St•t,~mliro.
Art. 13\J. A t'nngr<'g·:lt;iio na sua primeirn Sl's.<ão, que tPr;Í
lng·ar cm entla annn aut.c·s ela abertura d:1s aulas, org:miZ<li':Í
o programmn da dist.riiHliç~o do tempo leetivo, de• modo que,
ha1·e11do tra!Jallio tlr~ rn:1nliã r de tarciP, a pr:ilit'a acompanhe,
tanto qn:mto túr po.csivl'l, a tiH•nrii1, c de cuBformidaúe com
o prc·seu tP rt'gnla I!Jc•n to.
Art; 1/iO. A distribuição de q1w trat.:J o artigo antcc'ldcntc
tlcvcra ser r.~ita sob ao; SC(!"Llintt•s l>asc•s:
. 1. o Em cada aula :1 liçã~J dnrar:í pelo mrnos hora c meia.
Nestas mesmas t:tllHiil'oes tPr:í lugar o trahalhn n0s sala~ c
gabinntes de estudo;· a,; aulas de c!Pscnho, purém, funccio·
IWr~u duas horn,;, no n1inimo, em cada clia.
2. o Os intervallo~ para úeseanso dn uns e outros tra],Jalho$
nas aulas, salas ou gal.Jinetc& de •;stutlo, seiãu de dez a vinte

Juiuulo~.

ACI'OS HO 1'0111':1\
:;. o 4}.; i~\ereicio~ pl1ysito~ de esgrímn, UfUililr;ão, ~yrrtnns
ticn c nat::u;~io, o :1 instrnei.~fio pr~tíca das di\'crs:Jsannag durante o anuo lcctivo, nãll ~c prolong-arão por 111:Jis tlc duas

horas.
4e. o Os r'>:erdcios de topographia, marchns, trn hrdhos de
gur·rra, visiws a estabelecimentos militnres, o ontros que a
eongTcg-:u:ão juiP:ar conveninute que S•l faç·n11 rlnr:mte o
anno lecti~·o, porlr-rão ter lug;lf uwa Yrz JHII' semana, oeenp:nulo tr1tlo o dia.
ri." Os ll:'I:Pfl~icíos g-er::~es rnnwt;arão uo l!lf'Z dr~ :;dcmhrn,
logo dPpois do enccrranlimlll da,; :1ula-:, n tr~rnlinarão 1'111 20
ele Ontnl1ro, sendo o re~tu llestr\ !lli~Z ,. " rk :"iiJ\'r'tlllJro ile-;ti•
n:ulns p:1ra ex;; mes .

.\rt. IH. ll11 !." rl:: !Jr·t<'lrdil'" :1 '1. <Ir~ Jatii'Í!'" P:<tar:·l
<1lwrta ::1 itLiél' i 1'\:;tu !HI r:• :h m:1 tr ir· ttlas n:1 ~cnda r h da ,., ·
cuia.

:\rt. l'd. 0> c~nr!irhtns
ron1prchBnlliuu~ no art.

:í rll:r!ricnla,.que u:to r-stivrrr•m
n·<.:'Hianwnt.L•, :tpl'l"·"~ntar<l:•
licença do g-overno, c pruY:> r:. o uiío tr•r mais <ir: 2:;, nem
HIOlli)S tlc f(j llllliO~ t!1~ jd;l]t•. 0' 'fi!<~ :1 (Í\'Cff'lfll!l:tÍOI' alt; ':!.7

;:o rk<t"

S•~r adlllittid"~ ,,., jnstilit:nr•:m •·untat' rlon~
pr:lo menn~, tln Si• r v iço dr•et.i v o IIU exercilr> rHt na ;u·watla, e hot!l comport:llllütllo li:dlitu;\1.
Art. H3. As lieout;:as para :1< ru:rtrieula~, nos tPrnws da-;
tlhposir,õns llo pre>ente rr·;.;ula!tl•.•ntn, s~rã11 ronecJirlas cou·
forme aconseli1ar a Cr•HV•~ni;•Ju~ia do servit:o nos 1:nrpo>, ou
outras cin:um:;taucia;: rpw hem julg-ar o go,·erHn, as,;im conw
poderá e&tc manJar su,penrl<'r on nnnnllar a nwtrícul:1,
qnnndo convier ao serviÇ•) do w..:ercil•J ou á tliscípliaa e hoa

annos sti porlerão
anno~,

onl;~m

da p,;,·oia.
Art. iH. O~ candí<l:ltos :i

matrkul~, :;c não tiverem o cnrôo
da escola prepnratoría do nxereitn, pa~sarão por exame de
todas n' doutrinas ensinada" n;•ssa csml:t, cxecpto a pratica
!lo serviço militar, scntlo o prr)l:~~:-o para tacs exames reg·nlarlo pela eongrcgação, tl<~ eonfor111hhuln com o di8posto no
art. i~\L Se, port\ru, aprcsentamm a rarta de bacharel pel1•
collegio <le Peuro H. on certificados authentieos de approvaçõcs obtidas em qualrpwr rias raenltlades de <li rei to c medicina
do lmpcrio, na inspPetoria ~~·r~ I !la instrurção pnhliea, on
nas eormnissões l'rov in ~ines t!e qnc trata o decreto n. 5!~20 do
2 de Outubro tlc 1Hi;l, nos prt\paratorins neee,sariosá matri:~nla, serão dispen~nilos rt" fazr·l·o; St\IHln, em torto o caso.
olwi~att11s a prr·~;t~r IP por·nh 111ilit;q· o r';:tllll'. (h: tn;tlh•lnl;l·

t il':.l ~.

Art. H:J. Os rnlll.lirl;ltos á mntrieula t'l'!'ão inspr'ccionnrlos
tlr• ~anrle, !', easo soll'ram dr~ uwlr•stias f'ltlltag-ius;r.~. ou dn
tlglllll ddt~ito physil'o oll enfr·rlllitladn qtw os inlialrilitr~ para

prolissiio militar, não s<~riiu :Himittidos.
Art. HG. As matrieulas ~crão l'>eriptnrarlas rm livro espt•cial rnt>rir:Hlo pelo con11nanrlantü da esr:ula; devendo nos
rr'speetivos tef!ll(IS u:-sigttar o ~t·r:rctario P o rnutrieulado.
Art. 147. Os :~lnmnos qtw p:r.'Sai'IHil dn nllt anuo para o
O\l!.ru não Jll'f•t·isairl rlt: 11nro tcrrriiJ dt: Jll;rtr!l'ul:t, has(aUtlll
Ulll:t tll'::lara~:iio a~~ignada pdu s•.·r:rda rio.
O alumuo lflltl (H:riler ntn IIII'SIIIO anuo duas V1:zcs, por
faltas, por ter sido reprovado, ou porqur·rkixe dr: fazer exa·
lllC, uiio poder:í ser uwis arl111iltido á IJJatrit:ub ru::<sr: Jlii'SIIIO
.t

:111110.

Art. HS. llt'pois <lr) r•nr~erranwnto das matrieula,, nin·
guen, puder;Í rnais sr·r admittido st~niio dentro tio prazo de
vinte !lias, r: f'lllll (JPI'IIli,;siio e::peeial !lu governo, apresenLaJI!IO perante el!e utotivos jttstos .
. Art. ~'k!l. Aus alnmuos, qur··r ••Hidar,;, r[liér prar:as tlc prct,
I' ;.;raturta a HW\l'lt:ltla em q<talljtier ::11nr~ dot,; t'ill'.'"·' tia t'S·
r:ula .

..\rt. t:iO. 0,;
"lnt~di:tto:-:,

r'rlllllllat~<l:rnfr•s

da::

•'Oiilil:tltlti:t·: n11 ·"'l!S

irn·

;wto da:-; f1Jr!flatu (';::~, a11t~ ~; tL·. t'rJ[:Iel:ar I' de·
·pois dr: ennduido qnalqu•·r ir:d~:ti!Jn, trllli:Jr:to r1 p"nto d11s
<tflllrlllOS, C I) i:OIIJIIIUIIil'ar:irt iill lt!Jii'Íal rlt: dia :Í I':'CUI;J p;tra
1111

Iins t•rmvr•nientt·s.
Art. 1:51. ,\u a!uuJnn rpv• tlt·ixar "" r·omparr•n•r a llllla oa
ma i:, aul:rs, il r:uJa rrr:rplt:!ll:i:J '''.ia olJ! ic':flltt I' i li 111d l!ltc:illiO
dia, :-:•~ roulül'á :,ÚfliC'll[i\ 11111a falia rH'.-,:--1' di 1.
!\1'1. );j::), A justilir·ar)io da ..; f;dta:; r'ollllllf'tli:];:s prlo-;
alUIIIIlt•:' atr·· n Jirn do llll'Z r],; :-:,•tr'illl!l'tr dr;·,·r·r:·J t:·r lit"ar lllf'.ll"aluJI'Iltr: pr:r:rutr: o cotlllllatJil:rntr•. da r'."l''d:t d:•utrr;d!·;; ,;riIJJI'ir<~<r.ilo dias do llii'Z ''''t:UIIltt•, ,qlvo '' r·a'" dt; ilulwdio~

!:rntt·.
.
fr'11' >l!!ii'I'ÍIII' :t
trinta, ainda IJlW todos J[a: tPIIiJ:t!ll Sid<J !tl:tl'l'õidll.' [tlll' fa[t;r-;
justitkadas, jwrt!r:r:'t o anuo; c o r:mntuanrlcllltt·, t!r•puis dr~
wand;ll' l<ill(,'ar esta nota no livro re:.:pr'<'!Í\'(1, f;Ji.f!-lia n·tllllu•r-:.:n ao r·11rpo, parlit·.ipandu lo~o a11 ~'"\'r•rtlrl. :'·[:t srlllllll:t
dn,; pontos ;it'ima, o-; da;; falt;Js i'<lllllllt'itid;t-: '''111 r':tlb:r, !li!
n·J·.' ilJ...;t~O·.·:Jd~~:-:~ ~·-~I :l11 •:~tnla~l··..., L:'tttllt ~~~~l··lidlj tr1·.-..; ~·.J.LI ttlu.
IJI•·IIlOI<•gitilllll, :t jllÍI'.II

do

llll'SIIIIJ t'PIII!II:lll

Art. Hi:J. O allllllllll, r·ttjo

llllllll'l'il

r.l••

fliill[ll:i

CAPITlLO V!.

Art. I:i'L 0,; alnmnt:s qttr, tiv,·r<·:n ::;,:•:·'·'·:::··~·,.,, pi<'n:::, rrn
as tluutriua~d:• dull' antttJ' •!:,, ..,,.,,1:1 ;:;i!ti\11'. itH·Iu<il·:~
d .. s.~nliü, e ohtivPrl)m nos 1':-><·JTt<·i,,:; pr:ili::t<s n•:l"' quq 1'!11'·
toda~

1'1'Spoudêill1 tnmbent ú appr'''''":c~" pl,·:':l, ;-;<·r:l••. ,,,.~tt:l.lo a
onlen1 Ue tncr~~ein1ent!J u :1ttt'!l1!endu~s ~ ~~ di...;t~~•:--i!.:üo i!o art.
HiG, despa:;il:nlos lllt"tn·c;s-nlu:nn<h.
Art. H;G. Potleri'ío sP.I' Clllllirniiu\u< nn po,;tn clt! :llfPl'<''' p::ra
inl'antaria ou eavallaria "' :dft•l'<'-l-:tllt::l'I<IS qut•, t'llt:l·l:li:tdo
o tu r~~~ dP:o-:L:Js anna~, liVPl'l't~l ~·otll in1<:t~ il~rnnna~:lli'~ u:n nnnu
de <'11',·:·tivo e>.<:rd::." th'·' l'i!-!J~<·t·.: j,.,,., ''i'i'ji<J;-;; 1•. uo l'"''o :J,.
:1." kllt•nte p:1ra a ilrtilliaria lu:J:,, <•s alf,.n·;-;·;dllnllto:: qtl<' "''
llf1Sl i rw rc111 ús a l'IIIIIS "': j,. n ti li<· as. f:,~" 'In:· t:!Jlll'i !li !'i! til o :·:ti'>'IJ
tln artil!:aria t! sati:<tizen·tll au,; rt"JIIt'tl"" tia ]l'i <I" prur11o·
t:iks du <'\:l)l'!'Ílo.

·Art. Hiii. Ontllllf'I''l <le a!f""'~'-:d!!itl!lll' '"'1':'1 !i:11ita<lo por
:t<"lo do gtJv,·rru, qm• o pod•·rá :di<·rat' <Jil:t!l<!o '"' cin:Ltl!lstantia~ e COllVPHieBI'LtS do ~C1'\i1;o a:--::-.illl o t•\i~~;t'PfH.
Art. J.:>i. Tudo qunnto ;\:·i ma;;:· e\i;.:·,l partl a Hornr:H:~o 0
roHflrm::çã<> !los :tlt'en·s·:liuulll"'' não us IJl't'.itH!io:a para ;.::•retn Jll'lltll'JVido;.: l:()tllll pra<..·as do ['l'l'l, "" TH'sta qual iil:ltli!
reunir~:m todas as l'ondi:;G,•s qtll' a ki :k Jil'lllilll~t"'" mar::a
{IlHa O ;t('.t"(',;SII Utl [II'ÍIIll'ÍI'\l JIU<tu.
Art. l:i~. Os a ll'eres-a ltt m ll<~s, d:•pois llt• ('Oll firma tl O!', ::untarão a antin:ui:l:Hl!J tle nflidal d<·stk a data da l!Olll<'<i':ãu para
iliJLtelle po~to.

TI1TLO Y.

C.\I'ITrLO I.
lcXAm:s ESPECI.U:s.

Art. i:i:). o, oxamrs dns l':mdidatos ü mntrirnla :J,, 1."
;111no, nas nwtt~rias p.xi~ida~ t'tliUo prPparator·i(~:;, :-:c:·:}11 ft\itn:-;
JWl'<t\1\t' nrna cotnmis:.:ãn t~tllllpostll di! tlllltu.; l<·nt<'.", n'pf!ti<l:~r,,~ e p~·ofessurc~, ~oh~ pn·:-:~~li·rwia do qnr f\q· tllai,; :~ntigo,
·itr~Ult:t .. :. {t'l'"'nt 11s rn~~t(')"L'=-~ d:!: 'r·::>· ...:~: _.;. ··: ·t::":-:, ~~ir:~J~r.:~!·,

n; ll1o'!lliii'P'' t1.1 t'i1lllllli,c<i•• n tr:Jh~lliot•nlr,• si, d1• ':nrtr• qll••

o

dn t•\:lm•' r•nt r:11la J'l'i'Jl .ratPrin ·"·j:1 :tllliil'llll·
por d1liiS d't'llll'l' l'fJpc;, l'lllll ~S lllllilS O :1 ·ftl, li'Jli'<'St'll·
t~tÍ\'iiS da Í•lntJPidndr• I'PiatiY:I tlo..: r~n:lid:1tn:. Ct~ll•'lnid"'
l'l'>·llllatlo

cad11

OS f•\rtiiH'S. ~I ('fllilfliÍ:~":ÍO,

!enrJo

fH'('.~t'll!l'S ;l~: !j~:.ta.-.:

p:tl'('i:lí'~

ron1 as dit:1s Jllll:ls, forrn:Jr:i trma li.st:l i-:'1'1':11 """ caudidato-;

por nnlt~lll dn Illl'i'I'I'Í!Ilt'lll.n, tntn:ntd"·S·I' t•onw t'\!Jl'f•ss~o da
idont'idndn dr, t'~Li:l lllll f!PSI~ 0JrPI'ii(ln, O li'l'lllO llll'din nrifhlllt~tir'O dos nnnl,.ros tJlll' a n•prc;:,•ntarnn~.'i li<tas p~rrin•·s,
r~ sondo t•xcluirlns dn fist~ i-:'''l':d ns lf\11' I Í\'1'1'1'111 a rl:lsslfir'ar::io
- O - l'llliJ nn !tprrr elos pn·p:1 r:1 t'lri• ,;;. ~;,•rã•J !'I 'i' ttl::d•JS :q.>ln~
Jlara 11 matrknln 1111 p':r~nla llli!it;Jr tnr:(l..: "" '':J:Hiidat:Js qil''
na Ji:.:;ta ~~·era I ('I)JTf 1 .~nlllldt·!'Pill i~ indi··~~··i'i ": rn;ti~ :dl;!s, . ~r~~
~l'l' prct~nchidn o nlÍillr'r•J f:\adr1 JH\lr) ;~t·,,·,q·J:·~, f:'it:l :t d~~
dner::'ío r!0s qne j:í t•sth-·'l'•'r:l :'Jlll''''.-:11!·1·' !"'"' ,..".'''" pi'''Pilraturin. ~'u t':lsn defW!'Ilf'J'fll' i~ti\·id:l ::olli'l' 1\ollJ.··~ na 1tt:1i."' c:tnt]j,J~tns i:.;1tnil11":ll•• rpr:dilir·8d"'· li",'~n pr·Pi"l' •JI!:ia, a jnit.n
do 1'11/Jlill~ntlante d.1 r:.<r·•lf:l :r qllr'lll "pro 'ld• li!•· tl11 1'•1llilti;.,_
;;ã•1 tlt• I'X:1111:·s :lpl'i'.'•'IJtar:'• l11d11'i 1•;; t1 :d11d!t"'': J .'' ''' :ill!ilr' d"'i
1\flif'i:ll'S f• Ir(~ ~li\riiS do •'~d'rt'i!O P :tl"ll~:td:t: ':!.",

Ill:tdnc;; :Ln, ns

dtt~i pl':l(:(l~

t·"

d!l.'; l'r•r,,r ..

dt• jlr.·t.

().; l':illr!itf:I\IF ,,•.l'i!•J illilltif\idll·..; ~I•S 1'\~1111'~ Jil'<f'i11'.1flrl Í•>c,
:1pr1'SI'Htantln :10 Tll'''~id1~1ll1' da l'í'.>::[t!'t'liv;t ,·,\~llnli's;·H). UIJ

pr;;zo en!npPt!'l!tt•, o IIPt~~~~,ari~~ dt'~it:u·ll~~ d11 ~·nl~!Jll;,Jid:tJJ!t~
c..-w~d:-1. ~~~·or;lJI:illh;HitJ dn:-; d~,t·ílJH('nto;;; .lt! ;f ill~'Dt!\·d" da
id:11le r das detuai,; r·in·utnsl~l!li'Í 1s t•.\i~~ir!;;.< 1•:>1:1 :1 Ht:JtriJ

tJa

rula.

Art. Ji.ii). Illí·or;í n0 ,J,'rur.'o ,]o nnno lr:li,·•r, pnr ,Jn:'" YP•
zrs, na~ t:·p1rc:rs IJIW a e"n;.:n·;.:·;l\':lu m:Jrt':lr, ••x:tlll•'' parr·i~··s
dP. (';td:t 1·adeirr~, JH'r:lntt~ ('t'!lllni~~{J:·~ dt· tr1·.~ JHt.'ll1Lt'•l:-:; ~~:~~
tjltn<'S Lll'ãll p:utr: t!S l1'llli'S e r~·pr•tidrrrr•;: r,·,'f\''''!irns.
As provas s•·rJ•l t'SI'l'ipt:J<, r ns pont•r' p.,, .. , ell:•:: !Í!'iitl"s :í
f'nrtc~ na t!ll'."rna Ol't•,a~iât>, 11~0 ~f~ }Jildt~lt:io l':•t·nrrcr :1 I ivrt1s
on npontanll'lllos. A.; rwt:•S qtE' ''·' ;tliililll"s nb!i\'l'l'Pllllli·>IPS
(~~nnH~s :.;t'l'ão apr1)sentadas ü ('.ontrni~·.:::~·• í'\:11ninadura itll-l
exa111cs tiuars, a liln dr. 1:<•·lart'l'l'fl'lll u '''ll jni?.'l.
Art. 1Gl. 1'01ra n;; alnrnans rl•• L" nnn", '·r:í f.'it.n n prirnrirr• P\:JlllC parcial lo;::o depois d,~ t1:rmi;1at!o n t''tnr!u t 1a
:d,!;e-lira; c o' <JlltJ nnll•• forerll inilahilitariu.·: n:l'l l•ll.i•'l·~o l''ffl·
tinuar 11a fre:Jucnria dn8 aulas do nlr:;l:l•J :tiJ:tl(, e l'•'V•'l'·
!Pri'tll n sr•rts 1:orpns.
Art. Hi2. O :::·ovr:rno, nnddn d r•onc;r.·:"1~1", p(i 1.·r·:'1 f'llllr·•·rt.-r p:rr 11111:1 vez !-Úilll'rtt••, 111a.~ rlrpoi:-' d" l'<li:tpl•·l"" 1'11 r·· O
tJ,: artilktri·1, nnvn rxnnw ao alntnno fil!i', l::,l~,.nrlt• ·-ir!•· :•pJll'o\·arJo i'tlnpiP,IItrntr: Ptll 11m dns r\,111"'", !i•., :· • !,;;d, ''!'·
[ll'IIYil('i'l'l !>11'11:1 1'111 IOi)O,; o;: Ollfl'trS, JC,·,:·:I :',·!r
l•llii:Jr{tt'LIIt'onsid••r:H;~o rr·qn.·rir::•·nt" :;!:·ttlil.

i ;,'r· l;~Jil
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Art. 1Ci3. Eneerrnllas as aulas, t1·rá lugar immediatamentc
a llabiliWI,'ão óeflnillV3 úos alnlunos para os exames fin;.~e5,
e I•UIJii~ar-•c-ha a rd:•çiio dos mesiuos na ordem em 11ue dcYem

compare1~er

p<Ha tirar ponto.

,\rt. 16L 1\Pnnida a

eon~l'l!;i<~<;ilo

no 1lia drsignado pPlo

eomaw11tlaute da I'SI~<da, t':Jila !cnt;o, 011 o repetidor quo suas
vezes fizer, a(H't•sentar{l o prog·ra1anta dos !JOI\tus para os
n:amrs ua respL•etiva t:adeira; e a mesma <:ongrcg:>ç1ío orga-

uízar:í o programma definitivo para os •.~xamt''• ôegundo o
tJ 1w ~··· aeha pres~rípto e fôr tleterwiuado pelo governo na
t·.uufurmitlallt~ tJpste I'l•gulaillC!lto.
Art. JG:i. O I;Ollllliaiiiiantl.', n;.~ mesma orcasião em qun se
o r I.': a n iza r o prngra nmw dos ponto~, ttnmea r á as eom m i~>'Ões
n:a1niuadol!':ts t' d~>kl'liiÍll:1r:i a ordl'l!l qtw se deverá seguir
Hll> cX:lll:es das tli\":'1'..::~> :mia,; utt ,·:·lllt'Ír:ts.
A l'lllllllli:;,;i'ío L:xa 111 inaJnra J:1s duutrin~1s de cada :mla m
rornpor;\ t.k tre,; Ili•~IIIiJro;;, al(·,n <lo prcsitll•ntf', sendo um
t!l'ilt·:', "t'!llpre que f\1r po ...:,ivd, o respel'tivo lente, ou orepl'li.Jor qlW suas vezes fizer. A eominiss::io ~crá presidida
p1•!u l~tHilllíiii!llaule, 11 qual, p:1ra conq:letar as 1ucsmas comflli.,,õ,•;;:, poderú noHwar ns pr"fes ...:ores qne julgar mais ido11•'"''• ,, llt•m :1s,irn, qunndo u st•rviço o exig·ir, <!!'legar :1 pre·
:·id,·ncia au :!." eomruauu:lllte 11u ao lente uwisantigoi.Jlll cxcrei<·i(J.

A l'ntnmi:-:;;iln po•l,'r.Í fnrwl'i•111ar :;ú 1:om tlous meml1rns,
;d,:•:ll do pr.•,:idt·nl:•, q11:,ndn n:n do•lks lúr o Jeutt~ da earleira.
Oll o J'('P''!irlor (illt' sua~ \-t~Zt'S

tiz('f.

,\rt. lli'i. T<Hius "' :.illlllllh•s li" eada aula tlever:ío f<lZer a

fH'II\':t n,;erip1<1 ''li! nm f111·5:!w di:J ,_. ~uhre puntJ tirado nessa
twta~:iãu: as qUt'~JíÔ!·:-: ~(·r~n c1:~ ntt::-;rna~ para lo1!o~, eu t<I/Hpo
,·,nu:o:di,Jo para n·~"l\'<'1-n~ n:i"
úe tres !Jor~s. ;'~iiu
J)llokr:ío rc.:urr .. r a li1·n•" o11 nol:•~.

,.x,···derá

,\rt. H\7. ,\ prova "r:d p:1ra a nwsma turma uc cxnmes
ter:í lug-ar pdü menos !l8 horas tlepoi~ da prova cseripta, c
~trá rog-ul:1da pelo ]H'og-r:nnma rrne o governo approvar, lleJloí,; tle unvida a l'lllt(:T<'~·ariin. Sempn: qne fôr po~úvel, a
eol!ttnis,;ãu •J'>-::1111 inatlora ::;erú a ;ne~llla para as IH·ovas dos
t•xuud:wnrJos d•· \I !lia Hti·,;nw nula.
Art. lüH. :-.;,, lim do:; ''\a'lli):< oraes Ul) cada 1lb, a commisSflll t•XA!llinntlora ur:.;·:.nizMú uma ibta, que ,;r.ra rubrit:ada
pur tmlos o~ s ·u~ IIII'IIJ!Iro,, na tjnal ~e ment·iollal'Ü o juizo
,;obre th exame.-; di•,•t• di:,, l'lllfll'l'C::II!1Llo·:;c para Í%0 urna
:;Pri.: dn llllllli'l'o,; !'I'['!'I'"•'IIUiliY"~ 1lq '-'T:1o tl1~ mcred!lll'tl\~•
ü'" ..:\:•Brinartd•··'.

j(\hlll\'l).

1)i

Art. IG!l. O alnmno 'Jllf' snh qnal![ncr prrtcx!o nt'gnr->e a
n,;punilPr nalgum !los examina,lor,•s ter~1 a nota-O.
Art. 170. O alnmno qnr, ter11lo tiradn o p11nt", nãn compareecr aos exames, eonsirlt)rar-st)·h~ reprovado, salvo ilu}l('(iimrnto justilie.adn perant!' O COilllllalltlanlt), flUü !l!Jd!'f<Í
conceder-lhe permissão para tirar novo ponto.
Art. 1.71. Terminados o~ cx.anws coneernt~llt!'s a eaila mnteria, a commissão nspectivn, tt~ndu anteriormeutn e:•aminado as provas escriptas, em uma ou 111ais sessões, atl•·ntlido á,;
notas tomadas sobre as prov:1s <Jrne,, r. ouTitlo o kntt• 011 revetidor que tiver re~itlo a catleirn, sollrc as notas rc!atil';ts
aos exames parciacs c conta tio ann", procederá a Ulll:l primeira votação pornscrutinin secrr:to para decidir,,. o ;dunwo
deve, ou niio, Sl'r approvatlo. N•; ca'" allirm;Jti\'n, pro,.,.f!,:r:í
ig-nnlmcnte por cscrutinin Sl'l~reto :í st.:gnJllla vot:,~ãu, pnra
dncidir da qualiuade da approvaçãn, sendo e:; ta plena su lwnver maioria de votos, e simples nu caso euntrario c no de
empate.
~e o nlumno obtiver a totalidade de rspherao; brancas nas
duas primeiras vota~õe~, prot~cder-se-lw á tr.rcl'irn, c se ainda
IH'sta obtiver todas as esphcras 1Jranc·1s, terá u nota de np}lrovado eom d istineção na rcspcetiva nula ou cadeira.
Art. 172. Em aeto successivo a eornrnissão fará a t~lassi!i
caçiio, por ordem de mercC'imrntn, rlns alurnnus tJUC tiVt'rerH
ohti1lo rgnal approv;H,:ão, eomllinnmlo as n:spcctivas not~s dos
exames orae~, eseriptos e pan·iat•s, com a ronta rio am!n, de
mudo que o merecimento relativo seja reprtJsentailo por gr;íos
do 1 a 5 para os approvadns simplesmente~~ dn li a !l para os
approvados plenamente. Os <~pprovados com distinr:~i!o terão
o gráo 10.
Art. 173. A commissão julgadora dos trabalhos de desn ..
nho será comJYJsta dos prof()ssorrs c ~djnntos r•m w,;yrJ:icio.
Esta commissão classifit:ará os alurnnos á Yi~ta 1lr1s trabalhos
authrnticos de cada um, c ~la argui~ilo que lhe fizt•r, se julgar
nece~~aria.

A cla>sifkaçãn snrá tamhern ft'Íta por numeros de O a HJ.
Art. 174. Do resultado dos exaures dr k·dus o;; alrrlllllllS da
mesma aula lavrar-Sú·ha termo especial, assignado pela eorn·
mil'são exami:wdora e pelo ~ecrctario da !'scola. Uestt~ termo
farú o mesmo secretario um cxtracto authentico que serú pu!J!icado.
Art. i7t:i. Concluído o julgamento de todos os rxa mes thco ..
ricos, reunir-se-ha a congregação, a fim de organiwr o programma para os exercidos geracs c exames pratices. A commissão para esses exames se comporá de todos os instructores
:;;oba presidcncia do commandante, ou de quem fôr por elle
dcsi~nado d'entre os instrnctorcs c otnciacs empregados na
escola. Os examinandos serão arguidos por tempo que não
exceda de meia hora em cada doutrina pratiea correspondente ás suas armas pelo instructor respectivo c por outro
membro da commissão.
Quando o numnro de cxnminanrlos exceder de seis, n a·r~ui~:lo poderá ser feita em commum. O n;sultado do exmnf.l.
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em cada matería pratica seril anlhentícndo p')fos exnmínaúores arguentes e pülo presidente eom as not01s de O a l.O, r e·
]Jfesentativ;ts da illoneidath~ relativa do:; examinanuos, se·
gundo a arma a que pertew:erem. Tennmadus os ex:nnes, a
eommis<ío, lt~IHiu presentes as listas p:Heiaes com as dita,;
nuta:;, formará listas geraes dos aiLunrw~ da lllC'Sillll arnw, por
onlnu de llle!'t'rÍil!nlllo, toruaado-:;c eunw expressãn da idoIwida<le de eat!a um rlr·lle~ nesta ar•nra(.'ão o termo médio arithnwtko rins rtllllll'l"u:; que a reprt:st•ntam nas lista~ pareiaes,
t· st•ntlo exduítlo-: da lista geral, c1 110 inhabilitado~;, tJS rtuu
tiverem a dtts,;ilir:;.t~·:io- {)- <!lll lfn:tllJIWl" dos exarlii'S p:.~r
ei3e~. Serão habilitados rolllllistinn;;,,J nus ~~xt:reieios pral.it•os
da rcspeelíva arma os alumnos flUe obtiverem a el:lssílieaç:itJ
do gráo 10 em tw!os o;; exame~ pGrciae~; com approvai;iio
pl\'na os que of!ti>'erem a elas>ilk:H:iio ue ü a !.1, e curn a(IJlfov:u;:iu ~írnple~ o; clas.;ificath~ di) 1 a ri.
JHt. 17G. 0.; alnrauus lfllt·, por !llutívo justilh::HlO per:mte
o eomrnant.l:.111tc, dl'ixarcmrlt' faZl'r exame em tl'mpo JH"I!IIl"io,
pctdoriio Slll" :Hlwittidos a tirar puutD ua r!poea t.los exal!lt)S prelnratorius (':,ra a lllatricula.
Art. !77. 0.; nlurunos rp1e. drpoi' de eonelnirrm na rsr,ola
militar os ostntlns Jll"llprius de ~na :trnw, Jk:Jft)IJI inha!tilitaflos no,; cxallles pratii,OS rcsp,)t:tivo,;, po:lr;rito eontinuar cum
permi~:;ão t.lo goverw', r; 'iO!J propoc;ta da t:on:.;reg-aç:lo, a pr;:tiear por mai,; seis nwzes, a fim d<•, mecliante Huvo exarno,
Jlllt!:·rern ser eousíderatlus t:omu tendo eompletado o re~pec
tivo cur,;o.
Art. lío. 0:-: alllnmos que forern duas vezes inhalJilitat.los
IJn,_ exercit:io~ da t•st:ol~ 111ili!ar, súno li111 dn trr•s nwzcs, contados <la ultitna inlwlJLittll:: ;,, putleriiu S·~r aJwitti<los <lO exaJ:w pni!ÍI:o <k stla' ann:1s 1111 corpo,, n <le tpw tr:1t:1 o re:.;ul:tmuH1o da ki di~ prollll:<:'"'' do l'Xl'rdto, e se forem :timla
iahalJiiit:•l[,,s 11ii·• ~n:lu aL!JHittido:; a nuyo exawe senão rlepuis
de Ulll ::Bnu.

An. 17:!. <:(lnsi•],'I":Jr.,,,_!J:1 er,mo inlw!Jilitadu para o exa1111~
Jll:lti<::lll :d:iltllli> qtJ•• i'"r Ldtas nas aulas tlu·oricas houn·t·
wr<IidD u ;•!lllll, a,.,im t'I!JIU u qut~ tiver oit.lu em tjualrJuer

d('!Lis

l't'ftl'll\':!l,d.

Art. P~o .\a" !"'ll:r;:;,, sr~r proposlttS p~r;J a arma 1le artilli:lri:t o,; :dU.lilllu:< <Jll': li< h <:>.<tll!i'S d" todas as úontriuas úas
radeira:> dus du11s prlliii'Íru.; annus da e~eola ndlitar ohtí"\'t'rem mais d" Ül1:1s :qtpr<,Y<l(l'"' :;itnplt•s, nos i}W: tiverelll
t•:;(.:t lilt':'.JII:l apjti"UVat.ê:·l() !tOS t!XI~I't·icii.IS j>J";llit'IIS.

Sti (lt•tlerão s.:r prupustus partt (•stut.lar o rurso úo t•stadu
lll<tiur ns allltilllos <juc crliaple!an)lll o <:urs" tle artillJ:~ria
<·um approv<.~ç!w,, plt~rws em tod01s as doutrinas <las c;~~eíras
dus tres annus dc:.;t<: 1:urso e tiverc111 akt11 úi:iso a mesma
approva~·~u nus exercit:ir,s pratieos.
Sú poúerãu ser propu:>lus para estudar ongnnharia milit1r
os 'Jllt', teuúu couclu i1l'' o eursrJ tio estado maior rle L" d<Jsse,
o!Jtlrerelll a ppro\ :11:\:w:; plenas em totb~ a,; ti ou trinos qne lwuYcn.:mt:StLLÜc<.ltu u;t r:'cola lllililc'r, e o ~~r<Í.'i t:orre::;pont.lcuLe a
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es:;a;; approvações em desenho e o~ trabalhos pratieos pruprio,; da rng-enharia.
Aos militares da L" classe do exercito é expressamente prohibida a concessão de licença para estudarem engenharia
civil na e~cola central.
E' ig-ualmentl\ prohihida aos militares que não forem ma·
triculados a concessão de licença para prestar exame de
qualquer ma teria do curso superior desta escola.

CAPIT CLO lll.
NO~IEAÇÃO DO PESSO.\L

DA Amll~lSTllA~:Ão

E DO E:'<SlNO.

Art. 181. A nonwa(:ão do cornmandante e a do 2." commandante sr·rão feitas por rlecreto; as dos mais empregados
por purtaria lio ministerio da guerra, cxeeptuanLio os pre·
paradorcs·couservadorcs e os guardas, f)Ue serão nomeados
}JPio t·omnwiHiantn da pseola.
Para a nomeação dus preparadorrs-conservadores precederá propo>ta <lo respectivo leutt~, d'entrc os pretendentl'S
que prceneherem as eondit;ões t:xi~-:idas pela congregação. Os
guardas serão dn livre uomea~·ão do commandanw, que tamlJcm podPrá demittil-os, quando eonviur ao serviço.
Art. 182. As nomeações dos lentes, repeti LI ore,;, professores
e adjuntos das di!Tt·rentes aulas serão feitas tollas por decreto
e mediante concurso.

CAPITl'LO IV.
CONCUHSO

PAHA

OS

LUGAHES

DO MAGISTERIO.

Art. 183. Para o preenchimento dn~ vng-as rle lr•ntes ou
haverá concur~o entre os reperidore~ oa adjuntos
da t)seol<t, prHkndo t:tJnbum eonrorrer qnac•,.:qut·r indivillnns
que préviamente tf'nham :;atisfdto ;is contli<J>''" da in~::rip1;ão
para o concurso ús va~·:t~ tle rqtelitlor 011 atljtlllliJ, t: qw: :11,;111
disto trnham si<lo ltabilitatlos pela congTt>g·:tc;âo, em tot.las as
provas qn1• para ellc se exi:~irern.
O concurso para a vaga lio lente da 2." r:ulcira do 2. 0 annu
será espedal c regulado [JOr progralllmas approvados pelo
governo.
Art. 18~. Só pod~>rão inscrPvcr·sn para o commrso ás vagas
de repPtidor os iudividuos qnr apresPntan·rn:
· ·; ·. ·,: ·
l." Certidfit.> de approvaçocs plenas ern todas as doutrinas
'I ue ~e en~inam na cs,_·ola.
profr\~sores
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2. o Fé de officio e licença do governo.

Art. 185. Sr.í podorá insurevr-r-sc para o concurso ás vag:ts
de adjunto o intlivillull !Jil'l, al1:rn rle s1~r maior, trnha habi·
litaçõ1~S c:;pcciues, Sllja eilladão IJra,;ildro c apresente folha
corrida ou fé de offieio, e I Íl'1'nça do g-overno.
Art. 186. A inscripçãü para o cnnllUI'so ás vagas de lente,
professor, repetidor e adjunto ser;i :11Jerta na srurctaria da
escola em o prazo de oito dia,;, contados da rect'pção dn ordem
do governo, fazcndo·SD pulllil~;·.t· pr11· mlitaes c pela imprensa
qu:1es as vagas que têm dcs()r provi1la,, o prazo marc~do para
a inscripção dos candiduto~, que não será menor de f(twtro
mczcs, c os artigos regulamentare;; relntivos ás habilitações.
Art. 187. No primeiro dia util, que ~c seguir áquelle em
que terminar o prazo da inscripçãn, rcunir-se-ba a co:,gregação para julgar sohre a admissão dos candidatos ao concurso, c organizar a relação dos que forem julgados hahili·
ta dos.
Art. 188. Havendo canrlidntos que, em virtude do disposto
neste rr,gnlamcnto e nos progTnmmas de eoncllrso, tenham
de habilitar-se por meio de provas ou cxanws prt;l'ios perante
a escola para serem a1lmittitlos a concurso, a congregação
designará o dia em que essas provas devam ter lugar e nomeará a com missão ou conHnissõi~S pnra examinar :>s candi·
da tos. O exame constará dn duas provas, uma oral, que será
vaga, e versará sohre genPralidadcs, e outra escripta sobre
ponto tirado á sorte na mesma occasião.
A approvação em todos os exames habilita o candidato
para o concurso.
Art. 189. O candidato reprovado em qualqtwr dos actos
de habilitaçã0 não poilerá ser admittiuo ao mesmo concnrso,
ainda rJUC apresente depois Qtl3lrJuer titulo ou documento,
que o pudesse ter dispens~H]O desse a e to.
Art. HJO. O candidato que, Si'lll ('.ausa just.ifi1~:1da, ddxar
de compnrecer a um aeto de haliilitaçãn, ou t{llll faltar a
qualquer prova tlo r.oueurso, ~erá !~onsidera!lo 1~umo ter re·
nuneiado a elle. Não poderü além disto, e bem a~sim aquellc
que fõr jttlgado inhahilitado para um concurso, ser readmit·
tido para a mcsrnn ou ontra vaga senão depois de um anuo.
O que, porém, fôr inhaiJilitado duas vezes não poderá mais
concorrer.
Art. 191. As provas do concurso p3ra preenchimento das
vagas de lente terãolugardentrCidO prazo de trcs mezcs deP_?is de encerrada a inscripção dos candidatos, c consisti·
rao em:
1." Di>sertação escripta sobre ponto dus doutrinas da cadeira vaga, e sorteado na mesma occasião, não podendo o
candidato recorrer a livros ou n0tas, e durando rsta prova
tres hor3s pelo menos, e tambem prova pratica nas doutrinas
que a admittirem.
2. o Prclecção oral, durante o tempo marcado para as
lições da cadeira a que conr·orrer o can•lidatn, sobre um
JlOnto de doutrina importante, relativa a essa cadeira, ti·
rado á sorte com 21: horas de :Jntece!lencia.
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:v Odt>sa de tlwse Jler:~nte :1 congregação sobre pontos
das tloutrinas da cadeira vag·a.
o\rt. HJ2. As provas de t·oncurso para repetidor serão as
mesmas exigidas para o tios lentes, meno~ a ~pre.~entação e
iiPfesa dB thesr, qtw será substituída p11r interrogação sobre
genPralidadPs das doutrinas do curso da csrola.
Art. HJ3. As provas de ,concurso para professor e adjunto serão determinadas pela eongregação, tendo em vista,
no que fôr apfJlicavcl, o disposto para os concursos ás vagas
de lente e repetidor.
Art. t !)!1. Conclu idos os actos de concurso, a congregação
procederá á votação por escrutínio secreto sobre o meredmcnto de cada candidato, ficando cxcluidos os quo não obtiVf)rem dous terços dos votos presentes; e desta votação se
lavrará tt~rmo, sem declaração da w· ·!idade da approvação.
Procederá depois a mesllla cnngrog. ,<>·J, h;ualmentc por cserutinio secreto, á qualilkaçãn, por ordPm de merecimento,
dos candidatos que houverem sitlo admittitlos pela primeira
Yotnção. Se houver empate rntre dous ou mais concurrentos sohre o lng:1r em que devam sPr colloeatlos na rela~·ão,
deritl irá a sortt~, fazendo-se expressa dcdaraçãu desta cireumstaneia na t:ompetente neta.
Em seguida a t:ongreg~ção organizará, para ser remcttitla
ao g-overno, a relação dos canditlatos propostos, segundo a
ordt>m em CfUC tivcrt•rn sido ela~sifirados.
Art. l!l;J Os rantlidatos excluidos na fórma do artigo antl~ePdt•nte não poderão de novo concorrer dentro do prazo de
dons annos; e se forem st•gundn vrz rPjeitndos ficarão impo,sihilitados dp tornar a c:oneorrcr. Os repetilh1re3 c adjuntos
lli'Stas l'irt:nmstanei:~s ~eriio exont•rados.
Art. i!lü. Na falta th~ earulitlatus para o primeiro concurso,
a l:ong-reg-:.çãtJ, tintln o prazu para ellt~ lllclreado, deverá esJl<lÇ:ll·o por outro tanto tt:r11po. St~ tlurantt• t:ste novo prazo
nin;uem se insernver, ou st~ forem inhai.Jilitados os eandi·
tlatus inseriptos, o governo poderá fazer a nomeação depois
de ouvida a congregne;ão.
Art. Hl7. O fl'J>etidor que fôr nomeado lente cathedratico,
se tiver o g-ráo dn haehard em mathematicas, receberá o de
doutor logo depois Ja posse.
CAPITl'LO Y.
PE:'\AS E IlEt'.ClJ!I'EN,.Iii.

Art. Hl8. A" penas eorroc~donn•~~ impostas aos alumnos
s,'rão, ~~onrorme a gravitlatle das faltao;, as seguintes:
1." R:prnht:nsão pat·ti<:ular.
2." II''Jll't'lit·H':in 111>~11 r:1dJ rm orc!Pm th l'''r"h

/

3." Pri5ão por um a quinze tlins no alojamento dos alnmnos,
em nlgnma fortaleza, nos eorpos da guarnição, ou mesmo na
prHiro eommum, tJUe será oe~t.ado maior tio estalicler:imcnto.
TJ,. o Exclusão temporaria até dous anuos.
;). o Exdusão perpetua.
Art. I \19. As penas de rrprcht~n~ão c ti c rn·i,ão que não
ext~edet' c:Jc nito dias pntlerãu SPI' impo~Las Jhdn eommatHlantc
da nst:ob; as outra~, porém, ~ó o potlPrão ~er pelo eunst'lllo
c:Je disciplina; fieantlo dependente de toBlirm:u;ão do governo
a tJUC importar cxelu,ão.
Art. 200 A pri~ãu 110 rPdnto da rscola não dispens:t os
alnmnns presos dos trahalhns ,.,:,·olares.
Art. 20t. No Jlrot:csso para a imposição ria pl)na dP exr.lasão Sl•rá ouvirln, vr,rhnlnwntr nu por rs~ripto, o alumno
ar~uido. Nãn se arlmitlir:i a<lvo:':Jtlo un dt~f,·tl~Or, ,. ~ó no raso
l!c imlwrlimento alo~llluto ~~~ lllf' n<Hn:·ar:i enradur.
Art. 20:!. o~ ]Piltl'oi (' prnfc,:~IH<'>' l'll'it'lll iuq fJr ;\li<; alnm.
no-.:, po1r rptac~qtwr faltas r·nmml'tti,Jas clnrr~ntt~ a lir:ão ou
PX''r<·it:in,; nas salas t' ~;~lloinl'tes de c,;tuu", as 'flóUintcs
I"' r:~,::
1 " n·'Jli'Phl'llf':ÍO p:q·ti:'Ul.1!'.
2." Hr·pn'lit~IISiill 11a Jll"<':<•'tlt;a 1lns a1nmnn,.
:l." 1\ntirati:l da anla otttl:l ~~~a e gallill('k de f'stndo, com
marea dt~ Ji''llto.
·
Se :1 Ldta co:nmrtti,Ja wlo alnmno rxi!::ir maior ra'ti!:n, o
L'ntr on prof'~'"'.ll' dnr;í parte ao comm:1nolante, lJIW prot.:cllerá
n:1 f'órma rl<1 I'P;;ulau!f'ntn.
N,, :lllsenda <[.,,; lr·nlt"' ,, prof,),S·lfC' competem a qnum snas
Yt•zus tiZ<'r a< :lttrilmit:ües dt·-tc artig-o.
Art 20:J. O 2." t"OIIl:tHind:Jnt" potiPr:í rrprehrntla rm
partieulnr aos alunmo"," IIIP~Ino dl'fcrmltl~l' a prbiio Plll ~f'U
nome por tempo qur niio exe;~da uu ;:!!~ huras, uo easo du
falias ltWPS eontra a dbeiplit~r\.
Art. 20!~. O alnntno q1w Ldt.:•r a qnaltfncr trahalho, a qno
seja nhrigarlo, itworrr~rt•r:í, alt'•m do ponto, nas pt~n:l~ d ist:iplinares do Jll'f'Sentc 1'1~6llia[\\Cllto, wnfurnw o mutivo da
f:tlta.
Art. 20:;. Sr, os alnmnns rrorr!Jin~rem rntrc ~i nara nt~nhnm
dcllt•s ir :i aula, arada 11111 dos qnt~ não ju~tilit'an•m :1 tlll·
SPnPia serú impos•.:1 a pPna rll' i:Ítll:o faltas, e o~ catH:r;as srrão
punidos r-0111 a Jl<'l'll:i do atino.
Art. 2flo. SP!lt pt•rmi:.::<iio pn':\'Ítii\;\O poil,'r:·, nlnmnn alc:nm
introduzir 11:1 P't·ola p•·riodko", lil'f'os, hrtwl\\lras on dl'SPnltos: alt'·m da:.: pnna:; di;:eiplin:•rt•s do pn·~rntP 1'"-~·lliatnP.ntn
nm t(UC int~orrPI"f'lll u.< infrll'tlll't'S dt·SLI di,:p• si~iiu, ser-lhc~
ltão appn•hcnd ir! os os ti i los oh.i<'l:tn>.
Art. 20i. Os alnmnos IJtlf' ddxan:m :• rs,~ola p0r tPrcm prrohlo o anno, I' ido juiJila:lo,;, ou 1:xduit!os, ainda qno l1'l11JHIr:~riamcntc, pelo con;;tdlio de dbt~iplina, nãu poderão ccntinuar a nsar o uniforme tio corpo cseolar.
Art. 208. O eolitlllatllbntc Lia est·ola militar é rrvrstitlo tla
.inri<tlil:{·ãn Jli'I'N~'ttri:~. par:~ itnpnr, Porn·r·t·inllal nn atlminiBtr:tlirauwiJI<', a" f<Pil:t- de· t't'J'f'•·li"Ii>~•· -Í!Ilfolt·~ l>tl t'tn "nlc·m

EHCUTIVO.
dat'~enla, tl •'•' ~llSllt'lls:io

ou prisão de um 3 trinta dias, aos
áeerca tlus tfUUP~ uiío haja disposição especial a
esse fl'>peito no presente rt'gulamento. Quando a suspensão
ou prisão exceder de l[uiuze dias, dará parte ao governo.
Art. ~09. Toda a dalllnilic:•çãu de quahtuer parte dos edf·
flcios tia escola, ou dos instrumentos, machinas, moveis, e
em ger.ll dos objeetos da fazeudJ publica, será reparada 4
custa de quem a tiver causado, o qual poderá além disso
solfrer alguma da~ penas do artigo antecedente, conforme a
gravidade das eircumstant:ias.
Art. 210. Todos os empreg·a!los serão responsaveis pelas
faltas que commett,Jrern no dl),;cmpPnho de suas attribuições,
bem eomo pelas que deixarem que St)llS subordinados commetiam em preJuízo do serviço e da fazenda publica.
Art. 211. Os lentes, repetidorM, professores c adjuntos,
que se deslisarem dos seus deveres, serão advertidos particularmente pelo commandan te da escola ; se commetterem se·
gunda falta, o mesmo eouiiitandantn a levará ao ~:onhecimento
da congregação, e sendo pnla lt•ret~ira vez, o governo poderá
im;Jôr a pena de suspensão colll privação Je vencinwntos,
ouvida a secção de g-uerra r marinha do conselho de estado.
Art. 212. Os h>ntes e pro f, s't•r,•s aetuaL'o>, bem como os repetidores tJUC pelo;; regnla!llrntos anteriun~s têm direito á
vitalicicdadtl dos empregos, a eunservarão. Os lentes que du
ora em diante forem aomcados, quando eommetterem faltas
graves contra a di:;ciplin:I militar, pelas IJUnes sejam con·
demnados a mais de um anuo tle prisiio, ou tiverem uregu·
Iaridade de condueta defiuiJa, ennformc o § 2." do art. g_a
da lei n. M8 de 18 de Agosto ti e 18~2, Jkun sujeitos ás disposições do mesmo parag-rapho.
Os professore,; e repetidur('S que não tiverem ndt~tdrido
direito á vitaliciedade, e os 11ue forem depois da <lata desto
regulamento nomeados, poderão ser dcmittidos, t[U:lHtlo mal
servirem e não houverem lll'iWnehitlo o prazo de tJUinzu
annos. Para que a demissão pos,;a ter lugnr, é preciso r[ue o
professor ou repetidor seja ntl vertido de suas faltas pelo
menos duas vezes em ordem dn di:1, e consultado o conselhll
de disciplina, que o poderá ouvir tl1; \'ivn voz rm por e'aipto.
Art. :21:!. Os lentes, repctidor!'s, ]'rofcssurcs c adjuntos,
quo por esvaço de tres lllilWS consecutivos deixarem de eomparecer sem causa jui'tillcad~l, incorrerão na pena de :m;;pensão por outro tanto tempo, iinposta por delihera~·uo do i!O·
verno; e se depois disso a ausrueia c11utinu0r por uutro,; tn·s
mezcs, o mesmo governo eonsiderar;í vag-o3 os lugares por
abandonr, ou vida a secção de guerra c marinha do conselho
de estado.
Art. 2l1. 03 lentes, n~pctidores, professores e adjuntos,
que, antes de adiJUirirem a vilalidedadc, não tiverr•m tlentro
de cinco annos, tn.:3 pdo menos dn cxerriciu dl•.:etivo na
escola, perderão o lugar, salvo o c<lso tle scrvi~o militar obrigatorio, o de commissão especial relativa ao ensino uas escol.1s, e o exercício como membro do corpo legislaliVCl, ministru
.te estado, ou em mis:;ões tliplom:~tiras ~''rel'ia•'s.
ewprt~ga•lo~
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Art. 2Hi. Ficará sem cffeito a nomeação do lent?, repetidor, professor c ad,iunto quo dentro de dous m~·zes _tlep_oiq
de nomeado não tomar poosc do lugar, sulvo JJllltlVo jttstdl·
cado.
Art. 216. O comparecimento para o serviço d~s aulas l5
minutosdcrJOis da hora marcada SPrá contado como falta, e du
mesmo modo o não eomparednHmto a qualquer dos :tetos a
que são ~njnitos pr>lo presente reg-ulamento.
Art. 217. A~ faltas commettidas em nm mrz sü podrrãn
ser justifieadns perante o tomrnandaute da t•seola, eon1 roeurso para o g-ovcmo, atü o tlia a llo nwz s<'!.(Uiute; ~~ 11 fnllia
tJUe se remetter para a compl'teut•J n!lJarti~~ão lht:al só nwncionaní as fultas que importurem qualiJUCr deducç1o dt) vencimentos.
Art. 218. O tEmpo de frequencia dos alumnos militnrr~,
com approvações em todas n~ aula~ o ('adeira~ em que estiverem matriculatlM, !-er-Jhes-ha 1:•mtado por intPiro, corno
tempo dr~ serviço e!I<~etivo ftara todos os dl'dto~, monos para
as gratificaç-ões l'SjJcdat;s de l':\Crt:icio e para a baixa ou demissão do serviço, e st;rá inteiramente perdido ~c a fre(lUcncia de qualquer dos:;as aulas e cadeiras não fôr seguida
ue approvnção.
Art. 2Hl. O govrrno pntlcrá nstahPl•;rrr prnmio>, IJtlr. s1•riio
distrihuidos no lim tlc :;aJa anno l•·t:tivo por 11111 l:PI'lo 1111mero de nlumnos qne ma i~ sr, tlislin;.;uir•JIIlllasdiver~as aul:~s
do curso preparatorio, ilrvf'ndo l'l:!.';nlar o ,,roee,so da di~
tribuição e a maneira de serem conferidos taes fll'c!llios, uuvida a eongregação.
Art. ~~0. D'entre w: :1lumnos que conclnire;n qualqunr duo>
cur;;os das armas suif'ntifil'as, I'Olll apprOVIIÇÜI'S plenas i'f:l todos os f~xarnes c boas clas~ifleaçõe,, o governo pouer;'t ,.,,ulhur
annualmentc, prc1:edPndo t.:oucur·,;o, um ou tlnu:-, ,,ara, ~... a
viagem de instruerão fóra do luqwrio, estudarem !J!':llic:t.
ment<) qnalqucr ramo r!r;s l:onllecinH·ntos militares e scienti·
fi<:fls. O ç;11 V>' r no da rü i nstl'\li'(Õ,·s a os lllesmus a l um nos. <)
,,,;,yir:;. pr,vns dr' ~un ;q,plii':JÇ.~Il r nproveitarm~ntn.
·
Art i21. O> l••tltí'.< r·alltedratil'ns, o,; l'l'iWiidores, profr;;s"rns e Hdirt!:t•·S n•·rePioPrãr,, inc-luin1lo s1rldo ''~ forem militar"'• 'J:; v~~~~:·i,•::·nt"s •naiT:Hlos na t:ll1PIIa antwxa a este 1'1'·
f.!nlanlt~ntq. n~ :~'"·":nq~

IPllt(•s,

n·,~cti.!orc.~ ~~ ]H'<1fe~sores t~rão

t·Lhts ~l~ 1l\l:~:·:J~~ !_• ~-[lqt;t!~·ens de 'fUI: gnznn1 1111 vil~rrtn a go1.nr
c; l0:;t' s ,, '·i'L·-.t 1'llt'S ola,; facul•lade,; de direito e medieina.
,l.J'!.. ';;;U U,: :) ;tr"s P•npr;o!!.:lll<IS teriio ns VPUI'imentos cle:.iu rtc !y ;1:t lilt•,:q~ tahe!lajunt.~. Os que não furem militnres
:t:!·J::, :i!'··ito <i 1li<O~tmt:Hia, ll'l conformidade do det:reto n. 736

·_:,. :tO ot ... N•1vnmbru de 1850.
Art. 223. O impedimento de qualquer r.mpreg-ado que não
fôr militar, por mais de 12 meze;; em um biennio e por mo·
lestia, dará ao governo o direito de aposentai-o.
Art. 22~. Os lentes, repetidores, professores c adjuntos
só perceberão os seus vencimentos quando em exercício:
exceptuam-se, porém, os r,asos dn impedimento por SI'I'viço publico, f)'ratnito I' ohrignilo por lt•i, Olt por ~rrvit;o
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jnnto :í familia imperial, c em rommh;sões seitmtifie,1s, c
dtws faltas por mcz a juizo docomuwmlantn. 'fPrão, porém.
o,; ordenados quando faltarem por motivo jnstilkado.
Art. ~zr;. Os lrnte~, quando exen·pr,•nt rtttuulativamt~nte
funcções llc repetidor, perce!Jcrão a gratilieaçãu nwrcada para
este.
Art. 226. As lirenças com ordenado por inteiro fúra do
tnmpo das férias sómentc srr:to eoncedid:ts por motivo de
mo!f)stia nt··~ seis mczcs; tntlB as outras unicamente o porlerúo ser até trcs mD7.ts, dentro do prazo de n m a uno, •~ t:olll
metade tio ordenado. Se a moleslia ,;c pro!orq..::,r, o governo
pmicrá ampliar a mcsnw licença por mais ,;t•i' uwzes, com o
me,; mo vencimento.
Art. 227. Aos lentes, professores c repetidores, l{llC dirigirem üxercicios praticos, ,crú abonada, cutuo ~jutla dt~ custo,
a gratilie:tção uwmal de 100{/JUO qu;muo estes exercícios se
fizerem cmluGal distantn 1la escola ntais rlc dn~s leguas.
A mesma gTatilleat;ão, e ·~m caso identi.:o, teriio o eontnt;llldante e o 2. o com mandante como inspectores dos referit.los
cxoreicios. Os ajudantes que acompanharem os mesmos ehef1·~
terão igualmente durante esse tempo a gratillcar;ão de tiO,)OUU
lllensacs.
Art. 228. Os repetidores, proft'ssorrs e adjuntos, :-:ú depois
rln quinze annos de exrrcino eífectivo terão adquiwlo direito
á jubilação em condições analogas ás do~ lentes.
Art. :229. Nos casos de molestia jnstificada, não se descontarão aos lentes, repetidores, profeswres e adjuntos, para a
jubilação, atú vinte faltas dentro de cada anno, ou sessenta
em tres annos.
Tambrm não se descontarão, para o mesmo fim, as falias
qun procederem de suspensão judicial, quando furem dcclaJ'<Jdos in.nocentes; !Jern como as commettidas por motivo de
~crv i~'tl puiJlko em outros emprt)g-os ou commis~ões, comtanto que dentro de vinte c cinco annos não comprehendam
um r~p~ço maior de cinco annos.
Art. :2:30. Para a .JuiJilação, que serit regula<la como a dos
lentes das faeuldadcs de mruicina c de direito' eontar-sc·
!ta todo o tempo em que qnalrJuer lente, repetidor, professor
ou adjunto fôr empregado em campanha pelo ministerio da
ç:nerra em serviço proprio das escolas, ou quanllo estiverem
em exnrcicio de membros do corpo legislativo, do cargo de
ministro de estado, ou em mi5sões diplomaticas espcciaes, e
uestcs cnsos, aos que forem militares, se cuntará tamlwm
por inteiro o tempo para a reforma.
Art. 231. Os lentes, repetidores, professores c 1djttntos
que forem militares não contarão para a reforma o tempo
qne servirem na escola militar, excepto se renunciarem a
jubilação.
Art 232. Tanto os ditos lentes e professores, como os
repetidores e adjunto~, serão considerados ex:tr~numerarios.
nos quadros das armas a que pertencerem, podendo ·SCl"
promovidos nessa mr,sma elasse (e nclla continuando) depois
de completarem o dobro do tempo dos interstidus c:d~;idos

7G

ACTOS DO füfWil

11ara accesso; pela lei de prornorlí·~s ; rheg-:Hlos ao posto
de l'Oroncl cff,lctivo, porler1io ser prnllw\·idos á classe de ge·
nPracs, ~~omo os outros ~~oronris do exPreitc.
Art. 23:J. As clispo~içõcs do artigo anteccuentr. nli•) prejudicam o direito adquiriuo pelo~ leniP~, profrssnres, rnpetiilores c adjuntos actualmentc existentes que eontinuarem no
S3rviço da escola.
Art. 23'L O governo :t rhitrnrá prrmios nos inrlivillnos qn•l
org-anizarem eompen1l ius apropriados para o ensino d~s don·
trinas que constituem os dilfcrrntrs ~nrsos, de eonfl)rmi·
tlade eom o que se aeh:~r rrr.;nlndo pPios prni'r:tmmas de t~n·
l'ino. Para adopção dPsscs comp~>llllino, e para qun s•~jam
Jlremiallos é nccessario o cxatne e approvaçãu de nuw eom·
mis~ã:> nomeada pelo gov•·rnn.
Art. ~"!:!5. 0,; lcntr~, f!'[lPtidore,:, profe,:son·s t' ;11ljnntos IJIH~
erHnpldarem vinte o einell aHncls du magistPrio, podt'rão nt~llu
t'llHlinuar com [l!'rmi~!':lo do governo, c ncsli' caso peredwrão
o nn~:nento de umntjuinta [l[lrte do Grdt•nndo n·spcrtivo;
H' r"tllnplntan•m trinta annoc; l]p rnagi~terio effectivo, terão
direito i1 juiJiln•.'ão com m:li,: nm tcn:o do crdt~nado.
Art. 2:1G. 0., lcnt:'', qnt' tiverem hr>m "ervidu por vinte e
t·inco anuo,, c eonlinlWfl'llt no r·xnckio 1k ~nas fun•~çüeo,
;, :l[ll':1Zimento do guHrn", tl•t1\u o ti:nlo de l'onsnlho, 11
qnal S··rú tamhcm l'lllll:rcd:drJ :111 t~mnmantlante da t·$t:Oia
miJiU,r q111: IH'm ~' ·nir pnr l'>par,o tlr ei1tcn anno~.
Art. ~:17. A antii.ruÍd[Hk do' kntcs, rqa~tidorPs, profc,:"O·
rcs c adjnntos rtmta-sc ua «luta da PP''~' p~tra o~ fJUP a tiVI'·
rem do mP.<mo dia, fl'<·orrrr-sc-ha {t d~la do tlr<,rrto. Nn
l':t~o de igualdade da dat:1 da posse c do decreto observar·
:-;t;·hn o f'l~?ttintc:
1." S"ndo entre dons militan•;;:, prcfnre a gr:ttln:~çiín, c na
ignaldarlt• desta a ant ig·uidadl' drt patent•~ nn da pra1;a.
2." Srmdo entre um militar c um paisano, prefern o primriro.
:1." Quando forrm iguar~ todr~s a< eircu mstanrins acima
mrnciunada>, prdl'rirá o que tiYCr Ir. 1ior id<Hle, c em idades
i:rua•~s

a sort<'.

'·Art. 2:!8. Os alfercs-alnmno,, cmquanto frequentarem a
r!'eula militar, terão 1tirdto aos mrsmns vencimentos qu~
c·.ompetcm aos 2."' tenentes c 3lt'!'fcs, s~ndo, porém, a etapa a
das Jlf~ÇJs de pret.

C.\l'l'JTLO YI.
DISPOSJ~ÕES

GERAES

PAHA AS E,_COL,\S
ni!LlTAII.

PREPA l\ATOI\IA

E

Art. 239. Os livro.~, mappas J'3ros e os manuscriplos per-

tencentes á escola militar nunca serão cmpre~tado~, e FÓ po·

derão ser consultados na bibliothcea c sala destinada para a
leitura,

~::uccunru.
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Ar!. ~4.0. U governo pot!,.r;í eontrnt·tar, por lt•mpn limi·
lado, rr:u·io11a•~s ou estraBg-eirus lraiJI'h jJara t)Ualquer ramo
tlu ensino tia e~enh1 militar.

Art. 2H. Os nltunnos que eont~lnirem qnalqnrr tkscursus
da l'~•·oln, t] os oflkiaf'S e pr:1ças •JHC, eoliHl praticallll's, fort~lll
lwllili:auus nos nxnrdeios I'OITt~sl"'nlt•ntes, st·r~o di>pt!BS:Hlos
dos nxan11•s pralit:os da respe1:tiva anna exigidos vara as pro·
uwçli,~s 11u excreito até o posto rJ,~ •·apit:in.
(~o; pri111eiros, :linda que uão spja111 inferiores ou rad•~l!·s,
Jl<H1nrãtJ ser int:luitlns nas rt'htÇUL'S para a yromo~:ão ao posw
tlr~ alrerrs nn 2." tl'lii~IIIP, se l'llttl<ll't:nl rnars dt• quatro annos
tle pra(C:t e satislizer<'lll {ts ontras t'OIIdi~il:•s tia lei tlt~ promo~:iJ,:s
•lo rxcri'Ítn.
Art. 242. Os pr:1tkantcs l<'rào direito;, rncsma 1liaria que se
ll\:11· p:•ra os alnrHno,, e dur:mte o tempo da pratka licarãu
~uj<•itos :1 loJn,; as nhrhações ;it'stl's ultirnos.
Art. ~'1:1. 0 COIIIIIl:lllilanlt: potJ,•r:Í lll'l'lllitlir fJilC :lfl'tlll·
rill'lll I'IHII os aiUlllliO' os entprrgatlos da es~:r,la, unra vez que
l'lllllriltnatn cn111 quanrias IIUJH:a Hll~IwrPs do tJUe a~ marcadas
par:1 os alnmnos praças dr: prct.
;\rt. :tVL o, elllJII'"I!;tdus dn a<lmini<.:tnH·;io que fnrrm pnisall'JS lrajarã"nrn todosns:Jl'los tio servi<;u escolar o uniror1111\ ljlll~ )ilf'S ft)r dt'il'l'llliJWdO.
A ri. ~Mi. U,; otlidaes I' pr:tt.: ,,: dt• prl'! rb ~11:1rni•:ão tia
eílrte l'lllllitJII:tJ'~n a faz,~r 11a Pst:uh 111ilitar os PX:tlllt'S prati1~o~
t:'\igilos IH' lo f'<'gll]allll'lllo ela ki de pron11 r;ut•s Lln t~XPrt'ilo;
t:IIIIIJII'lindo ;i ,. .,llgTr.~:lf,·~o I'<Jrlllttlar prn~ra111111a~ para os qutJ
dt'\'arn >PI' ft•it>~stnnto 11.1 rúrte, t'lllllo itir:1 d!'lla.
Art. ~'í.G. T<·rão IJll<Jrtel e sl'!';lll oiJI igadtJS a rt•sirlir nol'l~·
ri.tl'l da •·scol:•, ou eru Ptliflt:ios qut• llte fore111 irumediala·
mrmte :tllllt~x"s, o,; ~cu-uintes l'lllJII"l'gntlo~:
i " O 2." I'IIIIIUJaiHlante.
2." O ngcntc.
:1." t1 qnartel-nwstrr.
tl " Os couJIIlaiHlantcs c offi·~inc< tias t'ompanhias d!"
a In mnn<.

ü." Os U"ll:trrln' e serv .. ntes qui' o r,omJnanrlaute

tlesil!n~r.

Art. 2't7. S1~rá rornPt:ida por conta dn eseola a mnhilia inti ispl'n,;n Vl'l para uso dos elnpregado:.:, enja rPsith·lll~ia no cs·
taht)l!'dnHmi<J t\ ohrigaloria pelo artign autet·ed!)fllP.
Art. 2f~c8. E' ah:.:olutamt>nte prohibid,J n re:.:itlt)Jit~ia dt• fnmilws dentro do rstnlwlet:imt•nto, c llt'lll ~e :•tlmittirâo
eriados ou es•~ravm; para o ~wrvlçn partknlar.
Art. 2lt~l. O g-ov,·rnn fixnri1 annn:ilrHPlltr: o numt:rn ma·
xi1nn dos alnmnoS<JUe,á vbln das•·ireumslant·i:ts dnst•J'vi•;•l
pnhlieo, poderão sei' matrieulados 11:1 PSI'ola, e llt)sse nu1nern
uão deverão ser comprehendi los mais rle quatro ollidaes ruferiores dos corpos de 8 ou 6 companhias, Jous dos outros
1~orpos

e um das eompanhias i>olndas do quadro do exercito.

Os inreriorcs que, rstando preenchido esse numero, prc·
t•~nd11l'em estudar, tendo olJtitlo para isso a nPcessnria li·
ren•;a, resignarão t• posto a fim de serem atlmittido~ <i ma·
tricula.
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Art. 2ü0. Sempre que o numero dos alumnos ex~eder de 80,
formar-se-hão duas ou mais eomp:mhia~, de modo IJUe cada.
uma tenha no mínimo 6,0alumnos. C~rla companhia terá um
commandante, capitão elf~e1ivo ou rd11rm:Hlo, rom os venei·
nwntM que competem aos offi,•iar~s do exen~ito no deHltllpe·
nho de igual serviço, e senllo incumbido de torla a escri!JtU·
ração e detalhes administrativns como em qualquer compa·
nhia dos corpos arregimentados.
Al"t. 251. A nenhum offici:d ou ttrnça rlc pret do exercito
scr:í p!'rrnittido assistir ús nulas na qunlidarlc de ouvinte ou
addido :ís companhias de :tlunlllns, ucm resirlir nos alojauwntos dos mesmos alun.nos. E' ign:tlmcnte vedutla a llla·
trit~lll.1 ans emprrg-ados miiitan~s da escfJla.
Art 2i}:!. O lugar ele secretario tia escola militar poderá ser
occupado por qualquer dos cmpn•gatlos do mal-!bterio, e
neste caw perceberá os veneimentos re~pl'etivos.
Art. 253. O governo pot!Pní nomear para a escol::t offieiacs
militares, em numero não excedente 110 rios n•petidorPs, para
eoalljnvarem as funcç-üt~s do ensino que eom]wtrm aos
mestuos rcpetillorPs e ;~os profe,;,;ore~, tenrlo essPs ~~oadju·
vantes sómr~nte direito á pneepção dos re;:pedivn~ vr;nci·
mentos, r]nando suhstituircm <tS cmprng-<~tlt'S eiT::ellvos,
s:tlvn, porr\·n, os vnneimrmtos g-eraes do t~Xt:rdtn.
Para eo3r!Juvantes tia esr·ola pn·pnraturia porlr:rão ser cha·
mnrlos pai;;anos.
Os eoatljnv8ntes offiriars dn cxcnito, qnanr1o não rstive·
r1111t em excreiein, poderão servir no IJatalhãu t.le engenheiros
eom os rc>IW<~tivoo; vendmentos.
A enngreg:1ção regulará as oiJri~açõrs <los coadjuvantes e
o motlo de serem aproveitados os seu,; st•rviç.o,;, qwlr !'ara as
ditas snhstitniçücs, qnér para os ::asos ordiuarios, tendo
sr:mpre em vbta a cireumstancia de !karem clks convcnien·
temente llfPparaclos para o magi~terio.
Art. 25~. No internato nenhuma distincção haverá quanto
ao trntamento dos respeetivos alumnos, qualquer que seja a
grnduaçiio ou posto de cada um.
Art. 2ti5. O governo, á vi,; ta do que a experiench, aconselhar, JHJderá fazer no presente regulamento as alterações
eonvoniente3 a hem do ensino, excepto no que toca a llirettos
e vantagens dos lentes, rrjwtit1ores, professores e adjuntos,
uma vez rJne de tacs alterações não resulte augmcnto de des·
pcza.
Art. 256. O,o :llnmnos, que forem approvados nas dou·
trinas dos dons primeiros annos tlo cnrso da escola e habili·
tados em desenho e na pratica, serão considerados com o
eurso de cavallaria e infantaria.
Os que forem approvados nas doutrinas dos tres primeiros
annos do curso da e>eola, c habilitados em desenho e na pra·
tic~, serão considerados com o curso de artilharia.
Os que forem approvados nas doutrinas dos quatro pri·
meiros annos da escola militar, e habilitados em desenho e
na pr11tiea, serão consitlcrados eom o r urso de estado maior
I! e 1." <·.!asse.

EX ECUTI\'0.

7!J

Os que forem approvados nas doutrinas dos cinco annos
da escola militar, e habilitados em desenho e na pratka
serão considerados com o curso de engenharia militar, e
obterão o :.:ráo de bacharel em rnathematicas e scieneias Jlhysieas, se além disso tiverem approvaçiio ern latim, philt~sophia
e rhetorica por exames feitos na inspectoria geral da instrueção publica da côrte, ou apresentarem carta de bacharel em
letras pelo collegio de Pedro H, ou mostrarem-se habilitados
de conformidade com o decreto n. 5~:29 de 2 de Ou tu hro dt~
187:1.
Art. 2::i7. A~ praças rio exPreito que tiverem freqnen!ntlo
a nseola militar não poderão obter dom issão on baixa Jo 'nr.
viço, sem que, seg-undo as leis e disposições. em vig-or,
tenham pelo menos seis annos de elfectivo serviço em qu:JIIJUCr corpo de exereitn ou com missão militar, a uwnos quo
não indemnizem os cofres publicos de toda a despeza fgita
com o seu tratdmento e vestuario durante o tempo do internato.

TITULO VI.

Art. 258. Na execnçfío desta reforma o gonmo Jistribuirá os actnaes lent"s c:~thedraticos e os repetidores da escola militar, e hem assim os professores e atljuntos que
devam ser conservados, pelas differentes cadeiras e ~ ul::.s
da mésma e~rola, como julgar mais convenientn ao ensino e
sem dependencia de apostilla nos respectivos ti tu los; podendo
preencher com quaesquer indivifluos militares habilitados
por titulo academicu as vagas de lentes cathetlratieos e repetidores existentes na occasião, e as resultantes do accrescimo
de doutrinas fixado por esta reforma.
Art. 259. Os lentes cathedraticos e os rcpetidorc~. que já
eram empregados no rnag-isterro antes Ja reorganização
apJ!rovada pelo decreto n. 2582 de 21 de Abril J1~ 1860, conservarão o direito á vitaliciedade e jubilação, com as va.ltagens e condições estabelecidas no regulamento do 1. o de
~larço de 1858, e os que forem militare~ continuarão a perceber o meio soldo das respectivas patentes, c a cont:Jr para
a reforma metade do tempo de exercício do magistcrio.
Aquelles d'entre os mesmos lentes que foram nomeados anteriormente ao supracitado regulamento, poder-se· hão jubilar
com o ordenado que d'antes percebiam logo que completem
vinte annos de exercício, ou com ordenado proporcional a (I'
tempo que tiverem de servi~o, se antes se impossihilitarrm ri~
eontinuar no m:Jgistrrio.
·
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Art. ~GO Os lentes, professores e mais empregado~, tauto
1lo m~gistcrio como da administwção das escolas, que linha lU
vencimentos superiores aos da talmlla junta, continuarão a
percebei-os.
Art. ~61. O governo, tendo em vista a nova distribuição
de doutrinas e divi~ão dos cursos, e ouvindo, se preciso fôr,
a con~rrq:açiio, fará rep;ular o ensino de mndo que os
alumuos prosigam no rstudo dos diversos annos classifkado~
(~ou VPII iPn temeu le, segundo ag ma terias em 'l ue já foram
3!Jprovados e as que lhes faltam aprender.
Art. 262. O governo expetlirá no eorrentc anno as ordens
e instrun;õtJs precisas para a execução gradual e ~uece>siv:t
do pre,tmte regulamento, de modo que para H proxima abertura das aulas da escola militar possa o mesmo regulamento

ter plena execução.

Art. 263. A escola central passa a ficar sob a jurisdicção do
ministerio do irnperio; devendo os alnmnus rnilitarrs que
ainda lá houver reverter á escola militar a fim de completarem os cursos para que obtiveram licença.
Art. 264. Aos actuaes empregados das escolas, que conti ·
nttarem nos exercícios <JUO ora têm ou em outros analogu~,
será dispensado novo titulo de nomea~;ão ou apostilla.
Art. ~65. Ficam revogadas ns tlisposi~·õcs dos reg-ulamentos
anteriores, não comprchendidas ou rcvruduzidas no pre-

sente.

Palacio do Rio de J:~neiro em 17
José de Oliveira Junqtuira.

uc Janeiro

de i8H..- João

:~t

li:XI:Ctnl\'0.

nEC1ETO N.

:;:;:-~o-

nr.:

2'~

nr.: .J.,,...rmo nr. lf\'i'L

f)rrl:tr:t rle primeira entrancia a comarr.a 1lr Santa Cruz rrstan~
ratla ultimamente na l'ruvincia tio Espirito Saulo.

Hei por bem Dccrctar o seguinte :
Artigo unico. E' declarada tle pri •.. L'ira entrancia a
ro1narra de Santa Cruz, rrstaur;ula pela Lei n." 22 tle 2ti
de Outubro do anno pas~a1lo, da As,;cmlJléa Lcgislativa
da Província do E~pirito Santo.
O Dr. 1\lanocl Antonio Dn:~rtc de Au:vetlo, rlo 1\lcn
Con~elho, ~Iinistroc Secretario de Ec;tado do.; Negocio~
da Justiça, a~sim o tenha entendido IJ faça exrcutar.
Palacio do RiodeJanPiro em vinte e f]Uatro de Janeiro
dn mil oitocentos setenta c quatro, qninquagt•simo tcr('Ciro 1la lndcpcnllcncia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua 1\bgrstallo o lmprra1lor.
Jflanocl Antrmin nnartr de A:.ererfo.

llECRETO N. :-;:nt- m:

2'~

nr: J.\'ir:tno nE t87í.

\Jarra o Yeneimrnto annnal tio Promolnr Puhliro 1!:1 l'omarra
dr Sanla Cruz, n:t ProYiJll'i:t rlo E..;piriln Sauh•.

llci por bem Decretar o srgn in te :
Artig-o unico. O Promotor Publico da comarca de
Santa Cruz, na Provineia 1lo Espírito Santo, vencPr;i
nnnualmente o ordenado de 800WOO c a gratifica~ão de
-1001)000.

O Dr. 1\Ianocl Antonio Dtv1rte de Azen1lo, rlo l\Ieu
Conselho, Ministro e Secretario de E~tado dos N1•gor'ios
da Justiça, assim o tenha entrntlido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c qua trt• de .Janeiro
de mil oitocentos setenta e quatro, f]U inquagesimo terceiro da lndependcnria n do lmpcrio.
.
. · -. · (\ -,~

Com a rubrica <I c Sua 1\lagestatlc

'. ,, •. ' .' ,; ,l.f

o Imp~r:~;l~·r.
~

Mrtllol'l Antonio Dunrfr rlr A::cr,do.
. '·'·

RTJ.~

IJ.

li

~f)
1

· '?(

'·

DECRETO N.

!'i~i:J2- m: 2'~ HF. JANEmo DE

lHí't.

Crt'a !O Escolas publicas de instrnc~rtO primaria, do primeiro
gr;lc>, no ~1ui1ieipio tiJ. Ci'lrtc.

Hei por lJem, em virtude do ~ 25 do art. 2. • 1la LPi
n.• 23\8 de 25 de 1\gosto de :1873, Cr·car no l\lunicipio da
Côrte t.O Escolas publicas de instrucção primaria, Llo
primeiro grúo, das qnaes serão estabelecidas:
Nove nas seguintes frcguezias: uma para ca1la sexo
na de Jacarepaguá, Serra ua Tijura ; Lluas para o sexo
masculino e uma para o feminino na de Nossa Senhor:1.
da Conceição do Engenho Novo; duas para o sexo feminino na de S·. João Baptista ua Lagôa; uma para o sexo
masculino· na de Santo Antonio; c outra para o mesmo
sexo na de Guaratiba.
E a to." para execução das disposições dos nrts. G2
e 63 do Regulamento approvado pelo Der-reto n. • i331 A
de i7 de Fevereiro dt~ i8;j1, sendo destinada n ::;ervir· de
Casa de Asylo para os meninos que se acharem nas circumstancias declaradas no pt·imeiro dos ditos artigos, e·
regida pelo regulamento especial que o Governo Imperial expedirá.
O Dr. João Alfredo Corrôa de Oliveira. do ~leu Conselho, Ministro c Secretario de Estado uos Negocios do
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palaclo do Rio de Janeiro em vinte e quatro de Janeiro·
àe mil oitocentos setenta e quatro, quinquagcsimo tereeiro da lndependcncia e do lmperio.
Com a rubrica <lc Sua Magestade o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.

DECRETO N'. 5:S33-

DE

2fJ.

DE JANEIRO DE

i874.

Promulga a Convenção sobre attribuições consulares e mutu&·
entrega de desertores, celebrada em 22 de Abril de t8i3 entre o Brazil e a Grau-Bretanha.

Havendo-se concluído c assignado nesta Côrte aos vinte e dons dias do mez de Abril do anno proximo passadO'
uma Convenção entre o Brar.i I r o Reino Unido da Gran-

li.XELL l'HU.

Bretanha e lrlautla soiJre allriuuiçõcs consulares c mulua entrega de tkserlore!'; n lendo sido esse acto mutuamente -ratifica!lo, trocando-se as respectivas Hatilicaçõe:-;, tam!Jem rwsta Cúrle, aos drzanove dias do cornmtc mcz d1~ Janeiro, Hei por lwm l\badar qtw a dita
Conveuçiio seja ob:wrvada e cumprida tão inteiramente
como nella se contém.
O Visconrle de Caravellas, do Meu Conselho c do de
J<:-;taclo, Senador do lmperio, 1\linistro e Secretario d1~
J~slado dos Nc~orios Estrangeiros, assim o tenha entendido c faça executar, expedindo os dcspac:hos JJecessarios. Palacio do lHo de Janeiro em vinte c quatro
de Janeiro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndcpentlencia e do lmpcriu.
Com a rubrica

uc Sua l\lagcsta1lc o Imperador.
Visconde de Cararellas.

Nós, Dom Pedro Segundo, por Grnça de Dons c nnanime
acdarnn..::ão do~ Povos, ImperaJur Cuustitucional c Defensor
I'erpetuo do Brazil, etc.
Fazemos saher a todos os fJHe a prrsc~nt1~ Carta ele conllrmaç.ão, approv:H;-ão e ratilkação virem que aos vinte e dons
dias do mez de AtJrildo corrente anuo, concluiu·sc e assig·
Jtoll·SC nesta Côrtc do llio de Janeim, entre Nós e Sua .Mages·
tade a Bainha do lleino Unido da :;ran·Bretanha e Irlanda,
Jlclos respectivos Plcnipotenciario~, munidos do~ competentes
Jllcnos poJcrcs, uma Convenção sobre attriht:ições consulares
•~ mutua entrega tle dcscrtorl's do teor segumte:
Sua l\lagAstadc o Imperador do Brazil c Sua 1\Iagestade a
Hainha do Heino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, Dese·
jando desenvolver c augmentar as relações entre os seus resJleetivos suhditos, resolveram celebrar a presente Convenção
:<obre attribuições consulares c mutua entrega de desertorc';
e para esse fim nomearam seus Plenipotenciarios, a Eaher:
Sua Magcstade o Imperador do Brazil o 1\Iarquez de S. Vicente, C msclheiro de E,;tado, Dignitario da Ordem da Rosa,
Snnador e Grande do Imperio; c Sna l\Iagestade a RainiJa do
lleino Unido da Gran-llrctanha e Irlanda o Sr. George Buekley l\Iathew, Cavalleiro da 1\luito Honrada Ordem do Banho, seu Enviado Extraordinario c Ministro Plenipotcnciario
junto de Sua l\Iagcstade o Imperador do Br:uil:
Os quacs, depois de terem communicado seus respectivos
poderes, que foram achados em boa c devida fórma, concordaram c assentaram nos seguintes artigos:
Art. L" Os Consulcs Geracs, Consules, Vice -Consnles e
,;\gentes Consulares de eada urua d<IS Aftas Partes Coutr?.t:"

lant.c~, rPsitJ,•Btes no tPrritnritJ e po~s""'õ''" da uul.ra, e\cl',.Prà,, as fUIII'c;õ.:s proprias do,; sPns t•arg-o~, IJIHllh!'s l'ui'PIII inl'lllllhidas por s •us Gon,rnos, ~em prnjuizo IJ;~s L•·is ou ll••g11·
llnnento,; do paiz da n~~itleru:i;J, e St:mellwntelllPniP. gozariw
d"s privilel!ins, isençõt•s e immunidaJe,; pcrruittit.ias JH:Ia~
ditas Leis e Hegnlanw1tos.
Art. 2." 4jualquer navlu dc• guPrra nn mer1·ante de urna
•bs Altas PartL':' Contrat:talll\'s, que f(,r ÍIIIJII!IIitlo, por múu
t•:ulpo ou por :11:1:ident•·, a :•rril•:•r num J•OI'tu da ontru, podc•ril nelln n:pnrar as sua:>:l'/:lria:;, pro\'1'!'-~e U~' t"<lo o rtet:e:;sario c: fazer-se dt: novo {r VPL•, s~~r11 pag·ar o11tros din•ilus

:t!t'•lll uos qtw pagaru Plll ra'o id•·ut11:11 os navio~ nal'Í,lll:lt'S ..
l'ío ca~o Ptll qae o Cttpitãu de UIH navio !lll)rt~anle Stl vep
ol!rig-ailo a dbpúr do parte tle sn:•,; mereadori:1:;, a fim de o~
rorrei· ús t!P>iW?.as que liuUVI'f f<• i to, a uutorida<le lueal nail
lhe P"'á impediment!l, H<·anJo f>ntretnnto o Capitãu ohrigullu
a t:onformar-se aus Hegulu:uentos e Tarifas do lugar a <.!Ue
tiver nportado.
Se um navio, tlr gLwrra on mcr~:antt• de uma das Alta;.;
PartPs Contraetantes, l'tH:all!ar ou naufragar IWS eostas do
tl'rritorio da outra, u dito navio, tothls as suas partes, todos
os nt<>n~iliPf' c: o!ijt~<·t~~~ a Pll" l"'rtl'ncentes e tntl<•S os generm:
11 m.·n·.ntlorias salvada:', inellliudu-se as quo tivessem sidtJ
wnçauas ao 111ar, ou o '<'U prudnet", quando vendiJa,, bem
:;otno os papeis encontrados a 1Jr1rdo lln navio enralhaJo, ou
naufr;,gadD, scri"íu entr~o::·1tc~ ac:s dono.~. ou a seU8 agentl'S
~Pndo por ellPs rrelaut;ldo;;, pelus ol!1riac~ Oll Cllljll'l'gatlos
BraziiPiros on Britannicus, lfllP Jwlas Lt•i,; c dP!Prtllinações dos
(;ovP.rBos <los rtJ~pP.clivos p:•izt·s fure tu enc;1rrq~adns da protccção, eun~r·rvaçuo n guarda dos v<Jlnn•s naulrag<J<los.
S>:! 11ãu e\btirem taes dunos ou ngl'ntes no lugur, então o
dito navio, e mencionada;; 1:ousas pertnnrentes sArão entrcnws pelos soiJrf\dito,.; of!kir1es ou tinprpgados ao Cunsul GPral,
C·lllsul, Vic<·-Consul ou A>;,.nt" Consuhr, Braz1ll'iro ou BriL•nni•:u, em euj•l di,trieto tl">'<•r CHT.orriuo o t~nt·alhP ou nauIragiu, s11 ret:lanwrcm no prno Jiu11lo pelas L<!is do paiz; c
t·sse:; fnnt·t·innarios com:ulares, donos, ou St~us agPntP~ l'a~·:uão unit:anl(:nte as tlt·~ta•z~s qne "'~ lizerern com a rouservat:ão da proprktlatlt•, IH'111 t'l\1110 as de st~lvamento e outras
~ qnt:, em ('aso scmelilalttl' de encalhe 0u naufrugio, estaria
wjdtu um navio n:Jeional.
Fica todavia entcnllido IJUe, quando o dono do g-cncro on
mercadoria, ou seu ag-entP, Pmbora não c~teja J;fCsente na lo~alitiadc, fôr nacional do paiz em q1w se dnr o encalhe ou
naut'ragio e nellc n~sitlenlc, o~ g-eneros ou mcre1tdoriaE QU<l
lhe perlcncnrcm, ou o seu produeto, quanllo vendidos, não
serão demorados em poder rios funccionarios t~onsularcs e
sim depositados, segn:tdo ns Leis do dito paiz, para tJUC sejam
cntrPgues a qnem fôr de: direito.
Os generos e mercadorias salvados do naufragio fir,arãn
liHcs rio direitos de Alfandcga, a menos !JUfl sejam despa<'ltados p:•ra cou~um .. , c·a:;o este em f}Ue tirarão sujeitos au:;
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ttwsmos t.lireilos, qtw teria111 tle pa:;ar til! tivessem sitio imvortallos ou1 na v io uaeioua I.
N<J caso iJH IJUe unt navio, compclli:lo prl:. vitdt!llt:ia 1ln
leu1pu, oneallie uu nanfragut•, ~e o tluuo, Capitão, on outro
agente tlu duuu,uão es1iver prest:lltt) p:1ra proviJenrLir, uu
t·stantlo prrsentfl o solieitar, os resJ'~'''tivosConsulcs Gl'rat;s,
Consules, VkP-Consules ou A>ientes Consulares, dtwerão intl)rvir a lim tlc pr,;star o nccessariu auxilio a seus eumpatriotas.
A in!t•.rvcnçiio das nutori:Ja,lf's illc;w.<, qnando os tlonos,
'ii'llSag·l;lll•'S, oC:1pi:iit1 llll tiS fllllt'CiO:I:Jl'io.< CllllSlllal'l·St•stiVt:1'<:111 prest·nt1:s, sú turú llt.~ar para 111a:ttJ:r a or1k111, att,iliar a
a1·çiin delles, "'""'g·nrar a t'\<'l:lll,'ii" d::s I]Í.,piiSi~·ões IJlll) s.:
ti()VL'lll oiJsorvar Jlara a entr:Hia '' sal:id:t do .. ; f:l'lll'l'IIS n !llerrudori:~s ~alvailos e v:1ra I'l'aliza~·ãu Llus illl[l~lslu~, tJUanuo
de v i Li os.
~o ea,;o, JlLll'Óill, de aus:•nt:ia não 81Í tlo rlono, Capitão on
Olltrus a·;L•ntw;, lll:tS tan:lll'lll d,,, Consulcs G,~rnes, Consnleo,
Vit•u.Cou,ull'$ e Ag1~Htcs Cr,usulan·s, e até a elwgada delle,;,
llt:n;riio as anlorid:Hies lot·at.•s touwr as llll'didas lll'l't''"arias
J<a r:1 a prnteeçàu dos ia di v illuus e eun>erv:u;iio dos elreilus
11'1 ttfl"l"'id• ..
• 'Art ..
"(j, C·Jil:;u!J·s G"ra••s, ConSitl,:s, Vi1:c·Consllles e
Ageutes CrJnsttlar,!s d1• "nda tllna das ;\!tas l'<trU·s Contral't::'utes, n:sidi•fltl'S no territorio e J!llS'';ssu:·s da outra, n:ecber:Jo das :~ntoritladr•s loeai'S os att\ilios IJU<', st•gtlllllo a lei, lhes
pndcrem ;.;t:r d:1d"s par:t n captura du; desertores tlos navios
dos sc:ns r::sp,•etivos paiz1•:<.
Art. r._o s~.:akllill SltbdittJ di: tllll:l llas Alt:ls Purtl~~ Conlf;IJ',[:tllli'S faiiP,,;T lliJ t:·:-rit"rit• 1L1 llllll':t, t', ~o t1::npo do faiL•t'Jli!Cilto. u:ln sr• aelwr pn~::e1ttt~ 1"';;,-;oa algunJ:t qlle legall!ll'llt<: tenh<~ o tlir~:ito para adtninbtPr o c,pulio tlo falleciJo,
uiJst•rva r·st•-lia a,; ''~~~11 in !1•s tli,;posir:õ~s:
L Quando o fallcdtlu rlPixar, ll~l:i su!Jrr:llitas eircnrnstanei:Js, sómeut.o licrllt:iros 1k sua naeiunalill:tde ou que rlcvam
~11zar do estado eiv1l de '"a pai, u Cousnl G~ral, Cunsul,
VieC'·Consul ou Ag·ente c~m.,ul!lr da 11ação a que o finado
pertcneia, avisando a autorida1lo: I'Otllpctentc, anccallará c
terá sob sua guarda a proprierh11le do f a llr;eit!o, pagara as des]Jeza;; do funeral n conservará o cxecdente, para o pagamento
das (Jivirlas, c em IJcnefieio dos hertleírus a quem de direito
1•crtcnecr.
Toda\·ia o dito Consul Geral, Consul, Vice-Consul ou Agente Consular deverá immcdiatamente requerer ao tribunal
eompetcnte titulo para administração dos bens tleixados pelo
fallct·ido, c esse titulo lhe '"rá dado com as limitaçõt)S e pelo
tempo que ao referiuo trilJunal parecerem conformes ao di·
rei to.
2. Se o finado, porém, deixnr no paiz do fallccimento, c
nas já mendonadas circumstaneias ;llgum herdeiro ou legatario universal, que seja subrlito de outra naeionalidad.c, on
a quem não se pos'a outorgar o estado eivil de seu pai, cntãn
·~atla um dos dous Governos poderá determinar se o LrilJunal
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t•ompl'lPntl· prnecdnú de t·nnformiLbrle com a lei, tlllt'Oilliar;i
:1 :l!Tct::ltlaç:-lo e admini~tra('iio aos rP>'pel'tivus funnionariu,;
t·onsnlan•scom as dPvidas limil.a('u"s.
ljuando não existir Consnl GPral, Cnnsnl, VicP-Cnm:lll ou
A~t~nt!~ Cnnsular 11u lugar Jo fallel'il!lcnt''• 110 l'a~m t!n ~ !."
tleste artigo, em <JUC a Pilrs perlt'IH:I' n guarda e atlmini:;tr;•~·ão do espolio, a nutorhlalle rnnqwtente prtwet.lerá a esses
:H:tos atú que o rt!SJWetivo fun<·t·innario t:OilSillar comJWrPt;a:
Art. 5." 0.-; suiH.litns dn eada uma da .., Altas Parti', Cuntraetantrs terão, no territoriu c possL·s~ões d:t ontra, os rues·
mos tlirdtu~; que os naeiona•~s n'l IJUI' diz I'P~peito a 111arl':l'i ~~
si~nae~ t.le fabrica de qualtjuer es(ll.•t:ie applkaveis a ohjeetus
man ufact ur3d os.
Art. G." A prm:ente CunvPnção, dcsrlc IJ11r fôr autorizada
nos termos das leist.lo Jlcinn Unillo da Gr:tn-Urctanlw e Irlandtl, se assim fôrnPI'es:;ariu, serú ratifiead3 c as ratilkaçõcs
!'eriio troeadas na Côrte do Hio tlc J:11wiru dnntro de sei;< tnezes
contados d3 data della ou antes se für Jlo~sivel.
Ella durará por cinco aunos a cont11r do dia dn troca rlns
ratifieaçõcs; todavia se, doze mrzPs nntr,s de tindar o prazo
tlosl'ineo annos nenhn111a das Altas Partes Contr:n:tantes tiver
noti!lcado ú untr:1 a sua intenção de a fawr cessar, e lia continuará a vigorar por mais nm anuo, e assim suct:m:sivanwnltl
1le annu em anno até a ·~xpiraçiio de um anno t:ontatlo do dia
em qu~ uma t.las Altas Parte~ Cuntra<:tantes a houver denun·
dado.
Em ft) do que os respectivos Plenipntenci:uios assignaram
a presente e puzeram-Jhe o :-t•llu de suas armas.
Feito no llio de Janeiro aos vinte c tlons dias de Ahril rln
:mnode Nosso Senlwr Jesus Chrbto de mil oito.:Putos setenta
c Ires.
(L. S.) llfarqur.:: de S. riccntl'.
(L. S.) !;eor!Jc Bud,·ley Jllathcw.

E sendo-Nos prcsrmtc n dita ~onvcnção, cujo teor fit-a
acim3 insL~rit.lo, c bem visto, considerado c rxaminado por Nú~
tudo o que nclla se eontt'·m, a Approvamos, Batific3mos e Cnnlirm3mos a~sim no todo como ew cada um dos scn' artigos e
cstipnlaçõt•s, c pul3 prescntt~ a damos por firme c valiosa para
11roduzir os seus devidlls effútos, Prornettendo em Fé c Palavra lmpcri31 cumpri!-a inviolavclmente c fazel-a cumprir
c observar por qualquer modo que possa ser.
Em testemunho c lirmcza do que, Fizemos pnssar a presente
Cart3 por Nós assignada, sellada com o Sello grande das
Armas do Imperio, e referendadn pelo Ministro c Secretario
úc Estado dos Negocios Estrangeiros, ab3ixo assign3do.
Dada no Palacio do lHo de Janeiro aos vinte e cinco dias do.
mcz de Outubro do anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos setenta c tres.
·
rEDHO, Imperador com guarda.

l'is.condc de Cara~·cllas ~

J!f eUIOI'U IIIICI:JJU .
Spg-untln a disposi~ão do art. 'L" da ronvcnr::ío consu br,
r1ue nc~ta data as~ignamos, o fnnceionario eonsular, log-o qtw
~ rrecàdar os hcns da herança !lo ~eus nadonacs nos tenuos
~~onvencionados, deverá pedir :í autoritlade competente o nr''e~~nio titulo para a respec:tiva aclministrnção ; n clla lh'o
c! ará com :;s lirnitatõcs, e pelo tempo, 'lllü lhe p:1rcl"er c-onformes ao direito.
As prineipues lirnitaçiíPS, flllP 1linrsas dispnsit,:iir:s l•rnzilr-iras estabeiPcrm em casos taes se acham collig-idas uo lleg-uJarnnnto n." 2433 de i5 dl\ Junho ele 185\J, e foram r!'profluzidas nas convenções consulare:-:, outr'ura .:cleLracLls. Em
n·sumo são as sep;uin tc's:
O fnnreionario consular, quando dú-se o raso, passa a fazer
nrrecaclação avi;ando a autoridade competente; P, na hypo·
thcse de ter o finado tleixado trstamcnto, aprc~Pnta logo este
á mr,srna ~utorí<ladr parn srrahPrto,e rf~g-istnJdo.
Trata de scpult:1r o f:dlc~c·itlo detcntcmente c~onforme a sua
fortuna.
A' pr11pnrção rrue vai fazrudo a arrecadação perante duas
testemunhas, rJUC elle IIOllli~a. vai descrevendo, e inventariando os hen~, inv,•ntariu '[ue, dq1ois de eomplctauo, entrega
á rr-ftJrida autoridad().
C<m:;erva sob sna vi~ilancia, e zelosa aLI ministração os IJens
da tu~rança, pag-a :1s despezas !lo enterro, r us dividas que não
admittam dtn·idas, quando ll~ja he11s sutnl'ientes para o pagamcnto de toda~, e semcllwntt•JHt'll tt) trata df) cuJ,rar as
activas.
Hequer a avaliação judicial dos }Jens, se a autoridade não
a tiver ainda determinado, c tem u direito de nomear um dos
a vnliadorcs.
Inventariados judicialmente os bens com suas avaliações,
deve requerer a partilha, e par:: isso tem de declarar os nomes
dos herdeiros, e o seu gráo de parentesco, ou se é conjuge.
Sendo necessario arrematar hcns para pagar as dividas, ou
para que não se deteriorem, ou pot·c,ue sejam de uifficil 011
dispendiosa guarda, ou administraçã'J, requererá isso á respectiva autoridade. Os bens de raiz serão sempre arrematados perante o tribunal em hasta puhliea, os moveis ou semoventes, mórmente os de menor valor, depois da avalia~ão,
poderão ser vendidos em leilãc sob a vigilancia do funccionario consular, se a autoriclade assim perrnittir.
As dividas passivas de maior importancia, ou que olferecerem duvidas, ou contestações dependerão de decisão do
Juizo, perante o qual o funccionario fará valer o dirf~ito ou
razões de opposição por parte da herança.
O funccionario consular não entregará quinhão nem um ,
Jtereditario a herdeiro 3U a "'g-ata rio, sem que prcviamcnt1~
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p:l!:!O o rr~pflr,tivo ÍlllfHl'!o, qnP ,; ig·nal ao rp:,•

r~;;:;m

os n:H·ion~Ps em ca'o idrntico.

Quando a l11•rança •' ru•q11ena o fnncdonario consnlar <IPve
dar •·onta tfp ''!la adrniuístr;ll';'"· n <l:i l'!l!l'l'c'a df\~ lwns ar;~
!wrdrirm: antt•s <le 1lnns antW!', ~~ nn ca,;o t·ontrarin :tli; o lirtt
dt•sst• prnzo.
s,~ no H·n do praw niírJ o th·er f••ito. os ltrn:. on o sr.•1 prn·
i]Ht:tn sPriín nntr<'gll<'S ao Tlrt>S•lll!'•t N:~<·i(lnal, pn·:lllll' qUf'lll
o' herilr•irns, qnP JII!Ssam appart·t'<·r, r••qnt:rer;!oa rrstitttir::ío.
E' pseusa<lo dizl'r IJ!W as f!,.,.j,iJr•.; t!.- IJI11'>ili<·s solin: a valítla•lt• rtn nfío do l<">!nrnento, sohrr• dir<"itn.s rios lii•!'dt:Ír••s,
on dt•nwnrlas l'ontra a h<'raiH'·J, :c:io da I'OIIlfli'Urlrt·ia d:1 :tutoritl:t•l•: hrnzi!eira, P hem :t.c:-<illl a PflniP'l\~O "''S tntnn·s, P\1
~~urador,s, a eujo n·:-:pdto "l!itii'<'ÍI<II:tl io l'llllsnl:q· tl•~n~ S~>l'
onvidn.
Cnrnpre ill'rrse••ntnr, p:1r:t ':.:d~r,.,.,.r tnnlhi'lll :1 rstipnl::r·:io
rlo dit•• art. lt." w Jwiul'iJiio, qn~ rr·la L·· i Br:,;:ilf'ir;j :::lo l<·l•i·
lirn:l!rH·nt•~ :tnlnriz:ul. s l':il·~ :tdrnir:i:;trar 111'-"'Pn'io doli'Iwd~::
t." O t•nnjn:.;e.
2. o()., dP:WI'Il<lentf'~ 011 :o.cr·rndl•fl!l''·
:t 0 0.~ t•DJiíltf'f:IPS (I{,!~ P :-:!' 1~·!11! 1 !11 ~· r·~·\,.1 Íllf'l\1.-.:i\"(}.
l. 0 n IH•r<lPirn in,.;tituidn.
ii. o O te<t:tmrnteiro.
fi." O procurador tln lt:·rd1·ir" ":' il'!c·at:ori" 1l•) l'iillS:l •·r•rt:1
t•m r.>lnçãn a rst:1.
7. 0 No 1~:1~0 de fnlll'nr,ia, nn tl1' '"':i••ila•l•~ •·nc1m:•r,·i:ol "
Atlministrai.lor, que a Ld C•JillliJ\:n:ial t]p,:igna.
Rio r! r .Tanrirn, 22
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Ahril de tRí:J. -JJ,n·q11f:: dt• S. T"i-

rrntr.

As nhrignçôrs do !1.1lministrador Cnnqtlar n:~ Gran-nrrt:1·
nhn sãl'l:
t. Sopultnr o fa!lrl'itl'l •k m0d11 rnnfnrmr a her:Jn'-:a por

elle deixn<la.
2. Tirar rart:~ 1lr :J1lminístr:1ri'í0 <lr>s lwn:;;

nwn~is e 1lr> r:lir.
do fnllecido; por(~m, antl's de Ílw ~er •~oncediila a r:trta dr~
administração, trni. elll' tln rlel'larar soh jur:unrnto a irnportancia provavel dos hens mnvd;; e de raiz 1lo f:illrci<lo no
paiz, e de a>sig-nar uma ohri!:açiio com duas llan(,'-~'~ vara a
devida administração da dita heranra.
3. Fazer, ou promover :1 kitnr:t de um invrntario vrrdad,eíro e pt>rfeitu de todos os bens c ohjeetos, tanto movris
c0mo immovris, de •Jn~lrf\tl'r rspr>r-ie, <JUC pertenciam ao fi.
nado na occasíão do seu laliPrimcnto.
'~. nrunir totlos os hrns e ohjcctos assim invrntarirul<F,
·''llilf!~'l'lil'llilii]as ~" <livi<h' rli'!Jllf' "l':t rrrtlnr o fallr·r·illn.
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li. Vt'ntler a par li' da propried:ulc do in tostado fJllll fôr Til\·
rPs:>nria para lcvantnr sornmn sullidente a lilll de fazer face
aos pagamentos aiJaixo nwnt~io'"'""~·
G. ?a~nr a carg-o da herança do fallt'f:irlo, e :mtr,s de qualqtwr divida oll imposto as ilt·spezas dn funeral, c depois da~
fic:qH'Zas tln fttncral, as da oJJtemTw da t·ana de atlmiuL;traí·ão.

7. Pagar tn1l:is a~ <livid:1s tlo f::JIIc:·ido até onde o ::letivo
l'lil suas mãns llt'o permittir.
N. Cnns ·rv:ll' o c~r:t~dente da hl'r:-tnÇ:l, :;p hnuvnr, a IH:m
tia Jll''s"a ou :~~''soas qat: a t•!l:: tenlJ:tiii Ílirl'iltJ.
s,·~nruln :1 Ld d:l Gran-llrdanlw, () ;~tlillllli.<tl'allor>IÍ IJI:nrn]IClülll!: para n di~tri1JIIi<;.1o da proprit~d:Iil<' JW:;soal qnc
na•rw:ll" paiz COIIIprulteadt: o.> arrt)ndailldJto,;.-(;enr!fP Jln,:/;lP!/ MII/I!• 11'.

llECHETO \'. :;;;:11--

nE

:li

nE H \F.tnn nE

lR7l

Cnll<'rtk :10 B:u:lt~rrl Antonio d" Paula Hamos, proroga~;-to rio>
pra::n<> lixado.' ll:lS rlausnlas q110 haixar;IJII 1:ont o ])r,r,rrto
11. o :iiS7 rln 20 <h' HrzrnJhrn dr: 1872, mnrrdf'nrln ao llli'SillO
anloriz;u:no para laYr:tr, Ininas dr. •·an;lo d0. pl'dra
r outros miHf'I';H':;, l'ill suas fazrndas df'nominad:ts-.Jardilll <'
1\liiiCÍI'II-<it:tS f'lll S ..hSt' do Jla ITI'Í i'il, !la 1'1'0\"Í III'Í:l dn S.l':tllln.
B:trhan~l

Atlrndt•Hdo ao tJne Me rr,rurren o Bll"liarl'l Antonio
de P;:ula Hamos, Jl1'i por hem Conct•der-lltt• prorogat;ãn
por igual tempo do~ prazos fixados nas rlansulns flUe h:1 ixara m wm o Deere to n." (Jl87 de 20 ddkzrmuro r! r 187~,
Concedendo ao Jllesmo ll1chard autorizar,:to para lavrar
minas de cat·Yão dt) petlra c ontros minPraes rrn sn:~s
fazeml:Js denominadas-Jardim c l\linciro-no município de S . .José do Barreiro, na Província dn S. Paulo .
.José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\len Conselho, l\lini~tro e Secretario dr Estado dos NcQ·ocios
da Agricultura, Commercio c Obras Publi•·as, assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em trinta e um de .Janeiro de mil oitocentos setenta c quatro, quinrJuagcsimo trrcciro rla lnd('pendencia c do Impcrio.

Com a rubrica de Sua Magcstarlc o' Impcr<Jrlor.

Josr Ti'Prnmulrs da Cnstn PPr,.irn .T11ninr
:-\ l:n: 11.

1~
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DECRETO N. ;>535-

DE

31

nE J.\:\'Erno DE

IHa.

Concede a Miguel Alanier Baglioni, privilrgio por 10 anno:;
para fabricar, usar e vPndcr machinas de sua inYrnção para
descascar e limpar café .

.\ ttendrndo ao fJlH\ i\In rrquPren o ri11:ldão fr:mrer.
Miguel Alanier Baglioni, llri por bem Conredcr-lh~
privilegio, por tO anno;;, par:1 fabricar, usar e YCntler
machinas 1lc sua invenção rlc~tin:Hias a Jr~ca~car c limpar caré, tlcnominatl3S (í'fllrbina Tangeliclast.
José Fernnndcs tl<t Costa Pereira Junior, do l\lca
Conselho, Ministro e SPcrelario dn E~tado ilog Negocios da Agricullura, Comnwrcio t) Obras Publicas,
a~sim o ten1t.1 ciJtcntlillo ~~ raca cxecntar. Palado do
Hio de Janeiro em trinta c um.dc hllllirn de mil oitocentos setenta e quatro, qninquagrsimo terceiro da lndcpendcneia e do lmpcrio.
Com a rubrica 1lc Sua :\l:lgr!\tarlc o Imper:Hior.
José

Fenwndr~

DECRETO N. ms:w

da

Cosftl

Perrim Jmiior.

-DE

31 m:

H:'-lEino D" 187~.

D.1 novo Hegulamento á Casa da

~loeda.

Hei por bem, Usando da autorização conferida pelo
art. 7.", paragrapho unieo, n.• 3, tb Lei n.• 2348 de 2()
de Agosto de 1873, que a Casa da l\Iocrla seja rcorgan izada
e dirigida eonformc o Hegulamcnlo quo com este baixa.
assignado pelo Visconde do Rio Branco, Presidente do
Conselho de Ministrog, .Ministro c Secretario de Estado
dos Negoeios da Fazenda c Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, que assim o tenha entendido e faça
executar.
Palacio do Rio de Janeiro em trinta c um de Janeiro de mil oitoeentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independeneia c <lo Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

risconde do llio Brancu.

U:EC(j'J'JI(}.

nt

llegulamcnto dtt Casa da Moeda.
CAPITULO I.
DA

AlHIJ:\ISTlLIÇ:i:O

D,\ r:A 'A ll.l MOE!l.\ E llO S::t~ l'f.~~O.U •

Art. 1. A ~uprcma insprr1;,Jo da C·tsa ria 1\Iocda
compele nclu.;ir~Jllr·nte ao l\llnistro da Fazenda, que
:1 cxr~rcr~rú por si e )'I'LI Jlirccloria Gt•ral das He)l(.la:>
0

Publica~.
I'ara~rapl10

unif'o. A direrç.:io immcdiata dn lorlos os
lrahalhos, sua <•ennnmia <!a policia intr•rna da Hepartição, ficam a cargo de um chefe superior, com a deuominaçâo de Ilircctor. Para este emprego ~ó poderá
H'r nomP;Ido !Jlll'lll tenha as haiJililar;iies scienliliras
Jtcces~arias, c especialmente conhecimentos ue chimica
c nwranir·:1.
Art. 2." As classes, numr'ro c vencimentos dos rmprl'gados da Casa da 1\Jonla ~L·rão os estabelcritlos pela
t:llwlla anncxa, r·. o i.
~ i. o Aos JJOYus cmpregarlos os vencimentos serão
<thonados a cont:H· do dia de sua flf'''e e exercício;
aos qun forem conservados em .;;cus lug~rcs, ou nonwados para outros idenlicos, mas ele t.lcnomiuaçào
llifJcrcnle, ria da ta do prcscule H.cgulamenlo.
~ 2. o Além dos empregados mencionados ua rcfer·ida
ta beiJa, lraverá p~r.1 o scrvir;o das olllcinas os opcrarios
~ scr·vcnfes que fornm ncressarios.
O numero c os salarios dcslt' pc%oal serão fixarlo~
pelo l\linistro da Fazenda, sobre proposta do Director;
observando-se o limite matcadu no art. 7.", paragTapho unico, n. o 3 da Lei n. o ~?:HB r! c 2?j de Agosto t.le
1873, quanto ú despcza total da Hnpartir:ão.
Nos casos de grande aflluencia de trabalho, o mesmo
1\Iinistro providenciará como fõr conveniente.
0
~ :3. O l\Iinistro da Fazenda poderá permiti ir que continuem a ser admiltidos apr·endizes nas differentes omcinas, fixando-lhes, porém, o numero c os salarios na
tabella especial dos opcrarios. O salario começará a
~>er abonado depois qnc o apn~ndiz contar trrs mezcs de
pra tir;:t, c mos! r ar 'flH.' te 111 aptidão p:u·<t u ,,.n ir; o t'.<!

.\•,tu:, 1>0 l'lii>LH
~~a~a

da MoeJa;

d1~VI'IHiu

!;t~r

despedido 11o c:ho cun·

I rario.

:; r,.. " O vencillll'IIt.o dos artistas rontr:wfado ..; se1<1
altouar.lu c!.\ COIJI'ormidad'~ t'OIIl :ts t•slifilll:liJí,· ..: du sett
::uulncl.o.

'l ;;," Com a p!ihlir:H'll)

l!l'·.!t) nl'•.:ul:l!il<'IIID cess:tr:lo

ljll:tc•sljllCI' gr:tlilkac;•l••:; p<•l' ,.JJ,~ u:lo :tUioriz.td:is, :jlll:
:tcllt:l!rnente pnci'!J:tllt o: '''''1'~''"-'.:tdo~ tia C:1:;;~ d:t ~llwda.

Art. :l," Sc•r:lo HUIIII':H!O:< por J),•,'Jl'IO lii!Jll'l'i:d: o !Jio Glil'l'l~ do Lafl:,raloriu Cllimico, o..; Ci1el':•s da;
uftieiii:IS, u 1." c: o ::!." J<::;níplurariu. o Tlli•:;oiii niro
l't~dor,

~~o

Fi!'l d:ts Btl:liiÇ:ts; n ror Tiltilo do 7\lini,tro tl:t
Fawuda lodu ..; o; <•lllrl!:: l'ntprc·~ado ..;. lllt'llo:.; o Fil'l d"
I'JI!'SOtli'I'Íl'U, r!lj:t lillll11':11;~til p.•rlt'IICU a eslt•, rlílll ;!p[\1'0\<ll:;io do dito i\lini~t:·u.
~ l. '' Ao Dtrt·clur cotnpl'le a eo:collia e JIOillf'at.:ão
da; pe.;soa,; qtw :-:i~rrirt'lll J>Or salat·io lia Casa da Mueda,
:1': tJll<lP>' ptll!t•t :'i•> st'!' narit>ll,'it'~ o11 r:; f raug,·iras.
~ ';;L" O Tlit''Dlii'I'Ít'O t: o Fit'l da~ lhlanç:ts prr·st.arão
Jia<H;a, cnja i:llpor·t.m,·ia ~1:r:'t arhitr:uLt pt•lo Trillllrta!
do Tliesouro. O Fid do Tl!i·.;ottn·iro t:ttnlJ.•m a pre~
Ltrú a t•ste, ''~'o t'\Í·~·ir.
Art. 1,." O provilllt'lliO do.; lugan'~ sri,·nliii,·os O!l
arti.;tircB d:1 C tsa tl:t Miwd:t tkP''UII!: dt: t;•>ll:'lll so, a
q:w :-:Não :idlllitti·! · ,:,ltlc':t!<~ u..; t;id:td:lo~ bta::ileiro.;
'l'If~ pos.;uirem o' titu!w. 011 c:ul:t,; dn lt:d.Jilita<;:io de IJU'~
lrat:tm o.; arb. :;!) e ::7, un dot;umc•ntos ''iftti\al~lll.i'S,
passado' pelos !nslitut'''• E;ro!a,; uu Est'liJclc·cimenllls
naril)lJ:tt•s <HJ t:,;tran~·,~iro.;, ottd·• tht·andidato,.; se tenham
haltilít:u!o. O pro·~T:IJJt<ll'l d,·.;J::; <'OltCllr ..;o:-: s"r:'1 dl·furItltllad:> pelu .~!inio;!ro da F.tZ:'t!da C!ll Íll-'ltur•.:Jes especi:ws, ,;o!trc f:l'llill,:'{:t do !Jirc•dor.
E'{f;eptu:t:t:-s:~ o ltt~~:Jr tl1~ Eiig·,·nlteiro !,!.,chinisl:l o
o.; de,,.,,,: Aju:hn!,·;, os qn:tc·s podcr:'io sct··preettchidus,
illdO[li'lltll'llil'lllt'Ilil; d•• I'OIIf:.!II'S<l, CII!Il ['t'SH\:1.~ ifllC teTI kttll a~ n•·cr•.:,•a r Lt:-: h:t bll i i a<;ucs, e "u!Jrc p1 O[tosta Lll)

Direetor.
Para~Tapho 11!Jico. N:t rtlta de Cilladiio; lm1zildrns
ha!Jilitadu:; para '>S .~obredilo.; lug·,res sciculilico:; ou
artísticos, poder-<:e-ha coltlractar, metliante prl;via
autorizaç5o do Mini:-:lro da Fazcntla, o::; estrangeiros
qttc esli n:rcm nas eondit;Cic; de bem occup:ll-os.
Art. ti." Os rmprrr!os de!." c ::!.o Escripturarios são
d0 :1t:ee.<:w, e o.q de: :Lo E:-:rripturarío c Praticantes só poderão SI'I' prt'Cilt'llido;.; por !flll'm tenha feito concurso, na
!.',rrna cb lr•gi;la<::1o t'lll vigor, p:1ra einprc·Q·o~ de 1." t! 2."
l'!JI!':ltl<'t'l d;>; 1\"!•:trti·:''"" <I•· F:lZC'Illi:t. (I ,')''t'I.'~'-'IJ p··,,J.-

:-;t•r d;11lo aos empregados da C:1:-:a tb .\!twda 011 dt~ outra
Hep;lrlit;ão du Fazell!la, IJIII~ e.,tC'j;IJll 1111 raso d1~ o!JL~l·o;
tlo llli'SIIIO muJo IJlW os elllpl'i',!.\ado.-; dJ ca~u da Muulh,

d"vidamcnte !Jaldlitados, poderão s,·r transferidos 011
11~1' al'l:rsso para as ditasltcparli1;õcs, r[uaudo o [ii)direm
ou convipr ao SPrviço.
Art. li.o Na substituição tios rmprcg:H]o-; da Cas:t da
l\ltw1!a nomcaillls pur Uncn·to I111pcrial IJil Titulo do
Ministro, e em t11do quanto fti!' roneern:~ntr) ao ponto,
di)SI:ontus, I iecur,;as, susplm':íie:', p lSSI', aCCI'.'·;o, apost'll·
tadoria,, gratifiraçfic.-:. responsabilidade, n liant;as, oilSi)J'Var·sc-ltão ;1s r,•gTas Jll'i!Scripta-; na ll·~isl;11.)o l'lll vigor p:tra o T!J:·soum e Thr~sou1·arits de Fazt•nda.
~ 1." O t('mpu de 't)l'Vil;o pr·esL11Io romu :qm·ndiz sn:·t
::!•!tlado aos tfllC pass:ti'Clll a urr:upar lugares da Casa da
Mot•tl:i.
~ 2. 0 O :\Iinistro da [t';Jzenila dcsignarú prcvi:Jrncnte
o empregado da Ca~a da Moeda tj!!C dc\'Ct';'t suu~tituir o
mn~l~tot· nas suas faltas e impcdinwntos n·pcnt.inos; o
IJitando a suhstituii;ão tiver de ser proiOH!!;;tda, prorideut:i;lr:'t como fúr mais t:olln~tlictltt) ao senit'O .
.~ :J." 0:> operarias que sn inutilisari)Jll n"o.;; t.nhalltos
da Hcpartir;.:lo, e cuntar1~111 :w annus de l1urts Sl'l'ViÇO'>,
['Uili'l';liJ ser diS)li'llSados de CUlllp;lrl'l'l'l', COillÍIIUa!ldO :t
Jll'l'reiH~t· de metade até dons tcrr:o' dos n•spreliros
Vt•ncimL•ntos, r·oH"·q·mc o c;1so c o merecimento di) cada
ur11; o IJilil sed apreciado JH'Io lUiHistro u:l F<~zcuda,
ú vista d;ts infonn:JÇÕIJS que o IJirl't:lor prestar.
Art. 7." Os imlividuos fJUC Jiri'li'Ildc•r,•m ser adntillidos como aprettdiz<•S na Casa da 1\Ioeda, serão oJ,rig-adus
a ;Jpl·cst•nlar ;w llircctor:
1." Ccrtid;\o de idade, com que prorcm não ter ainda
W ;ttlltO-> compl<•los:
:!." A!.tl'sl;11lus di.) pessoas de reconhecido COIJCI'ilo, iJllt)
aiJOnrm sen bom com por la menl o ;
:L" Prorasdc q1w lecm e r•scrcvem corrcnt<•mentc o
JlOrtuguez, s~JIJcrn ::tril!ttnctir:a até proporções, n r:ollheecm a lingua franceza, verll'ndo-a jJara o idionta
Vl'I'IIJCIIIO.
Estas provas sc·r~o t":ltiiJiLia:; por meio de exame perante o Direl'lor, nollli'::tlldo este p:tra examinador um
empregado ltaJ,ililatlo da lll'partiç;1o.
~ 1." ExcPplnatn-:;c deste e'\altW: os individtros que
tiverem o l'lli'SO completo Ll:t Ar:adt:lllia das n dl:ts Artr~g.
c o:; qrw poswirr~mlitulos de hahili LlC:<io pas~adu~ pela:~
fo:.;rnlas, .\t~adc•lni;Js do lmpr~ritli' C•J!t:tlli~.'fít:; da lu'·
lriJI'rJtrl l'uhlir·:l l;t·t·:ll

~ 2. • 05 a pt·r,ndizcs que ti \'Crcm os tilulos de hai.Jil i taçãô de que trata o parag-raphoantecedenlc, c os que, n~o

os trndo, frcqurntar·em as aulas noclurnas da Acadernta
das Dcllls Artes. do Lycêo de Artes c Officios, da Sociedade Auxiliadora da lnduslria Nacional, ou de qualquer
nutro E'tahclrcimcnto publico da mesma natureza,
uma Yez qne apresentem allnst:~tlos de aprovr.itamenlo,
serão preferidos, em identidade de circumstanciJs,
para os acccssos na rcsprcli va classe.
CAPITCLO 11.
no

sEI~n~o

nA RErAnnç\o.

Art. 8. 0 Os trabalhos da Casa da Moeda serão tlislribuiJos:
1. Por uma Secção Central, immcdiltamcnlc regida
pelo Dircctor, a qual tt•rú a seu cargo o cxpetlil'nte tia
Dirccloria. bem como a t•scripluração c contabilidade da
lteparlição. !Jella farão parte a T!Jcsouraria c um Laboratot·io Chimico;
2. Por cinco oflicinas; a ::.:aber:
i." De Fundição.
2.• Bc Laminnção c Cunhagem.
a.• Ve Gravura.
4." De Macltinas.
ü.• De Estamparia.
Art. 9. 0 O geniço óa Rrpartição começará, em todos
os dias utcis, ús 7 !toras da manhã 11as ollicinas c no
Laboralorio Chimieo, o :ís 11 nas outras divisões tla
Secção Central, devetulo terminar ús 3 da tarde, se o
Directtr não julgar nccessario prorogal-o por mais
algum tempo.
~ f. • Se a prorognr;ão nas officinas c no Laboratorio
Chimico se prolongar por mais de uma hora, ou entrar·
pela noite, constituirá a sesta ou serão; e nesse caso
o Director po!let·á dar aos operarias e serventes, se o
julgar necessario, um intcrvallo para descansarem.
§ 2. 0 Nos casos de grande urgcucia do serviço, poderá igualmente o Director determinar que se trabalhe
nos dias santificados e feriados.
§ 3.• O cncaiTe!!ado das marhinas de vapor deverá
1Pl-as em estado de trabalhar desde as 6 c meia horas
da manhã.
0

0

EXEGU1lYO.

_.,a
""

Art. lO. Os que fi?crl:1m srrão, ou trab:~lhar·cm nos
dias ~antos e feriado!:, terão direito a uma gratificação,
Jlroporcional ao vencimento diario de cada um e ás
horas que dedicarem ao serviço extraon1inario.
CAPITCLO 111.

Art. Jl. IncumiH~ :í Secção Central:
~ L" A corresponilenr.:ia, escripturar;;to c expediente
a cargo do Director.
~ 2." A escripturação de toda a receita o rle.~pe7.a rl~
Rrpartição; dos metaes que tiverem de ser fundido~,
afinados, ligado:-;, amoedado.~ ou empregados em :.e·
da lhas, á vista do peso c rio ensaio a que se tiver procedi tio; do protocolo ria eutrada e saltida dos papeis; das
ront:~s correntes ahcrtas :ís olllcinas, c a rruaesquer rcs·
ponsaveis por ohjectos que I hes forem entregues.
~ 3. O assentamento de totlos os empregados, :u··
tis tas, operarias e aprendizes da Casa da .i\Ioeda, com as
notas que lhes disserem respeito.
§ 4." Em geral torlos os trabalhos de escripturação
e con tabilidatle da Hepartição.
§ 5. 0 O recebimento, deposito c guarda: 1. 0 , dos metaes e quaesqucr outros valores, que forem recolhidos
á Gasa da Moeda; 2. 0 , de tollo o rendimento proprio ua
mesma Repartição~ 3.", de quaesquer machinas, utensílios ou objectos a ella pertencentes, que pelo Director
forem entregues á Secção.
§ (j.o Os pagamentos que se tiverem de fazer na Re·
partição, e a entrega ou sahida dos valores, metaes e
objcctos confiados á sua guarda.
~ 7. o O fornecimento ás dilferen tes officinas dos metaes que tiverem de ser fundidos ou entrar em fabrico,
assim como das ma terias primas, machinas, instrumentos, utensis ou objectos necessarios ao seu custeio
e trabalhos.
§ 8. 0 A entrega, na Thesouraria Geral do Thesouro
Nacional, das moedas ou barras fabricadas com os metaes recebidos da mesma Repartição ..
~ !). o Os ensaio~, nrifiral'iieo; e anatv~es tlr, qlll~
trata o Capitulo IV.
·
·
0

!li i

\!.TI•~

ll\1 l'!illl H

Art. 1~. (l.;srniçosmencionados nos~~ L" a .'t.• " d•1
artigo :m!t•ccdenlc seriio dcscmpc11hados p<·los Eseriptul'arios c Pratic:mtes, dt' conl'ormida<lc eom as Ordt'IIS,
ln~1 rncçõcs c modPlos rm vigor: e os dos§~ :i. o a 8." pelo
Tlwsonr·ciro, sun Fiel c Fil'ldas Balawas, auxiliados por
um Eserhiio, que serú o 2.'· on o 3."

E~ITipturario,

~~·gurulo a
Pralica!llr~.

desi_,_,·naç:lo do liin·ctor. 011 algum dos
!los illlprdint,··nto;; daqnellh>.
Art. 13. O Tilrsouri'Íl'll, sc11 Fil'l n ltl:ic:s o~ mais
J'p;;ponsavcis pelos Yalol't'S l'i'COfiJitJo~ Ú Ca~a !la '!Ot'da,
~<1o snjPitos ú prt•st:~t;5<1 dl' conta.; aJJnualnll'nie, c a
tudo o ma i~ IJU'' as !Pis 1L1 F;Jzcnda l;'m cslahnkcido colll
rdt•rcncia ás li:nrças I' I'I'SJIP!hlhi!idadl~ p!'l:t guarda rl"s
dinheiro~ ou nlorcs do E~l:idD.
Art. H. Os liHos IJIH' tiYt~n·m ill' sPnit' n:1 ~-irr1::io
t:1:11tral ~··r:ill rllhric:ill<iS !"''" llirt·,·tor.
CAPITFLO IY.

Art.. t:i. Ao LaiJOralorin Chimiro inrnmhn:
1." Ensaiar, na,; ópoea~ tnrtqnc esta operaç:io fôr
nrw.essaria ou ordenada pl'io Dircetor, o:' mdacs fundidos, atinados ou lip:atlo~, <~ as barras que parn es,;e
fim lhe forem cntrcgu<·s.
§ 2. o Vcrillcar se as partitl:ls de moedas prrcncllcm
as condições da lei, quanto ao titulo.
§ 3." Fazer as an:dysc,; cltitnicas qnr lhe f()rcm onlcnad:Js prlll JJirN:tor.
4." Est:J ollicina tcr:'t um Clwfc, qnatro Ensai:Hlorr•s
c o numero de oprrarios 011 surYt'nlGs e aprendizes
que o l\linistro da Fazcwla lixar, sobre proposta do
Dircctor.
~

s

CAPITCLO V.
DA OFFIC!NA DE FU:'iDIÇÃO.

Art. Hi. A' offir.ina de Fundicão incumbe:
§ L • Fundir, adoçar, :Jfinar c"ligar os mclacs.
§ 2." Procf)t]er á apuração das cscoYilhas, provcnicn!~>~

tl~s

n!H!"'ina~

t[llr frah~lh:"tm t'm nwl:1r~ prrr~io<;o~.

Hi
~ 3." Estc's tra!Jalhos seriío clt•Sc'mpcnltatlos:
Por um fundidor, Clwfe da oJJicina;
Dons "\judautl•s do nwsmo, um dos r1uaes será cncarrrgado ela apurar:ão tlw; melaes prPciosos, <:uja otlit:ina
é dcpenden te tia de Fundição ;
E por tantos owrarios,aprendizes c serventrs qu~ntos
forem ncct::;sariu:;, seutlo o sc•u nunwro mareado pl'lo
1\linislro da Fa7.enda, sol1re proposta do Director.

CAPI'ITLO Yl.

Art. i7 •.\' oílicina de Lamiilaf'ân c Cnnlta~l'lll incumbe c•xc•cutar toda.~ as n)leratJii'~ qw· l11 lll ·por fim
tra11sformar ~~lll moeda a:; han:!> liO:<liLis na ofiicina de
Fundic:lo.
'"
O s1;rvir;o uPsla oflicina ~erá desclllJH'Illlatlo por nm
Clwfe, dous Ajudantes, um dos quacs será Ollicial ~.Iaclii
ni·sla, c pelos operarios, aprcndizl's c serventes lll'cessarios, cujo numero será marcado pelo l\Iinistro d<t
Fazenda, sohrn proposta elo Direclor.
CAPITrLO YIJ.
ll\ OFF!Gl'\"!1. DE 1.1\.\VUJU.

Art. 1!). A' orTicina cle Gravura incumlte todo trabalho de gnvura, q1w lhe fúr or,lenado para o scnico
da Ca~a da ~locda, e uc outras Repartições publicao;, ou
p;1ra pai"ti('ulares.
Ter,·t para o seu serviço:
Fm Chefe da ollicina ;
Tres Gravadores.
E o numero de operarios, api"endizes e sr,rventes
que fOr li 01lo pelo ~linistro da Fazenda, sobre pl"oposta do Dircctor.

CAPITULO VIII.
JlA OFFICIKA DE MACHI'íH.

Art. Hl. :\' offtrina de 1\lndtinas incufrilw: t.", o fahrico, eons<'rvação e :1 pcrfeir:oa mcn to de to!l:~s as m:ldlina~, inslrumcntos e ut.ensilios da Casa da Mo('da;
PAUTE li.

f,1

ACTOS flO f'flllEP.

2.", o fabrico das machina~ ou in~trumrntos que fôr or~
IÜ'nauo Jwlo l\linistro da Fazt;nila para uso uc outra~
Ilcpartiçiks.
O serviço 1lcsta o!Ticina srr:'t desi'TllfH'nhado por um
Engenheiro 1\Iachinista, rpw ~Pl'<'t o s<~u Cltefn, por dou!';
Ajudantes úcstc c pelos Oilil'ia''" :\Iachiui~tas, opera rios,
aprendizes c serventes ncrcs~arios, cujo numero fôr
marcado pelo l\linistro da Fazi'Hua, sobre proposta do
Director.
CAPI'lTLO JX.
IH

OFFIC.IN,\ llF. F.STAMPA HI.\.

Art. 20. A' o!Hcína 1lc E~tnmparia incnmhc prrparar
e fornecPr os CXI'lll pb res de apol ices, lJi lheles, !e! r:1;;:,
estampilhas, conheeimentos, notas, tilnlos, papel sei~
l:1tlo n-todas as obras d1~ i illprPss:ío de rpw fôr encarregada pelo ThPsouro; c bem as~ím nu111crar os livros,
títulos, conllccil!li'ntos f' pap1·is de qualqller qualidade
que lhe for1w1 entrc,:.;uc-; p:1ra es''~ lim.
O scrvi(;o dr'~ta ollicína, nnquan to não !'C lhe rlrr
maior descnvolvirnrnto, ser:'! d'''t>rnpcnhatlo por um
Chefe c nm Ajnd::tnte, e pl'lo numero dn operarins,
serventes e aprendizes que, :::cgnndo a allluencia do
trabalho, fôr proposto pelo Direelor e approvatlo pdn·
.Ministro da Fazenda.

CAPITULO X.
DOS DEVERES E ATTHinU!(;fiE<> DOS f:)IPREI;ADOS.

lJn JJi·rl'cfnr.

Art. 2t. Ao Dirert.or incnmlJe:
~ 1. Dirigir c t1s1~alisar immediatamcntc os servicos
a cargo da Secção Ccn trai.
•
0
~ 2. Executar c fa;~,rr exrcntar o presente Hegulamcnto, e quacsqurr outra~ Leis, Deereto:::, lnstrucções
ou Ordens conccrnen les aos serviços da Casa da 1\Ioeda.
§ :}, 0 Ordenar os pagamentos, entreg::ts ou sahitlas de
valores, na fórma dos ~§li.", 7." c 8. do art. 11, e
rnhríf'ar tocto~ o!'i rlorumrnlos dP. rlrsprza.
0

0

E'\ ECU'fl\'0.

§ 'i." Propôr ao l\linistro da Fazcnrla:
J." As obras, concertos c reparos do e<lificio <la Bcpartir.·ão c das olficinas, que excederem á quc~ntia de
100(~000, juntando á propo~l.a o orç·tmculo da desr1cza
respectiva; c fazer as compr;ts c Cli<:OlllllletHlas tios
nlij,•etos nc~ce.;;sarius aos serviços da St•c<;ão Central e
da,; ol'liciua;;, dentro tio credito ahr'l'lü p:tra as mesmas;
~1." O numc•ro lle oprrarius, aprendizes c serventes,
qur.• deverão s1~rvir no Laboralorio Clúmico c em cada
um:t das o!Iieinas;
:J." Os coulrat:los flc seniços, ou tle fornecinwntos de
ohj<·elo.-; para us lrallallm-; das ollicinas, onde ohras que
I'Slivcrelll a seu c;trp;o, na fúrma da legi~LIÇãiJ em vigor;
/1." As providt:ncias ~~ nwlitoram:·nlo~ qta: jnlgar ulris
á onkm e JlCrl'eif)io dos S<'I'\·iços.
~ ri." ncmcller ao l\linislro, 110 principio tk cada
mez, o lwlanrele do mez :llllccc·tlcntc, e diariamnnte
uma rlemonslra!'fio resumida do estado dos cofres da
Heparti1:iio; n b(~m aso;itn, até ao fim 1le Man:o de raJa
anuo, lllll relato rio circurw;fatH'iado do ~~&lauo da mesma
H:•parl iç:io !'de se11s lrallallins llurante o anno lindo.
~ (i." Envia r ao 'fh,·s<,uro N.tcional, em tempo eornpe11~IIIf•, o on;arllenlo 1:·1~ral 'l:t rcc1~ila c de.;;pf~Z:t da Casa
da M1L'da, armHpauilado da~ l~tiJcll:ts neee~sarias.
7." .Jul.<.!·ar Sl'lll n•,·ur~u, com os peritos da Casa, da
'eracidade ou f:tlsitlade das IHOC1bs nacionaes, cunhos
I' cl1apas fl1~ apolice,; ou outras sra\':Jdas na ll!•parti,~ão,
fal.<~ndo l'l'.~!'istrat· e I<~' ando a ~ua !l:•cis:i.n ao roulwcim,•ulo do i1li11istro d:t Fn1'th!:1, ~~ 1Lt aitloridade a quem
('Oillpl'lir; flent cunto Iil:~n:l:Jr lroe:Jr a moe,Ja qtlt' f'Stinr desl'alra<la, 11os l<·rmos do art. :J;J da Lei 11." G:!8
d<' i7 til' Setembro de w:;t.
:, tt" l11fo; J:tar qnae~ <h empregados idotli'Os para o

s

Jli'U\Íilli'Jllll du:; l'llljil'U,e!US \'ii!,\'OS, I~ Ji:il';t ;1 Si;IJstillliÇJO
dos impedido;, no:; r:.~s•.t~ Jllarratlos !leste H<·gulamento;
admiltir, coutracl<Jr c de~petlir os operai'! os, alJI'eudizcs
c ~wt·,cnte~.
:~ !1." lkml~f 1<'1' srmestralmcntc ao Thc.souro inform ;.:'lo res:Tv::da sobre :1 :~ptid:io, aprovei l.arnenlo, as~i
d:Jid:,de n i'OIIipill'l:llllellio UU~ Clllfll'l',!.!:<lliO~.
~ iO. Advertir, l'f'IH'eltendcr c suspender os crnprcgailos c tkmais JH'SH1al da Het•arlição, c itnp1ir-Jites
pen:1s na l'úrma do :1rl. ::'l, ~'(i.", tl1•ste ltcg·ul;tmento.
'i: li. HLJilldlt•t· Illcn~alntl'llil~ ao TiJco;ourn Nacional
o ponto dos empl'Cgadus, e hem a'~i1t1 a feria dos oper:n·ios, :~prcndizc•s c seJ·,·nnte,:, a lim de fJUe possal!l
I'I'CdJcr ~cus 1eucimentos ou ~alario,;.
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~

12. Proro:rar o cxpcrli~tllc na fúrma do art. !J."
t:J. Pcnnittir ou w~g:tr a visita da Ht>partiçãu,
conforme fúr convr~nicnlc :'t hoa onlrm r anrl:tmt•nto
~

do scrvir:o, podendo man:ar Ulll dia em c~H!a mr·z para
esse Hm.
~ H.. Nomear peritos ntB casos tlt~ IJLW trata astc
Hrgulamcn to.
§ t;J. Ordenar a tlct.Pnçãn rir qualqn1~1' pcs~na IJUC fôr
cut·ontratla tlentt·o d(l edilkill d:t C:t.~a rb i\ltwtb t'lll flagrante ul'lieto, oa pt·a!'lil':ttt•lo arlo q te pn·judique a
p:diei:t da Hep:trliç.'io on a I'Ol!:;:·n:::·;\'1 d.· ~:·11 lltaterial;
lll.'lll'l:llltlo lavrar :tttlo J11 tH'L'UtTido., qtH' t·t·tttt'lkr:t com
o tl:·iinqt:enle :\ attlorid:H!t• cotliJJl'lrnk.
li Hi. Presidir ao:: t'ut:t·tu·su; I' C\:tt!tC:; tln !Jill' ltalam
os arts. !1,. o c :.ltl.
~ 17. lk:-:t~'ll'l"lllt:t r q il'H''Ifll<'l' on tras c h ri ga çii:•s Jli'I'Srr·ii:\:ts no pre't'lllC !\:·guiattH'IIIO t' !ta~ Lei.<, lkt.:l'l~los,
ln~lruc:cJi•·s t' lhtlt•tts l'lll Yigur; I'I'P!'t'~CtJl:tltdo ao l'tli~
1tistro no~ c:1Sth otni~sus, t' provideuci:tttt!n IH'S urgentes,
ro!lltl für a hem do sei 1 j,·t,,

Dos Chcjn d11s nf{rúws.
Art. 22. Aos Chefes tl:ls uilii~I'CIIlCS of!icinas da Casn
da :Mn,·tla eotnpete c•m g<'t'al:
~ 1." Dirigir·" !iscali;;ar o..; trahallto;; n ~c·u cargo, em
t:onformillatle do presente H.I';,!Ulamt·nlo e onkns llo Dircrlor.
0
~ :?. Manter a ordem c tli ..;ciplin:-~, e fazer cumprir
ficlmonlc t•sk Ht•.c:ulauu·nl,l, ca<!a um n:t parte que Ih~
JICrlCilC<~I'.
~ :1. o Fazr·r

o:: p<·diclo~ de mcl:IC', ciHtl,os, instru~
mentos, g-eneros, li\l·os e todos os ''h.it'<'ltl.; precisos
para0:: ll'ab:J!ItoS i\(' ~llil.' I'PSpt'rll\:1.; oi\i\'ÍU;IS.
f, ~." Bel'l·ber, lt•r elil boa g11atua e !i..;c:disar o emprego dos tllet:H·s, instrUtlli'Htus, _u:<'t1t'l'o;; e quaesqnct·
outros olljt•ctos, lir.1tlllo respo11SaVl'is [Wios desvios ou
faltas que ~e vcrillcart•m <'In sna:: o\Hcinas.
8 5." Fnet· ~''Cripturar t•m lil'l'o Jti'O[II'ío, por um dos
rmpreu:atlos t]a o!licina, dt'>'Í·"·n:ido pelo llircctor, a
cntratla c s:tltida do~ Yalo1cs e objectf,s de qu:dqurr
uatureza rlcstinados ao consumo e maniintlac:ão da mesma
ullidna; e l't~iYistrar em bn~ve noticia lodos os lrai.Jalhos qun se c""eculareut ni'!IL
~ fl." H<'-'[".lll~:thil\':\1· '" t'lil['l't';''··'lo,; tple llw~ forem

EXECUTIVO.

lO I

sulwrdinailos, pelo dl'!rixo no cumprimento de suas
pelos prej u izo~ q 'li' ca w;a rem nos trabalhos
a seu carg-o e pelos desvios de qu:!<'squcr ctreitos pcrtencl'nlcs ú Fazenda Pu1Jlic:1, eontiados á sua g-uarua.
~ 7." Apresentar, uo priueipio d:; cada semestre, ao
Dircctor um rP!atorio eircumstaliriado dos trabalhos
feitos no semf'stre anterior, n do estado das re~pectivas
ollicinas; indi.:alldo as rdormas o ml'ilwrailiCHlos que
fuJ'<'Ill :l<'onselliados ('<·la <·xperi· nria .
.~ tl." Ad1erlir ,. l'l'jli'"l''''' ier :1 .~r·11s suiJortlin:ulos,
IJ:i!li!O CO:tl:l da~ faJ[·Is "'''ii'S :1o IJj;·I'CiiJl', ljllalldO
J os,;a rr.-;J:ItaJ' quc·IJra 1k sulJu:Llin:::Jío Clll damuo ú Fazcud:J Publica.
obrigaçõ~~~.

JJo Chrfc d!J La'Jora!orio Cilimico.
Art. 23. Ao ChroFe do Labora!orio Ci:in1ico cumpre:
. ~ 1." Ycrilicar rvriodic:J;:J:•,:l:! s ~ as suilslallCI:tS e
IJI,;Lruml'lllos cmpn·rs:1dos pl'lu ..; E:L-ai::dorcs. nas dill'crenll·s opera,_:õ,•s do e11saiu, sali,faz:•Jn :ís condições
C\Í'!idas para o l'''l'fe:to d;•sempl'llliü d,•stc sl'niço.
~ 2.° Conferir os f'!l~aios de ouro Pll de pr<1ta, qu:IIHlo
hOJIVI)l' discordancia I'JJtre os resull:Jdus a;,res:•ntallos
Jtt'los Ensai:11lorns.
~; 3." D.• ..;i•.mar os

Ellsai:Hlor:•:; de o11ro ~~os d1• prata;
po.!cuJu ::lterual-os lll'Slcs sen i1;o,;, qu.~ndu cunvicr.

Do C!1e{e da Ftnltliçüo.
Art. ~'!-. An f:hdn tb Fundi1_:Io Clllllj)I'C:
1." Prupôr ao I>il'i'Cior, :·, 1is1a ,!o.; lr:Jkdhos <le
fundiçiio, a q:i:lllll ad:· d<· llll'lal'' :jllt' diariaJ!I<'IJll' d1:vc
sah:r da TIJe.--uur::ria c <'Hlrar e:n l'laiJurar:;o:
~." Fazt·r pa,sar :1s ligas <JO L:Jbor;iluJ ,;> Cilirnico,
a fim de Sl'l'c:n t'1Jsai:11!as a lli.!'S d1: serem tTiill'LLida:>
á Socc:Io dt• La111 ir~:•rão e Clll:llo"l'ltl:
3.'; Dirig-ir a npÜr:1t:ã<1 d.•s ;,.~iduos 11:1~ difr,•r<·nles
ol1irinas que lr<Jbaiham l'!:l Jlli'I:JI'S Jll'l'l·iusos; arrl'cnda_r o produl'to da apur~11;ãu c da!·- lhe ,Q .r,ompcl~I~ty.
dcsL:no.
·· ·
·
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Dos

Escripturario.~

e Praticantes.

Art. 2!>. Ao l. 0 F::,criplnrnrio compc•te:
~ l." ToJo o sp•·viço de redat:ç;lo. I'XjWdi,•nle e es~
cnpturaçil1• qu1· IIJC' lôr di->tri!Juido pelo llircctor.
~ :!." A .u:uarda e b.Ja ord~1n do Art'ilt\O da Reparliç:io, e a const•n a1)o du~ p 1pL~Í~ q 1. · a l'Sle pertcn~
('1)1'1' lll .

§ :1." Colligir I' I'Oil'''f"'ll' e:n hoa !!U:mla touas as
Leis, Dcr·n·tol', Hc[.(uLiJ::eJiiO~. lu~trtJcçlíf·s, Orueus c
!'orlarias., collC tllf·ules it rHimini,oliat;àu 1b C1sa da
1\loeda, os quaes ~~·riio cwadern:tllo,; por ordem chro~
llolngira I' llUrtteriq.
~ 1.." J>r~,s·•r a-; r•·rlidiks q1w fori'JU rt•qucrídas pcla!' J'arles, ú vi.~ta do de."pr1rllo do llirl'l'lor.
Art. 2H. :\os 2." ,. :!." E.;cripl•.Harios, c aos Pr·:1tí~
cante,;, Ílli'lllltbe au' i li)!',,, s ·n j,.,,, a rar:2·o do 1 "Es~
Cl·ipltll'<trio. delt'Jld<~ l!ill d··lit•:-: ;,·rvir de EscriYão na
'f/i, ..,uur:11 h, •· d,.,,.mp:•u1r~r ahi o:; tralndlws de que
trata o a1 L :'G.

lia Thcsourciro.
Art. 2i. Ao Thr.<O!II'rir<• <'nmprc:
~ L" O de.;t'lll pr·IJ!J(I do •p:e ~e acha detcrminatlo
~.~

:; • ". ü. ", 7. " 1; 8." do a r L. 11 .
<ea Fiel, o qual ~crvitú sob sua
fiança ,. r,•,;poa•aiJ,Iid;,,Jr·.
§ :J.o ,\J'I'I'rad:ll· :t~ taxr1S nos pn~r;os das obr:.~s fei~
t_as na lti•part.irJin, prr·sLt!Hio cnnlas ao Thewuro, no
lJ.Il; de cada me::, n::i(l ,.;(,,;,.,,(.I" wlur:Lo . co:::o tl:is tjuan~
tws tjue no primip10 rio Jili'Z alllt:redcnte ti\er n:celwlo p;1ra as dC.'IJI'Zac< u:iud.1s.
~ ·L" A,;signar cou1 o bt·ril:io os eonhecimcntos ou
cautelas dt~ t•ni r "da dt• ifllrdtJller quautiJadt~ de metal

n 1.• s

.

~

S!." A pro,·H,sta do

que llüllYi'l' l'>'l'l'bidu.
~ 0." Tt'l' o~ Dr pc~ilos "Annnl'ns a seu cargo em boa

Ottlem, asseio

L' eti!J:;I•n::ç<lu.

lia Fiel do 1'hcsonl'ciro.
Art. 28. Ao Fiel tlo Thcsourriro rnmpre:
~ I. o SuLcl ifuir o Thespurciro em ;;cus ímpcui-

mcntos.

1':\ECVTI\"0.

W3

~ 2." Coadjurar o Thrwureiro em toJo o serviço a
:seu carg-o,
~ 3." D<'sempenhar as nhri:-raçõ<:~ <lo Tllr~ourciro em
todos os ~c tos d<· rcCt'bi men to, p:1ga mnn to. rCIItessa ou
1mtrr·ga de dinheiros, <tuaudo por elle lhe for!'m delegadas taes furlCI:üe:;.

Do

Escri~·,lo

da Tlu•smtrarirt.

Art. 29. Ao K•erivão da Thcsouraria cumpre:
~ 1." Dar entrada a todos os nwtaf'S rt'CI'bidos na
'fhesouraria, c sahida aos quo forem rt'Jlli'LLidos ás of1icinas, 011 ao Tlte<oili'O Nacional, 011 Pnlregn<·s á.~ partes.
§ 2." Fat:er co111 o Fiel da~ Ualanr:as o calculo do valot·
das barr:1s rn~aiadas.
~ :1. o A'signar com o TIJ!•soureiro os conltccirn<'nlos
e cantrl:1s dos metar's l'l't:l'bidos.
~ lf.° CoadjuYar os outro~ trabalhos da Secção Central,
não havendo serri1;o na Thcsouraria.

Do Fiel das Balawas.
Art. 30. São obriu;ações do Fiel das Balanças:
§ 1." P<•sar Lodos os dtet:Je~ entrados para a Rt~par
tição, e os t)UD da,; ollicinas pass:11·em :i TltPsouraria,
lançando em livro apropriado, com as necnssarias design~ções ou notas, todas as pes::ulas que fizer, pelas
l!llaes é responsa ve!.
~ 2:-• Verificar se as moedas entre.!!ues pela officina
de Laminação e Cunhagem tl·m o peso l<•gal, ou se acham
nos limites tia tolcraneia em vigor, dando logo conta ao
Director <las difT<~renças qne eneontrar, para que este
mande proeeder na fôrma do art.;)~, ~ L•
0
~ 3. Dirigir o balanço e o im'cntario das o!Ticinfls,
ou assistir a esses actos, conforme llw ftlr deterntinarlo.
~ ~.° Coadjuvar os outros trabalhos da Secção Central,
quando lhe fôr ordenado pelo Director.

JJo Porteiro.
Art. 31. São obrip;açõ<'S do Porteiro:
§ L 0 Residir no edificio da Casa da Mol'(b, em aposento que lho será de~ignado pelo mrr-rtnr,

ACTUS l.lO I'ODI·;H

~ 2. 0 Ex.rrrer, principaltll<'llt" fúra 1h~ hor:t'l elo lra~
bnlho, a maior vigilanri~t a liill de pre\'l'llir' qn:olquer
sinistro, ou abu~o lfl\1' pus'a 'C!' praticado no mo~mo
cdilicio.
~ 3." Nio cnHSI'Ittir a rn! ra.la no cditicin, fMa das
horas do lrtl•alilo, a IJlll'lll r[tlér 1[:10 ~~·ja, salvu por
ordem do Dinwtor
~ 4. o Ahrir e fed1ar a c; portas. its hor:L~ marcadas neste
Re.~ulamrmto para principio e krmo dos tr<~hallws diarios; certifir·ando-sc de •pte. ao terminarem, n:"io 11quc
pe~soa al.~·uma dt~ntro do t•tlilirio, salvo se para isso
houvPr onlt•m elo Ui rt•rtot·.
~ 5.° Cuidar do :ts~;,•it• do edificio em g-eraL c velar
pela conservação ckslc n 1k ''iaS dt'll!~ndo:tci:ts.
~ fl.° F:~zcr as (~ompras dos ohjt·cto> l\PCI~::sarios para
os trabalhos da C:tsa. ~~··gut11lo a~ ordens tlo llirector.

Dos Continuas.
Art. 32. Os Contínuos !(:til ]'Or ohri·~aç:in:
~ 1.° CoaJjuvar o Purtciro em seus tr~halho;;, nas
horas rlo cxpcdienil'.
~ 2." Entregar n~ pl[Wis tliri0:idth pcb Sm:;"io Ccntr:ll
ás olllein:t;;, c vicc-wrsa, h:·m co!no a currcspondcncia
que tiver de ir para fúra da ltepartiçãu.

CAPIT[LO XI.
DAS OBRIGAÇÜFS r.mnn;r;s .\ TI1Il0~ OS DIPREGA DOS, E DAS
PENAS A IJllE S\0 ;>l'.IEITOS.

Art. 33. São obrigações comwuns a todos os empregados, aprendizes, opcrarios e scnentcs tla ca~a da
.Moeda:
~ Lo Desempenhar com zrlo, inteireza, asseio c perfeição os trabalhos on commissões de que forem incumbido;;.
~ 2." Comparecer na l1rparlir,:1o ás horas marcadas
para o trabalho, e nella executar o ;;crvi,'o que
lhes fôr distribuído ou estiver a seu ( ~rrro, "salvo o
o
caso de licença de seu respectivo Chefe.

EXECUTIVO.

Art. 3~. E' prohibido a t.oJ o nm pr•·.~·:1do., a pr··:nd í~,
llprrario ou srrvente:
~ 1." Tirar ou levar eom~ig-o, ~ob qnalqncr prrtrxto,
alg-um papt~l, instrumento ott objt•cto pt•rtt•nccnle ás
ollicinas, armazens ou tlr'positos.
§ 2.• Distrahir-sc n;~ Reparlit,.:ão t~m rnnvt•rs:t~;ues com
outro empregado, ;~prencliz, uperarir: ou Si'l'\'l'flte, otl
{:om as partes o r1uacsquer pessn;~s estranha,;.
§ 3." Tratar n;~ Hepai'Lição com as p:trtc~ sobre ne~todos que por clla coJTt'rem, ou outro qualquf'r, sem
ordem positiva on permissão do SU[l~'I'Íor ((ilt) se arl1ar
prcscn L~!.
~ !l." Comprar, YC!Hler por ~i ou JIOI' i!llerposla
pn~soa, ou trahalhar por sua ronta rnt•t;II'S JH'l'ICII-c,~nte~ ao scrvit;o tbs o!Ticiu:ts; fullrlir ou manipular
o., que lhe P<'.l'l1'll1:am ou a lcl'i'Cii'Of.; fazr•t· tfll~l
qnel' olwa St'In aulo!'izaç:io 011 ot·dcm do DirPdor, gol.J
Jrena de dumissii(l, além das !llai~ pena~ em <J!H~ inco!'l'er
lia fôrma ela lcgislaç~o em vigor.
~ 5." t:ommerciar· por si, por orssoa de ~na família
ou t]ue lhe seja ~uj;'ila; ter sociedade em ne~ocim; de
ouro ou de prata, on outro Jllel:d em que se traballw
m Casa da Moeda.
~ ti." Além d:J:; penas rm que incoJTercrn, rm conformid:llle da h~g-islação Vi!WlllP, poderiio .~r·r punidos em
suas faltas com as seguintes pr•uas di sei pl i narcs:
1." Reprcllensão wrhal ou por cscripto;
2.' l'tlulla cqnÍI'alente ao vencimento de um a cinco
dias~

;J." su~pensão até ·t:i dias, com metade dos vencimentos 011 sem cllcs.
E,;tas penas Sl'l'ilo -impostas pelo Tlirrctor. Quando
a graviJade da falta r•xi.[(ir maior castigo, dará o dito
Cltefe parte ao Director Geral das RPnllas Publicas, r~ra
que leYc o caso ao conllccimcnto 1lo Ministro ,IJ Fncmla.
CAPITCLO XII.
DO E:'iSI:'iO DOS AI'RENDIZLS.

Art. 35. Os Chefe~ do Lahoratorio Cllimic0, c tias officinas rlc Gravur·a e de Jll:!chinas serão obrigados a
ensinar ao5 aprenrlize~ r! essas ofilcinas a tlwnr'i~ e pr:dit.1
da artfl que nrll.1s f'Xt'rcitar,~m.
PiiiTil u.
H

HHi
l'aragTaplw unico. Nu i'!l~ino do~ :tprent!iws do L:dwCh i mico li!' a Cllillprelwndiila :1 lllcoria da fnndiç:io, arloçauJPnlo, alin:tl;:io e li.!.:(a do.;; ml't:ws prceio~o~,
c do~ mais que cnlraremnos trabalhos da Casa da :\Ioc;l:l.
,\rl. 3ti. 0..; aprt'llllize~, Lkpois de trcs annos de serVÍIJO, estudo c pratica, e nwliante cxanw c approvação
uas ma terias que tiven!lll e~lulLttlo, podPrão obter 1·arta
ou ti tu lo de habilitação, que saá as~ignado pelo Director
c pdo~ examinadore::.
Art. 37. As carta:: ou titulus, a que se rPft'l"C o :~rt.igo
:llllecedcnlt!, f'ão:
1. 0 de Ensaiador.
2. de Ollicial tle GraYUr:J.
:1." de Üllit~ial :Uachinista.
Art. :~"!. Os aprPntli7.1'~. qtw se acharem l1a!Jililados
para obter um Ü1•stes titulo~. l'CIJUercrão :w Dircrtor
o sorem snhmettiLlo ..; a e\amn.
Art. :\\1. Os e\allli'S de qu1: !rala o arli!::O anterrdente
,;f•r:io fci lo,; pdus Cite f,•;; tlas uf1irin:1s da Casa da )Io~da,
:;oh a presidt•ncia do IJir·,·,·tur.
Art. 1~0. Terlllinados 11~ t~"\amc,;, o Dirrrtor lcvarú
:t.s rt~sjtCclivas adas at1 ronhi'GÍillt:nto tlo Ministro 1la FaZt'!llla, pam csli: dl'lt•t·tninar a expediç:io dos titulos au3
candidatos approvatlm:, no t:a~u rle rt'Colll\lcG0r cjue
sa tistizcram á~ COTIIliÇÕI'S [:':.>:;lt·S.
Art. 4.1. ú sv><tenu c fúrm:~ dos schn~rlitos <''\amP. ',
ser:io detennitlatlo,; pl'lo \Iiui~tro em instrucçGcs espct~ iacs.
Art. '12. ():; hahitilat1os <"OIIt o~ titulo~, a que se ff'fereo art. íO, concurrnilo t'lltre si, na l'órma do art. !1."
deste lk!.!:ttlamento, pa1:1 o (IITCt:ehim••nto das va~as
que ::c derem nm ,;uas re;;pt·,·ti\:H nf1icinas.
P:tragraphn uuj,·o. Pudt~r:lo concorrer aos luç;arP,;
vagos na ol!irina dn Fun<Iir::l•' 11s tjlli~ tiYt'l"Ctn earla
Lill titulo tlt: !·:n.,ai:~t!or.
1':1 lt~rio

0

CAl'!'lTLO XIII.
0

'DAS TA'<AS

E E~IUI.l

1

\ll·:NTtlS,

E IJ\S

C.\l'TELAS

OU llli.IIETES

IH: DEI'IlSITll.

Art. f13. O" part.icnlare,;, que levarem á Casa da
!\loeda mrtac:-. para ~nem re1\millos :·, obra, pagará()
uma bxa corn~,;pondc•ntt• :í np,_'ra,:iío por tJLlC' livnrem
'.(t:·

p~ts:--:ar

e~ses

Hlt~tat 1 ::'.

E'\ELIJTI\'0.
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Ãrt. 4'L A~ la'í.a~ tle cuuh:J!::'Cill, afinaçJo, fur11li(io,
••Hsaio, f~ toque dc ouro ou JH':il.:r, serão as conslall!Ps
da taiJella qun ar·nlllpanha este Hr>gulamento soh u." ::1.
Arl. í~j. Os ml'lacs, que os parliculart•s depositarem
na Casa tia .Moeda, para scrPill amoedados ou rcduziriM a·
!Jarras. serão pr~ados, ú vista de sr>u dono, JH'Iu Fir•l rl:is
JJalam:as, e depois cntrcgw•s ao Thesonrr•iro, que dari1 á
parte uma canlcLI provi-;oria do rccehimenlo, pnra o Jilll
nella indicatlo, marcando-se na mesma occasiâo dia n
J1ora para a entrega do l'oniH•ciult'Uio dcliuitivo 011
IJilhclc tln drposilo.
~ I." HrceiJidtb os mrl:trs. ~~~rito rn\·iatlw• :'t oflkina
rompf'tt•nlc, Jlara snem furlllidos, t' dt'[Hlis ao Lti)Uralorio Cl!inllt'o, para st'l'f'lll t'l!.,:li:ttlo,;: P YOII:II·;[o :í
Tht•<Oitraria rom o resnii:H!o do ~~~~~aio.
~ 2." A' vista dn rt'snll:J(Jo r do Jll'~o, ralcular-sc-ha
o v~Jor dos melaes, e se re.;g-atarú a c:llltl'la pi·ovisoria,
nnlrcgando-se ú parte o conlH·r·imento on hillrelt• tlefin i I. i I' O, o qua I se !'<i f'S ta m p:1tl o .con fnruw o Jllod do j uni. o,
c contn:'t as spguinlc> cspecitir:tçiks:
·1." Numero do !Jillll'lt:
~• " )laia do I'C't:l'hiJili'Uto ;
:1.' OIJjccto rccehitlo, Sl'll prso, titnlu ~~ val111:
L'' Prome~sa tle -''lta r·Htre:,.:·a erJJ dia rtTto ;i !Jt'SSII,1
que o houver apreselllado, 011 :'1 su:t ordt•Ju:
;). • TralJ:.IIio ou obra a que lwuver de s"r applic:idrl
o mct31 recebido;
G. • Knmero do li no~~ da folha de.;;te, em que se tivt·r
feito carga do re1:cbimrulo ao Thcsourciro;
7." As.<i~na llrra do The~oureiro ~~ do E.<cri vão, ~~ ru·
!!rira do Dircctor.
Art. 4fi. As cautelas, conhecimentos, 011 IJilllctes de
que traia o arlig·o antt•entlentl', serão exl.rahidos clr\ um
livro de talão, cujas folh:Js dererJo ser rubricadas pPio
Dirrclor.
p,,ragr:1plw unico. A parte assi~·n:.:r~t o recibo da
cautela ou hilhcte no t:duo.
Art. ft7. Na occasi:lo da rntr:-.r.ra rlo conllrcimento, 1
parte pagará a-; taxas devida.-; pela O]'t'l'ação por qur• tiverem tlc passar os metaes.
Art. 48. Sempre que o Thrsoureiro tiver moed~ [Jhricada ou fundos disponiveis tln Eslado, e a parte o
requerer, será rr~galado o conlll:'cinH•nto em IJUaltfUt~r
tempo, entregando-se sua importanci:l.
Paragrapho unico. Esta entrnga potler:í taml~t•m 'f'!'
feita no 'fhrsouro Nariotnl, 'I~ a l':til.t~ <t rt'tjll~'l'''l'.
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Art. Ml. 0:-: coniH~cimrutos ou bilhetes definitivos,
1lc Cflle falia o art. !ti:i, § 2. o, po1lcriío spr ~'cccbidos nas
Estações tiscacs em pagamento de quacSIJUCI' taxas ou
dehitos.
Art. ;:o. Das rrrtidões qur forem passadas na Casa
da .Moeda, c d1J feitio dos titulo~ que ella expedir, se
}Jagariío os cmolunwntos mareados Ha tabclta em vigor:
esfes cmolumcuto:-; serão cobrados 11a Rccebcdoria do
Hio Llc Janeiro, á vista dos uw~mo;; títulos. ou papeis
enviados da St~ccão Central Lia Casa da i\locua.
Art. til. Os pt"·eços·àas medalha~ fabl'icadas na Casa
<la .Moeth, para partlt:nlares, ~ct·fio arbitra,los pelo Din•clor, com os peritos da Casa, di·vcndo-~e no calculo
altcnder: 1. 0 , ú qua11Litbdn e qualid:llle do :neta!, sctt
titulo c valor no tnnrc:ulo; 2. ao valor artbtiw da medalha; :L o, ao Llbril'o do cunlto (jtlJttdo fôr crl'ado, ou
4JU;)ntlo pert!~nccr á lt1'fl:trtiç:1o.
Parag-rapho unico. Esta disposição fica extensiva ao
preço das clinpas gravad"~• ou outras obras de gravura,
ljlJe forem ft'ita,; para pal'!ieularcs.
Art. ti::L Pelos cn,aiu~ de miucrat•s c :tnahses chim icas, CJUC forem m11·omm" 111 lados por par li cu !:i rcs, perceLer-sc-ha uma indnmniz:.u;iio arbitrada pelo Dircctor,
propordonada ú import:lll<'ia das opt•ra<;õcs c ao dispendio que se tin·r co~l 1;sses tro!1allw~.
0

,

CAPITULO XI Y.

Art. ti:l. A rrceita, que até agora se tem c~ct·ípturado
o titulo-Srnhori:tgem da pral:1-,será classificada
como renda da Casa da Moeda, espccilit'ando-sc sua importancia nos hal:lltço:; da me~ma Bt'parlit,:iío.
Art. M. As HJOI'das dever :lo preellt:hcr todas as condições prcS&riptas pclag leis em vigor.
0
1. As moedas que não tiverem o peso legal, ou estiverem mal feitas, s~~rão cortatlas e novamente cunhauas.
~ :2.u Na composição da moeda de ouro l)Odcr-se-ha
atlmittir, além do cobre, O,OH de prata.
Art. ti5. Todo n fJH:tl'jnn wetal, ou valor rccehido
na Ctsa da 1\loerla. P wjcilo aos ;.;eu:.; trahallw~, ser,;,
hn,;:td!) rm r·:tr;z:~ ao Thc~ourei.ro
~ob

*
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Arl. Gü. Dos valores que passarem ás difTcrentcs
olllcinas, para serem empt·egados nas obras a seu cargo,
se dará tlescarga ao Thesoureiro, á vista tla carga que
se deverá fazer ao f.hefe da o!licina que os receber.
Art. t;7. Os prejuízos causados por negligencia ou
culpa dos empregados, operarias, aprendizes c serventes, serão por ellt~s indcmnizados, ucscontando-sc-lhes
mcnsalmcn te a quinta parte de seus venci meu tos, até
JlC'rfazer a irnportancia em que fôr avaliado o prejuízo, se não puderem logo indernnizal-o.
Art. U3. o~ Chefes das dilfercntes olllcinas serão
respon~aveis pelos tra!Jalhos a seu cargo, e pelos damno;;
que da imperfeição ou demora tle s1~U fabrico rf'wltarcm ú Fazenda Pullli1:a.
Art. fi!). Na~ barras dr ouro ou prata fundirias e
ensaiadas na Casa da l\loeda, pertencentes a particulares, se imprimirão as seguintes man;as:
f. o Numero de ordem e a data do r,nsaio;
2.• O titulo Jo metal, c o signal tlo Chefe do La!Joratori o r: h imico ;
3.• O peso c o numero de ordem da barra~
4. • O signal da Casa da .Moeda, e a marca da oilleina de Fuud irão.
Paragrapho tinico. Esta dis~sição não comprehencle
as banas que não forem fundidas na Casa, e simplesmeu te ensaiadas ou tocadas.
Art. üO. 1\Icnos de 160 gramm:~s de metal não serão
recebidas na Casa da .Moed;l, p;11·a serem amoe1ladas.
E', porém, pennittido o recelJim!~nto tle qu<~lrptcr quan1idade por troco em moella, segundo as ordens que o
Director hottver recebido do l\linistro da Fazenda, ou
J!ara o fabrico de medalhas.
Art. IH. 0.;; cunltos tias moeLlas nacionaes, que pnlo
~eu liSO ;Jclwrem-se detcrioradog e imprestaveis, serão
inutilisados na offieina de l\IaclJiJJas em pre.;;ença do
Director, do Clinfe tia olllciua de Gravura c do Engenheiro 1\ladlinista, do que se Javr<Jrá termo em livro
especi<Jl, assignatlo por esrcs dous ultimas cmprAgados.
Art. ü3. O Director manda1·á proceder· a exame em
quaesquer moedas, que lhe forem remettidas pelas Estaçües Publicas, ou apresentadas por particulal'L'S, para
verifirar seu peso, titulo ou lt•galidade; c a'> que
achar desfalcadas no peso, além da tolerancia legal,
por fraude, ou fabricadas com liga contraria ú lei,
lar[t cortar e iuutilisar, restituindo os fragmentos
rusultanli's da oprração ao dono ou portador, \avrauclo-;;1)
de I udo o~ rompctcnlc~ L~"rtllo~;.
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No ca~o de simple,.; desfalque, sentlo as moed.as de
ti tu lo legal c de cunho legitimo, as fará troear por
morda corrente na razão de seu valor legal, calculado sr·
gundo o snu peso, se as partes o exigirem, na fórma do
art. 33 da LPi n." 028 de 17 rle Setembro tlc i8:H.
Art. li~. Crcar-se-ha, em uma lhs salas da Casa da
1\loet.l:l, um l\luscu l\lonctario c Je Medalhas, qnc se comporá:
L" De uma collecção tlc moPtlas !lo torlo.~ o.~ pa izr~,
antiga." e motlernas,que puderem St'l" obtidas:
2." De uma cullccção de mcualhas, não só cunhallas
na Casa da l\locJa, como fúra do paiz;
3." De totlos os modelos 1le machinas c instrumentos,
antigos ou mouernos, tjlll' tenham relação com o fabrico
de mo(•llas :
4." De provas dos cli!Tcrcntcs trabalhos que ~c
cxt:cntam ua fa!Jricar,ão úa moeria.
~ L" As collecçõr,;· Lk moeda~ e de metia lhas L'xisteutes na C·tsa da Moeda fariio parte Jo Mu~t·n.
~ 2." Inrurnbe ao llirPctor a ohtcuçiio dos objcctos
que devem con~tituir o :\ltl~t:\1, l'lllpregando para es:;c
lim a smnma qtw o Mtnistro da Faz.r'llll:t fhar.
Arl. li:S. O Ministro !la:.Fazclltla tksi!.inar;í, sohrn proposta do Director, um nn1prl'Cl:tdn da Casa da :\locti:J. para
encarregar-se de m:mler l'lll 1to:1 ordem o l\luseu l\toIletario c de l\lellalhas, rl':.:ponsabilisando-se pela segurança e conservação tlns ohjecto,;.
Paragrapho uuico. O encarrega, lo do l\luseu percebcr[t
uma gratificação arbitrada pelo Ministro da Fazt~rHla.
Art. fifi. O i\linislro habilitará a C:tsa da l\loNia, sohre
proposta do Dircctor, com os mcl'auismos, apparelhos
e instrumentos nccessario~ para o hom e completo desempenho Jos lr:t halhos da ltL•parlição.
Art. G7. O rcgimen intPmo da St'cção Central, oflicinas c armazens, a polida interna tla Hepartição, os processos scien ti li eos ou a r tiq icos, c o modo como St' dPvcrá proceder ao lJalaHçn das ofliri nas, serão ohjecto
dr um Hegimento qun o Director proporá ao Ministro,
obsrrvarHlo-se, cmqu:1nto 11ão fôr pnhlicatlo, :ts praticas
que não contrariarem as disposições do presente 1\Pgulamento.
Art. ü8. Fieam revogatlas as disposições em contrario.
lHo de Janeiro em 31 lle Jant~iro Jc 187L
\iscunde du niu lJnmco,

til

F.XECUTI\'0.

Tnbt>lla tio nu1ne••o ~ clnssn!l!l •~ '·ení'hurnto"' <IO!!i
f'IDfH"egu<los dn (~n .. n da 1\lo••da.
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1.~ A gra I i fira~ão tio llirl'dor sr·r;i rll' 2: 'rliO.':OOO an n ri;Jr•s, l)llando
o dito lugar f(Jr exrrculo JIUf fJII''lll n;lo arf:UIHU!c as Juncr:ues
de outro emprPgo.
··

2." Aorrnpregadoqne rxrrrP- artualrnente o tur;arrlcf. 0 E>;-

rripllllario, e elllljllanto Sl·rvil-o, srr:i abon~da. além da "f:!tiflra~ão de J:!OOIJOOO ac,ima fixada, rn:ris ~ ilf' ''OOi)OM Hlillljr,.
llio dt• J:l!II'ÍI'(J. 31dr J:tllt'il'il <Ir IR7't.- P.<ru/ldt• do flin /11 o 1un,
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N. 2.
'l'abell:t a que se refere o art. <1·1 tleste Regulamento.

OURO.

ParJ afinar, quando só contiver cobre e prat,\
ltlem, quando contiver em liga outros mctaes.
Para fundir............ . .........•..•..•
>> cunhar .•..•.......•.............••.
Ensaio, cada um .••.........•....•.....•..
Toqtw
»
» ••••••••••••••••••••••••••

i
lb500
~500

!'RATA.

Afinar ..............•..•........•.......•
Funrlir ....•.....••..........•..•...••.•.
Ensaio, carla um ..........•..............•
Torp1e
..•.....•.•..•.....•...•..

n

·r

1/2 ,

1~200

i)WO

Ade ert cncias.
l. • O ouro de titulo superior a o,us:; n~o pagará a
taxa de alinaç~o.
2. • Além tias taxas rlc afinar e funrlir, pagar-se-hão
dous ensaios de cada barra.
:J.• Na taxa de cunhar· está inelni1la a tle fundir.
!t,.• Quando as pàrtes exigirem quP o ouro, que se
tiver de afinar, toque mais de 0,994, pagarão 2 I(J 0 / 0 ;
e se o exigirem no estarlo de pureza, 5 "/o.
~;.• Torla quantitlatle de ouro ou prata, que fôr
apresentada para ser ens:liarJa, pagará dous ensaios.
6.• Se o ouro de 0,917, que as partes :1presentarem
p:tra ,1moeuar, contiver cobre ou cobre e prata, não
excedendo esta de O,OH, pagará súmcnte a taxa de
r,unha1·.
7. ~.O valor da prata, que as partes apresentarem
p.1r·a se afi11:1r flU reduzir a barras, sr-r:i fixado sen··mdo :1 ba~e rir 78,t!:H réis por gramma de 0,9l7.
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E~tabelece regr.ls vara os recursos das decisucs das''Recobodorias.

Hei por bem. para :1 boa cxP.cuç:il) rlo art. lO do
Decreto n." 5323 tle 30 de Juuho Je 1873, DecretJr
o seguinte:
Art. 1." Das Jecisões dos ALiministr:1dorcs lias HccebeLiorias de rr·ndas intern<Js, proferidas ern mareri<J
contrncio~a atlmiuistra tiva, h a' •·1 á I"L'Cnrso orJi11ario
ou de revista, como no caSfJ eoulwr.
Art. 2." O recurso ortJiuario terá lugar:
1. • Em qualquer caso de lauç:Hnr·nto de impostos, no
qual o.; coulrlbui11tes se julguem inueYida uu cx.ccssi'amcnte lauçatlos;
~- • Em todas as outras qucstUes tjlW exceJcrcm ,i
alçada uu Chefe da Reparti<;~u.
i'aragrapno unico. Este n·curso, na Côrtc, será intervosto: )Jara o Tribuual dn Thesouro, lltlS ra,os dt! quo
trata o art. 3. ", ~ J. ", Llu Decreto 11. • ~;r.:~ de 21) dt~
Ja11eiro de HW!); e para o 11iui:;tro da Fa1.euda, JlOs
outros ca~os: nas Pro\ÍIJt~i:Js, para a-; The.-;ourarias de
Fneuda, e destas para o .\linislro da F:1zenJa ou para o
Tribunal do Tltesouru, conforme a compell'ncia de c<JdJ
um.
Art. 3. • O recurso de rt)vista cabr)d todas as vezes
CJUe se tiver dado íncompclencia, cxccs,;u de ~oder, violação de Lei ou preterição de formul:Js esscudae:; nr•~
tlespachos recorridos.
Paragrapho unico. Tanto na Côr"te como nas Prov,iucias selá interposto p~ra o T1tbunal do Thesouro
ou para o Couselt10 de Estado, segundo a regra do
art. 2. •, paragrapho unico.
Art. 4." Das decisões do :Ministro da Fazenda, ou do
Tribunal do Thesouro, em !!ráo de rtcurso ordinario,
J1aYerá recurso de revista para o Consl'iho de Eslatio,
em ronformitfade tios arts. 28 e 29 do Decreto n." 23-i:!
de 29 dr Janei·ro de i8:J!).
Art. 5." Nos casos tle apprehensão rc~ular-se-ha a
alçada pelo valor dos objectos apprehenditlos, p:H·a se
admittirem os recursos que forem de direito.
Art. ti. • As alçadas são: de 4006000 na Hccebedori:t
do P.io de Janeiro: de 2005000 nas da Dal! ia e r•eruam·
buco ; e de ~'iO(MOOO nas Thesourarias de l"azcuda para
i;IS questões resol r idas pelas Ueccbedorias.

J::U:CUTIVO.

u:.;

Art. 7. 0 03 ,\Jministradores da<> Hr'cellerlorias cnviarJc
Thr~ouro e Thc~ouraria~, dr. seis em sei~ mrzes,
relaçõr·~ corn a rxposiç'io de motiros da<> decisões exced~ntes da alç~rb qno houverem pr·oferitlo a favor das
partes, a lim rlrl procrdPr-sr, conformr. o mencionado
Dl·crr~lo n. o 23~:1 de 18:!9, no interesse da Fazenda ou
da Lei.
;\rt. 8. o Os rerur'm serão inte;·posfo~ dentro de 30
dias, contado;; d·1 publicaçJo ou intimação das dr-risõe~,
por meio de rcq!lerimcnlo diri!!irio á lnstancia superior.
uatado, a<,signatiO C inslruit!O com OS documr~ntos que
rorr~m a b~m da recl~mação. E.~te requerimento será
3pre~entallo llfJ Ch.,fe da Hepartição, que tiver decidido
a questão, ou roní:rm.1do a rlcci<io recorrida, c ~Pm
dcmnra l"t'1llllltido pl'la mc.;;nn autoridailc á referida

ao

lu~tancia

cnm ;1s infurmaç.uc~ nrccs~;,rias.

Art. n. o Ern llflahntn:\ Instant·ia Sf' tomará conhecimento de recurso que for· apre~entad~1 com preterição
tlas regra.~ e fonwllirhclcs prescriptas nos artigos antcccLicntrs, irnpntJUUO-SC á ll:ll'te a demora que por
css:t cau~a houver.
§ 1. o 0;; erros commcttirlo~ pelos empregados fisc::~es
não prcjurJkarão as partes que ~1verem cumprido as
disposições legaes, devendo dcfcrir-:>e-lhes como fôr
Je jnstiç1, salvo a respons:~bilidade dos mesmos emprcr:;ados.
% 2. o Se a~ petições de recurso se perderem por mo!. ira indepenrlente da vontade rias part"s, poderão estas,
provado o facto, apresentar nova pet'ção, ainda que
o prazo tenha fin,bdo.
Art. fO. Findo o prazo rlc :lO dias, não aprcsentand(}
n parte ao Chefe da 1\cpartição o requerimento do, recurso, ficará cstt, perempto.
Art. H. A's p:~rtes inleressarlas ó facultarlo exigir
d:~ llcpartiçJo compelrnte cerlid:lo da apresentação do
rccarso, allP!raçü,•s c documentos annexos, com especifi·~arla dcclaraç:io do dia, mez e anno, e do numero e
qua I idar! e dos mc~rnos documentos.
Art. !2. 0;; re::nrsos não suspentlom os cfTcitoq
da decisão recorrida, sah·o ordem em contrario do
.Ministro da Fazenda n:1 Córtc c dos Inspectores das
Thesnmarias nas Províncias, requerida por petição espeeial depois de inLcrposto o recurso.
Art.l3. FicamrerogaLlas asdisposiçlíes em contrario.
O Visconde do Rio Branco, Conselhe.iro de Estado,
&ln~dor do Im per i o, Presidente doConst>lho .de;l\lini~tro!'!_

ftrl

ACI OS

DO rODP.:ll.

1\linistro e Secretario de Esta1lo tio~ Negocius da Fazewla
c Presidente do Tribunal du 'l'hesouro Nacional, as~im
tenha eu tendido e o fa1;a executar. }l;tJaciu do Rio de Janeiro em trinta c um de Janeiro de mil oitocentos
!>elenla c quatro, quiwptagcsimo terceiro da lmlepentlcncia c do lmpcrio.
Com a ruln·ica tle Sua )lagc:;;tade o

ltnperad~>r.

"Viscowlc rfo llia JJnmm.

~.
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Cou~Pfle

à Comp:mhia quc An~usto tl:t Hoeha Fragosu incorporar,
privilt'gio prJl' :m anuo; pr1ra a cnn,trw:•::lo dc uma. rstratb
de [e!Tt) cconomiP-rt, •{lll'. prtdintlo th bairro df' :;,, Cltristov:io,
]1 ,~sta Ct'n'le, e pa-;s:tndt) pcl:t Cidatlc de Pctropoli~. v:i lrrminar
no ln;.r;~,r dmwminatln A:.;-na> Claras: n:t rn~:.:nczia df' S. lnsí'
do Rio Preto. muniripio da l'a1~1hyhrt tlu Sul.

Attendenrlo ao que :\In refJurrcu An~usto da Hoeha
e TPndo ouvido a Secção dos Negocio~ do Imperio do Conselho tle E~tado, Hei por bem Co111:cder ;í
(;ompanhia que elll' incorpor;1r, pri vilcgio por GO annos,
p~ra a construeção rle uma cstraua de ferro economica,
que, partindo do haitTo de S. Christorão, nesta Curte,
c passando pela Cidacl1' dr Petropolis, vá trrminar nn
lugar denomina1lo Agu:1~ Cllras, na frr.Q'uezia de S. Jo~é
do Rio :'reto, município da Parahyba do Sul, soh
ns clausulas fJUe com este bahrrm, assignadas por José
Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho,
1\linistro c Sccret<Jrio de EstaJo fios Ncgorios da AgTicullnra, Commcrcio e Obras Publit·as , qtw assim o
tenha cntendirlo c faça t'XCt'U!ar. Pal<lt'io Jo IUo de
Janci r o em trin la e um de Ja nci r o de m iI oi toeen tos
srtenta c fJUalro, fJUÍllfJUagesimo terceiro ria lndepentlencia c do Impcrio.
I~ragoso

Com a

rubri~a

de Sua Magest:ulc o lmperaJor.

Jc:stf Fcnunutcs da G!Jstrr l'rrcira J1wil··r.
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F.XKCUliTll.

Cluu~ula~

a que tote

refm·t_~

o

Dccl't~to

n." úú38,

desta data.
J.

O G<lvrrno Imrwrial concPdr :l cornpanhin qtw ,\n !:!"H,;tn d:1
Jloella Frag-o,;o ineorpornr, privilt•g-io r•xl'lusivo por 50 anno~,
a l"ontllr dn rn·p..;rntl~ data. p:tra l'.onstrnr•;:ío, nso I\ ~ozn d1~
urna "'tr:rua dP ferro r•:onornil'a, qnP, partindo do bairro
de~. Chri..;tov:to, nesta Gôrte, o passando pPia cidadl' dt\ Pt·tropnlis, v:í t1~r111inar no ln~ar tf,•norrlin:t~lo A!!na,; Clara<,
na frPguczia de S. Jos•: do llio l'rHo. mnniciJ'ÍO t!;1 l'draJryiJa do Sul, na Provinda do nio de Janl'iro.
Il.

Durante n prazo 1lo privileg-io o Gnvl'rno 11iio •·ont:Piler:í
outras estra1la~ de ferro de qualquer sv,;ter11:1, dentro da
zona de sds kilometros llt\ caJa lado e na "urPSIIJa difi'I'Çfw da
linhn <ll'sta eonerss:tn, snlvo prece,J,•nrl•• :H:t·ôrdo com a eompanhia eonecssionaria. Esta rostrir·çiin, porém, n:to iniJilll' o
Govc~rrra de eonceder outras c>tr:ub~ d11 f1!rro, quér ~ejam r:tIliiiP.', I(Uél' prOIOUg"~JIICIIIO da IIJ!'SJII:J JinJi;l; f\ Í!f'lll :I>SÍITI niio
t·nntprnlrerule as que ~c !Ire pns~arn npro'\irnar, ou ;liut.la c·ruzaf-<t. 1'1!111 tanto 11uc n;1 zn11:1 privilcg-i:HI:i nada possam
reeeber ou entregar, mediante frete ou pa:;,;a~em.
l!I.
Se a companhia não wrll'ortlar 1:0111 ;IS nnv;l'; Prnprnza,;
os meios t!e harnwllizan\m o respectivo sc·rviço de
t rn nsr•orte, o Governo, 011 vi nilo previa mente o-; in tl'res:::a Jos,
e atkudenuo á~ convcnicnci<ts do pulJiko, regulará o modo
J•ratieo ucssc serviço.
·
~nhrP

IV.
A ineorpor:tt;ão da companhia devPr:'t verilicar·sl~ c!Pntro
tlo prazo tlc~ dous annos, contados da d:tla tio decreto d:\ •:once~são, e não se considerará realiza rio sem qnr ~1)11:< Psl:tlntos
sejam registr<ldos no 'fri!Junal do GomJJrercio eotn l"' !l'nt•·.

v.
Os trab:dhos de explorarão para determinação dn 1r;tçn da

l'~lr,Hia, começarão dentro do prazo 111\ um anno, ,. dt·Y••riio
ficar condlti,Jn~. dn mculn •JLW ,J,•ntrn do tlnLJ,; :tllll"·'· l'nntad"~
t':'ks (II'<IWS da data da ÍIH'III'[IIJ(';ti,'JO d;t f'illllji:JIIili;t, ~1·ja

HS

ACTO~

DO PODJ!:R

aprP-sent~do

á npproYaçiio do Gnv~rno o projl'cto completn o
t!IO'finitivo, que cnnstná rln :.Pg-nintn: t.•, plantn gpral nn
rsenla dr. t para 10.000: 2.", pr.rfillnng-itudinnl n:~t~SI':tla rlr!
i pnr:1 ~.000, par~ rliswnd:l~ hnrizont ·f'~ r t para 400 parn rs
vertir~n,·s, eom nltitnd '' rdr.rirlas no nivel médio do ttt:lr,
eontendo n cxtr-nsãn P i twlinat;fin rl~s subidas r. tlr~Pitlas, ~~~
comprimento~ dos nlinhant~>nt."s rr~t."s c t~tuvn,, ns r:drt< tle
curvaturn, finalrnPntP, irtdi··~ç:i·l da-; tli,t:mdas kiionwtrkns
e dos lug-nrcs para a•: ··:<t:.çi">.·'; a", mcmoria jn~tiHcat.i\•a e
r"tplicativa d:1~ prinl'inaPs d i.;pn~ir:Õt'S tlo projt~t·t '· ~compa
nhada de u •n orçamcutn gaal tias tlespezas tle construcçilo.

A companhia r.xrt~nt·n·:í ns :dt~>r~çõc•s •lo projrct.o qnr !l
::i•lvern•l dt~lPrlllinar, " ,,. o niin liwr, potlrrá I'Stn 111R!It1 ií'
:·xe•~nt~r ns obra;; prt•t'.i'~'. t•um0 entender, correndo n dDs
pe~a por conta da cuutpaaltia.
YII.
Se, durantP n rxrruç:Jn tlns trnltalhns, a compnnhia reconheer.r ncen<~i lati" on nlilitbd·~ ,.m rnodi[kllr n prnjt~rtn approvarlo, solicitará auturiD11;i•1 du G•JVerno, jll>\illcantto ll
utilidade.
VIII.

Os trnbnlho-; r],, r.onstrtlct;:i•l tl:l f'<tr~tl:t cnmrt;nr:ío rlrontr()
do prno dn um anno rla approvn•.;:ill do projP.ct•• definitivo,
r lh•verão lir:11· •~•Htclntdn~. qn:wl•l :\ part11 fJllP. s~ rstcn•letl''
S. Chri<toviío a Pt>trnpoli<, no prno tle tres rumos, e no de
dnco a unos o resto tia linha.
IX.
s·~ a companhia n:io r<t.Í\"I'f nr~.:~ni;:a'l.1, Sll os plano-. nàn
forem stt!trndtidos á npprn\"ll•:ií" do G•lVt~rno, nu st~ a.s ohra,;
não comPçarr,m nns prar.•1s mar•"Hh' nas rl:ln.snla;; !~.·. ã.• n
g.•, f•:trln•·:~rá a pre<cnt •t•nn•·ro<<ãc), s·li\'O r,a.;n rl~ fnrç·• maior,
l}lle scr(t julrndo rwl11 G.Jvt•rtw. ntlvitl:t n S•cç~o rl11 Impcdo
do CLlnsclho tle E>ta•lo. A nrorn~~~~~) t\Pstt'S pt·nws, rliHin
motivo pontlcros", niin pnded ''""'''l11r •lr' um anno, !lnrlo o
qual, ~c :t comp:~nhia n~n tiv•·r qti~fdtn seu compromisso,
catlucar:i a couccs~ão, sem ma i~ fortn:dill:Jdc.

X.
A c'trada scrú cnnstrui b nns l'Olltliçücs npropri:11bs a()
transportr comm(1·1o '·' ~e~urn tln pa,qg-ntrn~ r. mrn·adori-as
rir qn~lquer c~prri ·, rm ,·arrnf.J'l\X:Hln~ por rna•·llin;ts locom(ltÍ\'a~.

1:u:ct.:nru.
Será dt! ri11 singela, mns terá os 11~rios ~linha~ auxiliares
que forolU uecessarias para o moviuwuto dos tr~n~. A I.Jilala
da via fel'rea (1111a tllll c~s0 algum, não desr.erá de um
metr") será estabelecida pelo Gov~mu, de acrôrdo com a compaullia.
XI.
A rornpanhia obrig-ar-s•~·ha a mantPr ~Pn'i~o díario e reJu trens de f•assai-ieiros e earg;l'; e11tro:J os poutos extr etliOS e iutnrmedios tla liniJa, devendo J·ar<r is,-;u ··uu;.truir
tud~s as obras e empregar o:. wrios neees:<a rios, sob IJI!lla de
wandar o Governo exet:utul-a:. á cust;~ lb rt>lupaulti .•.
A velodJaL!e dos treus será man:ada pelo Go\eruu.

gul~r

XII.
Nas extremi•lades da linha e nos ponto.ç internwdios, onde
r'nr .. lll lWCe~'ario$, haverá e~ta\'ÕLlS co1n toda.~ as a.:e.lfnruoua~·ões predsas para o serviço dtJ vbja11kS e mercadorias.

XIII.
A via fllrrra não impedirá o livre tr.1mitcl Pt•los t~arninhos
;wt.uaes ou outrus quo se abrirt~lll IJ<ll'a t:HIIlll•'"litlaue puhlie.a, nern a eornpanlda terá dir~ilo a tjttal•JUUJ' taxa péla
J!<L'sageru uos punt•JS de intersecção.

XIV.
A comp~nhia sera obrigada a r.~stab•Jitlr~·'r e m~nt.er, em
qualqu"r l·lllipo, á sua custa, o livre escualllt'Dto de tiJdas a~
<t;;u~s, eujo cur;.o sPja demorado ou rdirlu vtJJa ..; u!Jra~ da estr;~da.

N•JS cruzam~ntos com os rios navegavcis ser;'w as oiH'as de
coustruida> de mudo que não ovpuuham eraiJaraçualguut
;í na noga~·ào.
art~

XV.
Todas as obras da estrarla serão construitJa:; so!itlamonte
com rna&eriaes de primei! a qualidade.

XVI.
A ct~mpanllia será obrigada a estalll•lt'rf'r em torra a tll·
tia estrada de Cerro uma linlra tel._,,<raphir:a, quH dt~
vera t:Star {JI'O!llpla para ÍUllt:ciJIJUI' Jugo I]Ue a e~trada fui'
<JLerta ao trafego.
O Go\'el'ilo terá o direit'l de utilizar·>tJ dos postes tele~ra
phicu~Uil co:llpJullil pa:aculhvar n:u ou uwi, !luselct:triroc,
ttm~ão

Af.TOS DO POIHI.R
~~

tlr. a~s~ntar os rn~pr.rtivos app:trr.lho~. hem romo clt~ ,.qa!Jr.
li'l't!f P~t:riptorios t,degraphtt·os, nos ctJifiein..; das t'st.,~~es da
enmpanhia, s,~m qur, possa esta r~cl:llnar iudt!mnl~a•:ão ou
qua!IJUH pa:;ameuto.
X\'Il.

nepois de eonrlnidns as ohras da r,stra<la, a rompanhia ~er:í
obrigada a t~ons,~rval-as semprn t~m bom nstarln, tlt• mndo tplt~
uão hnja Plll tt~tnpo alg-um int,~rrup•;iio do trareg-o, JWlll ''
llll'llflf perig·o para a r.irenlat;ãu dos trens.
Se as obras não rorl'm eon,.:erv;~das Plll hom estado, o Go\'Prno [itll]l'l'á mandar fazt~l' por· I'OJJta t(a l'tllllpanhia OS lrnhalhos ueeessario~ para resta!Jelccer a segurança da vi:t
ferrea.

XVIII.
Si, clepois dfl comt'~·ntla a constrneção da cstratln, fienrt•m
as oltrns paradas por mais tle seis mezes, si a companhia nãn
Cllnelnir totla a linha no prazo mart·atlo na condi~~ào 8.", si
dr\poi~ de aiJerta :1 linhn :1n Lral'eg-11 fôr a cireula~·ão intr.rrompiJa pot· mais dn tres mczcs, ou si a eompanhia por qualquer
motivo l't)r pelo G<t\·erno dt•clarat!a incapaz de continuar os
sens trabalhos, t'atluearü a l'oneessão, salvo easo de rorra
maior, tltJVi<lanwnte prov:11lo n .itiig-atlo pnlo GovHno, prn·
cedendo autliem:ia tla Secção tlo Imperio do Conselho de Es·
tado.
O Governo provi•lr.ndará sohrc o :ll'ahamrnto tlas oi.Jras ou
eontinnat:ão do trar,•;;o, podt•ndo adjudicar a outra t~mpreza
as obras exeentaJas c rnatnrial existente.
O prPI,'O olititlo sPI':Í entregue pnla nova cmprPza á comvanhia, fJUe uão terá direito a mais nenhuma intlemnizaçào.
Si não tiver lugar u at.ljutlicaç:ão, a companhia tli,;porá tlo.~
materiacs" m:~is ohjeetns que lhe pertenecr·~m dentro tio
prazo tJIIe ft)r mareado pPio Governo, selll tlireito de reei amar
eousa alguma.

XIX.
Pn•~•~n\ a romp:mltia tl!'sappropriar, na fórma tio Dt\Creto
HiG'~ dt• 27 t!t~ Outubro de 18;J;;, o' terrenos de domínio
JlaJ'tit~ular que foreltllll'el'ssarÍLJ:; para o leito da l'Stratla, suas
esu~ü~s e mais depl'utlendas

n."

XX.
O G.JVerno não se O(II,Õ<.! n qnc a compnnldt a~st~nte ~eus
trilhos na estrada de rot.lagen1 tiH Companhia União<! lndus·
tria, co1u tanto IJUC não impos,il;ilite o servit;o tia mcsuta
t'Olll)lallhi;l, c llf'lll pn·jn•litpu· o tl'<lll,ito tle t'Hfl'll.' t• passa:-"Pirt~:-:.

I'H

EXECUTI\'IL

XXI.
Será concedido :í companhia import[lr livre de direitos, durante o prazo do privilegio, tod~s as mar.:hina>, wag-ons,
trilhos, earviio e mais matcriaes <JUI~ tiverem dn ser cmprng-ados na eonstrueçiio, c.ouservação c custdo da Jinlw, lieaudo
Iwsta parte sujeita aus rr,g-ulawcntos lisr.:aes.
Para poder g-ozar destl! favor, tloverá a companhia, no
priudpio de c:ada ;1nno, apres1•ntar ao Ministerio tln~ N··~~o·
cios da Fazenda uwa rclaç:iu dos ohjectos qtte tiver dt: Ílll·
portar durante o auno.

XXII.
O Governo lisealisaní, como julgar
cnção das ol!ras, osariçu du trafegu

convc~niontc,

a Pxr-

e o cumprilllelll<l de

tud:1s as elausulas desta c:oncessão.
1'ud;1s as despezas da li:;ealbaçiio correrão por eonta da
companhia.

xxm.
Os preços do tr:tnspnrte <In p~ssa~riros c mercadoria~ di.l
qualquc:r nspt,d1•, snr;io tlet<'fiiiÍIIa<los <'111 uma ta rifa organizada pela eomrwuhi:1 e approvada pelo G•JVt~f'IIO, devendo
essa tariia ser revista de ciuco 1:111 dncoo :Juno,.;. StJIIlpre IJUC
da revisão se verificar que a n·ndn ria t\'trada exerdt: a !2 "I.
lirruitlo, o excesso, dr:duzido o fundo de an10rtização a IJLW se
refere a elausula ':JJ.", S<'r<Í dividi•lo em duas partes i;.:nnes,
das rrunes Ullt:l sc~rá applicada á rerlucção da mesma tarifa e
outra em IJCnelicio da companhia.

XXIV.
Serão niJsr•rvadas, em rcferr.nda á estrada de rruo se trata,
nn crue lhe fôr llpplkavlll, ~s disposições do~ regulaiiWIItos em
vigor n<Js outras Pstradas de ferro e de rpwescJuer outros rruo
forem expedidos, uma vez rr110 não c: ou ti":J riem as eund ições
desta t:oUL'C>São.

XXV.
Em qu:~lquer épuen, depois de rJcr·nrrirlus os primeiros
quinze 11uuus rle duril{'à•• do privilegi••, rwderú o Gorernu
resg<lt:Jr a preseute euJJcr·s~ão.
O preço do l"tJsgate será lixado por clous arbitro,;, um nomeado pillu Governo c outro pela c~<JIIlpanhia, os cruaes to·
marão em eonsiJnraçiio, uãu só a importaud.t <hts obras no
estado eu1 que estivcrelll, snm att :uderem ao cu~ to ~rimi·
tivo, mas ta miJem á renda li<lliÍ la ela estrada nos cinc:o anno1
.anteriores. Em nouilU!II easo, porr\w, o pr··~o rlo rt>:.:ga~e lJll"'
r..h~i·:

1!.
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rnsnltar tlo nrltitrnmnnto ser:·, snpnri•1r a nmn somma ruja

nnda nnnualde6°/ 0 st~ja etjuivaleuteá rentla littuida mútlia
do~

eineo annrs anteriores.
S•l os dons arhitros não concordarem, thrá cada um ~'!lll
par·rccr e st•rá a t)Uestão re~nlvitla pela Seet;ão dos Negocws
do Imperio do Consl'lho tle E~tatlo.
D3pois dos dez t•rimi'Írns annos tle dnrar.~o do privile!!'i~,
tlevrrá a eompanhia Ct:Jtnrçar a fornwr ~f>ll runtlo de amor\t·
z:•ção, empregantlo para e~sn fim até i "/o.tla renda littui..ta
ttne ?.Xcetler a 7 "/ "' sobre o capital eiTet:tiV:JIIWIIte empregmlo.
Do rrrço do resg-~tr, conrormc ft)r arhitrado, scrú deduzido
,o fundo úe amortização que ent[w houver.

XX\'I.
Termina tio o prazo do priviiPg-io passnr[a par:1 n !lorniuio tln
Estado a possP c gozo da n;tratla ~~ suas dPpentlt·IH'ias, sem
t)Ue a companhia tenha direito a intletunizarão nlguuw.

XXVII.
Ai!. mal»sdos Correios c scnscondnrtorrs, qunPsqut:r som mas
de tlinlwiro pertPIIt:tHllt'S an Tlw~our,,lJcral on l'roviuci;JJ, os
presos e seus re~peetivos gnanla~ e os agentPs polieiaes em
serviço serão tran,;portatlos gratuit:1nwnte pela t:ompauhia
oom as necessarias garantias de seguran(,'a.

XXVIII.
Quando ft'!r ncces:;ario tranc;portar tropa' r. materinl rlll
gullrra, a t:ompanhia pnrú immediatanwntt· :í disposição
tio Governo todo o material rutlantn qne po.-;suir. As rnesmas
tropas e materinl de gnt•rra e t•ldas ::Js uutr:1s l'argas do Governo, e IJnm a~sim m t~ulonos t·om snus bagagens, serão
transportados pela mcta,le tios preç.os da ta rira.
·

XXIX.
O Governo concede :i companhia transporte I!Tntnito pela
Estrada de ferro D. Petlro li IJara o m::~terial fixo e rodante
que tiver de ser empregatlo na eonstrnet;ão e ~crvit;o da linha,
a\é a inaugura~·ão de~ ta.

XXX ..
A comp:mhia poder:í rstnheleeer sua sétle no paiz ou fóra
deite c•yn t"nVJ fJll'-' t·~nlwnrt Brazil l'Pfli'GSentnntr l'ttm pleno!'

t:XF:cunvo.
fHJdcn~s para trata•· e rc~olvcr tlirect:~mentc com o Governo·
ou com particulares quaestruer questões, H~ qunes deverão
ser dreididas, quando tla 1:ompetencia do Poder Judiciario,
peJog Juizes e Tribunaes do lmpcrio, e em todo o caso segundo
a legislação nacional.

XXXI.
Em caso de dr~:~ccôrdo cntrr o Governo c a companhia
l'Ohre dirritos e obrig-ações d11 amh:ts as parteg, na CXCI'U('íil3
desta conce~são, será a qucs.tão. re~ulvida por dous ar!Jitrus,
um nomeado vdo Gnv111·no e outro pela comr~nhia.
Se estes não 1:onwrdarcm, dará cada um seu r•arc1:er crn
scparad••, e a questão será rf'sol vida pela Sec~ãu !los Negocios
du lmperio do Conselho de E> ta do.
XXXII.
Pela inobservancia de qualrpwt· das cl<~u>ulas rlesta con·
cessão, para as quacs já não estiverem estabelecidas penas
especiaes, poderá o Governo impór multa de um a dez contos
de réis, conforme a gra vidatle !lo CfJSO.
Si se tratar de falta de execução de ohrns previ~tas ne~tas
elausulas ou constantes dos planos approvados, Oll da m:í exeeuçãD de algumas 1las me,rnas oiJras, poderá o G.overno,
além da impo~ição rla multa, mandar fazer os trabalhos que
julgar necessarius, por conta da companhia.
XXXIII.
A commmhia remett()rá ao Governo, no fim tio mez de·
Janeiro de cada anuo, um relator io circumstanciado, relativo a:> a uno anteeedcnte, de todas as oecutTencias, movimento tle passageiros e mercadorias, receill e despezas, estado. da liuha c condiçõ~s Jiuanceiras tia. em preza.
XXXIY.
Dentro dos primeiros tres mezr.s, depois d() a!Jcl'ta a linha,.
ao trafego, deverá a ~ompanhia remettcr ao Governo os pianos completos e uma memoria descri.ptiva da estrada, conforme a execuçã.o.
P.1lacio do Rio de Janeiro em 31 de Janeirll de l-.87.5..-José·
l'en!a;tufes da Co.sta Pereira Junior.

. ; . t,
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DECRETO N. t>:>3n- oe 31 oE JANEmo nE t8i4.
Approva a lransfcrcncia que á Companhia Wcstern an<l nrazilian
Tdegraph Company Umilell fez a Telcgraph Construction
amlllfaiutenance Company Umilcd, dos conlraclos IJrimiti''iUuenle celebratlos com Carlos T. Drighl.

Attrnrlcndo ao que l\le reqnerrn a Companhia Wcstcrn
and Brazilian Trlcgraph Company Lim i trd, tlcvitlamcnte
reprc;:;cntatla, Hei por hem Approvar a tl'ansfereneia
que á tlita companhia fc7. a Tt•kgraph Construclion anrl
.Maintcn:mcc Company LimitPd, tio~ conlraclos primitivamente celebrados com Carlos T. llrighl c outros, em
:lO de Junho de 18i3.
José Fel'!landes da Costa Pereira Junior, do Meu Con~dho, l\linistro c St'C!Tiario dt~ Estatlo dos Ne~ocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, a"sim o tenha
cnten:lido e faça exerular. Palaeio do Rio de Janl'iro em
trinta c um de .Janeiro de mil oitocentos gctcnta c
fjnatro, quínquagesimo terceiro da lndcpent.lcncil e uo
Impcrio.
Com a rubrica !I e Sua 1\lagcstaLlc o Imperador •

.losé FI'I'IUtndt·.~

DECRETO N. ri;JíO-

IJE

tl(l

[Dsla Pcreirtt Junior.

31

DE 1 \NW\0

o" t8i.í.

eoneedc privilegio, por t!Pz annus, ao Dr. tinilhrrnw Sellllch tk
Capancma, para o mc!horamenlo qtw diz le1· inventatlo no ap(larelho de ex.trahir a~suear da t:anna.

Attendendo ao que lUc requnrcu o IJr. GuHllerme
de Capanema, Hei por bem Conceder-lhe privtlegw, por de1. annos, para o melhoramento que diz
trr inventado no apparclho do exlrahir a~sncat· da
canna.
Jo~!· Frrmndc;; da Costa Pereira .Junior, tio rtfcu Con~f'lho 'lini~:tr1• r ~e~relario dt• E~ladu do~ Ncp-(wi1•:; (\~

s~~hu~h
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EX.ECUTI\"0.

Agricultura, Commcrcio c Obras Puhlicas, as:;im o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em trinta e um de Janeiro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia
e do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.
José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECHETO N.

ri MI- DE :H

c onrrde á Companhia- Crará
riza~·ão

G:~s

pal'a fuucciuuar c apJH'OVa

DE JAl\Eino DI\

1Si4.

Company, Umlted-, autous respectivos estatutos.

Attrndendo ao que Me refJuereu a Companhia-Ceará
Gas Company, Limited-, devidamente representada, e
Tcntlo ouvido a Serr:ão dos Negocios do Imperio do Conselho de E>lado, Hei por bem Conceder-lhe a necessaria autorização para funccionar, e Approvar os respectivos estatutos.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, 1\linistro e Secretario ue Estado, dos Negocios da
Agricultura, Commer·cio c OIJras Publicas, assim o tenha
entcnuido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em trinta e um uc Janeiro de mil oitocentos setenta e
qna tro, quinquagesimo terceiro lia Independencia c do
Jmpcrio.
Com a rubrica tlc Sua 1\lagestadc o Imperallor.
Jose Fernandes da Costa Pereira Junlor.

l2G
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DECRETO N. tjj'd

-DE

3

DE l'EVEI\EIRO llE

I8i4,.

Marca os districlos da.~ frontf!iras em qu~ a Guarda Nacional
t<~ru <H·~anizaç:lo

cspc<:ial.

Hei por },em, r~m r~"<r~r:iJçii:rJ rlo :nt. I.", ;j {'l da Lei
n.'' 2:~~n rir! tO <Ir! S·~t<:mbro •lo armo pas;;ado, lkr::retar o
'.'!f!11ÍII1<!:
Art. J ."' IJ rr·:~iru<:n "[Jr!• ia! r1ur! '' H•:r-rr:t<J n.' '202~1
de l~ dr: N<JVI!llll!ro de t!:l:jj rlr:u á fju:nda ~Íolf:ional da-;
Província~

do lmpcrio, limilrophes com os E,;tados vizinhos, é f'ómente applieavel :
§ 1. o Na Província de S. Pedro !lo Hio Grande do Sul,
ao territorio dos CommanLlos Superiores da fronteira,
os quaes conservnrão as acluacs eircumscripr;ões.
~ 2. Nas Províncias do Paraná. :Mato Grosso, Par:'• c
Amazonas, aos municípios limitrophes com os E~tatlos
vizinhos, salva ao Governo a faf'uldnde de ampliai-o a
todo o districto do Commando Superior, quando as circumstanciaf' o exig-irem.
Art. 2. o Ficam revo~adas as disposiçõ(~S em eon lrario.
O Dr.l\lanoel Antonio Dnarte dr Ar.eve(lo. do l\lnu Con!'elho, l\fini~tro e Secretario rle E-;tado dos. Negocias ria
Justiça, assim o tenha entendido e faça C',ecular. Palacio do Rio de Janeiro em tres rle Fevereiro de mil oitocentos srtcn ta c qua Lro, quinquagesimo terceiro da.
lndependcncia c do lmperio.
0

Com a rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador.

Manoel Antonio Duarte da A:evedo.

DECRETO N. t};j4,3-

DE

3

DE FEVERF.ll\0 DE I8i~.

Declara a ordem da suhgtituição rcc.iproca dos Tahelliãcs de notas·
da Côrte, e os Juizes perante quem devem servir.

Hei por bem, u,ando da attribuição que l\le confere
o art. 102, § 12 da Constituição do Imperio, e para cxe'~ução do Decreto n. o 2293 de i 1 de Junho de !8i3, De-

aetar o seguinte :
Art.. L" O l. •, !j. • c H." Ta hclliães de notas da Côrte
~11nirão perante o Juiz fla L" vara eivel ; o 2.", 3." e
i.", perante o da 2.\ e o 'i." c o 8.", perante o da 3."

EXECVTIVU.

At·t. 2." Estr~ ~rrventuarios em srns impedinwntos
se substituirão tlltS aos outros, conforme a ortlem em
que estiverem cullocatlos, a saber: o 2." ao LU, c na
falta uo 2." o 3. 0 ~ este ao 2.•, antes do 4. 0 e assim por
diante cousecuti vamcn te.
Art. 3.• Ficam re,·ogatlas as disposições em contrario.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de .\zl'Yet!o. tlo ~~~·u
Conselho. Ministro c Secretario tlt• Estauo do;; :\cgocio~
da lu;:Lirà, a::;;.im o tt'nha entt'n•Ji,Jo ,, faca e\ecul:tr.
l'~lar·irJ 'do H.io de Janeiro em Ires de FHereiro 1le mil
oitocr·ntos setenta e quatro, quinquage~imo terceiro da
lutlepentlencia e do lrn per i o.
Com a ruhrica de Sua l\lagestadc o lmper:ulor.

Ma1wel Antorlio Duarte de AzeL"edo.

DECRETO N. 55H-

DE

7 DE

FEYEREIIIO DE 187~.

Addita algumas disposi~ões ao Decreto que autorizou a incor·
poração 11a Sociedade anonyma de credito !'Cal "Tllc lmpez·ial llra:Wian Crcdit Foncict· limiled '·

Attendcnrlo ao que 1\le rept·cscntat·am Luiz Ft·emy,
Alexa udrc 1le Laski e outros, tlom icilia l'ios na Europa.
aos quacs foi concedida autorização, por Deercto u." ;j2l!J
rlo L" tlc Fevereiro de i87:J, para incorporarem a Sociedade :~nonyma tle ct·edito rc;tl • Tllc Imperial DrniJian Crcdit Foncier limited • e, Tendo ouvido a Scct;ão
tle Fazenda do Cons,lho de Estado, Hei JIOr hem, de
conformid:Hie com a .Minha lmjwt·ial Hesolw:ao de Cousulta de 31 de Janeiro passado, Determinar:
Art. L o A' elausula o.• uo supracilado Dccr·eto acr·csecnte-sc:- • E' g-arantido :'t Sodeuadc que o Go,·el'llo
Impel'ial não apprúvará, em favor de quaiiucr· outra
empt·eza jit e5lauelecida ou que se estabeleça, ll.entr·o do
prazo de vinte annos, artigo de e!>tatulos, ou qualquer
clausula ou condição, autorizautlo outras emissões, ua
Europa, de letras hypolhec:uias sobre empreslimus de
lJCus de raiz situat!us uo l111pcrio.

At:TO~

no

I'IIDI'I\

Art. ~." A·s rl'feritlas d:tnsuhs adJ idoncm-sc :~s s!'guintcs:
t.• As letras hypolhec:~rias formarão duas scries: a
)Jrimeira das cmittitlas no ltio de Janeiro, e a sc~uutla
na Europa, umas c outras :tssignadas pelos membros da
Dircctoria residentes no lugar em que se verilicar a
emissão de cada seric.
As lelr:~s da i.' seric serão sorteadas c amortiza!hs no
Rio de Janeiro, c as da 2.' St!rie súmen!P o st~t·ão 11,1
Eumpa; podemlo estas, toJavia, ter curso no lmperio.
2." As letras emittidas na Europ:t não poderão ser
d1d:~s em pagamento aos mutuarios, cujos contractos se
realizarem no Impcrio.
O Viscontlc do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Senador do Impel"io, Presi1lente do Cuns!'lho de l\linistros,
Ministro c Secretario fle Estado dos Negot:io~ Ja Fazenda e Presidente do Tribunal !lo Thc.·wuro Nacional.
1ssim tenha enletHlido e o l'af·a executar. Palat:io do B.io
de Janeiro em sete de Fevt•t:ciro tiL' mil oitorcntos srten ta e qua Lro, q uitttfuagesimo ten:ei ro tia lnflcpendcncia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua

~bgcstade

o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

-J~·Ft·:·\·P,:/:'\:P.·í-'·t·-

DECRETO N. :;:;'i,:)- DE 7 DE

FEYERE!l\0 DE

l87(l.

Concede á Companhia \Vestem anti Brazitia.u 'felegraph :luloriz;ação para Íll'olongar seu c;1bo suhlllarino do Pa~á até uma
das Guyannas.

Attendentlo ao que Me rc,rucreu a companhia Western
aml Brazilian Telegraph, Hei por !Jcm ConcPder-lhe autorização para prolongar sen cabo submarino do Pará
:1U~ uma das Guyannas, sob <~S conflições que com este
baixam, assi[!:nada;.: por Jn~t·· Ff•rn:mdes da Costa Pt>r<'ira

E\ECU'I'I\0.

Juniot, do Meu Conselho, lUini8Lro e Secretario de Estado dos Ncgocios da AgTicultura, Commcrcio c Obras
Publicas, q1w as~im o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Hio de .Janeiro em sete de Fevereiro de mil
oilocen tos setenta e qua t1·o, quinquagesimo terceiro
da lnde pendencia e do vnpcrio.
Com a rubrica de Su:1 1\bgestade o Imperador.

JQsé Fernandes da Costa Pereira Junij)r.
()lausulas a que se t·c~fel're o Dect·eto n. o ú:i4:.
desta data.

O Governo ImpPri~l rnnrr•dr, :í companhia inglrza limit~lfla
\Vn,trrn nnd Brazilian Tclr•gr:qJII antnriznção p~r:1 construir
e custr~~r UBJa Iinlw telpgrapilira sulmwrina dPsrle a drla,Je
de n,~Jli:n, nqlital do P:1rá, até os Jirnitn~ dnsta Provinda com
a Guyanna franr·l'z:t, de modo rJllO a linha tdrg-raphica possa
ser prolongad:J até Cawnna na mesma posses~ão franceza,
ou ~tté Suriman na Guyanna hollandeza.
Il.

Durantr o prazo desta concessão a companhia ter;í o dirrirn
de lig-ar a linha lelegrnphica a C]tllllrJuer ponto do littnral
brazilPiro, communicando previamente ao Governo sua intwção.
I li.

Esta conces3ão rm nenhum tempo impedirá a construcção
:mtre os mencionados. pontos, de linhas telegraphicas terrestres, que o Governo delibere mandar fazer por administração ou que com seu consentimento sejam estabelecidas e
custeadas por em preza particular.
IV.

O prazo da conce~são trrminará com o da que foi outorgada á companhia in~leza limitada Telegraph Çonstruetion
and Maintenance (Decreto n." 5270 de 26 de Abnl de 1873), e
:JUe actualmente pertence á companhia emprezaria.
.
Durante este prazo nenhuma outra linha submnrin.a ser:\
~ntorizat.ia na direre:;ão e~pcl'ifirarJa nas pre~cntes clab,ul~~-· ·
~AnTe n.
!7
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v.
Antes de começar os respectivos trabalhos a companhia
apresentará no GovPrno o plano da linha telegra·
phica, designando nelle os pontos de immersão e emersão do
cabo e as estações que tiver de eonstruir.
O Governo poderá alterar este plano de acrôrdo com às
presen trs ela usulas. mn.s se drn tro de tres mezes da data em
!JUe o dito plano fhe fôr aprescntatlo não communi:~ar á
::ompanhia as modifica~õcs que julgnr tonvenientes, consi·
jcrnr-se-ha approvado o llJl'Sillo plano.
Soncluidas as obras n contpanhia aprcsontarú ao Governo
o plano definitivo com as plantns topographi1·a,, um que
:;erão notados os pontos de ilmnursão e emcrsão do cabo e
!los ramaes, a;; esta~~ôcs telrgraphleas, os ro!mltados da sol\•
dagcm, a natureza do furulo do mar nos lugares onde fôr
assrn ta do o c11 ho.
Estes trabalhos seriío entregues nos primeiros tlez annos
contados da presente datn, soiJ pena de serem executados de
ordem do Governo vor conta da t:ompanhia.
~mpreznria

v r.
A comp:mhia começar~í o trabalho !lo immor;;ão do caho
dentro de cinco mcze~, contados tlt•,;ta data, e conelnll-os-ha
no prazo de sete, salvo caso de força maior justific:lllo perante o Governo, que julgará de sua procedeneia, ouvida a
Secção dos Negocias do Imperio do Consf'lho de Estado; a
inexecução desta ela mula importará, por si só e independente de qualquer formalidadt•, nullidaáe lla concessão.

VII.
A compnnhia conservará em bom f•stallo todas as suas
constrneções, apparelhos, e o ~aho tclegraphico de sorte que
o serviço de que se incumbe não seja interromvido em toda a
extensão da linha.
Se houver interrupção a companhia empregarú todos os
seus esforços para restaurar a efJmmunicacão no menor
tempo que fôr pos:;ivcl, fieando man~ado o JÍrazo de dous
annos para assentar novo cabo em substitni1:ão do que se Inutilizar, se este não puder sur rcparndo. Interrupção do ser·
viço por mais de dous anno,, a não ser devida a t'orça maior
justificada na fórma da clausula 6. ", fará caducar a presente
concessão.

VIII.
Os telegrammas officiacs terão preferencia a quaesquer
outros, desde ::}Ue houver nellcs declaração de urgcncia, e pa~
gar1ío !O ~ó mrnos do qnr o prr~o da tarifn eommum.

EXECUTIVO.
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IX.
A nomeação dos telegraphlstas empregados nas estações
estaiJelecidas em territorio brazileiro, será sujeita á apJJI'O•
vação do .l\Iinisterio tia A:;riculll!ra, Com mordo e O!Jras l'ulJiicas.
E~tes

empregados serão demittido; logo r1uc o Governo o

exija.

X.
O Govrrno tem o direito!},) nonwar td,)g-raphistns par:-. o
sr•rviço rle recebimento e transmissão do; teleg-rammas olliciars. 0,; vendmentos de>tes telegraphistr.s serão pagos pelo
hstado.

Nas estações telegraphicas do Governo, a companhia terá as
accummodações que rerJucrer e yue forem po~sivcis, correndo, porém, por sua conta as despczas ncecssarias.
X li.

O Governo c a cnmpnnhi·t accordnriio rntrc si o modo pratieo para n troca de set·vir:os nas estações de que trata a clausula ante1 ior, a lim de ladlitar·se a trausrnbsão e entrega
dus lclegrarumas, e drJ attentler-se á economia cornmum;
procedendo-se mensalmente ao aj.uste de contas entre as
partes contraetantes.
XIII.
r~nmpanhia an~111entará ~"J!J

as mnsmas t'rHtrlições com
o deposito de ,t; 1.000 fr.dto nu" Uniun B:tnk de Lonrlres•
vara garanliroenntrado approvado ptdo lJ,!ereto n." •i'f!)J de
!:?:J de Marr;o de Hl70, altera elo pelo de 11." 5270 de :w de A!Jril
A

J: :J.OOIJ

de 1873.

Este augmento savirá de g-~rantb ao fi,•f cumpri monto
elaustílas da presente concessão, e será levantado Jog-o
rrrw a linha estiver funedounndo, mas revertrrá para o Es·
t<tdo no ca~o de caducar a conecssão, de conformidatle com a
cl;tnsula o.•
dr.~

XJ\r,

O

dar:"1 em aforamento á eompanhia os terrenos
qn,~ no,; pontos do littoral forem
para a alltal'l'<l~·:io llu~ raliu:; tclt•!,'"r:t['lli<:""·

t~overr10

1le marinhas tlbpollh·d:;
uer:c~~:il'ÍIJ~
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A companhia poderá dcsappropriar na fórma da lei os terrenos, madeiras e outros materiaes necessarius para o estabeleeimento e custeio das linbas, estaçõ~s e postes destinados
aos fios terrestres que forem indispeusaveis para ligar os
1~abos submarino; ás mesmas estaÇÕ3S.
XV.

O Governo fiscalisará co11o julg-ar conveniente todo o serviçJ Lia emprez:a a que se refere e:;ta conees~ão.
XV!.

T..rá além rJi,to o uireit•l tlc suspender o scrv!ço tclcg-ra·
phico nas estnçõ·~s da ~~mprt~za para toda a correspondnncia
!}U para certa cla ..;s,~ Llella por t!mpo limitado ou inuetcrmi·

n~do.
Nt~%es caf.o;;
equivalentt~ ao

!kaní ohri.é:!':lllo a pazar á rmpreza o prrço
que e:la ti v·· r p•·n:•~IJi,hl t:m igual prazo ante·
rior :\:(uelle durant ~o qu:d t.iv•:r lugar a su;;pen:-ão.
X\.IL

Tt~rminn lo o prnu J,J priYil•·.~i·•, t•11ln 0 nwtot·ia! da linha.
bem eomn<~s est:'ç.J•·~ n depentlend<~o;, eontiuuarão a S()I' propriedade da C'Hilpanllia, ten,lo o IJovt·rn·• prdc·rt~llt~ia para
comprai-o;; pdo pre1"·o tJlW ft)r :.niJitra•lo, U•>S ternws tla elau-

snla 1B."

X VIII.
Em CJna)rJlirr trmpo depois (]o, 1lez prLnrirns ~nnos, con·
ta•.los tlll rli·I 1:tn l[ll•' c•llnt·c;ar n futw1·iw:ar a linha em toda a
sua C\Lt:nsii•J, •: :1:,·. ·1u:· !<:t'lnil!t: a t O'l"'·''''àd, poderá o Go·
vcrno rc:-;gatal-n, !r_'H! 1· J!Pii ~~" rcs~wc·ll\·{):-; (':~i~t~~UL·s c depen·
drm·ins.
U preço do fl).~;,:.1tc· ,;,;r;': !i\<.Hl" p•>r ar!Jitfll!', qne llt•vr:m ter
em eon,:ider;1ç~o 11ii" ,,·, ·1 i.nport:llit:h rins olll'll:i ll'l P>l:tdo em
quf) se a~haru111, 0'1!111 att"n<lt·r ~·~ ;;•·tl t:uo-:tu orL>inal, ma;;
t:~:nlwm o valor Hu;dio Jo prorluet,J li 1uiJo das lit!lta ..;, nos
t·IrH'O ulttmos :•nnos.
E 11 10 lo o e:•so não ;;.•r:\ o prt~r;q •lo n~sgat•J inferior ao ca·
}lita! tlc-<tlendidoeli:l'liv'll!ll'lllf' p1da tl•llllpanlti<~ p:.Ha assentar
e fat.~r f::tn~l'Í·lllal' o c;\LIIJ t•'l1·p·1aplrL:o.

XlX..
Igualmente por arhitros e no Bra·r,il srrão d!··.eidid:~s todas
ns q uestÕPS 1J Lle ~tv:ei ta rl'l!t·'n o>.ntre 11 Gny,•rno e a com11anlua
tU'L'J'l"cJ 'le~Pll~ d~rjlito~

,' jd~ri:-;:H:~-~·:-:"
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XX.

Para a nomeação dos arhitros conformo as clausulas antcCCI!ent'ls observar-~e-ha o seguinte:
§ i: o Se não concordarem as partes em um só ar Litro, noffiiJara car1a uma o seu.
§ 2. o Ilavcnlio divergcnda entre os dous, as partes csco·
lhe rã o um terceiro, que deeiliirá sem recurso algum.
§ 3. o Se não r~llegarem a aceôrdo a companhia IHJmeará um
Consl'lllriro de E'itado, e P~t'l ~er:í o terreiro arbitro.
~ /1. o Quando houver nPcr>sidade de arl,ilranwnto, em
qualquer hypothesc, uma rbs II<Jrtl's dará avis,,;í o.ttru, de·
clarando o nunw do resp1·cl.ivo arbitro. 8<· rl1·nlro d1: IJOVI'Il·
ta di 1s a outra partnnão th:t:larar o du arhilro d:t sua t•scollm
ententler·se-lw que .1ccita u propnno. U illl':'iiiiJ se pralieará
qu:llllo :í nomrar;ão do t<•rrniro arl·itro.
.
~ 5." N11 ea;:o dn rc:;g·:llt~ d:1 lirli!a 011 d qn":::\í.·s .trt·lml!'ns,
a eswlha dos arhitros por a11Jh:·s ;,, 11:11'!:·~: 111 :di II a 1'111 profissionars, os quau,; tant.o Jl(•.c.t(J I':ISIIt'\1111" 11'1 da ,·I:1Il'-Uia J\).•
deverão fnnedonar llll J"ifl·Ti", ,. :111 ,.,;,i, t:1nl:tr dl'lllro do
,,razo !li' quatro liii'Zt'' "''i'"i' cl:t !'I·Si"''·tivn li"''"':lt;iill
n te-rceiro arbitro St•rú ,,:riiJII'" Ciill't'illt:il'll de E,[;.do livrellll'llli: nomt·ado pela et'lll!::tniJ'~t, sl'ja oa 111iu pruli>>iunal.
XXI.

No caso de ~arlnrnr r~tn (:tmrPssTín, nos trrmos já dcrlaradm:., lka r á o Governo lnqwrinl inldra tlll'tl tt• Iivn· ,. lia li i li·
tatlu n tran,feril-a a quai,JUI'r f'mprez:1rio, sem qnc a com·
panhia po,sa rct:htmar cou'a al~uma a titulo de indetllni·
zação, ~alva a faculdade de dispt)r do material que Ih( pertencer, senlio preferido o Gon·rno, se quizer arltJUiril-o ou
por ajuste com a companhia, ou pelo preço fixado por arbitranwnto; o que tambem se olist·rvar:í quando cesse o pri·
vilc!-!io por ter decorrilio o vruzo de sessenta annos.

xxu .
. Findo o prno r~r- scssrntn ann.os a companhia porlrr~ contmuar a usar da IIuha teiPgr:qtiii"a submarina pur mais tJUa·
renla annu>, scmcomtudu 11~1' Jlrivilegiu.
XXIH.

O rcprc~rntantr: (jiW a comi ·lnhia P,r,.vi da r•lansnla l!l." do
Jl,.creto n." 5:270 de 2G rlc Abri. ·!1: Jil7:1l: ohri"·r11lu a ter nesta
Corte, ter:\ talllbem os mt•snw' pqdr:res exigU(,:; na nwneiona·
da clausula p;lra tratar e resnlver tlircetamenle eorn o Governo
lmperi;t) a' que~!Õt·s IJI'''• ''til n·íen·w·i;t a t~t;t r·unecssJn, so

13'1.

u:ro~

o o rmn n

suscitarem entre este e a companhia, e IJem assim em Juizo
ou fóra delle as divcrgencias que se <•riginarem de fae tos oecorridos no Drazil c em relação a indivíduos nelle domiei·
lia dos.

XXIV.
O Governo dará á companhia protccçiio c auxilio.
Conseguinbmentc :
03 cabos nas ngnas do Drnzil, os fios terrestres c as esta·
ÇÕc\:i tclegraphieas <la eompanlii 1 serão considerados como fazendo parttJ da propriedade tlu E.;tailo, menus para o e!feito
no lhe~ serem applieavPi-; o~ privift>gius que no cível cxclu·
sivamente pertencem ú Fazenda Nat:ional.
Os eabo~, os fins t<Jrrestn•.s p~ra :t~ junrções c material teJegrapllico, os nado~ <'IIIJJfC!!;ailos nns nperaçÕ,'5 da sonda.
gem e immer:são, serã•J is ·nt•Js dos din·itos úe Alfauucga c de
IJU3eS<JUt·r outros nos porto~ do l<upcrio.
0:; eaiJos telegrnphicos de que trat:t a pre~cnte con~essão
as;;im eorno o seu eu<;teio, não s::rao sujeitus a contri!mição
al~umn ou imposto especial.
Esta clausula fiua sujeita á approva\ÜO do Poder Legislativo.
XXY.
Esta concPssão não terá vig-or se dentro do prazo de doze
ID••zes a compaohi:lnão tiver ohtido dos governos francez ou
l10llandez a predsa aut<Jrizaç?ío parn levar a linha telegra·
phica aos pont•Js sitn:Hius nos rl'~Jleetivos tr;rritorios, de que
faz mcnç.5o a clausuln 1. •
XX \'I.
O G·J~'rrno. não se
cont~e"'''lltarw

r<~sponstlbilisn Jl•~lns

po~su1u

prejuízos que ao
<·au,;ar as ;1yarias IJUC se derem nls

linhas IJrazilcira>.
Palacio <lo lUo tle Janeiro crn 7 de Fe\'crciro de i87<1.- José
Fenwndes da Costa Pereira Junior.

t:m

I:: X ECCT IVO.

Senhor.- Tenho a honra de suhmct ter ú a pprovaçJo
de Vos~;a .1\Iagcstatle Imperial os duus Decretos juntos,
abrindo os cretlitos ~upplementar de i.200:000h000 e
cxtraordinario de 4.Uü0:00015000, indispensaveis para o
serviço das verbas- Arsenaes- Força Naval - OlJras e
despezas extraordinarias c eventuaes-do corrente exercício de 187:1 a i874.
Esta providencia, que sohasêa nas ois posições uo ~ 3. •
do art. 4. • da Lei n." 589 de 9 ue Setembro de 1850 e
do art. i2 da Lei n." il77 de 9 de Setembro de i862,
justi11ca-se pelas considerações que vou respeitosamente
cxptir a Vossa .1\Iagestade Imperial.
Pelo art. 5." ua Lei n.• 23'1,8 de 25 de Aggsto de 1873,
foram votat.l.os para as tlitas verbas os seguintes crctlitos :
§
§
§
§

J 2. Arsenaes .............•.....•
H. Forr;a Naral. .............. ..
20. Obras ..........••..•...•....
21. Despczas extraordinarias c
cvcntuacs .•.....••••..•...

3. 000:000,5000
2 . 800: ()(J0,;-000
800: 000,-)0UO
350:000;)000

Segundo as demonstrações juntas, organizadas na Contadoria da .1\Iarinha, a despeza por conta tlc taes cretlitos
resume-se:
§ 12. Arscnacs.

Pelo Thesouro Nacional.
5fi0:372Sl66
I>aga::loria tla .1\farinha..
6:JO:üJ1o;5138
Delegacia do Thcsouro
em Londres •........ 2.302:512.}702
EstalJClccimcnto naval
'
do Cerrito...........
5;):213,5300
Provincias . . . . . . • • . • • .
99:J: 567 1)500
4.5~2:319;)896

Provavelmente a fazerse até o 11m do cxcrcicio .••....•........ 2.157:6801)101. 71100:000,)000
Credito votado •.••.••.•

Dcfirit. .•.. , ...... .

3.000:0001~000

-------

~.ooo:ooomoo
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~ 14. Força Naval.
3H:322~i0l
Pelo Thesonro Nacional.
2~i2: G\18 ~:]7.~
Pagadoria Ja Marinha ..
Delegacia do Thesouro
em Londres ........ .
Forcas Navaes no Para1!}~;: :mo.~H;;;;
gÚay e Rio (la Prata .•
Províncias ..•.......•.• 1. HHUi77,.)GG3

Provavelmente a fazerse ató o fim (]o nercicio .•.••.......... 1.111: 20;J.)!J(i;; 3. 800: OOOSOOO
Credito votado........
2.800:000;)000
De fiei L. ...•.
§ 20. Obras.
Pelo Thesouro Nacional.
Pagadoria da Marinha •.
Províncias ..••........
Provavelmente a fazerse ató o fim do exercício................
Credito votado........

1.000:000,)000
:Jl(j: 7R::?.~83H
-l~il: í(i'}.'-11 :;
::78: 2l~:ÚDOO

r,:;:~:J'i0,~H7

t.:lOO:OOomoo
800:000h000

De li ci t. .....
@0:000,)000
§ 21. Despczas extraorilinarias e evcnlnacs.
J87: ()r-JS,~OI2
Pelo Thesonro Nacional.
Paga(loria da Marinha..
10'J.:!)!)7.);i'W
Delegacia do Tlw::onro
em Lorul rl's ........ .
Forças Na rae;; 110 Parap:nay e IUo d~ Pr:t!a ..
'~: !);i350'í 1
n;;: ooosooo
Províncias .•.•...•.....

39ll: st::.smt
Provavelmente a fazerse até n fim do excrcicin.......... . ....
Credito vo Lido ....•...

3~i0: ooo;~ooo

Dcfirit. ..... ..

200: 000/iOOO

;mo: oooJ~ooo
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Foi, portanto, de r~is 6.95:):000;)000 a somma dos
creditas votados ás quatro verbas em questão, e subindo a despcza correspondente a t<l.G:JO:OOO~OOO,
dá-~e nesta um excesso ile 5.700:000~000 que assim
se explica:
No § 12 -Arsenaes.-Pela acquisição no estrangeiro,
não só 1lr. alguns Ya~os de guerra e de transporte,
de cuj:1 falta se resente a nossa Esquadra, mas tambem
de materia pr·ima, apparelhos e machinas para o ser,·iço regular das oficinas do Arsenal de l\Iarinha da
Ctirte c ainda para urgentes reparos de navios, quér
110 dito Arsenal, quér nos estaleiro:; da industria parI i cu LI r.
No ~ 1 'i-Força Naval.-Pclos artigos bcll!cos, taes
romo <Jrtil!taria c :n·mamento ue mão' de systemas
ultim~mcntc adaptados e vindos do cstr·:m!!ciro, por
~~nconunenda; além de petred10s e munições navaes,
1lc que lwvia abqoJuta necessidade, bem assim pélos
supprimentos aos navios 1lo Hio da Prata, no Paraguay
c em viagem de instrucção; causando maior despeza
o excesso d~s gratilicações de embarque, c sobretudo a
:~cquisição do combustircl indispensavel ao serviço das
machinas.
No~ 20-0hras.-Pclas obras urgentes e importantes,
crnprchendiclas activamcnte ou continuadas, ~omo sejam na CMte as dos edificios para o Almoxarifado, as
da oillcina de modcladores do Arsenal, as do prolongamento do Dique Imperial c conclusão do novo Dique; do
desenvolvimento do Arsennl do Pará, edificação de
casas para os g-uardas dos plwrolctes Jutahy, Marianno,
c Goiab:~l; fortitica~ões do Arsen;~l do Ladario em Mato
Grosso; c outras re.lativamentc importantes.
No§ 21-Dcspcz~s cxtr:~ordinarias e eventuacs.-Finalmcntc pelas diiTercnças de cambios, compra de pre(Jios na Ilha das Cobras, trat;~mento (]e pr·aças fúra dos
hospitaes c das enfermarias de Marinha, passagens c
ajurbs de custo, engajamentos de praças c gratit1c:Jçõcs
por wrviços ex traordinario.; não previstos.
Sou, Imperial Senhor, com o mais profundo respeito
e aca tamcnto, de Vossa !\Iages ta de Imperial subuito leal
c rereren te.

Joaquim Delfino Ribri'ro da Lu~,
1'.1 nn~

11.
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DECRETO N.

51H6-DE

7

DE FEVER.ElflO DF.

1874.

Abre ao :Ministerio da Marinha o credito extraordinario dr4.500:000~ para occorrer ás despezas das verbas-Arsenar~
- e - Obras- do exercício de 1873-t87.\.

Sendo insufficien tes as quantias votadas no art. ti. • da
Lei n. • 23~8, de 25 de Agosto ultimo, para a~ de~pezas
do l'tlinisterio da 1\larinha, pertencentes ãs ruhricasArsenaes,-e -Obras-do exercício de 187:l-t87!Jo, Hei
por bem, Tendo ouvido o Conselho de l\linistros, e ti(~
conformidade com o § 3. o do art. ~-o da Lei n. o 5!-l!),
de 9 de Setembro de 1850, Mandar abrir ao mesmo l\linisterio um credito extraordinario de quatro mil e
quinhentos contos de réis, sendo quatro mil contos para
a primeira das ditas rubricas, e quinhentos contos de réis
para a segunda: devendo-se deste augmento de uespeza
dar conta á Asscmb!éa Geral Le::;-islativa, em tempo
opportuno, para ser definitivamente approvado.
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do Meu Com;clho, Senador do Imperio, l\linistro c Secretario de Estado dos
Negocias da l'llarinha, assin, o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em sele de Fevereiro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da IÚdependcncia e do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Joaquim Del fino Ribeiro da Luz.

DECRETO N.

ii:J17-DE

7

DE FEVEREIRO DE

1874.

Autoriza o credito supplementar de 1.200:000~000 para as despezas
do Ministerio da lllarinha, nas rubricas-Força Naval-e-Despezas extraordinarias e eventuacs-do exercício de 1873-!87.\.

Não sendo sufficientes as quantias votadas no art. 5."
da Lei n. o '234.8, de 2!5 de Agosto ultimo, para as despezas ordinarias do l\linisterio da Marinha, no corrente
exercício, nas rubricas- Força Naval-e-Dcspezas extraordinarias e cventuaes-, Hei pot· bem, de conforrnidndr rom o art. 12 da Lei n.• 1:177, de 9dc Setembro de

1862, c Tendo ouviJo o Conselho de :\linistros, Autorizar
o credito supplementar de mil e duzentos contos de réis,
~endo mil contos de reis para a primeira daqucllas
ruhric:~s, c duzentos contos de réis para a segunda, devendo-se de semelhante augmento de de..;peza dar opportnnamcnte conta á Assembléa Geral Legislativa, para
ser approvado.
Joaquim Delfino Riheiro Ja Luz, do 1\leu Con~elho,
Scnaclor do Imperio, l\Iinistro c Sccrl'lario ele Est:tdo
dos Nt•gor.ios da l\brinlta, assim o tenha entendido n faça
~~xceutar. l'alacio do Hio de Janeiro em sete de Fevereiro de mil oitocentos seteuta c qu:~tro, quinquagcsimo tereciro da lndepcndcneia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador.

Joaquim Del fino Ribeiro da Ln=.

St•nhor.-0 art. (i." da Lei n.• 2:.1~8 de~:; de Agosto
tle 1873 não ollerece recursos sulfieienlcs para as dcspt•zas extraordinarias, que razões ponderosas obri~ar:~m
a fazer, já com a Divisão Drazíleira no Parag-nay durante
o f.• semcstt·e do exercício corrente de 187:3-187.1, já
em rclacão á transformacão do armamento do Exercito
c ao material correspondente; já á remonta e compra
n:io só da cavalhada de reserva para os regimentos ele cavallaria, mas tambem de muares para os de artilharia,
jà finalmente ao estudo de estradas estrategicas na Protíncia do llio Grantlc do Sul, e outros gastos urgentes.
Tenho, por isso, a honra de submctter á approvação
de Vossa 1\lagcstade Imperial o Decreto junto autorizando o ererlito extraordinario de 2. 727:84,2~023 para
as despczas do J\linísterio da Guerra no referido exercício de f873-f874, sendo 1:2008000 para o 2. "Conselho Supremo l\lilitar; t .182:642#023 para o 6."Arsenaes de Guerra e Depositos de artigos bcllicos;
52:500,~000 para o 7. "-Corpo de Saude e Hospi taes ~
1.2i9:000S para o 8."-Quadro do Exercito; 250:000~
para o H>."-Diversas despezas e cventuaes, e 22:500~
para as Repartições de Fazenda no Paraguay.
De Vossa l\Iagestade Imporia t.-Subdi to fiel e reYc-

s

·ente. -João José de Oliveira Jnnqueira.

HO
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DECRETO N. õiHS-nr;: 7

DE tEVERElRO DE

187L

Autoriza. um credito extra.ordinario de 2.7~7:84.2ao23 para as
dcspezas do !liiriisterio da Guerra no exercício de 1873-74..

Hei por bem, na conformidade do~ 3." uo art. .\."da
Lei n. o 589 de 9 de Setembro de 1850, Tendo ouvitlo o
Conselho de .Ministro~, Autorizai· o credito extraordinario de 2. 727:8\,2$023, distribuído pelas rubricas
mencionadas na tabella junta, visto não srrcm su!Hcientes para as desprzns do l\Iinisterio da Guerra no
exercício Jc 1873-t87.i, as quantias votatlas no art. 6."
da Lei n. o 23-i8 de 25 de Agosto de 1873; dcyendo em
tempo competente er>ta medida ~er levada ao conhecimento da Asseml.lléa Geral Legislativa.
O Conselheiro João Jost'1 de Oliveira JuníJueira, Senador do Imperio, .l\linislro c Secretario de E~t:H.lo dos
Negocias da Guerra, a'sim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Hio de hneiro em sete de Fevereiro de mil oitocentos ~eten ta e flUa tro, quinquagesimo
terceiro da Independencia e úo lmpcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o hnpcrauor.
João José de Oliveira Junqucira.
Tabella distributiva do credito extraordinario autol"i;:ado por
Decreto desta data para o exercicio de i873-i8H.

Art. G.• da Lei n.•

23~3

de 25 de Agosto de !873.

§ 2.° Conselho Supremo Militar......

!:200~000

de artigos bellicos .........••.....•

{.482:6~25023
52:500~000

§ 6." Arsenaes de Guerra e Dcpositos
§ 7. • Corpo de Saude e Hospitaes ...•.

§ 8. o Quadro uo Ex.ercito .•...•...•.•
§ H>.• Diversas despezas e eventuaes.
Repartição de Fazenda no Paraguay .•.

{.21!>:0005000
250:000$000
22:5006000

Somma......... ..• . . . • 2. 7'27:8'1,2~023
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro de 187-i.

-João José de Olit'eira Junqueira.

--
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DECHETO N.

55~1)

-

DE

7 DE FEVEREIRO

D~

187 ~.

Crêa seis lugares de 99~!:et~~s pára a Praça do Commercio d:J.
Capital 1b Província de Sergipe.

Hei por hem, na conformidade 1lo art. G7 do Codigo
Commercial, e sobre con!'ulta do Tribunal do Commercio da Bahia, Crear seis lugares de Corretores para a
Praça do Commercio lia Capital da Província de Sergipe, sendo dous de mercadorias, dous de navios e dous
de fundos publicas.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Justiça, assim o tenha enlenOitlo r. faça executar.
Palacio do Rio lle Janeiro em sete de Fevereiro de mil
oitocentos setenta e quatro, quin1ruagesimo terceiro
da lndependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua l\bgestadc o Imperador.

blanoel Antoni:J Duarie de Azeredo.

DECRETO N.

t)~:JO- DE

Restabelece os Cursos

b.

DI<: ~'EVEl\EIRO DE

1871..

d;~

infantaria e caval\aria na Província do
ltio Grande uo :-lu!.

Usando da autorização conferida pelo~ 1:. o do art. 3. 0
da Lei n. o 221.H de 21 de Maio de 1873:
Hei por bem restabelecer o Curso de infantaria c cavallaria, que havia sido creado na Província de S. PeJro do Rio Granlle tio Sul pelo Decreto n .• G31 de 20 do
Setembro de 1851, addicionando-se ao mesmo Curso uma
aula de hippiatrica.
João José de Oliveira Junqueira, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, 1\linistro c Secretario de Estado
Jes Negocias da Guerra, assim o tenha entendido c faça
JXecutar. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de
Fevereiro :le mil oitocentos setenta e quatro, quin __ _
quagesimo terceiro da lndependcncia e do lmperig~ G:1~rt"~
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
'·-?f'
Joiio José áe Olieeira .Tunqwira .
, ·--

.. .....
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DECRETO N.

ti~;} i - DE

20

DE FE\"El\EIRO DE

l87l.

J'roroga por mais seis mezcs, que finrlarão a 20 de Agosto de 187i,
o prazo marcado para a duração das ~onvenções Consulares que
o Imperio celebrou com a França, Suissa, Italia, llcspanha e
Portugal.

Expiran(lo hoje o prazo de sris mczes, marcado no
Decreto n. o 5339 de lG Je Julho do anno prox.imo passado,
pelo tjual foram prorogaJas as Convenções ~onsularcs,
que o lmpcrio celebrou em l8!i0, 18tH c 18ü3 com a
França, Sui..;;sa, ltalia, Hespanha c Portugal; c sendo
agora oiTerecidos aos respectivos Governos os projcctos
dos novos ajustes: para facilitar por parte do Brazil a
conclusão destes, Hei por bem, nos termos do mencionado Docreto, Prorogar as ditas Convenções por mais
seis mezes, que hão de llnuar a 20 de Agosto uo corrente
l\llnO.

O Visconde de Caravcllas, do l\leu Conselho c do de
Esta<lo, Senadot· <lo lmpcrio, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o tenha cntendiuo e faça execut:1r, expedindo os despachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro aos vinte dias tlo mez
de Fevereiro de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da ln<lcpcmlcncia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua .l\lagestadc o Imperador.

Visconde de C(trarcllas.

DECRETO N.

:i~iiJ2 -DE

20

DE FEVEI\Ell\0 DE

187-l.

Crlla. o lugar de Juiz l\lunicipal e rlc Ol'phãos no tcl'mo do Tam·
boril, na Província li o Ceará.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' creado no tct·mo do Tamboril, na
Pl'ovincia do Ceará, o lugar de Juiz l\lunicipal c de
Orphãos.
O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\leu
~~onselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocio~

EXECUTI\'0.

da Justiça, assim o tenha entendido e f:1ça executar. PaJacio do Itio de Janeiro em vinte de Fevereiro de mil
oitocentos setenta e quatro, quinquage.simo terceiro
da lndependencia e do lmJJerio.
Com a rubrira de Sua .Mag-est:Hii! o lmprratlor.
Jlanofl AntiJuio Duarte de A::et•rdo.

DECRETO N. titi:J:I-

DF.

20

DE

FEn:nmno

nE

!87L

Concede a Casimiro lllanocl Teixeira Junior privilegio, por oito
annos, para fabricar, mar c nmkr um IJydrometro de sua invcn~ão.

Attcndendo ao que 1\fc requereu Ca.simiro .1\Ianoel
Teixeira Junior, Hei por bem Conceder-lhe privilegio,
por oito annos, para fabricar, usar c vender um hydrometro de sua invenção.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, .Ministro c Srcret:ll'io de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e f:tça exccu ta r. Pala cio do Rio de Janeiro em
vinte de Fevereiro de mil oitocentos sctentJ e quatro,
quinquagesimo terceiro da Indcpemlcncia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstatlr o Imperador.
José Fernandes da Costa Paeirn J111iior.

A.CTll'>

nECRETO N.

no Ponr.a

t;:jj~-nE ~o DE

rEnnr.mo

DE

I Si L

Concede priYilegio, por to annos, a James Macfaddrn Gaston,
para o melhoramento que realizou nns .machinas de impren~3 r algodão.

Attendcndo ao que l\le nqurreu Jamrs l\lacfalldrn Gas·
ton, Hei por hem Conceder-lhe privileg-io, por fO armos,
para o melhoramento que realizou nas machinas de im·
prens:~r algodão.
Jos(~ Fernandc~ da Costa Pereira Junior, do l\leu Con·
sclho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Neg0cios da
Agricultura, Commcrcio c OIJras Publicas, assim o teIlha entendido e faça executar. Pa\ario do Rio de Janeiro em vinte de Fevereiro de mil oitocentos setenta
c quatro, quinrJuagesimo terceiro da Indcpendencia c
do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iageslade o Imperador.

Jo>é

Fl'nwndrs dtl

DECRETO N. ;n:>'i-nrc 20

Co,ta Jlerl'ira Jrmior.

DE

FEYERI':IRo

DE

t8H.

ApproYa os r.slatutos da Companhia ele illuminação a gazela Cirlarlc de Goyanna, em P~rnam!Juco, e concede-lhe autorizaçao
par·a funccionar.

Attcndcndo ao que Me requereu a Companhia de illuminação a gaz da Cidade de Goyanna, em Pernambuco,
e de conformidade com o parecer da Srcção dos Negocias
do Imperio do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar os seus esta lutos c Conccucr-lhc autorização para
funccionar.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 1\leu Conselh~, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Agncultura, Commerrio c Obras PulJiicas, assim o Lrnha

I \.:i
Pnlr•n,Ji,Jo r• f':ICa rXPCular. Palacio do Ilio dr• J:mciro
t•m vinte de i~evereiro de mil oito"cntos setenta e
quatro, quinqnagr~simo terceiro da Indcpr•ullencia c do

Imprrio.
Com a rnln·ir·a de Sua l\Iagestade o lmpet·ador.
José FrTnantles da Cosfrt Prrl'im Junior

Eslalnlos da ComJHlllhia de illnminaeãu a gnz d:t
Cidade de {;o1anna.
Art. 1. A Companhia do illumínar;ã,, a gaz Ja CitlnJ,~ rlc
Goyanna, qun a'sim Jenurninar·q~·ha. ''~r;i >lt:l ~r;dr~ 11~
me,;Jna Cidade de Goyanna, da Prnvinl'ia rk l'umamiJilcn.
s~_~u 11m é o servi~~'J inilir~ndo Clll srw L!Pnomina('ãn.
Art. 2." O capital da Cornpanlda s,•r;i dl' iiiO:OIJO,-'(JOO, rli·
virJidos 1'111 :1.000 a1'ÇÜL'S de till.)OOO cada unra.
Art. :1." E' ar:do11ista :la Culllpanhia qu:ilrrnr•r peso.;oa oH
;,,;sor;iat:ilo rJUI' possuir urna on 111:rL; ri'' sr~:rs ar·r.:i"Jr~:-;, as IJllac;;
Jwderiio se• r transferidas na frinna ria Lr·i.
Al't . .J." O valor das acçlles strho;criptas srr:í realizndo :i
rnão de 10 "/ tendo lugar a primeira entrada 30 dias depois dn installada a Companhia, e as ill'tn:lis n:rs (~pocas que
forem determinadas pela Dircctoria, havendo scmprn nutre
as chamadas um intervallo pelo menos de 30 dias. Os accio·
nistas são rcsponsaveis pelo valor das aeções rJnn su!Jsercverem.
Art. 5." Todo tll'r~ionL;ta tem o direito dr Yotai' na assem·
bléa geral, eontantlo-sc um voto por cada lO aq·õc<', atlí 10
votos que será o rnax:imo.
Art. 6." A assemlll1h geral da Compan!Jia sr\ romplle dos
seus accion istas por si ou por seus procuradores na fórrna da
Lei e considerar-se-ha legalmente constitnid;~ para drdi!Jr•rar
!lchando-sc presentes aceionistas fJUC ligrlf•'lll t!ldadt~ do
capital realizado.
Paragrapho unico. Não S'l reunindo nurnero ilf' ar:cionistas
~m qual:1uer sessão da assembléa geral reg LI la l'llli'll te convocada·, far-se-ha ll':JVa couvoc~ção, e sua~ dr1:bucs com ""
~ccionistas então presentes obrigarão a toda Companlri~.
Art. 7." A asscrniJléa geral dnverá ordinariaJHr~nk reunir-se todos os annos no moz de Janeiro, c cxtr:wrdinariamente poderá reunir-se sempre que a Directoria julgar conveniente eonvoeal-a, ou accionistas que n·pn·scutr·m uma
quarta parte do capital da Companhia.
Art. 8." A primeira reunião da asscmblr\a geral a fim rl1~
installar·se a Companhia terá lu~ar dPntro dr :to dia,, <!Ppni';
0

0,
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de puldica,lo;; nesta Província o;; l're>entc;; rstat: t"; approvndos Jll'IO Governo Imperial.
A convocação dos aedouistas para qualquer i'lltnião de
assembléa geral será feita por annuneios publicnd''' nus jornaes, da cidade de Goyanna, se os houver, c nus tl:1 capital
pelo mrnos 10 dias antes datinellc 11uc fôr lmr,-~lllo p<tra a
sohretiita reuniiío.
Art. H. o A' assrmhléa gt'ral comlH't,~:
§ L 0 Eleger 1 i'resitlentr e 1 SPcrcl:nio pJra func!'ionarem rm suas sc;:sõt'S, :J llireelnrcs c 3HWillht'" de eommis,iín {!:;,:ai, tii'VI'ndo SPrvir to· los pl'lll tl'tllpu d:' ,J,,,ts anuo;;.
§ 2. Tomar ennta~, vigiar sobre a oh;;prv:tiH"i 1 d<l- coutrat:·
tos, auturizvr <1 Dirct.:tori<~ a cP!c'lJrar outros, mo·li 1i<·:tr eonrlições e tomar finnlmcnle totla ,, 11Ualquer !ned itlt ;1 lwm úos
in tPrP~srs da Companhia.
.
§ 3." Hcsolvcr a venda de t:.H.la ou parte da t'ili{Jrt'W s1~
assim julgar conveniente.
~!te." Alterar ou reformar os presentr;; co;l:ttut<l' or; p3I'tu
dcflcs com depnndcncia tia approYação tlo G<lV!'fllCJ Imperial.
Art. 10. A Dirnetoria ,;. mwarrcgada da nt.!ndt1i,;tração dm;
negocios úa Comrwnhia, escolhellllO u'eutre ,j lllll TltU:iOU·
reiro.
Art. ll. A' JJirel'.toria compete:
§ l.° Fazer executar o,; enntrnctos da Compan:1i.1, resolver
todos os seus negocios, cffectuar recebimentos o p:t:.;amentos,
nomear c dcmittir os empregados, dar cxccuçi:i 1 a todas as
obras da em preza.
§ 2." Assignar as acç.õcs da Companhia, marc:,r 1lividendos
e rcprenscntar Jlnalmcnte a Companhia pernnte o Governo
Provincial c Geral c Tribunacs do paiz ou fóra tlcdlc.
§ 3. 0 Apresentar um rclatorio annual ú a,;s•rruhléa geral
dos accionistas nu mcz de .Janeiro, u 'lua I rt:l:' Wrio deverá
ser acompanhado do respectivo balanço.
§ !te." Contrahir soh condições que reputar vantajosas,
qualquer cmprestimo ató o valor d~s acções P''r cmittir ou
entradas a realizar.
Art. 12. A Directoria reunir-se-!la sempn~ 'Jih~ fOr neces•
sario tratar dos interesse~ tia Companhia lavrando-se actas
das respct.:tivas sessões . .\ia falt:~ úc qu;dqnn nm dos Di·
rectores servirá o imnwdiato em Yotos.
Art. i3. A' com missão fiscal compete:
Paragrapho unico. Examinar e:;erupulos:tmcntc a escripturação dos livros da Companhia c doeumen tu,: que lhe serão
franqueados com todos os esclarecimentos nnc1)s~arios, dando
seu parecer a tempo de poder sor apresentado, e junto ao
relatorio na época marcada no§ 3. 0 do art. 1 t.
Art. H. Dos lucros líquidos de cada anno se deduzirá
tO % para fundo de reserva e do restante se fará dividendo
pelos accionistas nos mezcs de Fevereiro c A~osto.
Não se fará Jwrém dividendo emquanto o capital desfalcado em virtu e de perdas não fôr integralmente restabelecido. O fundo de reserva é especialmente dcstiMilo a fazPr
fa!'e 5s pt·nlns do 1·apital Oll p:tr:t snhotituil·t:•.
0
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Art. lii. ~o ado da dio;solnr;1ío da Companhia, o fundo de
que hounr srr:'t :wr·nmnl:•tlo ~n r;q,ital c divi•lido
propnreionalmente pnJ,,s a1~doni~tas exi..;tentrs.
Art. 16. A Coltlpanhia noderú ser rlissolvi,Jn :llltes do
prazo de sua duração nos ensos marcados no Godi6o Corumereial do Imperio.
Art. 17. Quando o fnndo (],• rASI\fl'il cl::•g,,r ao Yalor dn
um tcrr;o rio t·apital realiza•! o da CompaHhia,cessar:i a tlet!ll!~
ção )'ara este lim est:-thclr)t•ida no art. lfl, e essa importnneia
poder:·, '''r, logo •pw r·omc,~c a <lcilnr:(,'iíu, rmpreg:1da r• til a polires rl:l divida pu!Jlica ou <'til mas proprias acrõcs.
Art. 18. A Companhia durar:i q tempo Ji:c1do no r:ontractn
cell'hraflo nm 11 dr· l'l'\"f•r,•irll do l'lll'l'l'tlt': a:~tH• 1'01!1 n t-:overno da Provinda t' :IJ)l'l'i'V:Ido pt·la L~ i l'ro\ ind;d n.'' 10Hii
de 21 de Al1ril <lcstp lll''''lill anno.
Art. 1!). O cmprl'zari•J Ju:oti:w .J,I,é •l•~ S<JUza Campos Cl'·
dnrá ú Co;npnnhia, lo~:11 fJlit' Psla fi'Jr inst:JII[1tla, os t!iri'Íins n
pri\·ilr1gins que olit~·r•l por seu euntrnctr, rf'fniJo no artko
antercucntf'; e por cs.;a cr1,são rr('(·hcrú n quantia que fôr
d!11initivarnrnte njadada entre ellc c a Dir<lctoria s10rvinqo
rl•1 IJ:.tse pnra IJI'sSiífl nn vrnrb do pr:vilf'gio "prr'en rlP iguacs
transfernnl'ias tlc '''Jntradr;;; I'I'Diizados n'·sta Provinr·in.
Art. 20. (),; snliscript'Jf•'s do :I!J{'Õb ahaix.o a;;o;i~nailos
aedtam 11;; pt csr1rttPs r·st:Jtutos 1'. autorizam ao em preza rio
.Jnstino Jo;;t) tln Snuza Campos a requerer a sua approvação,
aceitando as alter:H:õ:~s qne forelll feita~ pelo Governo Im)Hiria I.
Cid;u],• rlc Goyaunu na l'r"vinf'ia t!c l'ern:ltllbacn, IH de
Junho de 1B7:J.
rcst~rva

DECHETO N.

;j:):j()- DE

20

DE FEVEIIEII\0 DE

18i4.

Ilrduz a Jiança dos Tltcsoureiros das Serre(;trias ri•• Polit·,ia
das Proviucias.

Hei por bem, sobre Consulta da Secção dr• .lns I ir; a rio
Conselho de Estado, Ikcrctar o seguinte·
Arl. l." E' reduzida a :3:000~000 aliança do~ Thc~ou
reiros das Sr>rTelarias rle Polida das Províncias do Hio
de Janeiro, Bahia e Pernamhueo: a 2:000,)000 a do
Thcsoureiro cb Secretaria de Policia da Província de
l\Iinas GPracs: a 1: ;)0().~000 as dos Thesonrci r os das
~r.cretaria~ rir• Poliri:' ri;, S, l'anlo . 1\io t;rattdl' dn ~nl.

l\laraniJão t' l'arú; P :1 l:O!IO!,:Iffl[) a
Secret:u·ias dt~ Poliria tlt: ~;:·rgi[:\',

do~ Tlit•Soltrciros d:1~.
Ai:lg(,a~, P.•railyha c

Cearú.

Art. 2.• ~as Secl·l't;u·i:•~ uc Po!i1·i:1 das OlJfras Provindas, em que não lia Tlu:suurciro, t'\.l'l'CI'l'á as rcsJH'ctivns funr:çü:•s. independrnle 1k liaw·a, o !~scriptn
rario qtli' st·rYir dn S•:t'l'lqari11.
Art. :L" Fica !'1'\ll''·:,du o llecrPll• 11." :;:21:; d1: ::!'~ rh:
,,!:lio de l~G'I.
O Dr. Mam'l:l Anlunio lla:li·Lu de AwHdo, do 1\Jc:u
Cunsrdho, ~linislru c :-\('l'I'CI:lriu de Estado do~ Neg-ocios
da Justi1;a, a,;sim o l•:1dn enten i ido <: f:11;a C'>t'cutar.
Palaciu do Hio de Janl'iru l'lil viutt• ue FeHreiro de mil
oitocentos setcn ta c IJU:l! r o, quiuquagPsimo terceiro lla
ludcpendencia t'. do Impcrio.

llt/1/twl :\11/nuio Uuo/'11' dt•

llECI\ETO .:'l. ;);;:)7-

llE

'::!0

.l::r•,fdo.

DE FEVERElllO IJE

Hl7L

.Manda iBeluir os EsrTi\':)('~ de appdlal;ilCS eiveis c crimes das nclaçOcs Ba distrihui1;;to dos processos cemmcreiars l'llt segunda
instaJH'.ia P- dcsign:l os sl·rvl'nluarios 'Jl!l~ rl•~vrm to1nar os protr·,;los rk ll'lras.

Hei por ),em, para execn<:ão do Bl'crelo Legi;:;lativo
numero dous mil trezentos quarenta c dous de seis
de Agosto do armo pas:;ado, Decretar u seguinte:
Art. 1. o Nos Tribnnacs de Relação, em que houver
um só Escrivão de appcllaçõcs c aggravos commerciacs, escreverão com elle, por rlistribuição nos processos commerr,iaes, os Escrivães de appcllações cíveis
c crimes da Relação.
Art. 2. o Os actuacs Escrivães de appellações c aggravos commerciaes continuam a ser Tabclliães privativos do protesto das letras de cambio, da terra e
mais títulos que o exigem.
Art. 3. o Quando ficarem extinctos em cada Relação
fodps os ollicios de E.,nivão da~ causas commcrriae:;

lHl
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em S<'gunoa instancia, servirão de Tahclliãf's do pro!Pslo de letras e 011Lros til ulos os Esct·ivãcs do Juizo
Comm<·rcial da primeira inslancia.
Art. ·"'-" Em f~lta destes, ou quando estiverem impctlidos, são compet<~ntcs para tomar o protesto: L o
Os TalJclliães de notas do lugar, ou os Escrivães do Juizo
de Paz de fúra das cida<lcs c villas: 2." Os Escriv5es
do t:ivcl.
·
Art. r;.o Fic~nn rcvog~11las as Llisposiçõl's em contrario.
O Dr. l\Ianol'l Anto11io llu:1rle d1• AZI'II'dn, d<• i\f1~11
Consl'IIIO, l\linistro ~~ si'CI'elario dt• E' lado dos NPgueios
da Justiça, as~i111 o tenha <:ntcndi.lo n f:t~;a CXI'I'.ular.
Palacio do Hio de .Janeiro <'lll Yintc dt: Fcrcn~iro 1le
mil oitocentos sc•tcnta e IJUalro, quiwju:tgcsimo terceiro da Jmlepemlcncia c do lmpf'rio.
Colll a ruiJrica de Sua i\lagt•stadl' o lrnperador •
.1/111111!'/ .\tl[OIIÍII /Ji!!/1'/1' i/1•

DECllETO N.

r,;~;:;t~- DE

:!O

.!:•'l'l'dt!.

DE FEYEnEmo lll:

1871.

Altera a disposição tio Decreto n. 0 tilti\l de 4 de nr-wmhru <ir l.t!72
na parte rr.laliva á con~lituiç;1o da asscmiJJ<'>a geral <lo Cluh
l'olytechnko.

Attendr·n<io no qne I'I'Jli'I~SI'lllou a ]li r1•clnria tio Cluh
Polytccllllico, r de confurmid:tde com o parecer da
Secção dos Negocios do lmpr~rio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 17 <lo mez passado, Hei
por brm rJnr o art. 30 dos respectivos r.,tatntos, alterado pf'lu Decreto n. o 51:;!) de r~ ck IJezemhro de 1872
que os approvou, seja substituído pelo seg-uinte :
Art. :30. A assemlJlé1 geral só se póllc constituir
com o numero de socios que representem pelo menos o
terço do capital social. Se porém na i .a con\·ncação
não comparecer esse numero, annunciar-sc-lta nova
reunião para oito dias depois, c nesta se tlelibcrará
r·om os q11e ~e aJircsenfart•m.

1:;o
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João Alfrctlo Corrêa de Oliveira, do l\len Consclllo,
Ministro n Secretario de Estarlo dos Negocias do lmperio, assim o tenha ClltPJHlido c faça exccutan Palacio
do Rio de Janeiro em vinte uc Fevereiro de mil
oitocentos ~etcnta c quatro, quinquagcsimo terceiro da
lmlepcndcncia c do Imperin.
C~Hn

a rubrica de Sua

l\bgc~La,Jc

o Imperador .

.htlo .11/rcllu CrliTên de IJ.'irciru.

Concerlr :1 Nieol:'to Sclt!llill priYilr~io por oito annos p:tra uso,
vcnrla ~ iulrodtH't.:ão dt) llllta prrn-;a r C'liapa< rir sua invenr;:lo
dPslinada' a la\Tarr<Hl!'IIS.

Attcnucmlo ao que l\Ie requereu Nicolúo Scllmitl,
Hei por bem Conceder-lhe privilegio por oito annos
para uso, venda c introuucção de uma prensa r chapas
tle sua invenr:ão uestinauas a lavrar couros.
José Fcrnanrlc3 rla Costa Pt·reira Junior, do l\lcn
Conselho, Ministro c Secrct:Jrio de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio c Obras Puhlicas, assim o
tenha cntcntlido e. faca C\eeular. Palacio elo B.io de
JaBciro em vinte de l~evereiro de mil oitocPntos ~e
tenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da In(lcrwndeneia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Illages ta de o Imperador.
José Femandes 'da Costa Pereira Jtmioi·.

EXI•:LUTI\'0.

DECRETO N.

m:wo- DE

:!R Dr: rEvr.nElno IlE t87't.

Concrtlc a João Leandro dr Sevilha priYiiPgio, pot· oito anuos,
para introduzir r H'iar d'' ti !I ta ítt~dtina dP sua invrlt(:1u, drslin:ttla a bruuir caf{•.

Attcndrndo ao que Me requereu João Leandro tlc SeYilha, t~ dt~ conformidade com o parecer do Conselheiro
Procurador da Corôa, Sobrrania c Fazem\;] Nacional, Hei
por bem Coucctler-lhe privilegio, lJOI' oito annos, para
introcluzir e usar de urna machina de su:1 invenr:ão,
déstinath a l11·unir café_
.Josó Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\leu Consdlw, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da
Agricullura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
mtlendido c faça executar. Palaeio 1Io lHo de Janeiro em
vinl1~ e oito de Fevereiro de mil oitocentos setenta c
quatro, riuintJUagcsimo tr~rl'eiro da lnrlcpcntllmeia e do
lmperio.
Com a rubrica de Sua l\lageslatle o Imperador.

José Frrnandrs da r:osta l'cNira Junior.

DECRETO N. ti;)IH -
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DE FEVEREIRO DE 187'~·

Approva o Reg-ulamento para a boa execução tios Decretos Legislativos 11. 08 641 ue 26 de .Julho ue 1852 c :WSO de 2i 1lc Setembro
de 1873.

Hei por bem Approvar o Hegulamento Jlara a boa
e"eeução dos Decretos Legislativos n."s IH:1 de 2ti de
Julho de 18:52 e 2450 de 24 de Setembro de 1873, r elati vos a concessões de. estrada de ferro, que com este
!1aixa assignado por José Fernandes da Costa Pereira
Junior, do l\leu Conselho, l\linistro e Secretario Jc Estatlo dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c oito de Fevereiro
de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador.

José Fcrnandr>

d11-

Costa Prrcira .Tnnior.

Ai: TO~ Ili I I'Oiilo:ll

Regulamento a que se refere o necrelo desta data
pam a exetucão dos de n.os 6H de 26 de Julho de
1832 e 21a0 de 21 de Setembro de f875.
Art. 1. o Com petr. ao Gov,•rno g·eral a enncrssão :I c estradas
de ferro:
§ 1. o Que lignmn duas nn ma i~ Províncias, a Côrte com as
Provincins, c o Inqwrio com os E,;t~1dos lirnitrophes.
§ 2. o Qur, l'rjam i'!'JICeiallill'lll'~ destinadas ao servir:n da
A'lmiuistração gl'ral 1l1J Est~''l''· airula qur l'ircumscriptas nos
limites 1lo terntorio pr11Yin,~ial.
§ 3." Qtw ~~on;:titua111 pr•>IIJtt:.:arnr~nto~ das estrada,; aetuacs
pertencenti'S ao Estado llll Jllll' ,·!lo di)<:J'Piadas.
Art. 2." Compete ú~ Allruiilistra~l.i,!s vrovim:i:i!~S :1 concessão
de estradas lle ferro :
§i." Que não tran:;pon!Jarn os limitl':' das r''Spl)ctÍ\·rs Pro·
vincias, salva a hypotlt'''" 11<: liu~~·r eom a 1111'''":' llil'IJI\'ão,
dentru 1lc nma zuna de :J() kilOIIII·tros dn cada lado, outra
estrada !Wrlclll~ente á A•llllini,-tr<tÇ~'' llu E,;tadu uu j;í e~ta!Jc
lel'ida ou init-ialia JJI'lo Cowrno g,.ral.
§ ::!." Q11e ~l'jtllll ramal'S ro•tVL!'g,•ntn~ a c.<tratl:ls 1la eompc!Pueia do Gu\'l'l'ILO gpral, nuta Yt'Z •rue ''~ rinatntst;revam
nu territori11 !.la Prori11cia.
Art. 3." Comp1;te t'llli!Ulativ·anH;ntc ao G'JVt•rno geral c ás
AdministraçÕL'S pr·ovinriaes a e11nc•;s,;ão de ''slr:lll:ts 1lc ferro,
no interior lias l'rovineias, que tenham por 11m ligar os grandes centros de popul<l("ào aos fl''r!IH maritirno~, c poo;sam ser
consideradas CIJillu gratllh•,; arterias do moYimento eommercial un Provinda.
A eompetPncta neste eas'J rc,olve·'e P"la inil:iatiYa c pela
presta~ão de fundos.
Art. g,_ o l'uuem ns Allnlinistraçõ,;s pruvinciacs contractar
o prulonganwntu ,J~ts t•stradas IJlte aetualmente pertencem ao
Estudo, ou foram Jl'll' ellt; 1lcereta1las no interior das Províncias, uma VI'Z 'JUe oilli'llh~m llr1 Guvcrno a neces:;aria autorização e expressa lledarar~o ue não pretender executar o
rnPSlllO vrolunganwnto.
Art. l':i. 0 A conce,;s;i,J iln r:.<lt';ulas de f11rro da eompctcnciu
do Governo g-eral far-se-il:t 111ediantc coneurreneia, ou inde·
pendentemente destr; tlleio, 1Í eoaqwnhia que uJferPça garan•
tias sullicientes, sob as eon!lir;ões g-erues expressas no presente
HegulamPnto e outras e~peeiar:s que se julguem nr:cessarias,
e que serão pniJlicatlas [H'C\'iatnentc, no caso de eoncurrcncia.
Art. 6. 0 Terão prefercnci:1 p:tt'a a concessão, d1da ig-ualdade de condições quanto á iiloneirlatlc, tempo de privilegio,
extensão de zona privilegiada t! respom;aiJilidade do Thc-
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Jog-o l'studos uefinith·os da linha, organizados de conform id:u.le com o presente Hegula men to ;
2. 0 A companhia, ou seu incorporador, que prove pertenr!Jr-lhll a prioridade da idéa c ter promovido a realizadío della ·
• 3." As companhias emprezarias de estradas de f<rro já
construídas ou de construcção adiantada, a respeito de li·
nltas que spjam natural prolon~amcnttJ das tfUC tenham
ronstrnirln ou estejarn construindo;
~- A ernJ)reza de navcr;ação llu\'ial que naturalmente se
li~ne á projectada estrada ;
;:;.• A empreza que prove ter j:í construido, ctHtCnílO c
administrado satisraetoriamentn algunw e>tratla Llc f•~ITo.
Art. 7." A t•oneurr.m,~ia versarú espeeialm.~rrtr) sulire o
prazo do privilt•gio, extensão da zona privilí)~i:ula, e, se
houver conrf'ssiio de favores pet;uni:uios, ~nlir.) o 'JWmtum
da gar:wtia de juro ou de subvenção kilülll<Jtrk~, a que o
E>taLio tlova fil'ar o!Jrkado.
Art. 8. • Quando o Govr;rno não possuir os dados necessarios para tlesign:Jr o traçado de uma linha ferrea e as condieõrs geraes de sua execução, deverão as companhias on incorporauores de companhias, que prctentlcrem essa linlw,
ex:hillir, com docuuwntos tldcdignos : 1.", o reconheeimcnto
g-eral da zona que a projectaúa estratla tiver !le atravessar,
indicando as povoações e localitlades a que ella dire,~ta ou indirectamente interessar; 2. ",os pontos olirigatlos e a ex.temão
aproximada da linha; 3. ",a estatistiéa da população e tios
generos de exportação c importação das referidas localidades.
Art. 9. • O G1werno poderá, segundo as circumstancias,
conceder ás r,ompanhias que se propuzerem a constrncção c
custeio de estradas de ferro, de conformidade com este Hegulamnnto, todos on nl~uns dos favores seguiu tes:
§ L o Privilegio até \lO annos, contados da inc~orporDção da
c.ompanhia, não podendo durante esse tempo ser eon~erlidas
outras estradas de ferro dentro rla maxíma zona de 30 kilometros de um c 1le outro lado e na mesma dircrc;ão, sal\'o se
honver accôrdo com a em preza privilegiada. Esta prolliuição não comprehende a construção de outrns vias-ferreas
que, em hora partindo uo mesmo ponto, mas seguinrlo dircctues diversa<, possam aproximar-se e até cruzar a línha da
estrada a cuja emprcza foi concedido priviiPgio, com tanto
que, dentro tla zona privilegiada, não rcce!Jam gcnerus ou
p::tssageiro~, mediante frete ou passagrm .. '
§ 2. o Cessão gratuita de tr,rrenos devolutos e mciona,•,:, c
hem assim tios eomprehentlidos nr~s ~esmarias e posses,
excepto ,1s intlr~mnizaçucs que forem de rlireito, para o leito da
t>strada, eswçur,s, arn:azens c outras olJra:; espocificaclas no
respe~t i v0 con tracto.
0
~ 3. Direito tle tlesappropriar, na fórm:~ do Decreto n." 816
de iO de Jnlho de :1855, os terrcn0s de domínio particular,
pretlins e hcmfeitori:~s, que forem precisos Jl:lra as o!Jras de
que trata o paragrapho antecedente.
~u.
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§ ~-" u~o d~s madeiras c outros matcri:w~. r.xisrrntos no;;
terrenos denlluto,; c nacionaes, indispcnsavcis para 1 con~trureão da estrada.
s 0 l,;en••ão de direitos de importnção sobre os trilhM,
machinn~, in~trumentos C m:JiS ohjeetus destinados á COllstrueção · bem como, tlurantc o prazo que fôr determin:.~do no ~ontracto, dos direitos do t•arvão tlr. petlr:~ indi"pemavel par:~ as o!Iil'inas c rusteio da rstr:Hla.
Esta isencão não se fará effectivn emquanto :1 rompanhia
em prezaria· não aprcsentnr, no Thrsouro Nacional, .JU n:~
'fhesouraria de Fazenda da Provincia,a relnção dos sobreditos
objectos espet~itkando a Hrsprctiva quantidade c qnnlitbdr,
que aqu;Jllas n. . nnrtições lixarão annualmente, conf,Jrme a~
instruccões do ~Iinistcrio da Fazenda.
Cessará o favor, ficando a companhia cmprczaria sujeitn
á restituição dos rlircito~ que teria de pagar, c :í multa do
tlobro dt•sses direitos imposta pelo Ministrrio dn AgTieulturJ,
Commereio c Ohras Pnbticns, on pelo da Fnrnda, se provarse que c!la alienou, por qnalrpwr titulo, ohj•~ttos importado~,
sem que prN~f'tle,;~e lieença tlarpwllt•:; .\lini.;tpr;os, on tia Prcsiden!'ir~ da Província, e pag·nniPnto rios re~peetivos direitos.
§ 6. 0 Prefere.ncia, em i~naldr~tle ele drcnm.stanria~, pn~a
lavra de minas na zona privilegiada, ~rntlo 1'\prrsso f'ffi contracto espedalo numrro de datns que n (invPrno julgue ronvenicnte conceder, lJcm como as conditõcs n IJUe dcv·J fic;if
suj>'ita a em preza.
~ 7. 0 l'rcfacncia para nrqni~dt:ão de terrenos devoluto!';
cxbtentrs ó mnrgem tln Pstratla, efrcctuan•ln-~n a vrnrla pelo
preço minirno da Lei de 18 do Setemhro de 1850, se a Companhia emprczaria distrilmil-ns por irnrni~r:mtrs ou colonns
que importar c estahelerer, não porlcn:lo, porém, vendei-os a
este5, devidamente medidos e demarcado~, por preço excedente ao que f(Jr autorizado pcl0 Governo.
Art. 10. Além dos favorc:; jó mencionadns. pn,Jrrá n n0vcr·
noconcetlcr garantia de jnro,ató aomaximode7"/ 0 , sobro
o capital dcspcndidoiJolia fide, ás companhias que se propl:zcrrm constr.·nir e,:trndns dll ferro da competrncia da .·\dministração geral, 011 dren;!arlas prl:1!' A!'scmbkas Legislativas
proviueines,quc ~dn:am de l'rindpaleornrnnniear,ão rntre r;s
eentros prot!uetorcs c os tle exportação das Provindas.
A couees~ão de~ta g:1r~ntia fieará llrpr'nrlcntP da apresentação de planos dctlnitivns e dadn~ e:>tatistico~. com os qu:~~s
se clrmonstro qnc a em preza poderá ter, pelo menos,~ 0 / 0 de
renda liquida.
Art. H. Qnamlo as cstratlas fnrrm da c:~:clusiva comprtencia do Governo geral, ou por clle decretadas na hypothe~e
tloart. 3. 0 do presente Hq~ulamcnto, não vigorarão os con-·
tractos, celebrados com as rt'O'pí'etivas com!Hmhias cmpre~;J
rias, em que se garantam juros ou se conceda subYrnçiio
kilornetricn e os ou Ir os fayorcs expressos no Deercto n." !iH
de 26 de Julho tle 1t';J2, sem que srjam approvatlos pelo Pcccr
l,egislativo.
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Art. u. S·•. u~,;a I''Íf,lda tiver sido decrHnJa rwla Assembléa provinda! ·~·)m g<J.rantia de juro, e c;;tinJr nas condi•;ões rlo art. In,(. t;ovtJrn•l poderá conceder á respectiva com·
panhia empr•Jzaria todos ou nlguns dos favores expressos lF•
art. 9. 0 , e, além disso, aliançar a garantia provineial p•)r
tempo não exe•~d•;nt.~>. a 31) annos, espeeifir;ando, no acto em
que contrallir esta obrigação, os termos em que poderá S•:f
dfectiva.
Art. n. Se a Assembléa provincial nã<J tiver coneedi•lJ
garantia de juro, ou eoncedel.a inferior a 7 °/ 0 , estando a e.<: trada nas •·ondi·~G:~s do referido art. iO, poderá o Govern)
éonceder garantiJ atê i "lo ou a auukional precisa pan
compktar c,;t•) m·Jxim·•.
Art. lL A tlan~·a eon·~·~did~ pt~lo Governo, nos termos •l •
art. B, lm:tl com·) a g::rantia de que trata o artigo ~ntce··
llente, vigorarJl·} S•"il .f.•p•_:ndencia llc npprova~ão do Pod·:r
Leg-islativo.
Art. liJ. Em Y•JZ •1·3 ga rnn tia de j o r o podrrá o Governo
conceder :Í:' •:ompanhias •Jillprezarias de estrad:ts de fcrr·•,
'1\le estPj~rn n1s ~~ondiç:-,~~ do art. lO, subvenção não exc·~
dente á 5.' rnr<0 d; ·~apitai orçado para construcção da~
mesmas c,;[rarhs.
Esta snh·;t'n·~~,·J far·s•:-ha elfcctiva á propor~ão que e~H~a
kilnmctro fúr ~·)nJo r:snstruido.
Poderá iguali!J•mte tomar acções das refaidas em prezas a1•)
ao maximo adma i!lllieado, não recebendo dividendos senão
IJUando a rütH!a li•Jnida da estrada atting-ir, em relação a·J
capital do.s outros a~~~ioni,:tas, o juro de 7 '\.
Art. lti. !Iav.>.nd•.l ôallvenção, em vez de garantia de jun•~,
eoncedi·1a pela~ A,;<embl•!as provinciaes, o Governo limitarse-lia ::t afian~al-a; podendo, porém, ampliar este favor até a.J
limite do art. Hi.
Art. 17 ..-\ suhv·~n·:J·J kilomotrica, ou a fian<;>a de ~ub
ven,:ão kilometri·~?, co~1~edidas a estradas de ferro decretad?,;
pelas As~cntbl•:as L~g:~lativas provinciaes nos termos d·:r,;
arts. 15 e JG, ;-igünnrii·J s~m dependencia ue approvação d·)
PJder L~g:i;;lativD.
Art. 18. A conec:·s:to de garantia de juro, snlwenção kiJometrica, ou a s!mp!c,; t!ança dr tac•s concessÕi'S fdtas peh..;
_Assem bléas pr•lVindaes, dão ao Governo o ti irei lo de exigi r
das respccti\·a;; •:ompanhias emprezarias obrigações addici·Jnaes ú.-; contr<thitlas p:1ra com as Administrações das l'r·•vincias, quo jnl~;'r conY•~nientes, na fórma do presente Hcg'IIamento.
··Art. l!l. Xft•J pJ<krá .-=er outorgada garantia de juro1,
~ubvençio, ou fian0a de juro ou de subvenção concedida
!leias Assemhlé~s prcvinciars, a mais de uma estrada em cada
Província, emquanto esta estrada não produzir renda liquida
que dispense os mendonados favrm;s.
Enterulc.se que existe renda liquiila> para este elfeit·l,
desde que a cmpr•;za, durante tres annos consecutivos, re:liizar dividendos na razão dõ juro que tiver sido garantiJ')
ou afiançado p~lo Gn-?r:w, ou na do maximo de 7 o;,, dado ·J
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lb subnn~ftn ki!ometr it·a, ue conformidade com usarti"os anteeellr~ntes.
""Art. 20. Siío ronc;itlerndns nas cnndiçõ~s rln :1rt. 10, par:~
rorwc·,.;;·iio de gnrnn: ia riP jnrn, ~uhvenção kilomdrie:1, ou
fiança de gll!'antia de juro ou de ~uiJvenr;:flo kilt•metrica, as
estrarlas lln feno que uirectarnentt~, ou lig:mdo-se a outras.
servil't'lll de principalrommunic:Jção entre os rrutrns pró·
rluetores <lP rpwlqur·r l'rt·vinr:ia, e l1s rnereados situados no
Jittoral ou junto n rio~ e lnf!Ôas nnvegavcis da IllPSma, f•U de
outra l'rodru·ia, qtw li'nham commercio mariti11•o internacion:d f1ll interprovinrial.
Art.. 21. Na:,; t:t•Jll:c·~oík~ tk r•strarlas rlr• fprro pelo Grwerno,
alr'm tia;; clau,;ui:ls qtw f111'1'11l t'IIIIVI'Hientes em rdt·reBeia
a cada nma ;·priio PXi•l'~'E"as ~s segninlr~s:
§ i. o Nfí11 'po,leriío ;:<HIH'C:" r r:s trnhalhos de constrntç~o ~rm
'lt;u tl'nllam :'itlo preri:!llll'llie sulnuettidos á approy;,çãn dn
Govo.~rno o plano rlcflniti\'o e o orçaml·nto rlas tle~pcza;;, hem
como um relatorio geral demonstrativo das obras projectatla:;.
Esse vlann eontA:-:í:
L" A planta gcralll~ linha ferrra,na eseala dr l:WOO, em f]Ue
serão indica,los os r:dos d1) r·nrnturn, e a configuração du
terreno repre,:cLla:h i'"r meio de curv:ts de nivel !list:.mte;;: :J
metros entre si; bl·tn l'P!llll, r·m uma zona nunea lltl•nor dl! 8U
metros th~ cada inclo, os c·a!ltpos, mat:,s, terreuos retlrrgo~os,
e, sempre que fôr pos~iHI, as divisas rias proprietlades pnrticularrs, ;i,: tprras tll'rPiuta,: e as minas;
2. o O pcrlillon.~ituilinal, na escala clr 1 por 400 para as alturas, e de i por 4000 para as llistnncias horizontnes, inclicando n oxtew;ão c eotas elos dcelive,;;
:l " Perlis transver~:.n,,, na Psc:nla de l por 200, em numero
~utneirmte para a tld,~ruJina~ão dos volumes de oiJn•s ée
tJrra.
4-. o' Planos gcraes ua3 olJras mais importantes, na escala de
l por 200;
5." Helução das ::)()ntr:;, via•lnctos, pontill:õcs e !Joeiro~,
co111 as principars d irtwn:,Õc8, po;oi~ão na linha, ,y,:tem& de
c:Jn!'trncçiio c IJUaut!:l;J,]e Ul! obra;
(i." Ta!ml!a (J::t quantilia:lc rl1• escavações p3ra exrcutar-se
o projceto. do tra!lt'[l~'rte mé1liu ua remo~ão tios materiaes e
sua r•lassifiraçiío npr"';illlatl;t;
7. 0 Ta!Jella de alillh:llt:rntos c seus desenvolvimentos, rnios
dr curvas, eotas de clPc!ivitlatlcs e suas extensões;
8.° Cadernetas au'tht·nticalla.~ das notas das oper<Jçües topographiea~, gcollesil:n.s c astronomil'as, feitas no tl'rreno.
~ 2 o A estrada de fl!rro, suas depcndendas e material se•
rão hem comervados, de mancirn que o trafego se efiectue
coni facilidade e scgurar:ça, sob pena de multa ou suspensão
·d? servJço,, ou de ser a conservação feita pela publica admiutstraçao, a cu~ta da empreza.
,
§ 3. • A estrada de ferro e suas obras não impedirão em
tempo algum o livre transito dos caminhos actuaes, e .de
outros que por commodidade publica se abrirem; nem as
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r~Sfl•Jctivas comjlanhins terão o direito de exigir cncar,Q'ü, im·
po,to ou taxa alguma, pelo crnzament'l tle outras estrarlas 011
t:aminhos de qual:}uer naturbza, devendo correr por sua
conta a despeza para segurança do trMcgo nos ~~untos de inter~t>rcão dos referidos caminhos.
~ ~:o As em prezas serão obrigada;; a ob~Prvar as rlispo~í
t;ões do Regulnmento de 26 dr, Abril UI' t8fJ7, e hem assim
qnacsquer outras da mesma natureza, qne forrw1 tlccretadas
para segurança e polida dns est.ratlas rlr~ ferro, uma vez rpw
!!S novas disposiçõ~~s não vão de eneon tro aos respct:ti vos contraetos.
~ :J. o As companhias em prezarias terão seu domicilio legal
no Impcrio, e pessoa que nellc as represente em referencia
a l.nd'l~ o~ seus direih; e obrigações.
§ 6. o Findo o prazo ria cnmessão, a não h::~vcr expressa
•'~tipula•;iio em eontr:nio. reverterão para o Est~do torl~s a$
ohra,; da estrada, hem eomo o respectivo matr)rial rodante,
,;em indr.rn n izaçlio algn ma.
~ 7. o Nos contraetos ~erão m~reados os prazos em que as
COIIJflanhias crnprezarias deveriio começar e conelnir os trai.
hallurs ti(• eonstrneçiio da estrada, cor~~minando-sc-lhes pena
•(P mnlra onde c:~llrH·i·!:l'le da eonen"ão.
§ 8. 0 LO!!O que os divi(lenrlos ria t~JIJ[IrC7.:1 11"\:Cerlam a 8 n~,, o
Tlwsnnro ~~dona! reeehcr;í unra quot~ ào e-...:crs'o da renda
Hrplid:r, na esc:dn que fôr estahcler~irla, para indcmnizaçlio
'lo.s juros on snhvenção qu11 tiver pa~o.
§ n.o O Estado t()rá o direito de desappropriar a estradn pas~ado o prazo de f5 annos; sendo o preço ria drsappropri:rção
re~nlndo, em falta dr~ accôrrlo, pelo termo médio do rmHiimento liqnido do ullimo qniWJU('IHJin.
§ 10. 0,; preçns de transporte ser:io fixados em ta!Jclla
approvarla pelo Governo, não potiendo excwler o.~ rio~ meios
•)rd in a rios de conducrão no l.empo da org;lllizaç~o da mesma
t31lella.
§ 11. As tarifa~, por est~ fónna org-~nizarlas, nãn poderão
sr~r elevadas sem approv~ção doGnverno; o emrruanto :"nh.~istir a g·arantia (le juro pelo Estado ou fian~a de garantia
provincial, tamlwm não poderão ser r3dnzida,; sem c,;,;a apprnvação.
~ 12. QLianrlo os divirlenrlns excerlerem :1 12 ·~em tlous
anúos ronsr~cutivos, terá o Governo direito de exigir reduc•'ão nas tarifas
· Art. 22. São igualmente obrigadas as companhia cmpre ·
zarias:
§ L 0 A prestar os esclarecimentos on informaç-ves que
lhes forem exigidos pelo Governo, p11los Presidrnlcs das Provlncias por onde passa r a estrada, pelos Engenheiros fiscaes
•)U por outros funccionario~ publicos, autorizados pelos
mesmos Presidentes ou pelo Governo.
~ 2.• A aceitar, corno definitiva e sem recurso, a decisão
do Governo sobre o mo mutuo das rstradas de ferro que llles
pertençn rn ou a outras em prezas. Fica entendido qu11 nas estradas de ferro subsidiadas pelo Tllesouro, de conformidade

1 ~i8
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,... m os arts. 1.0 a 19 do presente Hegulamento_. o·acc(.rdo das_
'"mprezae interessad3~ não prejudicnrit o direito do Governo
:•" exame das estipulações que par•tuareru e á modificação
d"stas, se entender que são offemin~ dos intere~ses do l!:st3do.
~ 3. • A transportnr gratuita menti' os dinlJeiros do Estado,·
I•E'ID corno as malas do Correio e os empreg:tdos •tne as acom·
v·nharem.
%!J,.• A transportar, com abatim(·ntonil<:• menorde 50"/o
·
.,,, preço das re'spertivas tarifas:
L • Os Juizes e Escriyã,,s, rJuando Yiajarl·m I•ür motivo de
~.;u olllcio ;
2. • As autoridades, e~!·oltas policiae:< e r.:·~pPctiva~ b~fp·
:>•ns, quando forem em diligencia .:
3. • 05 otlkiaes e praças da Guarda r\[•cinn[tJ, de Policia ou
tle L • linha, que se dirigirem a qmdquer de·;; ['(•H tos servidos
pelas linhas ferreas, por urdem do GuYPrnu uu dns Presidend;.s das Provinda~ ;
4,. o Os colonos e immigrantes, SU3~ l>agr'~~·no, ntensilios e
in~trumentos aralorios;
5." As sementes e ]Jiantas enviadas pPlo (;or,'I'IW, ou pelas
Presideneias das Provindas, para Sc'l'l'Ill Lliotri!•nidas gratui•
•a mente nos lavradores.
~ ll." A transportar, com abatimento não iuferior de I5 °/ 0 ,
o.; passageiros e cn rgas do Governu, não esl'edtieados no para~rapho anterior.
§ 6. 0 A admittir gratuitamente, para pratirar~m no serv iço da constrw·ção ou custeio da estrada, \IS Engenheiros ou
estudantes da Escola Central, da :Militar ou de outro qualó]Uer Instituto de Engenharia que o Gowrno dl':.:ignar, não
r)x.cedendo a i2.
§ 7." A pôr á disposição do Governo, em circumstancins
extraordinarias, logo que e:;tc o exigir, todo~ o,; meios de
wmsporte de que dispuwr,Jm.
Neste caso o Governo pagará a quantia quê fDr convencionada pelo uso da estrada, não excedendo ao valor U.a renda
média de período identico nos ultimos tres annos.
''
§ 8.• A estabelecer linhas telPgmphicas para o serviço da
e~traua, pondo-a~ á disposição do publico mediante tarifa5
npprovadas pelo Governo, ou entregando a este um tio espe.cial para aquelle fim.
§ 9." A não possuir est~ravo,:, nem empregal-0s no servlço·,
qul>r da construcção, quér do custeio da estr~tda.
§ 10. A entregar trimensalmente M Engenheiro fisral, óu
remetter ao Presidente da ProYineia, um rclatorio circum- '
:-;tanciado do estado do,; trabalhos rle construe~iio, acompa·
nhado d~ cópia dos contractoil de empreitadn que celebrar, ,
,, da estati,;tica do trafego, abrangendo as despezas de cus• ·
t~io, convenientemente especificadas, e o peso. volume, nà~
tureza e qualidade das mercadorias que transportar, cotú.
declaração das distancias médias por e lia percorridas, da fe•
eeita das Cotações, e da estatística dOS passageiroõ', Sendo ésle!i'
dtJvidamente classificados.
o
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Art. j!3. As emprezas que tiverem garantia de juro, suhvrnção, fiança de garantia ou de subvenção provincial,
~ubmeUerão á approvação do Governo, antes do começo dos
trabalhos de co11strucção e da abertura do trafego, o quadro
de seus empregados e a tabella dos respectivos vencimentos.
Qualquer alteração posterior dependerá igualmente de autorização do Governo.
Art. 2i.. Na concessão dos favores autorizados pelo Decreto
de 2~ de Setembro de 1873 o GuV·f~rno attenderá, quanto seja
possível, 'em prejuízo das disposições expressas nos arts. tO
a 19 do presente He!{ulamento, aos interesses de todas as Províncias, dando preferencia ás estradas de ferro que, estando
nas condições do dito art. tO, se adaptuem igualmente a
um pia no r! e viação ferr'"a que ligue as ProvinciJS entre si e
t'Om a capital do Imperio.
Art. 25. Não poderá exceder a cem mil contos a somma
dos capitaes das emprezas de viação ferrea, decretadas pelas
Assembléas provinciaes, a quE fôr concedida garantia de juro, suL\-en,:ão ou fiança de jnros ou de subvenção, nos termos d<:s arts. JO a 12 e 13 a 19.
Art. 26. A despeza annual c0!:!1 o pagamento da subyen~·iio e dos juros garantidos ás estradas de ferro decretadas
pelas A<sembléas provinciaes, e de conformidade com o presente l~·;g-ulanwnto, será efi,~ctuada pnlos meios onlinarios
do Ol'{'lHnruto, ou, na dcfiehncia deste~, por operarõe; de credito, rlando <ll' tudo conta o Governo, aunualmente, á Assemhléa G~ral v~gislativa.
Palacio do Ilio de Janeiro em 28 de Fe\·ereiro de 187~. Josi Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N.

~5üt- DE

7

DE MARÇO DE

l87i ..

Determina a acquisição de uma porção de terreno que confina.
com o edlflcio do Externato do Imperial Collegio de Pedro H
e é pertencente ao predio n. o 57 da rua da Concei~ão.

Attendendo a necessidade de audicionar ao cdificio do
Externato do Imperial Collegio de Pedro li, uma porção
de terreno com que este confina, e que pertence ao
predio n. o 57 da rua da Conceição, não só para isolar
completamente o mesmo etiilicio, mas tambem para
dar~lhe luz cuja falta é prejudicial á sua salubridade,
Hei por bem Determinar a acquisição da referida porção
de terreno, na extensão de 19'\58 de comprimento e

JüO
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5m,92 de largura, comprehenditla entre tlous outros terrenos que (actualmente i'iiO do domínio nacional, e Or~
denat· que se proceda nos termos dos arts. 3.' c seguintes do Decreto n.o 3!)3 de !2 de Julho de ts~:;.
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho,
!llinistro e Secretario <le Estado dos Negocios do Imperio, assim o teu h a en tcnd ido e faça executar. Palacio
<lo Hio de Janeiro em sele lle Marro de mil oitocentos
setenta c quatro, quinquagcsimo "terceiro da lndcpendencia c do Imperio.

Cc,m a 1 ul:rica de Sua

~lagcstatlc

o Imprradnr •

.Toiio Jl{rtdo CmTr1a tle Olil"l'ira.

DECHETO N. ;):in:1-

nE

7

DE

)rAnço

nE

ISiL

Concede ao Tenente Coronel Jo~o Dias Cardoso c .Tns1; C:mclitlo
Teixeira, permissfw por trcs :\llnos, para explorarem tcncnos
auri!'Pros c r·., rllonifr:ros no lllllllicipio tlc !llanf'al·atih:t.

Attcmlrn1lo ao que Me~ rr1pH~reram o Tenrnte Coronel
João nias Cardoso I' .Tos~·~ Cantlitlo Teixeira, Hri Jlür bem
Conceder-lhes prrmissão, por trrs annos, para explorarrm terrPno.~ aurífero,; c carboniferos no munic'ipio de
Mangaratiba, na Provinr~Ia do Hio de Janeiro, sob a,;
clausulas, qnc com Pstn lwixam, a~si{m:Jda~ por .Tosó l<'ernantles da Costa Perl'ira Junior, rlo Meu Con;;clho, Ministro e Sccrrtario de Esurlo dos Ncgocios da Agri..::ultura, Commercio c Ouras Publicas, que assim o trnha
.entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro
em sete de .Mai·t;o tlr mil oitocentos setenta c quatro,
quinquagesimo tt ru~iro da Independcucia c do Imperio.
Com

11

rulJrica t:e Su~ l\lagcstade o Imperador.

Jostf Fernandes da Costa Pereira l11nior.

Hil
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Clausulas a que se refe1·e o Decreto 11. :»::»63
0

desta data.

L
Tll•ntro do prazo de tres anno~ os 1·es>iomrios designarão os lugares em que tiverem de minerar, aprescntan1lo na Secretaria de Estado competente, planta:-:
gcologicas e topographica~ dos terrenos c-.; piorados, com
os perfis que demonstrem, tanto quanto f1\r po~sivel, a
supl'l'posi•:ão 1las cal\1ada~ min1•racs.
A estes lraiJ:tlhus acompanhar:i, all·m de amostr<1s 1los
mineracs c tl:ts variedades tl:!s camadas de ll'nas, uma
descrip1;ão rninucios,1 da possança Lias minJs, dos terrenos de domínio publico ou particular nece,sario:> :·t
exploração com designação dos proprielarios, das edi!icai:Ges nellcs e'i.istentes, e do 11so ou emprego a que são
dcstinauas.
OutnJ.-;im in1licarão qnal o meio lll:Jis apropriatlo para
.o transporte dos produclos da mi1wr:u:ão, c qual a distancia enlre C:Jda uma das minas e os povoados mais pro"imos.

H.
Satisfeilas as exigencia~ d~ d~u~ula antrrior, ser-llle,;ha rOIH'cditb a nccc~saria autorizar;ão para lavrar as
minas por ellcs exploradas, nos lugares tlesignados, tk
accôrdo 1:0111 a mesma clausula, soh as condições r1ue o
(;ovcrno Impet·ial julgar conveniente impor-lhes, no interesse da mineracão e em beneficio 1los direitos do
Estado c dos partic'ularcs.
Palacio tio Rio tle Janeiro em 7 tlc Marco de 1.871.José Fernandes da Cosill Pereira Junior. ·

PAnTE

!I.

U

I li~

A\.IOS DO I'ODI:r..

DECP..ETO N.

:;~;()~- nE

7

DE nAn•]O DE

18iL

T11r:1a

rxtrn,iYo a lotlo o Imprrio o Jll'ivilegio conceditlo por
n~crPto u. o 1J~7U 1lc 25 tlc l\'ovcnlltro :1c 1873, a Josó da Silv;~,

~.\[~(\~'i.

Attendcmlo ao que l\l1• J'CIJUcreu Jose· da Silva Sc1·tori,
Jlei pc•r l1em Tornar extensivo a todo Impcrio o privi!Pgio que lhe foi concedido pelo DtlCretn n. • 517!) de 2(;
de Novembro du anno proxitno lindo, para introuuzir
nesta Côrlc c na Província do Hio lll' .Janeiro o systema
de sua inven1:ão, do fahl'Íc:o de luYas de pcllica.
]osC· Fnnantles Lla Costa Pereira Junior, do i\leu Con~t·lho, Ministro c Secretario dtl Estado dos Nt·gocios ua
A~rirullul'a, Col!l!lltTcio e Dhras PttiJiit:as, a:;sim o lcnh:t
entemlillo c f:11~a t'\Ccular. l'alat:io do Hio tle Janeiro
em ~de ue l\Ia"r~o de mil oitocentos setenta e quatro,
quinquagesimo ~ercciro da l!lllepcndcncia c do Imperio.
C•m a rubrica Je Sua 1\bge.;;tatle o Imperador.

Jo,r

FanaHrli'S

DECH.ETO N.

da

;j~j(j:_j -J)E

co-til

1í

Pel'eira Jttnior.

DE :\1.\R'.O DE

18H.

Ap;·rcva o contracto para cxploraçi•c' c eslutlü'l tla linha ferrca da Cil\~1\" tlo Hiu tirantk ~,, . ~ Ci,latlc 1lc Alf'grdl' •
:n!l\l Appro\·ar o CUllli'<H'lO cclehra•lo r·om IIyCont'·a Durão, para explorações c e,;lutlos rclallros ú projeelada linha fcrrca tleque trata a Lei n.o 23!Ji
de .10 de St•lcmllro do aHno p:~ssado, na parte que se
tlingc ua Cidade Jo Rio Grantle até a Cidade de Alep-rele, sob as clausula:- que com este Inixam, assignadas
por José Fernandes da f:o"la Pereira Junior, do 1\Icu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios
tb Agricu llnra, Com mrrcio c Obras Publicas, q uc assim
o tenhn entendido e faea executar. Palacio do Hio deJanriro em quatorze de ~larço de mil oitocentos setenta c
quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia e do
Imperio.
Com a rubrira de Sua l\Iagcstade o lmpcrador.

. Ec · t :

~1110

José Fernandes da Costa Pereim Junior.
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Clausulas a que se refere o Decreto n." :i:»G:i
tl~sta data.
I.

O cessionario Ilygino Corrêa Durão, obriga-se a organizar
a ~ll3~ cxl•Pnsas o servtço d;,s cxploraçues e estudos de um:.
e;trada de ferro que, partindo da Cidalle do Hiu Grande, V(;
t~rlllinar na Cidade de Alegrete.
II.
A e'trada diviriir-se-lta pro\•i;;oriarnrnte em rlna> partes. A
primeira parte sorú da Cidade do I\ io Grandl' á Cida•le d<> Jlng,··
eun'-'la ndo de cinco se.:çut•s, sendo a 1." do Hio Gr;J nde á Ci·
dado do Pelotas, a 2." de Pelotas á rnargmn do rio l'iratinim,
:1 ;v clo Piratinim ás Pedras Altas, a !.~o • das Petlras Alta~ <•
Cantliota, a 5. • do Candiota a llagé; a st·gnnda pnrte >:1~rá de
IJag(· ao Alegrete constando de Ires seeçues, sendo a L" d:t
Cidadt· de Bagé a D. Pedrito, a 2." dP D. l'edrito a ~anta ~In
ria do Ho:<ario, e a3.• do Santa lllaria dn Ho:-arioa Alegrete.
O (~nnrno farú neste plano as lllOdil1caçues que julgar conYPni·_·nte>.

IH.
U em preza rio fará todos os estudos tcchnit'os nrrc~sarios
e aprcsentnrá planos definitivos de toda a linha em condi~ues
que l1aLilit~ut JWra encetar a lo~a~ão e as coustrucçues.

IV.
A~ explora~ucs

c estudos a qnó se oLriga o em prezar io con-

~!,:tirão:

§ L o i'ío reconhecimento e traçado de urna linha de enem toda a extensão, que se aproxnne o mais po;;siv(•l d:1
dire!'lriz da via-ferrca, medindo-se as distan!'ÍHs com a maior
rxactidão, e tomando-se não sómcnte os angules de det1exã1)
das linhas com o thcodolito, como tamllem o rumo magnetico
de cada uma d!'llas;
0
~ 2. i'ío nivelamento longitudinal de todos o;: pontos da
linha de ensaio, usando-se para rsse fim de instrnnH•ntos nwis
exartos convenientemente empregados nos trabalhos de es·
tr:ttlas dr fer.·o;
§ :J. o No nivelamento de scrções transvcrsacs em numero
snlTicicntc para a determinação da configuração rio terreno
em uma zona não menor de 80"' para cada lado da linha da
estr:uhl;
'
~nio
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§L • Xa tlntcrminnção da latitude e longitude dos ponto:<
mais notavds .-;itnados nas linhas estudadas, on nas suas prnximid<Jd,·s, empregando-se nas obse~ações instrumentos da
maior CX[H:tídão;
~ 5. o No apaniJ:mwnto dos !Indo~ e informações sobre a po·
pula~:ão, cultura, riquew mineralogiea, c outras eircumstancias interessantes das zonas que têm de >er 8crvidas pelt:
Yia de ,·orurHnnicação projectada;
0
~ ü. Xa eoustrucção de plantas o perfis dns linhas estudadas, e na orgnnizat.:ão de on;amentos e memorias de~
Mi!Jtivas do projcclo.

v.
E'l:ecuta,Ja~ estas cxplor:Jções e estnllos, o em preza rio :lfll'"·
~entar:.í ao ~Iinisr.crio da Agricultura, Commercio c Olm·"

Publicas os seguintes doeumcntos:
1 " Planta da linha na P,.:cala 1:}000, nssignalando ao Jon~o
dPiln 11111:1 7.111W 1!1', p1'!11 1111'11""• HO rnetro,; d•· lnrgnr.1 para
1:ada lado do nixo, e iudkar1do:
a-os g-r;íosc raios das curvas;
b-a con!ig-ura~ão uo tcrTt:n,,, JIOI' enna~ tlc 11i\·.,1 ··rn
dbtaneia tlc 3 metros;
·
r.-~s divisa,; das proprir•datll'." terrilnriars;
d-:1 rwturcza do terreno, r:.riipu;, matos, ala;:;:J•lir;"-·,
fOI:il:l, rir,,

2.'' Pt!r(i' lnll:fillldinal nn P:<r::lln horiwntnl tlr. I:HlOO, vertieaJI],, 1:100, nn qunl c:;tl•jnrll indil:ados:
a-n~ ectrvas e os ali11l1anwntos ret:tu,;;
b-:1 quota tle cada declivr• ;
c-as alturas de eada ponto eulminantc sol>rc o ni·:"l <f,,
}lrcarnar no ponto de partidn.
3. o Pcrfistrtwscersacs na cs1·aln de 1:200 qunnto h>ntrm
p:1rn os eakulos das eul>ai,'Ü··:;, com todas as dim,•n'''''"
entad:1s.
4." Or:·r1mmlo especificado r:m qne Sl'j:un explieilnmentl'
meneionatlas as quantidades dn e:1tla traiJnlho, o~ JII'I'•;<J~ c.-.
lJCCilkados; () SPpnrados, OS S<'g-ll intCS il1•ns:
a-planos dPtinitivos cujo valor será o uos preços e,tipn·
lados na eondi~ão XVI;
b-loeaç;1o, llircl'l:ão technica da c·onstrucção e admini~!ração;
c-,:onstnwç;to do leito c ol.Jras d"artc cotT<'ntcs;
d-ohras <I ':t rt•\ uota Vt\iS;
e-superstruetLHa com suus pertences;
f-:-csta~·õ,.s, ~rçaua cad:1 uma em scpa r a do eom os :>.~cc~sorros nrct!ssarws;
{f- oflidnas, depositos de mnchinas c gyradores;
/1- telegrapho el.-trico ;
i - material rodante, mencionado explicitnmente o numero de locomotivas e de vehiculos de todas as ..:!asses.

EXECUTIVO.
;j, 0 Planos (ll'l'al's uc cada uma das obra~ d'arte nota \·c is
ua rf.r::.lln rle 1:200.
ü." Tabella,ç SI'J)(Iradas rl'pre~rntnndo:
11- n~ cstarõcs com as dislan3ÜJS nspeetivas ;
b- os hociros, com as rlimeusõ~s de cada um, posiçfío na
linl1a e fJUantidnde de nl!ras;
r.- ns pontes, ponliltJões n ViHdnrtos com in,lieaçiio dns
prineipaes dimcn;õ,:s, posição na linha e systcma úc con~trucção;

d-os alinhamentos rectos e em eu n-as com os f<lir·s rcsJH'etiyos;
P - .1~ linhns rlr nível c as rampa~ com ns cxtemt;,.~ r
13 ~as til' der•lividade:
/ - ~~s quantidades de excavação a clTcctnar para eX~'CU·
tar o projecto, tramporte médio Je nwtoriaes a remover;
:<tw classillcaçuo aproximadn.
7." Cadanetas authenticas das notas de todas as opernçõcs
:i•'i!r•> no terreno, t:mto topographicas como nstronnmiea~.
dnn'nt!o ta1~s notas snr tomadas r~om mctltotlo e ebreza, pnra
qur• i'"'':lln snr l';wilnwntr~ Yl)l'ifie:ldas.
~-" Mnuorút ja1ti~cativa 1~11\ qne se ind.,ique o r:arac!1'r
,)., C:Jil:l urna d;n construcçõ:~s. o grúo de importanria li\'
··a(];, umn das r·starões, nolieia das naver.raçu••s lluviaes que
:1 e:la' int<~ress<:m, c toda:; as mais olJscrvu~ões que parc~e
t\:LJ

utejs.

YI.
A nornPação do Engenheiro chefe fica dependente de apJIIJI:"ação do Governo.

YII.
Srr:í estudada a linha r1ara duas bitolas, nmn larg-a, que
1J:io excednrá a da Estrada de ferro D. Pl'dro II, outra estreitn, não menor de um metro, apresentados os traços com

dc.cuwcntos srp:1rados.
No traçado da linha de bitola mais larga, o raio minimo
tl;l:; curvas podrrá drsrcr a 180."' e os dnclivcs lllaximos em
terrenos tlillieeis poderão elevar-se a 0,020.
No traçado da linha rstreita de I metro de !Jitola o raio mi·
1imo das r:urva,; poderá ser de 100 metros, c os rl•'dh'es ma·
dmos em terrenos diffieei,; porlcriio rlevar·sP a 0,0:30.
E' de toda a vantagem que as curvas fortes c os raios
ninimos fi1')nem em uma mesma secção da linha, attento
emprego que se porlcr:í. fazer de maehinas mais poss11nte.;:
r.,peciaes para o serviço dr!ssa secção.
Fica poróm entendido que w .!eelives maximos não serão
m nenhum dos casos empre ,.lclos coujunctamcnte com o~
aios minimos.
Na via larga o declive maximo só será admittido em cur·
3S de raios superiores a 250 metros.
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Na via estreita o declive maximo sú poderá ser empregado
em curvas de raios superiores a 150 metros.
A lar,.ura da plataforma dos aterros e cavas será de í,50
metros pnra a via larga, e 3,50 metros para a via estreita.
Os talulles das cavas serão os nccessarios, segundo a natureza das terras.

VIII.
Quando se apresentnrcm duas ou m~is tlirecçõ~s qnc oiY··reçam app~rentemente.v:-~ntagens p~ox11na.mente J~t~aes pa~a
o estabnlecm1Cnto da v1a fcrrea, quer de bitola estreita, fllil'f
de bitola larga, o emprf'zario l'ará em cnda uma deltas os c<·
tudos a que se obriga, c suhmcttcrá ao Ministro os respectívos plrtnos e orçamentos, mas os trab:llhos só serão pal:-'o' na
razão do traço preferido.

JX.
Qunesquer variantrs na linha de reconhecimento,

~in.Ja

qu ~ abranjam grandes ex t:nsõcs, não serão contadas para
os pagamentos.

X.
As condições technicas de todas as secções terão a possível
uniformidade para que a mesma locomotiva possa tot:d·
mente percorrei-as. O entronramento será fdto tle modo
que um trem pa8se facilmr,nte da linha do Sul p•1ra a do
Norte e vice-versa, c possa circular em ambos com vclocí·
dade e carga aproximadamente iguaes.

XI.

E' livre ao Governo, em totlo o tempo, mandnr Engenhe1r<1s
de sua confiança acompanhar os trabalhos a fim de exarninnr

~e

são executados com proficiencia e methodo, e a precisa
vida de.

al~ti·

XII.
Serão apresentados ao Governo dentro do prazo de seis
os e~tudos completos da primeira parte da linha da
cidade do Rio Grande :;i Bagé; c dentro de Hi mezcs os e;:.
tudos completos da segunda parte da linha da cidade de Ba,.é
a Alegrete, am IJOs os prazos contados da data deste co~·
tracto.
·
~ezes
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Hi7

XIII.
Os planos podem ser apresentados parcialmcntfl para quz!•lUer porção da linha, não menor de :20 kilouwtros.

XIV.
O preço destes rstnrlos fica arbitrado em 505.)000 p~ra a
bitola larga, e em 2:i5-5 para a estreita, por l1..ilomctro medi..! o
na planta re~pectiva, cornprchendidas totlas as exploraçõ;:s
e trabalhos~ CllllJurn tenham sido .~stnila<las outras lin!Ja~. de
modo 111Le, cru nenhum easo previsto ou imprevisto, o Governo pagará mais do que os ditos preços de 5'J:í5000 e d·~
2556000 por kilometru da linha a construir, meditlo na plnnta
respectiva, não ~ommatlos o3 desvios.
XV.

A apresrnf;!rão do:; ulnnos d,, qualqurr parte da linhn, r.a
fórma da 5." condição, dá direito de reeei.JCr nove uecima,;
partes do valor corresponuente, eonsiderada a outra decima
parte como deposito ou cauç:io até a conclusão tios planos de
toda a linha.
XV i.

Log-o n,ne o estudo dos planos definitivos enmprehcn•:·'r
mais de mr:t;11le da~ linhas !leste contracto, o Governo poder:.í
applicar ú tntalidadc Jellas o custo médio por Jdlomctro (],,_
monstrado pelos orç1mcnto~, nos quacs estar;i mcneioJJJlh
explicitalllente a verbn-Dencficio da em preza. E o emprczario re,pontlerá pnr toda a constrn.:ção se lhe for adjndic.Jda
por este (:Usto médio, que não será altPrarlo para mais o:~a
para menos pelos resultados, quaesqncr quo sejam, uo estudo
das restantes linhas.
XVII.

Dado o

ca.~o

da condição precedente, o pagamento dos ph·
ellc~ se concluam,
fiear:í comprnhonditlo no emto total da construcção; e as
quantias paga> por ccnta d~!JUella verba serão f::radualmen:o
descontadas nos p:1gamcntos feitos na fórma da 2!).• contli~ür,
em proporçiio dos kilomctros concluidos.

nos, que o Governo completará logo que

XVIII.

Se o Governo resolver a eonstrucção por administraç;J,,,
ipso facto ficarão annnlladas as conuições 21.::..__ cf1gnint"~
deste contracto, com cxcepção ua 21.•, na parto (Ille ror npl'licavel aos estuuos definitivos.

lG-3

AC'füS DO PODER

S~J jnJ:4:lrconvcniente ahrirconcurrencil de empreiteirO.<;..
o signatario do pn•s0att~ eontra.:to terá cut to•lo raso pret't1rend 1, na fórma da pro~tusti tJtLe o Governo julgar mais
\·ant tjo>a, em relação ao preço>, uatllreza das oiJras, garantias
t' o mais que convenha á prornpta economia e regular con~trucção da estrada. Em qualquer das hypothe5rs eompletará
o pagameuto dos planos, na fórma lia 1~." condição.

XIX.
N·> easo de atljadi~ação á outra em preza, se não estiverem
completos o,; planos de totlas as secções, mas sómente os de
algumas delta,;, o ernpro~zario, alt\m do que lhe fôr devido
}Jelos trahalhrts eoncluidos, só t·1rá dirdto aos tres quintos do
preço estipulado se apresentar a planta e perfil long·itudinal
relativos á parte não concluída, r:om as especificaçõtJs exigidas nos§~ l. 0 e2. 0 da condição IJ.• para os estudos completos.
Poderão ta miJem continuar até concluir os estudos, se nisso
convier o Governo Imperial.

XX.
Todos os planos apresentados se presnmirão approvados, se
não houver decisão do Governo até 60 dias da data da apres~ntação na Secretaria da Agricultura.
·

XXI.
As ohrigaçõn~ do em preza rio, ilerivadas tias clan:mlas pre•
cedentes c relativas aos estudos, planos e or0amentos da
linha ferrea deste contraeto, não serão em caso algum tl'ansferiveis. As seguintes, isto é. as rrue dizem respeito á construcção, poderão s11r tram:feridas nos casos c pela fórma
prescripta nas condições 39. • á &,!. •

XXII.
A constrncção começará da cidade do Ri() Grande ,
porém, poderá tamiJem começar da cidade de Pdotas ao
m"~mo tem~o ou antes de a?har-se prompta a i." secção, s~
ass1m conv1er ao emprezano.

xxm.
Os trilhos serão de aço nos desvios das estaçõas; e tant<J
o peso delles, como o dos de ferro das. linhas, será especificado
nos orçamentos apresentados, assun como os materiaes
para cada uma das construcções.

·EXEt:UTI\'();

lü!)

xxrv.
Construirá um teleg-rapho electrieo, communicando entre
si todas as estações da via-ferrea e mais outros pontos da
mt>sma linha, que o Governo potlcni designar.
' O preço para cada uma nova estação telegraphica será
fixa;lo por areôrdo uas parte~, n:t oce:l~ião dt:l se approvarcm
os orçamentos.
XXV.

A linha será singela. Os limites das curvas e declives,
!llHnero de estações c de desvios, c comprin!línto
destes marcados nos plano~ approvauos, SJrão obrigatorios.
Se no decurso da construcção se reconhecer a ncces;;idatle
de augmentar o comprimento dos desvios, ou de construir
outros, por kilomctro acldidonal pJg-ará o Governo dou~
terços do preço kilomctrieo estipulado.
Novas cstaçõ~.s serão objecto de ajustes; c poderú o Go·
verno, se o preferir, adjudicai-as a outros cmprezarios,
JJitol~.

XXVI.
Na locaç:to o cmprezario poderá alter<~r os alinhamentos
approvados, com tanto que:
1." N3o prejndiquem as ~ondiçõcs techni~a~ fixarias, isto
é, os limites de raio de curva e taxas de declives con·
stan tcs dos planos approvados;
2." Não alon~rucm dist:mcias de mais de iOO metros em
cada kilometro;
3." Nada reclamem em r,~so alg-um por altcraçõJs tl11
orçamento, que resulte rio facto seu; e bem assim não se
altere o preço ki!om~trico por qualquer modilicação nas cu·
baçõcs para mais ou para menos.

XX VIL
O signatario deste contracto é rcsponsavel pelo seu desem·
penho até a conclusão dos planos delinidos na condição 5. •
igualmente pela construcção no caso de approva~ão dos or- .
'!lamcnt~s, salvo se preferir o '~·"dos expedientes aponta·
dos na 39. • condição.

XXVIII.
Se o emprczario fallecer sem que se achem preenchidas as
'Obrigações deste contracto, e antes não tenha admittido socio
ou socios que tenham sido aceitos pelo Governo e se achem
Jw hilitados para o suh,:tituir, fkarú ipso facto rescindido o
PARTE
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mesmo contrnrto; e o Governo respon~nvcl p:1l':J com os hcrdriros do referido ernprezal'io unicamente pelas sommas devidas por trabalhos realizauos ou materiaes comprados.

XXIX.
Encetada a construcção, no fim de cada trimestre fará o
Thcsouro um p:tgamento correspondente au trabalho feito, a
s:~uor: por kilometro :~c:~bndo o preço kilomf'trico esti·
pulado, com dcducção do que antNiormente houver sido
pago pelo mesmo kilomctro, inelnsi vc a quota rcspPctiva
das de~pezas preliminares; por toda a mais linh:~ em con·
strucção a quantia que corresponrlcr proporciOJwlnwnte ao
trabalho nella feito, avaliado por Engenheiro, que o Governo
uesignar.
Attendcr-se·ha igualmente ús machims c material importauo, embora ainda não esteja utilisado na construcção ou
uo trafego.
XXX.
Concluiria cada uma da~ secções e dotada com o material
rodante correspondente ú sua extensão será entregue ao Governo.
XXXI.
O em preza rio poderá empreg-ar nos trabalhos da construcção as locomotivas c vehiculos que importar, antes de os en·
tregar ao Governo, com tanto que não conlluzam viajantes
ou cargas de freto, e entreg-ue depois o trem rodante em
perfeito estado de conservação e viabilidade.
Em cada secção, que já estiver aeeita, terá direito ao trans·
porte livre do seu pessoal c matcriaes de construcção.

XXXII.
A linha será supprida do trem roJante na proporção de,
para cada iDO kilometros, cinco locomotiv:~s; c:~rruag-cns do
viajantes de trcs classes, cujas lotações sommadas admitiam
200 pessoas; carros de diversas cspct:ies para mercadorias, capazes de transport:Jr simultaneamente 200 toneladas metricas; ditos para animaes, que a1~commodem até 100 c~·
beças de gado vaccum, cavallar ou muar.

XXXIII.
Para toda a linha se ~onstruir;i, nos lugares que forem
apropriados, depositos, cujas capaeidades sommadas possam
a!Jrigar dous quintos das machim s e vehiculos de toda a
cspccie, c uma officina de reparação que não seja inferior á
que a estrada de ferro rlc D. Petlro II poc:sue no Engenho da
llt>ntro.

l'il
XXXIV.
O prazo será de trcs annos para a construcção, conelus:w
c entreg-a dos primeiros 180 kilometros, e dahi em 1liante
um anno para c:Jda 80 kilomctros, com u0 / 0 de premio para
os 20 primeiros kilometros rJUr.ex~~rderem, 1110 °/0 dahi em
diantr. O primeiro prazo começará tres nwzes depois da
adjudicarão.
Pelos primeiros to kilornetros que faltarem para completar
o numero marcado em ambas as hypothescs será imposta ao
omprezario uma mult:l de 5 "/,, c da h i em diante de 10 "lo
:rté a lllctade do mesmo numero, fieando o emprc7.ario sujeito ta miJem á rescisão tio ~ontraL:to, a juizo do Governo, ~e
cxceticr Côlc limite,

XXXV.
bssad11s os primeiros trrs nnnos, o Governo [Hl'lcrá
qut! o assent tnwnto da supcr>truetnra Sll f:.rr;,a
IIIt!lllt: em diversas secções, eorrendo por cuuta

n~i;.:ir

>iuwltan,~;J

do Til•!souro
t(J(lus os transp'lrt:;s de materiaes que esta medida tornar
ne~~essariu,;, desde o termo da navr-g-ação marítima, ou dos
trilhos já eolloeados na parte concluída.
A ronstrucção a:ltiicional assim ohtida não será ohjccto de
JH'cmin, nem levada em conta parn alliviar a multa, no caso
de faltar na primeira sec~ão os 80 kilometros exigitios pela
eontiição precedente.

XXXVI.
O mnprczario fica obrigado a pagar aos prnprictarios dos

l<~ITen,ls ntra vc~sados
a !flW tiverem direito

pela via-fcrrea totias as inderunizações
na fórma da Lei.
Assim responLlerá sempre pelas hemfeitorias que cstrngar c pelo valor do solo, qunndo o proprietario provar
eorn dowmentos authenticos que o primitivo titulo de domínio dirccte ou util expressamente o isentnva de prestar-se
:'rs servidões publicas.
·
·
Cede-lhe o Governo gratuitamEnte os terrenos naeionaes
qut~ fôr neccssario occnpar com o Jeito da estrada, estações,·
depositas c mais accessori.Js indispensaveis ao trafego.

XXXVII.
As construrçõcs, objcrto drste <~ontracto, são rlcr.laradas tlc
utilitladc pu!Jiiea, ficando outorgado ao em preza rio o tiireito
de tles:r ppropriação, que serâ cxerdrlo -na fúrma tio Heg-ul~ •
monto n.'' !661 de 2.7 tlcOutul,rn 1le ií'W:>.

172

ACTII~

HO l'llllEil

XXXYIH.
Gozar:í mais o cmprczario das ~~:~uintes vanl.n.!:(cn":
Isenção rlc llireito:; ele imJJIH't!l~·ão ({() qtwliflter espreic (}ll
rlcnominação para as suas maeliin:1S, ferro, t'Oml.Justivcl, ma·
teria! de construcção e trem nHlantc.
XXXIX.
()em preza rio tem opção do construir a cstrad~ :
i. o Por si proprio ;
.
.
2. o Asoociando-se a uma nu m:ns pessoas, :~cellas pelo Go·
vcrno, c formando firma soehl ;
3. o Por meio de uma sodedarlc em commandita;
li. o Organizando companhia anouyma c transferindo-lhe
o eontrncto.
A O[lÇão ser:í proposta na ocrasEio de aprrscntar os planos,
r l'lntcs que o Governo se eomprometta pda adjudicação llas
ronstrueçõi,S.

XL.

Em qualrrucr d:ts lfi'S prime iras hypothr;;cs dn cnncl irão
Jlfl'l:edentf', a em!Jl'I'Za prestarú a fiallp on l':illfi'íu que o
Governo nrhitrar ao appruv<tr o:.; or~'<tlltelllos.
Neste caso continuarú em pll'no viprtr a 27." eondirãn.
Na quarta hypothcse toda a rcsponsalJiliuude se tran~;fcrirá
á companhia organizada.

XLL
Se fôr preferida a rompanhiJ :n1onyma, os rstatntos scrãJ
nprcsentados eonjunetamentn r:om os Ol'l/:tlllcnto:' a fJII'' se
refere a i6.• 1:onclição, e a tlelil••:ra(,'~io do Governo sohrc cllcs
será tnnwda simultaneanwnte ('.Oli! a approY<'Ç~o J,,s planos
e fixarão do )Jreço kilomt'trit:o.
XLII.

A companhia não ser{t obrigada a nenhum png-amento pré·
vio sob qualquer fórnw ao em preza rio, o f)Ual pela cessão que
fizer do seu contractu sómente pórle reservar-se as seguintes
vantagens, além do ~;eu direito no valor dos planos por elle
lcvnntados e soh a sua exclusiva recp•msahil idade :
L 0 Uma quota do lnero final, se o houver depois de amortizadas as acçõcs com o juro de 7 "I .. ao anno.
2. 0 O direito de forrnnr parte da primeira Dircctoi'ia, que
não poderá durar mais de tres nnnos.
3. 0 Opção deixando de ser Director, entre o seu direito á
fJilOta final elos lucros, ou uma intlPmniz:u;ão immct!iata de·
terminada llOl' arcôrdo com a Dire!'loria ou por arlJitfll~.

EXELU'I'IVO.

XLIII.
Quér no progresso fios estudos preliminnrcs, quér no da
construeção, u Governo prestaní á em preza toda a prutecção,
r, no caso de rrrJuisioão do emprezario, fará colloear patrulhas que garantam a sof);urança do pessoal, nos lugares
marcados pelo l'rcsidentc da Provinda, ouvido o mesmo
em preza rio.

XLIV.
O emprezario faz absoluta c inteira desistcnda das concessões que oiJteve para a construeçãn de vins-ferreas na Província de S. Pedro do lHo Grande do Sul, não podendo em
tempo algum fazrJr valer direitos sobre taes concessões, e
I}Ue ficam comideradas como se não existissem.

XLV.
As duvidas ou contestações que se ~uscitarem sohrc a intEIIigeucia das clausulas do presente contracto, serão deci·
tlid;Js por arbitras, nomeando eada p:1rtc o seu, c sendo o
tl'rceiro nomearlo por aecôrrlo de arniJOs.
Caso niio haja accôrdo para a nornenç~o do 3." arhitro, carla
parto apresentar;i dons nomes de JWsso;ts reconlwctdamente
qualificada~, e a sorte decidirá entre ellfJS.
Palncio do Rio de Janeiro em H de .Mnr~o de i87!J:.-José
Fernandes da Costa Peretra Junior.

DECBETO N.

Oi'j(i()- DE

H

DE niARÇO DE 18í~.

Concede a Carlos Fleuiss autorizaçno para a construcção, uso c
gozo rlc uma linlta de carris de ferro em diversas ruas desta
cirl:ule.
- ' ·
Attrndentlo ;"tO que 1\lc rr-qucreu Carlos Flcuiss, Hei
por bem Conceder-lhe autorização, por 1ã annos, para
a construct;ão, uso c gozo de uma linha tle ·carris de
ferro em diversas ruas desta cidade, sob as clausulas,
que com este baixam, assignadas por José Fernandes
lia Co.-ta Pereira Junior, do 1\lcu Conselho,- Min-iSt-r~
r f•l
.- ·. r i \h·"'
n•
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Secretario de Estado dos Negocios d:1 Agricullura, Com~
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido
e faça executat·. Palacio do Hio de Janeiro em quatorze
de l\farço de mil oitocentos setenta c quatro, quinqua-·
gcsimo terceiro da Indcpendcncia c do lmper i o.
Com a rubrica de Sua .Magestadc o Impcrat.lor.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Deert.~to n. • :i:iGG
desta lla(a.
I.

O Governo Imperial concede a Carlos FJ,•ni>~, autoriz[lç1io
parjl const.rucr;ão, uso e~ozo sem priviln~io, de unw linha
de t'arris de ferro de traeção animada para transporte de
pa~sag-eiros e bag-ag-ens qun, partindo da rstnçiio das barcas
fluminens"s e srgninrlo Jlf'la praça D. l't'drn li e rua Primeiro de Mnrçn á do H •spid•1, por clla v:í ter até á entrada
do Campo da Aedamat;ãn, voltando pelas rua; do Nnnrio c
da Alf3ndega, peln qual desonrá a encontr:lr na rua Primeiro
de 1\larço a parte da linha que dalli se dirige á do Hospidn.
O conecssionarin é nhrig-a•l.o a dar pas'a~cm no~ earros de
carga da companhia Loeomotora na parte da linha cnmprehendida entre as ruas de Uruguayana e Primdrn de l\larço.

H.
Na construcção tia linha serão observarias as sú:;uintcs eon·
diçües tcehnicas :
§ L" O systcma de trilhos será o de fenda usado nas ruas
de Londres.
§ 2." A distancia entre as faces internas dos trilhos será
de (0,82m) 82 centímetros.
§ 3." Nos lugares onde houver desvio ou linha dupb a
distancia entre as duas linhas será de um metro (i'").
§ 4.." Os trilhos serão assentados de nrn dos lados das ruas
de modo que não se prejudique o transitn rlc vehiculos c de
:pessoas a pé ou a cavallo e que fique livre toJa a largura dos
:passeios.
§ ti." A linha rerá geralmente singela com os desvio~ ne-.
crssarios para o cruzamento dos carros nos lugares que o Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commer.~io e OIJras
Pu!Jiicas m:ucar de accôrdo com o conccssiO!l:ll'in. Nas pr,\ças

. EXECUTIVO.

o ruas tle H"' ou mais de largura disponível poderá a linha
ser dupln, salvo se nas mesmas praças e ruas Jlasfarem linhas
dr ontJas emprezas.
§ 6. o A ~uperficie $Uperior dos trilhos deverá fira r no
meswo)1ivel da calçada, de modo que não difficulte a livre
circularão tio VP,hiculos e animaes, quér longitudinal quér
transversalmente.

m.
As obras da linha deverão começar dentro do prazo de seis
mezes e terminar no do um anno contados ambos da data da
a~signatura do centrado a que se refere a presente toncessão.
•
IV.
Se dentro dos prllZos ela condição nnterior não tiver começado a fnnccionar a linha con1:cdida, ou se depois de começado fôr intPtTOillflitlo o serviço por mais de oito 1lias cad.ucará a prrsente concessão, falvo c:1SO de força maior de·
vidamcntc provudo perante o Governo Imperial ouvidá a
Secção dos Ncgoeios llo Imperio do Conselho de Estado.
Igualmente radurará a presente concessão por falta de
cumprimento das clausulas 2.•, H.", 15. • e 21. •

v.
A pena tlc caducidade da concessão será imposta administrativamente pelo Governo Imperial sem depcndencia de
outra fornwlhlade, não podendo o concessionario reclamar
intlemnização por qualquer titulo que seja.

VI.
A~ obras serão executadas á custa do concessionario ou de
uma companhia que poderá ser incorporada dentro ou fóra do
pa iz, tendo, pofém, seu domicilio legal na capital do Imperio,
onde serão tratadas e deeididas todas as questões que se suscitarem entn' a mesma companhia e o Governo, ou entre ella
e os particular .. ·

VII.
Antes de principiar os trabalhos de construcção da linha o
concessionario submetterá á approvação do Ministerio dos
Nego~ios da Agricultura, Commercio o Obras Publicas:
~ t. o A planta da linha com as indicações de sua direcção.
~ 2. o O de~enho tios carros com suas dimrnsões.

ACTOS 00 l'UIJEI\

Vlll.
Nos ln'!:Hcs ronvcnirntcs <lcsigna!IOJ 1111 plnnta <la linha
haverá
desvios necessarios parit regularillalle c eommodi·
dadc UOSCI'ViÇO.

os

IX.
O conressionario rmprrgnrá os rantnnPiros r, gnard:~s fJU!l
forem prceisos para limpeza dns eani~ e no cruzamento das
rnns para tlar aviso da approximação dos carros aos eonductores de vebiculos e ás pessoas a pé ou a cavallo .•

X.
Em nenhum eaw po,Jrrú o <·on,·cs~ionario exigir mais <lo
cem réis (100 réis) por 1assa~eiro entre os extremos ela liulln.
As tabellas das hora:; de partiu a 1los rarro:; c do nuuwro de
viagens serão orpanizadas pelo mes[Jlo roneessior:ario e sub·
mettidas á approvação do .Ministcrio tlos Ncgndus da Agricultura, Commercio e Obras Publira> que, a inda rlPpois !la appro·
vação, poderá exigir maior numero llc via:~·t.:ns, se a:;sim
convier à rornmollid2dc f!lthlira.
As tahellas as>im organizadas c :tpprnvndns não poderão SPr
alteradas sem assentimento tlo referido l\linistcrio.

XI.
Terão tr:msporte gratuito os agrntes do Correio c da Policia, c quaesquer ürnpr,•garlos publieos IJllll nprc:'entem passes dos rcspeetivos chefes declarando qnc vão em s~rvir;o.
No caso do inccndio em propriedades situarias ms rutls ria
linha com·edida ou em suas immedia{'Õns terão ta miJem ~!IS·
sng-c~m gratuita os hornlwiros, emprpp-arlns pnhlicm: e ngentl'S
polidaes, sendo posto á disposicão do Clwfl~ de Polkia, dil
Dircctor do corpo :lc bombeiros Óu rio quem suas vezes fizPr
nm carro PSpt>r. ia hnen ll~ construiu o para transportar até d nas
homhns de r"\titH'\iiO de inct>IHtios.
OutrMim 11r·arão á llispo,:i<,:ão do Governo Imperial t0dos os
meios de transporte nwlliantr> abatimento de 30 "lo da tarHa
para cond tH'\,'iio dr• tropa.

XII.
P'lra o assentamento dos trilhos c seu posterior concerto
JH"e,:edcrá liccnl,'a da lllma. Camnra l\lun icipal : o conccssiouarin, porcím, em casos urgentes poderá pro~cdcr aos con('Prtos inrlispensaveis :i rcgulari:ladc do trafecro, partieipando
lllllll•·•li:l!~lttPHit• ;Í me,rna !:amara.
o
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XIII.
O r,oncrs~ionario não podrr{t mutlnr o nivelamento das ruas
st~rn autorização prévia d:~ Illma. Camara.
As despezns feitas com a alteração do referido nivela•
mento correr<io por conta tlo concessiorario. Todas as obras
de arte e as lJilll !"t!Speitem ao nivelamrnto das ruas e praças
serão nxet:ntndas ern toda a largura destas para evitar fll'llcipieios e iueornrnodos ás pessoas que pelas mesmas rua~ e
praçns tf<lltsitarem.

e prat:as

XIV.
O concession3 rio pag-nrú á Illma. Camara as dospezas de con·
sorvação do calçamento on rnacntlarnimnwnto das ruas e
praças no r.spaco comprelit•ndillo p•~los trilhos c mais 35 centimetros (O.:jü) para eada lado extllrior, sendo taes despt·zas
indcmnizatlas mensalmente 11elos mesmos nreços exigidos da
ernrm~za a qne se refere o Decreto n. o ~283 de 23 de Junho
de f8GO.

XV.
Tambem ~erá rcsponsavel pelas dr.spr,zas que exif(ir o rrs·
talwlneimcnto do eal•·amento ou m:1c:1tlarni.<amento das ruas
e prar;as, ~c por quait1uer circurnstancia deixar a em)mJza
de funccionar.
XVI.
Tortas 11s vrzcs que a Illma.Camara resolver a construcção e
rP-ronstrurçilo do calt.·arnento das ruas e praç:1s comprehenditlas na linha t•nnct~dida nenhum Pll1i,ara~o Sf'I':Í OfltJosto
pPio roae1~ssionario nem rerlauwda qu:il•ru•·r int.lemnização
pela interrupção do trafq:-o, 1/Ue fôr iudi:;pp,nsavel, sendo
além disso obrigado a rullotar us trilhos~ pmporção que os
calçamentos progredirem.
À

v !I.

O Ministrrio dos Neg-nc i os ria Ag-ricu ltnra, Commercio g
Obr:Js Publicas nomc:-rá um Engenheirn 1ara fiscali>ar os
trahalhos da eonstrue ,ão tla linha e o >erviço da emprt'7U,
s;mdu os rr:<pPt'tivos 'encimentos fixad0s pelo referido l'rlinisterio de a~cMdo a 1!ll oeoncessitlll::trio, •pw entregará trimensalmentL' a impor 1ancia correspondente no 'l'llesouro Nacional.

XVIII.
Tod:Js as qurstões que se suscit:Jrem cn tre o Ministerir "s
Negocios dn Agrir,nJtura, Commercio e Otn as l'u 1·' ·" e o
roncessionario serão decitlidns por arbitr<~lllf~ntn • . . _ "'recurso
·'llgum·.
·
P.\llTR li•
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Cala uma da• partes nomPará seu arbitro, e o terceiro que,
no ca~o dA empa t.e, deci•lirá definitiva mente, será e~colhido
por a·:côrdo de amba>. Não se dando o accôrdo, pro :ederse-ha a sortei(l entre dous nomes de Conselheiro de Est1do
designa lo cada um J•Or uma tias partes.

XIX.
No fim de quinze :nno; da presente tlata todo o materigl
fixo e rodante será.entrt-;.:ne,em l.o:n estado e Pm condições
de continuar o trafego, á Municipalidarie, á I]Ual se entenderá que desde já pertcneem, tendo o rOtlCessi •nario uniramente o uso e llOZO da linha rlurante o indita.lo prazo. Fmdo
este, raber·lhe-ba preferenei:l, em igualdade dE co 1diçõe~,
se a Illma. Camara Municipal julgar conveniente dar a mesma
linha em arrendamento.

XX.

e concessionnrio ohri:,ra·se ma i:;:

t. • A entrar para o; corres publico; com a importancia de

80:000SOOO em dua; prt>staçõ.Js L.:uaes, a primeira dentro de

dous mezfls contados da a;si.~natura do contracto a que serefere esta t0:1cessão., e a S:.lgunda ln!!o que comece o Sflrvico da
'\'alta do3 tarros pela rua da Alfandei!a, sendo ~o:ooosooo
destina los á construcção do projeclado pa';O dillllma. Camara
e lO:OOOSOOO para a instrucçã<J publica ;
J. o A contribuir semestralment:J com a quota de dons por
cento (t "/o) da renda liquida annual, bflm como a concorrer
com a quantia I'Orrespondente á renda hruta de tres dias,
designado; previamente pela Illma. C11.mara em f'a~a um do;
anno; da conce~são para a instrucção publiea, rtflvend~ esl·lB
dUil.i contribuições per· fazer a importancia de iO:OOO~OOO an·
nualmente, pdo menos.

XXI.
Por falta de cumprimento de qualquer das clausulas dest·a
concessão a que não tenha sido imposta a pfloa de caJucidàde
poderá o Governo impôr multa; até 5:000!5000, conforme à
gravidade do caso.
Tratando·S•J de falta de execução de obras previstas nas
mesmas clauslllas ou de má ext.cução de lias, poderá o Governo, além da imposição da multa, mandar fazer a3 ditas
obras por conta do concessionario.

XXII.
Serão applicaveis á companhia ou sociedade que fôr organizada pelo concessionario as estipulações expressas nas
presentes clausulas.
•
Palacio do Ritl de Janeiro em H de Muço de i87q.- Josti

Fernandes da Costa Pereira Junior.
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DECRETO N. üj67- oE H

DE

1unço DE

tsn.

Concede ao Dr. Luiz Bamlefta de Gouvêa autorização para a
con~tr·ucção, uso e guzn d,e' uma linha de carris de ferro em
diversas ruas desta dda~~.

Attendendo ao que 1\Ie requereu o Dr. Luiz Bandeira
de Gouvêa, Hei por· bem Conceder-lhe aul.orização, por ':!0
annos, para a construcção, uso e gozo de uma linha dtl
carris de ferro para o tramporte de passagr;iros c bagagens em diversas ruas desta cidade, sob as chusulas que
com este ba h:.a m, assignadas por· José Fernandc!' da Costa
Pereira Junior, do l\leu Conselho, Ministro c Secretario
de Estado dos NPgocios tia Agricultura, C:omrnercio e
Obras Publicas, r}ue assim o tenha entendido e faça
e"<ecutar. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de
:Mar·ço de mil oitocentos ~etenta e CJUatro, quinquagesimo terceiro da Indepcndencia e tio Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstade o Im pcrador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

Clausulas a que se refere o Decreto n.• ú:iGJ
desta data.
I.

O Governo Imperial concede ao Dr. Luiz Bandeira de Gonvêa, autori(ação para construr·çãn, t.:so e gozn, durante %0
anno~, ~em vrivilegio de uma linha de carris de ferro de
trar·ção animada para o transporte de passageiros e IJagagens.
A mencionada linha par tirá da rua Primeiro de Março,
entre as de .S. Pedro e Gener·al Cama r a e ~eguirá por esta a
encontrar a PraçJ do General Usorio, entrando pela face da
rua dos Andradus na de S. Pedro, que percorrerá até a do
Hegentr, onde ~e dividirá em dous ramae~.
U primeiro se~uirá pel:I rua dn Heg-ente á do Genera I Ca.
mara e dahi ao C.Hnpo da Acclamação, que atreves~ará em
direrção á rua de S. Pedro da Cidade No vê', prolonl:ando-se
por esta rua á do General Caldwell e por e~ta e~vet.íáõn'P.~
nera] P~dra até as ollidnas da estrada de fcr·.rfQ~ r,~fó;AfJlA ,f 1 ~ '-. ..
em S. Drogo.
~~
ç\ \'
.
m f n ·\

r.
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Ua run do G •nor;tll',:dra psquirw tia lr;:v, :;,a,,,. S;rnla Hnsa
seguirão os trillru,; (H.·h Illl\'llia tr:IVLOSS<I t: pda l'rnça ÜIIZtl dt:
Junho até a run dtJ S. L•:'>pulLio, <Jll0 IH'I'i'Ol'r,:rã" a t:'Deontn'r
a Llt~ D. Feliti:lna, prolonganllu-se por e:-:ta ú Llo CuuLie d'Etl
c Larg-o de E>;taeio de ::iú.
Ua rua de S. l'edro, l'S•!nina da do Reg••nt-•, dl'stacnr-s:·-ha
o scgun<lu ramal qtw ,,.~~·:rirü (I•Jr <'St.1 u pl'la rua Larga de
S. Joaq11im :í,; dn S. L "ll'<'fll'"• c: l'rin•·,·za tlos C·tjtJt•iros e
dalli pebs ruas doG,·Jr.r·;d Cal:lw,.JI c: l'rh1:ip" (,.,,qllinn <In
da Amerit·a, t•t•la 'lct<JI ,,. ·!iri~.:'irú ;u:Sal:' u ;Jo AiL·n:s" l'r:d:t
Furmo:oa, t·:rnlinn:J<io l!a l't•rin·.irn dt• S. lliO-:u juatn ü t•ancella da estrada d,, i't•rr" D. l't•dru II.
O; c3rros vultariio pel:h i<ll'~:ua' lll.1S :] · il!a ::t<i o Ca::rpo
da A<:t:la:u:~çii~, cntranJu l·~la tlu S. h.·tlru u~ iJUG vier um Je
Estado uu Sá, c pd: nw elo Nuncio na dita rua d:l S. Pedro
os que vierem da l'r:lia F<H'IIIO>a, iit'St;•_'Hdo t>tlus pela mencionada rua :lt: S. l'etlro att' u (H>Ilt<• de partida.
O coru~essio:wriu pod1:r:i a,:,,·alar linha dupla ~enrpre qne
a largura 1la,; ru~s o [JL'l'lllittir nu:; Lenuus tlvs §~ :J." e ii. 0
da elau;;ula li.
O ~~onccsoif>nario ohri:•n-';'' a ilnr pas~af!t'fil nos trilhos :lsSellt:ttlos nas nt<~s llu tJ•·H·T:il C:l!l•ara " il<' S. p,.,lru na
Jlarlt~ cornprelte11dida eutr,: as ÜL' Urugn::y<~lta 11 l'rinwiro
de 1\larço aos eanus úu earg::s da ~UI!IJ:anhia Loeunwtora.

1!.

· Na corFtnre~ii·• d:J lwlla ~~·rJIJ olJ:.r·na<las as ,;q;uintes eondil'õcs tnehnkas :

~ L" O systmna de tril!r'ls ser:': o tle fentln uo::tlo uas ruas
de Lonilre,.
~ 2." A di-;tanl'ia Pntre a,; f:u:cs intt:rHas d<.s trilhos será
tl:Z 1:1'11 !iiiJI)\ l'l>:<.
§ 3." !\os lu,c·:rrt•s OHt]P honvt'r •1r<Yin nn linha llupla 3
dLnnn•·ia "!lll'<' a; du:~s lini1:•,; S··rú d" unr llll'!I'P.
§ 4." o, tri!l:"' s;·r:J,, :.~;·'"ll~.:.do:; ilt~ 11111 ti"'' lad"" 1l:ls rua~
de m"d" <Jllll r:;i., ><J pn·judi:tn" o tr:m::itl\ de v•~ld•·n!"~ e dt:
pe~;s11as a]"' 011 a t:a\·alio, ·~ <JLll: U<JLli' livru to I<J a largura
do:; l'a''''i"'.
ü '' A linha S••r:í -~"r:dmentn dngl'la enm os desvios nre,:;;,:arios par:• o ITII/a:llt'llto do" ,·.arros B•'S lu~an·s IJLW o l'tlilllslt:f!ll ela Agri<~Ltltur:t, C"lllllli'TTin I' Otll·a,; Pul>iit::J:; llWI't;:JI'
de :11:rôrdo Colll o cUtll:Ps,;illfl:<ri". Nas praç.:s L' rn~~ de 11
Hwtros ou n:ais dt) largura dispor:il'!d putlt·r á 3 .inha ser
dupla, salvu &t: nas mec;mus praças c ruas pas,;.~rcm linhas de
outras ernprczas.
§ ti. • A supr~rlkin superior dos trilhos dr:vcrá fi I' ar no
ll!l'srno nivel da eal~~nda de modo I(Uü não difficnltc a livre
nr:~lll3~iio tle vchit•ulu~ c ani,ua ·~. (]Uér lvu;;itudiuol, •]Ué!'
t: ansvers :I mente.
dL:

s
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lll.

As ohras tla linha devt'rrio t:orneç-ar ilentrn tlo prazo de seis
mezes r. terminar no tlr•. dutts nnnos, eont~dos alllLos da data
da a>stgnatura do contrartu a que se refere a presente con·
ces,:iill.
1'1.

Si! dentro dos prazos rla r.ontliçJo nnt~riCJr não tiver co·
m"ratlo a fnncdoBar 11 linh;' et'fll't'tlida on s1~, depois de eollWt,'ad", f1'll' inlt'ITnmpidn o St~rvir:11 pu r 111a is d1: oito dias,
t:adu~urú a pr,:,;r•n Lt: r:ntH'I'.''ii", ~a Iv o o t:a,;11 til: força maior
tlevidatm·Htr: provado pr,rantt: o Governo lmp,;rial, ouvida a
Set·~·ii<~ tlo.' Ne~ocins do Jmperio elo Conselho de E,;tatlo
lguallllt'llle t'aúuearú a pr,•,;ente eonc,·ssã'l IJOl' falta de
CUilljJrinwuto das clausula>:!.", 11.", W." e 21."
\'.
A llPna rln l'a<lw:itla1lc da r·oncrssão será impnsta admis·
p1:lo Governo ltii[H~rial s0tn dr:JHHltlcnda de
lllll.ra furwa I idad!'.
Fr•ita a cotupetnnte intima(·ão ao cont;(':,:;ionHio o Governo
I ntpcr ia! reas,;t:IIIÍrá o direito dt• cont:eder LSta linlw a tJlWlll
jilkar t:I)JI\'ellic•ute, llUII pudr•ntlo o eonet•,;sionario reclamar·
llld<'tllllÍla:)<~ por qttalqll•'l' titulo qu:: st•ja, ~~ t!t:l't:ntlu re·
Jlllll'••r 11.< tr!lli"" d•·ntro d" pr;,zn •k tr,·~ ru•·:~l'.'i t:1111lado da
d;tta tÜt Ílltiltta~·;l, suiJ JH'Il:t :1·· I'IL·dtt:lf'-:'1~ a l't'tllor;iiu pelo
llli:!isteriu da A~ri::ult11ra, C:JIIltllCI'~io u Obras Pui.Jiil'as á
lr~tiV<tllll'lllt:

l'llSla

do

lllt:SlllO CUiltC~oi:JllJI'ÍO.

YI.
As ohr:to; st•ril" ,;\i'Cntatlas :i r·u,ta do conl'r"Sinnario ou de
~'lllltp:lltlt,a qtt•' Jllldl•rú ,;,•r incorpor:Hla dl•flll'll uu fúra
tlr.'l"'ll, tt'lldu I'OI'I'llt s:•u dnmit·ilio lt·~'.:tl ua Capit:d du lmJICriu, o11d1· s.•r:tll trat;Jd;ts" dt•riditla:; toil;ts ;ts tjllt•stões que
,,. ,;ns,·it:tl'l'IIl t'lltre a liii'Sllla cuiHjJanhia e u Guveruo uu
entre clla e us jJartit:ulares.
llllla

VIL
Ant•·s dt: f'l'lllt:I)JrarPm os traLalhos rio t~onstruccão n •·nnt·••:.:.'i"u:.rill ·'llillltl'tlt'l'iÍ :Í :IJI!JI'::lV11f;ão d11 l\IÍIIÍS!P.rÍ;J da c\:,:ri·
cultLtr;l, Cu•llllltm:io ,, Oliras !'uiJik:ts:
~ 1." A planla da linlt:t con1 as iwlir•:teÕL'S r](• Slla direrTãO
e ratJJa:'s o o plauo tias estaçõ0s de parti(!a, elw~ada e int~r

JJit•dt:J!'tas.
~ 2." O tle,;enho dos carros com suas dimcnsõas .
. Sem nm.lwrg·o •la apprnvarã" rlo plano o rcferitlo Minist<)·

I'ILJ

[liJdCl'<l

delt~J'lliÍIICJI'

il

I'OW'll'lll'~ãiJ tle
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quando a conveniencia do pnhlic0 o e:d.~ir c n concessin·
rrario será obrigado a construil-as dentro do prazo IJUO lhe
for marcado.

VIII.
O concessionario pag-nrá ;Í Illm~. Camara l\Innidpal pelos
tern•nüs tle sua (H'opritJdallt~ 'flle oeeunar o arrentlauwnto
!JIIC a mesma Camara :HlJi!rar e farú ae,ruisição dos '(U'~
forem predsos rwra abertura e alargament11 1le ruas, Sl'lltlo
em falta de accôrdo UCSUV!JI'U)Jriauo !lOS termo; da Je~:risfa~·ão
vigente.

rx.
Nos lugares convenientes, tlesiunados na planta da linha,
haverá o< desvios necesoarios para regularidade c comrnodidade do serviço.

X.
O concessionario emprerrar:í os eantoneiros e g-uardas I]Un
forem preci>o:; para li111peza dn,: carri~ I! no anzamento das
ruas para dar aviso da appro:\irna~iio tlo.-; earrr,g aos couduc.
tores de vebiculos e ás vessoas a {Jé e a cavallo.
Xl.

A !fi rifa do preço rla.~ pas~ng-cn,; serú organizada pelo f'Oll·
cessionario g,~g-undo as tlrstaneia~, mas nàtJ podPrá ser J:LHla
ern mwcuçãu senã11 dPpois d•• appr·uv:11l:i p..tu Ministcrio da
A~rricu/tura, Comruercio tl Ollra; Publicas.
E:n rwuhum easo potlerú o t'oiiCt'ssionario rxi~ir mais de
iOU réis por pnssag-eil'll entre ns ~~xtremos da linha.
Da mes111a sorte serão org-alli7a•las ns tafwl/a.; das horas de
partidas dos ~~arros B do 11 nn1ero de viag-en,:, a~ l[llaes s••rão
submcttidas á approvação do IIIPSIIIII l\linbtPrio t[lle, ainda
depois dessa approvaç:io poder:'• exidr 111aior numero de viagens se assim couvi,~r á L'Olnuwdidade puiJika.
As ta!Jellas d11 tal sorte org-anizatlas c approvnd~s não ro·
derão ser alteradas sem asscutiruento do referido Miuisteriu.

XIL
Tflrão transporte gratuito os ng-,Jutr.s doCorrPio e da P,Jiicia n I(Uaestfllt~r erupregadus puulit~"s t[Ue a11rescntarem passo
tlos respeelil'os chefes Lledarautlo ljUe vão em scrviçu.
No caso de incen,Jio em propriedades ~itu;rd<Js nas ruas
da linha concedida ou ern suas immediaçlics terão lambem
fJassag-em gratuit.t os bomiJdro,:, cmpreg-atloJ puhlicos u
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a.trentes policiaes, sendo posto á disposição do Chefe de Politia, do Director do corpo de homhAiros, nu de quem suas vezes fizer, um rarro especialrr11~nte t·onstruido para transJlOrtar atú d nas !Iom IJ~~ de PX tincçã•• dt' inl'fmdio.
Outrosim fkariio á disposição do Governo Imperial torlos ns
meios de transporte uwdiante abatimento de 30% da tarifa
)Jara cond ucç·ão de tropa.
XIII.

Para o assentamento dos trilhos e seu posterior concerto
precedení licença da Illma. Canwra 1\lunit:ipal; o coll(~essio·
nario, porém, ern casos ur::1~11tes, podPr:í proceder aos concertos iudispensavcis ã rl'gulnridade do trafrgo, participando
immediatamente ::i meswa Camara.
XI\r.

O concessionario não podrrá mudar o nivelamento das
ruas e praças sem autorização prúvia da Illma. Camara.
As despezas feitas com alteração do rl1ferido nivelamento
correrão JJor eonta do c·oncl'ssiorwrio. T9rlas as obralO d'arte
e as que respeilem ao nivnlarrwut-1 d:~s ruas c praças sl'l'ão
executadas em toda largura dt~Has para Pvitar Jll'l·dpidos e
incomrnodos ás pessoas que pelas mesmas ruas e praças
transitarem ••

XV.
O concessionario pagar:í lÍ lllma. C::mwra :~s despezas de
conservação do ealçawento ou mnc~dami,~meHto d:~s nws e
pr:~.ças no ('Sf'a~·o comprl'IJCndido pelos Lrill10s e nwis trinta
e CHICO ceutiruetrus p~r:~ cada lado &xterior, scllllu taes de~
Jrezas indemnizadas mensalmeute IH\Ios mcslllPS prPços ex i·
gidns da emprnzn a que se refere o Decretou." ~:.!83 de 23
de Junho tltJ !869.

XVI.
Tarnbem será responsavcl pelas dc~prza~ que exigir orestaheledrnento do calcJruento uu uncadaruisauwnto das ruos
e Jlraças, se por quaêsqutlr drcurnstancia deix11r a Plll!Jreza
de fu.n~cionar, ficando par·a esse fim sujeito á Illma. Camara
munrcrpal seu material fixo e rodante.

XVII.
Todas as vezes que a 111m a. Camara resolver a construcção ou reconstrucção dos calçamentos das ruas e praçds cumprehcndidas na linha concedida, nenhum embaraço será
opposto pelo concessionario nem reclamada qualquer indemnização pela interrupção do trafego, que fôr inli~pensavel.
sendo além dis6o obrigado a collocar os trilhos á pro porção
que os calç:~mcntos progredirem.

.\C:TOS DU PoDER

XVIII.
O Ministerio da Agricultura, Commercio c Obras Puhlir~s
nomPará um engenheiro para üscali<:nr os trabalhos rb construcção da linha e o ~erviço da em preza, sendo os respectivos
vencimentos fixados pelo referido Ministerio, de acrôrdo com
o concessionario qufl cntre~ar;í trimensalmcnte a importancia
correspondente no Thrsouro Nacional.
XIX.
Todas as qur.stõPs que ~c suscitarem Pntrc o Ministerio da
Agricultura, Commercio c .Obras Pnhlkas P o I'Oncessi!Jnario serão decirtidas por arlJitramcnto sem recnrso alg-um.
Cada uma das part;~s nonH•ar:i Si~U arbitro, I) o tcn)eiro,
que no caso do empate rh~1~idir:'l difinitivamrn1''· ~"r:í rsr.o·
lhido por accôr<.lo de allliJos . .\ão se dando o :ll)t:únlo prrweder-se-ha a sorteio entro dous nomes Jo Cnnsullwiro de Estado designado cada um por uma lias part1~s.
XX.
A concessão d nrar:í vintr annos ,·nn ln,Jo~ ,]a pr<'.'l'll t.r da 1.-1.
Findo este prazo revl'fli•rú para o úoulinill da lllanir:ipalidadc toflo o mntPrh1l H··~rl r~ rnilant1\ rla emproza, qur ü1~ar:í
ipso facto dissolvida e ,-;em dirdto a iJldi'Jltnizaoç~o alguma.

XXI.
O concessionario ohrir:a .se mais
L 0 A Pntrar para ns cofrr<: pnhlii'OS r.~rn a importanl·ia tlc
200:00UW00cm duas prr.'la(·i,,•s: a L." lo.'~Oiflli)Conwçarrm
os trabalhos de con>tnH·r:ão, r a:.!." drpois qtte fiqtH~Ilt l'OJl·
cluidos, sendo 80:flfl(>f1110 dr•stina1los :í l'llll,trncr,iíl''~!l paço
da Illma. Camara P l::!O:OOI).~tHH) p:~ra a instrtll'l.'i'í•• pullit\a·
0
~. A contribuir annualr>H:ntet·om a qnantia Jn G:oort,)OOO,
a contar <lo fim do primrirn annn Pm qno n linha fôr aberta
ao trafrHW, scmlo fJ,:OflO.)OOO para a instrucção [HI!Jlica e
2:000SOOO para obras d:1 munieipalidat!P.
3. 0 Alar~ar a rua ,Jn Princ:ip:~ ratrc a do G~neral Caldwcll
e a da Amerka, IJUanun tivl'r de assPntar o,; trilhos .
.\.o Aterrar a rn:J 1l1: n. F,dil'iana na parte eomprelwn•
dida entre a de S. L<'opolllo n ComlP ii'Eu,
XXII.
O Governo poderü resgntar csra conr.Pssão em qualquer
tempo depois dos uez primeiros anuo~, contados da presente
dat11.

·

O preço do resgate ~cr:í fixndo por nrhitros, um nomeado
pelo Gov.erno P:., outr? pelo eon.cessionnrio, os quacs tomarão
~m t:OW'Hler~rao a !mporfani'Jfl rJ:,, nlrr~' nn l'~tailo 1'111 '!llll
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ent:io n:.;tivrrrm (sem attcndercm ao seu custo primitivo) e

a nmda lit]Uida da cmpreza nos cinco annos anleriores.
Se os dous :.trbitros não r,Jwgarem a accôrrlo dará r·ada nm
seu parecer, e >rr:í a ouestiio resolvirla pela Secção dos Ncgoeio:; do Impcrio do Conselho rlP E.;tado.
XXIII.

Por falta de cumprimento rle qualquer das clausulas desta
conr,eso;ão a que não tenha sido imposta a rena de t•adnddatlc poder:í o

Governo im)Jôr mullas ar,·: 5:000,)000> con-

forme a graviJade tio caso.
Tratando-se de falta de PX!'Cll(_'ão ti•~ obras prc\'Í,Ias nas
mesmas clausulas ou rlc •u:í exet;nt;ão tl('lltt>, JHH!Pr:·, n t:o-

verno, alóm da inqwsit;ão da mult:t, mandar fazer ao; dit;ts
oiJras por ecnta do conces;,ionariu.
XXIV.

Serão applicaveis á cornpanhi~ ou snrktbrlr~ IJU~ fúr ort:;nnizacla pelo conrcssionario as esti)Jula~:ues expres~~s nas prt'·
sentes dausulas.
Palado do Rio de Janeiro r.m H de Marro rlr. lR7'r.--.Trmi
Ft•nwndt'S da Costa Pfl·cira .flutior.
·

DECUETO N.

!'i~ô8-DE

H DE

~IAHÇO DE

Amplia o traçado da linha de carris de frno,

187'1.

cont~r,Jida

prlo De-

creto n. 0 5:126 de 30 de Ontuhro rlc 1872.

Attendcndo ao que Me requrrcu o Engenheiro JanLiario Canr!ido de Oliveira, e de conformidaue com a
representação ue diversos morJdorcs do morro de Santa
Tllcrcza, Hei por bem Permitlir que o traç:H1o da concessão constante rlo Decreto 11. rit2fi de 30 de Ontubro
de J.872, seja ampliado nos termos das clausulas qtw r·om
este baixam, assignadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\Ieu Conselho, l\Iinistro e Secretario
de Estado dos Negocias da Agricultura, Con11nrrcio r.
Obras Publicas, que assim o tenha enleHdirlor• faça r~xc
cutar. Palacio do Uio de Janeiro em quatorze de l\larr:o
de mil oitocentos setenta c quatro, quinquJgcsimo 1~r
cciro da lndependencia e do lmperio.
0

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

José Frrnandes da Costa Pereira JrmiiJI·.
PAR-TE Ir.

::!'!

IHii

.\CTOS 00 POntm

Clausulas a que se a•efea•e o Decreto n. o :i:it;S
•Iesta •lata.
I.

O Governo Imperial concede ú emprez:1 dn cnrris de
de Santa Tlwrcza autorização para pt·olong-ar, sem
priYikp;io, seus trilhos da rua do Hiachurlo pelas do
La vrntlio, Viscontle do Rio Branco e praça da Cunsl ituição (Indo !lo Clul1 Fluminense c frente do llwatro de
S. Pedro de Alcantara), run do Thcatro até ao largo de
S. Francisco de Pauln junto :'t i.~Tt'ja.
fPITO

ll.

A linl:a será geralmcnlc singela t'lllll o~ dcsyios neeeo:sarios parn o cruzamento dos r~atTO~ IJOS lugares
que o l\linislerio da Agricultura, Commercio c Oura~
Publicas marcar, tlc accônlo com a em preza.
Nas praças c ruas de onze melros ou mais de largura
disponível poderú a linha f'Cr dupla, :;:aho se nas mt•sma'i ruas c prat:as passan·m linhas de outra cmpreza.
III.

As obras do assentamento da lilllJa de que trata a
clausula antecetlentc deverão fiel!' concluídas dentro do
prazo tle quatro mezcs, conl:ulos da tlala t!o eontracto.

IY.
O serviço tlo trafego na linlta que f:.tz o objecto da
presente concessão será fr~nrjueatlo ao publico conjunc tamen te com o serviço da linlta dn subida até o largo
tlo Guimarães, no morro de Santa Thereza, de que fica
tlependen te.

v.
O plano das ohras de construcção da linha da subida
até o largo do Guimarães, no morro de Santa Thcreza,
será submellitlo á approvação do Governo Imperial,
~ntendendo-se approvado o dito plano se, dentro do
prazo de Ui dias depois de sua apresentaç'io, não houver
,. . Governo exigido moll ifira cão ::t l !!lllll1 a Ltl J'I'SJWÍ to.
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Além dos casos tledara1los no decrelo anterior rel:llivo a esta emprcza dar:t lug-;Jr ;'r pena de 1:adurillade a
iuobscrvancia llc qualttuer destas clausulas.
VII.
Fi1·am em inteiro vigor as disposi1:ile~ ronlidas na~
elausulas do Decretou." :;1~0 de tlO de Outubro de 187~,
que não furem conlrarias ao 'lllC uas IH'i'Si'lltt•s s•• t~si.a
t UI~ •

P;tlaciodo Hin de .Janeiro nm li tll' Mtl'í(O t!e IH7L-Josc Fanrmrlcs dtt Co>ta Pereira Junior.

Cn11r:c<le a I'anJ!I'ah Callogeras c Carlos Krauss auloriza•:J!J para
a mnslrut:ção, uso c gollo i! r urna liulta 1lc euris rln .ferro
rm divcr.,as ruas desta eida1!r.

Atlf'tlllcnilo ao que l\lc requereram Pandcah CaHogr~
ra:' r• Carlos Krauss, Hei por IJcm Concct!cr-lhcs autorizar;ão, por )8 aunos, para a cnnstrucr;ão, uso c gozo rle
urna linha llc carris de ferro para o transporte de passageiros e l1~gagcns em diversas nws desta cidalle, sob as
clausulas, que com este haixam, assignadas por José Fermnde:; da Co~ta Pereira Junior, do .Meu Conselho, l\!iHislro c Secretario de Estado dos Ncgocios da A.~ricul
tnra, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha cntcndirlo e faça executar. Palacio do lUo de Janeiro em
quatorze de M{trço de mil oitocentos setenta e quatro,
q uinquagesimo terceiro da lndepcndencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador •

.Joq: Fernandes da Costa Pacim Jnnior.

AC'J'OS ll!l I'OHEI\

Clausulas a que se t•efet•e o Decreto n.o
desta data.

~:»G9

I.
O Governo Imperial concr.de a P~ÍHle~h Callogcras e
L1rlo,; Krauss autoriza('ão, para cow;truc:ção, uso e goza,
durante dezuito :Jnno:;, ~em privile;.iio, de uma linha de
c·arris tlc ferro de traeção aninwda para transporte de pasfa..!'I'ÍrP,; e !Jaga;.iens qnt•, p:~rtindo da ponte da,; l~:li'I'<IS Ferry
I' ;;pguindo pela praça )1. Pedro Il, ao la:l::l do rdi:i:in dcstina.Jo para a scerd1ria de csta•lo dos IIP;.iflcins da a;rkultura, t:ommp,rc·.io e obras pnll!it·a;, fn•ut!' I) la lo I'SIJUI'l'llo
do paro i111p"ria!, rna,; S.:tt• 1!1.• St·teln!Jro, l armu, A,;o'!:lllillcía,
I:Jrgo e ru~ da Cari•Jra, pra{':l da Comtituiçãu. ruas do Vis'''Jllil<: do 1\i•J Brauco, Invalirlos, 1\inchul'lo, C•mde d'Eu a
entrar 11a rua das Flon''• v[1 ft•t' :·, praça Onze tle .lnnlio,
t ;;it•nd,•Hdo lHll r:1111<1l da 1'11:.1 do Yi:<~'llnde do Hio Branco,
~'''!nina da elo l1t';.iClll.l', 11111' f'St~l, pnla da Ctmstitui~ã", praça
tlll l'lr.;lllo lltllllt~ Plll rr.:nte ar) th··atro de S. Pc'UI'U ~~~ AI·
rantnra e rna S:~te de SP!t'lllllrtl at{: a prnra D. P.:dro Il.
0..; t·~,rro;.; tlt•st·er~u pr•la linha prinl'ipal até a rna do Vi~
rnnde do 1\io Branco, ,;t-guindu rl'ahi pelo ramal até a rnen·
rinn:llla pr ar;·1.
S1: o Govt•rno Impr·rial jni;Iar r·onvenicnte outorg-ar a
outra cmpr:.•za antorii.:H;üu p~r:1 asst•nt~nwnto de trillws na
run c largo da Cariol'a r• nn rua Sete de Setembro, ficam
obriga los os r·orli:t•:;sionario;:, 1111 a l'lllll[lnnhia qur, org-nnizn·
n·rn, :1 ef'talwlr·rer dt• Cllltlllllll!l :H't'úrtlo o hurario d~IS vingt·ns; 'e111lo os trilho,; :'e:t' P o,.; da nova üinpn•7a 1b:'Cil!atlo~
mnfurrnn dl'!:~nninar o J\lini,tro da .-\;Iric·ultura, Commrrt:io
"Obra;; l'uiJiil:as, a qw:r11 clllll)ldirú decidir as tjlll'S!Õr·s ljiW
enlr1· r,Jit:s se su;.;dtan•nl.
Outro,;i111, srrão oliriga:lns ns Cflnrrso.ionarios a rlar pns;a·
g1:rn t'lll Si'llS trilhos da praç~ rll' ll. !'edro li pnla rua duAssnllllil,··a utl': o Jar;.io da C:ll'itH'U au!' carrcs clt~ qnaltfUt~r outra
('lllprezn, que O;.iOVI'I'lltJ a~ltPrizt•, vmclodivl'l'so ptJntoohjtH~
tivo. ~er:í ignalmentn "'~~1tlutla pelo Ministro ua Agricnlt.nru, Cornnwrcio e O!Jr;ts Pnlilit·a,;, a muncira por que s1~ terá
tie fazer o servi1;o da-; duas t'lnpreza,; na,ruclle:; !tOntos.

I!.
Na r·onnrucção da linha serão olJscrvaLias as seguintes
tecltuira.; :
~ L" O systema de trilhos scr;í o de fenda ma tio. as ruas de

ct~ndi~:(ies

Loudrcs.
~ 2." A distanei~ rntrc as fa•:es interna'> do>·trilhos scr:i
•Ir· g~ ''(•t;limctro;;.

E\ Ei:Ull\'0.

lk!!

~:L" Nos lugares onde houver desvio
disratll~ia entre 3> duas linhas será de um

ou linl13 dupla .:1
metro.
§ q,,o Os trilhos serão assentados de um dos lados das rua-;,
de modo que não ~e prlljudique o transito de velliwlos e de
pessoa' a pé ou a cavallo, c rJue fique livre tola a largura
dos pa-;seios.
§ 5. A linha S3rá ~-reralment•J singela com os desvios necr.ssarios para o cruzamento dos carros nos lugares qne o
Ministerio dos Negocios da Af.l'ricultura, Commerdil e O!Jras
PufJii•:a-;, marcar de aer·ôrdo eom os coneessionarios
Nas pra~as c ruas de H lll•~tros ou mais de laq;nra disponivrl, poderá a linha s·•r dupla, sal\·o se nas mcsmJs pruças c
ruas pa;;sarcrn linhas de outra,; cmpn•zas.
§ 6." .A sapr•rfkill superior dos trilhos devcr;í ficnr no
nw,mo nível da calçada, il1~ rnoilo qnn r:ão di!H··nltn n livre
cin'tlla(ío de Vi~IJkulos e atlitnacs, I]Uér longitudinal, rjuér
trans\'cr>alrncnte.
0

m.
As obras da linha deverão cornrrar drntro do prazo de
mezes, c tnnninar no de dons nnno;, contarlns ambos da
data da assig-natura do contrart·J a que se refere a presente
r·ouer·,.<io.
~··i-;

IV.
S ~ rl•1ntro dos prazqs ria condiç~o nntcrior, niio ti\'rr comr~l.:allo a fun1~1:ionar a liulw eonr:,•úida, ou s1~ di•pnis de coIIII~r.~ado, fúr interrompi lo o serviço por mais de oito dias,

ca lucarú a presente eonrco;s:l•J, saln> easo de força maiur,
devida n~nte provado pnr:1nte o G•Jverno Imperhl, ouvida a
:.; 'l'riiu 111).> N.·go :i•J,; do Irnporio do Conselho de Estado.
Igualm,:nt'~ eadncar;í a prr:~cnt': conc1:ssão jJOr falta rln
I'UillJli'Í!llúlll l das CI<JllSUias 1.", 2.", 6.", 7.", il.", iiJ." C 21."

v.
A pr:rn de r,a·ltH:irla:ic rla coor,l~ss:io scr:í imposta alminb·
trativarnentn [Hdo Guverno Imperial, S0lll dqwmleneia de
utllra formaiHadc.
Ft:ita a eornpctentc intimnij:ío ~os concessioaarios, o Go·
vel'llO l•npr)rial reassumirá o direito rle coacedcr cst~ linha
a rJUI!Ill julg-ar convenientf', não potlenuo o.> eonces,;io:tarius
rl'r:larnar in1lcmnizaçã1J por qualrJUcr titulo que seja 11 deViii!UO remover os trilho; dentro do prazo de trcs mezcs, cont;nlo da data da intimação, sob pena de eiT•!Ctuar-se a rernor,ão
pelo Ministerio do; N1);.:ocio; da A:~ricultura, Commcr~io c
OI! r a.> PuiJika' ;i cu:; la do; rw~~tll'JS ro:J,:cs:siouario,;.
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Yl.

A' o:,ra,; seriíJ nxceularlac; :í cnsla rio; crlnrc,;sionario.; oa
d" uma ro:npanllia qne po kr:í sr:r ineorporada d"ntro ou
frira do paiz, tendo port':ut ~~m dotnHiio leg-al na capital do
Jmp·~rio, onde St'rilu trat:11Jas c dceirliclns todas a' questões que
Hl ~nsr~itnrpm entre a mrsma cont[Wllhia c o Governo, 011
entre clla c os purticulares.
\"li .

.-\ntns dn

princqH:lr<~lll

os traJ,:dlim

tlr:

t·o:lslnwr:~o

ria

lirt!i;l, 0' I'Oilt:r:ssioaario.' snlnni'Llc•r:J":í apJrrJV:I~àn tln Mini,;lt:rin do' l'\egoeio;; ela Agricultura, C llllllli:rd" c OIJras Puli/ ir'.:l.~:
~ 1." A pl:mta da finita cnm·ns inrlil·nçií::s de sua rlirr('ç:irJ
c ra:nal c o pia ao das c•st:u.:i,c·s dl' partirl:1, t·hegada e intcrlll~
diari;J:;
~ 2." O rk·;r'nlio tlns r::1rrn.;; r. sua< rlitll•'nÇ,os.
S::lll<'mh~r:::o ,1;, appro·f:lf::íll rl1l pLwo, o rdurirlo mini'ir'ri''
po l··r;i tlctr•nninar a conslrur:(ío tlr- lhl\'a' ,.,,tn~:õ::!', qnando
a l!rlllVt'llÍr:Jld I rJo pn!Jii•·() 1)\i:_:ir, () (); I!OIIi'l'"SÍ•Jilal'iO; Sl!I'ÜII
,J!,ri~~:I,Jri,; a ro:Jslruil-as <lelllrrl rlrJ praz" IJI!U lhes fõr mar,.;ld(f.

Yll!
0;; r:omnssiunarÍ•lS Ji:lç;ar~" :·, 1/Jma. Cantara l\!nni!:ip31

tr:rrcuos tl•J sua I'I'IIJII'L•ilêlllr• fllll' ocrnpan:m, o arrenrJa!IWII!O •JUC a llll'Sllla Calll<ll'<l arl1itrar ,. farão aerptisição dos
que forem prPeisos para alwrtnra r' alargamento dt: ruas,
sr:ndo nm falta ti" accurclo tlesapJirovri:tdos nos termos tla JcJll:los

gislaçã~)

vi(;eate.
IX.

I\•JS lugarrs convonirn!t•s 1lo~dgnatlos na planta da linha
havt:r:í os desvios rwccssarios para regularidade c comiuot!itladc tlo ôCrvi~,;o.
::\..

Os r.onrcssionarios cmpl't>>;arão os c·autonoiros c guardas
que forem precisos para limpeza dos carri-l c no eruzamen trJ
das ruas para d:Jr avi;;n tia approxilllação dos carros aos conduetorcs de vcl!iculos c ás pessoas a pú ou a cavallo.

XI.
A tarifa do preço das passagens será org-anizada pelos consegundo as distmcias, mas não pndrrú ser pnsta
<'lll cxocnção senão depois rlc approvada pelo 1\linistcrio ,, -'~
,'\··~'J''Í•J~ da Jgrir:ultun•, Comrucr•·i" c OIJras l'LtlJii•:a<,

~õcssionarios,

F.:XIlCUTI\"0.

1\ll

Em nenhum ra~o porlrr:ío os concef"sionnrins rxigir mais
de HlO réis por pas>ageiro em toda a exlemão da linha.
Da mesma sorte serão organizgdas .1s tahEI1:1s da~ hor~s IIPpartiu:-t dos carros c do numero de viagens, as quacs snr;io
submettidas á approvação do mesmo .Mini>t1~rio IJUC, ainda
depois tlessa approv~1ção, poderá exigir maior numero du
viagens, se a>slm couvia :í commodiúade pul1lir·a.
As tahellus as;;im urg:miz:ulas e apprnva1l~s nuo JHHler;io
ser ai teradas sem asscntilllento do referido Ministcrio.

xn.
Tnrão r.rt1nspnrtn gratnitn ns agentes 1lo Cnrr,•io r 1b Poli,· ia
enlprPgndils pultlicos ifi!H apn·>l'lltf'lll p:1~''L~ dPS
n·.<nc-efivos clwf'es tledarando oue v:io l'lll 'ITYil,o.
:\'o raso de inccndio elll IHO(iriellafl,:s sitn ar! a~ nns nw.~ 1l:1
linl:a ':onecilirla ou em suas ÍlllllJCiliarvf's, turãu tnnilii'lll pas~a.~·,·m 1-\Tatllita os bomiJl'iroo>, iHilJII'l'~adus JIUIJ!i•·o; I' n.'-'<'Hli's
J•Oiit:iut's; sendo po>to á dispo,;ieuu tio Clll:fl· du J'oliria, d,,
Uire~tor do COI'JIO de !Jornl!ciros ou de qu,•m ~nr1.'> vez,!s liwr,
Uiil unTo cspPt.:ialmnntc 1:onstruido pura tra;:.,pur!:JJ' :1tti
duas 1-o:llllas (),~ cxtirwc:Io <le illl'l'llllio.
Ontro,illl, fiearão ü di,posição do (~oyorno Imp,~ri.1llodr•s
o,; meios de transport·~ mt•diantc al:atimento tk ;;o ', da rari:a [Hlf:J coudw:r;ão de trop:.~.

t' qna~·~;,pwr

xnr.
Pnr:1 o a>scntnmcnro dos trilhos 1l sou posterior cnnrerro
licença da Illnw. Can:ara Muniei1 ai: os eoncessio·
nnrios porém, em casos urgnntes, po1ler?ío proct•der nos cnncnrtos indispcnsaveis :í regulnrirlatle do tral'ego partici[ anuo
imrnediatamento á mesma Carnarn.
pl'ilt:ed~r~

XlV.

Os eonccssionnrios não poderão mudt1r o nivclnmento tla:>
rua-; e praens SL'Ill autorizaç~o pl'l\via da Illrna. Ca111ara.
As de:>pet.as ft:ita:; eom n alteração do rcfm·iúo ni;elal!li'llfo
correrão por conrn dos contessionarios. Todas as ouras d1~
arte c ns <JUO respeitem ao nivelamento rlas nws e pr:ll'aF.,
serão executadas em toda a larg-ura d1•sras para evitar pn·t:ipic:ios e incommollos ás pessons qnc pelas mt•suw:; nws ~~
1•rnças transitareu~.

XV.

Os concessionarios pagarão :í Illma. Cam:na as ilf•sJW.zas dt\
ronsr-rvnção do ralçarnento 011 macadamisnmeuto das ruas c
/11'.11.':1', 110 f'~{l:lf.:O I'IIIIIJII'Piil'lldii)O (lf')fl' lrilhiiS f' IJ'.:!Í' :l'i 1'<'11•

.\rToo; llll l'OI•I 11

tinwtros para rad:1 l:ulo rxtt'rior, srntlo tacs tlrspcz:~:; indt·mnizadas mensalmente pelns llll'~IIIOS prPr;os rxigidos t!:1 c111·
pn·za a flllC se rdcre o lh•t:r!'lo 11." fdR:I de 2:1 tli~ Junho

de IRG\J.
XVI.

Tamhcm srr[ío rr,pom;avl'is pl'las dt·sprzns que I'Xigir o
rrstalwlec·imento tio ealçanll'nl.o ou ma,·adarnioanu•nlo d:•s
runs e prar;as, se por qualquer c·irTumsl:tiil:i:t dt·i\ar a c•Jnprezn de f'unccionar, firnndo para p;:S•l fi111 sujc·ito (I Illma.
Can1ara Municipal seu material fi:.. (I e rod:1nl''·
XVII.

Todas as vrzes qur. a Jllma. C:nnara resnlvct' :1 ronstrtiC<_'~tl
ou rl'enustrueção do calçarHc·ntll da.' rn:1s t.: pra•:a,;, t'OIIIJII'<'hrndidas n:llinha eonecLlida, neuhnm t'lllli:lr:t\.'o st·r:i npJII'''o
pelos concessionarios nPrn rl'c:larnatla t)U:tlqllnr indPtl!nrzação
p{'la interrupção do trafr::o. qnl' ft)r iudis[lf'll.'avt!, Sl'lllhl
aJ,im di:'~O ohri~ados a collot·ar u~ trilh11s :í Jll'OI•or•;~u que os
(':tl(':unentus

prog-n~dirr~111.

XVIII.
O Ministcrio dos l'ír,gocios da A~ricnltnr:J, Comllll'l"l'i""
Obn1s l'ulliiea!', IHJ!llcará um c~nQ"enhciro para llscalisar o-;
trabalhos da eo11strue~ão da linha c o Sl'rviro da t•tnpn~~~.
sendo os respectivos veneimcnt(IS tLatlos pelo rt>fcrido 1\li-

nisterio de accôrdo com os eon1:P!'sionarios que entrcgar~o
trirnensalmcntc a importanc:ia eorrespond!•ntc no Thesouru
Nadonal.
XIX.
Torla~ as fJUCstucs que se i'll>!~itarrm rntrr o :\linistrrio t1os
N1:godos da Agric:nl tnra, ConJIIIt~!'I'ÍII c•. f lhr~s 1'11 hlit'as, ~~ os
eom:e,sionarios se;iio dt·eidiúa-; pur arbitramento, oe111 recurso algum.
Cada rima das partes nonH ar:í s1•u arbitro, c o trrceiro, quo
no caso de empate, dPcidiní detinitiv;IIIJenle, será escolhido
por aeeôrrlo tle amlias. l'íiio s1: dandtl o :tl'eôrdo, JHOt:l'dPrse·ha a wrtcio entre dons nom,•s de Cunselheiro de Estado
designado e a da um por uma das partes.

XX.

A eol'l:ccssão durará dezoito annos contarlo' da prPsente
data. Fmdo este prno nnrli,rá para o d':>lllinio da ~lunid
pl\ 'a__ '.1~ to:lc> n •:n~cr':>! fix -,o r- ~1:'. t-· ·21 <:'~r''!:::\, •;t:·· tl '[I r i
+.
l
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r.lll\f'I'S>illnario~ ohri~;am-sn

mais a entr:H

._.~.~

par:~ o~

cnfn•"

flillilk"' 1'1111\ a importanl'ia li<! 1:}():0110.) em tln:1s pr'l\sfat.:iin~.
a prinwira l<t.~·o qun l'<ltll<'<\() o a<sentamento dos trilhos,~~ a

"''.'-':Hnda qrw.rulo a linha f<'•r ailt\rta :.o trafe:;n, ~<mdo liO:OOíl,)
<ill,;tinallos ;'1 <\on;;tl'LH'Ç:Io tln proj,:ctado pnç.\1 ti~, Illu:<tri:<sima
Camara I\ \Hl:OtlO,) para a instrm:1;.~o pnlllka; e a 1:nntrihuir
f.auilwtll i\Olll a quantia :~nnnal dn 7:000.'.:, tl•lS quat·s 5:000.'4
para a in,;tnw1)io vulllira e ::!:000.;, para a,; u!iras munt•
t:ipaes.

O Governo po•lr.r;í m~g-atnr r;stn r.nnre~s:io Pm f!ll:llfJnPr
tn:npo depois do,; 1ll (ll'irudros anno,; t:outados 1L1 pCí\St'lll''
\k~ t:l.

O pr''<.'ll tlo rPs~.1tl' ;:~•r;í fh:l'lo j'Pi' 1lnns :whit.rn~: um nolllt'ado llt•ln Govt:rno <\outro fJ•)ios i'Olli'I'S'ionarin.o;, n,; qn:li'S
tnlllar:in em ctlll>'t•lt•r<H:ão a imp,,rtant·ia das ohras no e,.;tad1'
••m qtw ~~ntin ,._,tiV<'!'I'!i\ (~e111 atlt•ndt•f'l\111 :1'> St!lt rnstu primi·
tivo) t\ a !'I'Ud~t Ji,JttÍtla da empreza no:< I'Ínr.o anuo,; aut,,rinrí':".
~~· "" dnn'i :lriiÍtrn.~ n~n c!t,•g-at'l'lll a at•t•t'irdo tbr:í <'atla llfll
''ett pan•ct•r·, "· '''r:í a qtt,•,:tiin n~,·ol\•i:l:l pela SPet:ão do;; :Xe~o~
c: i os dt' l!Hp!'rio do Cun:<i•llio de E:;tadn.

xxm.
Por falta ,y,~ ~nmprinwntn de qnalrpwr 1!:1~ rbnsnlas <lf'Sia.
('Otli:I'>'S:in a '111<' nii•> t.t•nlia ,;ido itllpn,.;ta a P''lta d1•. catlut·itladt~
pndpr;\ u t:ov••rtw iiupúr tnultas ali~ ;j:()t)O.;, 1:111\fornw a gra·
vid:tt!t~

do r:t-.:.u.

Tratand".''' tlr f.dtn tle exccnrãn <ln nhras pn·Yis!a~ na~
nH•Stll:'-" t·l:ut>'llin:-: nu dt) m:í ,)\:t:,ur;~o dt>lla-;, pndt•r:'t o Governo, af.-.111 <!a iltlpn>iç·iio tla mnll:t, n;ant!ar f:IZI)!' as ditao>
<JIJl>:L; pur rnttl:l tlns t'O!ll:essíonaril''.
11

xxrv.
Sf'r:ío

appli:·avd~

:·, romp:1nhi:1 ott 'oriNl:t<Jt)

nii'a·la pt•fo-; r·otll'<'s-;inn;trios as ,•,tipui:H:iíes
flrt~;;PJlt,·s 1:!:1 ;p;ula:.:.

qn~'

fúr

or~:~

t~xpn•s>;t.-;

ua:>

l'al;wio <lo Hin tl~: J:~nriro rm H 1]1~ ~!:1r~o 1Jp !Si't.-]ncé
l•'fTtutud,•s I{ (I Cr}slrt Jlr'l'~·il·n .hnuor _

ACTOS IJO l'liJlEB

Concede á Companhia I,oromotora !lntoriz:~~·ão p:•ra prolon~ar
'cus lt'ilhns para transporte th' cargas c pa.;s.t~·eiros em di~
vt·rsas rnas desta citl:uk, f' hcnt assin: para transportar pas~
~a;!eiros 11as linha, IJIIC j:i po~sur·.

AtlPndrntlo :~o qnc Mt' n:qnt•rrn a Compnnhia Locomotora, llt•i por lir,m Conct·dn-llie antot·iz:tt:Jn, por
Yinle nnno~, para prolong-at· ~~·us trilhos jl:lra lr:ln,;)Hlrlc <le rat·gas 1: passagt•irm Ctll divt•t·sas rn:1s t!e.sla
t'.ithdr, e IJI'lll assi111 p:1ra t t·attsporlar p:1~sageiros nas
hnltas que _j[t possue, tle ronforlltitladn rnm :ts clnusnlns
que eomt~stc baixam, assio:n:11ias por .los(~ FC"rnantles da
Costa Pereira .lunir•r, do Mt•H Const~llto. i\lini:;lro c St·nctar·io tlfl Eslatln dos Nt•goeios da A:.~Tit·ullnra, Cotnmercio c Obras l'uhlir:1s, qtH' as-;im o ll'ttlta t•nkndido
~~faça executar. Palaeio <lo Hio tle J:1nt~iro em qna torw
de .M:m:o Lle mil nitoct•ntn>. srtcnln c quatro, quinquagesimo lC"reeiro da Indcp<'lldeltt'ia e Llo lmperio.
Com a rubrien tle Sua Mag-cstatlc o Imperatlor.

J o.~,:

F~nwnrlcs

tla

Co~tul'erci/'(t

.Junior.

(;J:uasnlas a ttuc st• rcl't•a•(• o J)N•r·cto n." :;:; 70
dt•sta data.

I.

O Gnv<Tno lmprrinl ronrt·th• :·t Compnnltia Locomotora
<llllorizar;ão fiara prolont:::tr ~l'ns trilho~, dp ronl'ormidadt~ com o 1kncto 11." 'tli\l~ tle :m de Ft·Yt'rt·iro dt• 1gj 1,
d:1 rua Thcophilo Ottoni. pt~la da Urnguayana :'1 do Hosario, c J>Ot' essa até o mar. entr:nH!o pt~la rua Primeiro
de 1\lar~·o, I>raça fl. Pedro 11, lado 11{1 hotel dr• Franct• at(~
encontrar os trilho~ qut• j;\ <'\istcm l!a do ~lt-rcado. e tla
meneionatla rua Thcuphilo Ottoni, pl'la Primeiro dt~
Mart;o, alé cnronlrar a linha j;'1 tle~cripla, nn esquina da
rua do H.osa 1 i o.
As nws de S. Pctlro. Gcnrral Camara, Alfnntlrga o
Hospicio serão percorridas súmente Jl!'los earro~ de rarga
da companhia nos trilhos qnn assrnlarcm os ronc<:ssioll:lrios Dt·. Luiz nantleira Ül' UOIIYt'a o Carlos Flcui~~. lia
''"ttf,rttlid:tdt· tios llt•t't'l'io'; n.'' :;:;tií e :;:ili{i desl:t d:~ta.

E:\LLUTII

n.

llutro~im o l:oYerno lmpct·ial concede auloriz:1çiin :·t
I'Oillpanltia Locomotora para Lr:tllsporlar p;~s~ag·ciros nas
linhas qu1~ já possue, c nas que ora lhe são concctlitlas,
exccptuada a rua da l'rinccza dos Cajueiros, tkando a
,·oncessionat·ia obrigada a fazPt' os w•cessarios dt•svios.
t) del-t'tHlo St)I!S carros ~Hhit' c dcs1~Ct' pela~ ruas intlieada:;
JWia I lima. C;1mara l'tlunieipal.
.Esta concessão ,-ig·orará, sem prejuizo de direito d,•.
terceiro, com <ruem :1 companhia tlr'verú cntend,~r-sc.

ll.

A linha serú ,r_;·pralmcnlt~ .~iw.;·,·ta rom o-; tll'wios lll'l'C"s;Jrios para o r:nli:amcnto dns rarro~ nos lugare.-; qtw o
1\linistPrio tla Agrieni!Hra, C·Jmmcr,~io c Obras l'ublieils
marcat·, de acel\rdo I'OIIl a eompanliia.
N:1s pra1::1s c ruas d1J ll metro.~ ou mais de la1·gura
tl ispou i rei poder;i a linh:~ St~t· tlu pia, sal vo se nns mesma,;
praças c ruas p:1:;sarcm linhas ue on!ra r•Jnpreza.
I li.

Em nenhum caso n eo1npanliia podt•r:í eohr;lr mai~-de
100 rt'·is por pa~sa.~·eiro em roda a r•:densão de cad:1 uma
dn su:1s linhas. conforme o piano tJUC fur :1pprovado pot·
Portaria do l\Iini~terio <la Agrieultnra, Ct)l111!11'reio e
Obras l'niJiil'as, e de acrôi'IJo, qnanlo {IS carg·as, eom a
dispo.~i,:ão contida na clausula Hi.' tias f( !li~ baixaram
com o ])c<Teto Jt.'' rtfi!lS dt\ 2B lt• Fert'rPiro de l~il.
Fica t•utcmlido qn<', sem qnt• o rderido plano e a~
tabcllas dn frotes tcttliam ~ido apprO\'<Jdos, não poderão
as iut!ieadas linhas funceionar nos termos tla autorização r•xprc~s:1 na l." das presentes clansu!ns.

IV.
T:1n!o n :lllt.orização JXll'a transportn de car;.:·as m~
noras rnas em qnr se pennil.lc á companhin rslcnt!Pr
s!'us trilhos, romo dP pas~ageiro~ nessas ruas e nas em
que jú funecionam os seus earro;; de earga, durarú pot·
20 annos, sem priYilco:io.
Findo este pr~zo, reverterá para o rlominio da Mnnicip;~lidadc, sr,m inrlcmnizar:;ão algum:1 c em hom estado,
todo o matrrial fixo r rod:111lc rla eompnnhia IJlW não
consistir nos rarros de earga, trillws e auimac~ d:J~
linha~ •'[11<' a IIWStlla companhi:~ .i:·l possue c I'Olll 1p1c fa?

l!lli

At:TOS DO l'úllER

:t!'lualmcnte o ~enic:o de trani;porle: vigorando com
rclacão a este malC'rial () I[UC uispüc o Decreto n.• MiU8
tle 29 de Fevereiro de 1871.

Y.
A compaultia obrig:t-,·~~ a entrar p.1r.1 o;.; cofres puJ1lieos com a Íll1ll01'lanria dn 200:o:JO.:.OOO, .~r·ntlo a metade nm nwz tlt~pui;; :la ,·oucc·~são 1: o rr•stanle logo que o,;
rarro~ para passa.o:eiro-; i'tiiii:<'ÍOIH'Ill l'lll todas as linha~.
DestP donatiYo scr:io :q1pliratlos 120:0()0.\000 :'ts ohr:~s
•lo projectarlo Paço l\luuicipal e (){):OOlJ.:.OOO ao scrvit~o
da instrur:c:ilo pnhlica.
Contribuirá untrosim a companhia com a rpwntia de
(i:OOO.;,OOO annualmr·ntr-, dur:tnle toJo o lt~mp~l tla t:out't~s~fio : sr•11do !1: OO!hWlO pa r:t a i 11 strucr)u publica c
2:000,)000 para :.ts obras munit:ipae;;.

..
O

Yl.

Sl'I~Yit;o de transpu1·t•~ 'de ,·arg·:t~ t' pas>ageiros em
1olla::. as linhas 1la eomp:ud1ia tleVI'I'it tornar·-se I'IJ'erliH>
•lcutro uo prazo dt• st~i~ nwzt·~ t'untadu-; desta tlata.

Yll.

Alt'·m tios caso~' tll't:!arado~ llltS Ü!'cretos anlet·ion·.~
a esta companhia darú ln~!al' ú pena t.le ~;Hlu
citlade a inoliscnaiH:ia tle qnalrJIIC'I' d:.ts pn·seules clausulas.
Ylll.
rr~lativos

O GoYemo Jtotlerú ill!pôr até 2(JQ.c,QOO Lle multa nos
f'asos previstos na clausula 1'1." das que IJaixar·arn com o
Der:reto n." l~tiUH tle 20 de FcYereiro tle 1871, c de
uOO;~OOO a !'i:000.\000 nos onlros casos para os •1uaesnão

se tenha estahelerido a pt•na de l'atlucitlatlt•.

IX.
}'icam em inkiro "igor as tlisposiçõcs tios ller:rl'tos
anteriores relativos ,·, cmnp:1nhia que não fon•mrontrarias ao que nas presentes cl:tUsulas se estatuc.
Palaeio do Hio de Janeiro em H ele lllarro Llc 1S7lJ:.José Fanandcs da Costa l'crcim Junior.

·
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DECllETO

~.

:i:>71-

IJE

·H

DE ~L\R(;O DE

W7í.

t.:onccdc a llyg-ino Corr!·a llnr:1o, ou :i companhia que cllu orgaJiizar, faculdadr para lavrar udua,; dt) can:1o tle pt•tlra e onlro''
JJtiucr:ws existentes 110 tcrrilorio siluatlo l'nln• a~ pontas tlus
rios S:tnl:t ~Iaria e Ja~uar:lo, na l'ruYineia Llc S. l'etlru, sulJ Yarias eondif;ücs.

Altrntlrndo ao que Me l'ütfliC!'Cll II~'.!:\"ÍllO Corr!·a nnrão, lld por Jwm Coll(:edt•r-lile. ou ú companhia qut• clltJ
oq~anizar, dentro ou fúra do Impcrio, Lll'nldatle para
laYrar :1s minas de e:lrv:\o dt• pctlr:1. l't•tTo e ontru' wincr:tes exisl.cnlt':; 110 lt.'!Tilo:-iu ~itua:lo r•ntre as pttnt:l~
dos rios Santa 1\iaria ~~ Ja~·u:1r:io, na l'roYinri:J de S.l't'tlro, sob as COlltlitJit'S qut~ com e~tt• ltai ~alll ;:Jssig·u:Hh~
por Josú Fcnl:mt!es tia Co~l:1 Pereira Junior, do l\len
Conselho. l\Iinistro e St>crt:tario tlc E,;tatlo tio,; Ncgocius
da A!lrit.:ultura, Comtllt'l'CLO e Oltras l'ubliras, qun assim
n leull::t entendido e fac·.:1 c'l:t'Cular. P:Jiacio do Hio t!e
Janeiro em quatorze cle.l\lan;o de mil oilocento,; ~~~tl'nta
c quatro. tJUilltJUagc~imo terceiro tla Intlt•jJt'lldcmia e
tio lllljlt'l'io.
Com a rubrica de Sua

Magc~latlc

o Impcrallor.

José Fernandes da Coslrt Pereira Junior.
Clausulas a

lJUC

se reft·~·e o Ut~cl'cto n." Gõ71
desta data.
I.

E' conCtldirla a IIygino Corrêa Durão, ou á cornp;mhia fJIItl
clle organizar t.lcniru ou fóra do Irnperio, a lavr;~ tle minas
dn t:arvão de pedra, dP ferro e outro:; lllinPra,·~ I'Xistt'lllt·~ lltl
!i)rritorio, IJIW t.lenJt·ra tlntre as pontns dtJ~ rio,; Sant;t Maria e
Ja:!;uarão, na l'rovineia de S. Pedro do Hio Grancle do Sul, parallt'ln á linha t.la estrada de ferro prujet:ta,ta t.la eiti;Jtlt: tln
Hio Grande á de AlegTnte, e comprPhtmliit.lo ua zona t.le cinco
JegU<lS de cat.la lado d:l mesma e~tr:Jt.l:l.
1I.

J)pntro do prazo c1r tr"s annos tl:l prescntr tlata. " l'tlllt't''"
aprl''t.m tar:í ~tl ~~in istt•rio t1:1 AgTit:nltnra, Cnnlllll'l'rill
e Ul.Jras l'uiJiit•et,;, pl:•ut<t~ lt-'Pt':,!l'<IPhit'a lT':cdn;~i,·:~ ,(," tnn:llt•:-

~ionarin

I!JR
minerac~ que no tcrritorin acima dcseriJltn qnizrr lavrar,
com prrfis fJli') dcmonstrPrn, qnnnto pnssiv<>l fllf', a snpPI'JHJ·
si{'ão das cama das do terreno minera I, e remr-tt1~rü jun t·tnum te
lllllnstras do' mineraPs e da t·)rra das difT,~rPnlBs l::tmatllls.
A incxecurão desta clausula far~ caducar· iz,so facto a eon!'Cssiio.
III.

Drscripto r rlrfinillo o tPrrÍttli'Ífl minrr:ll pcln r,·,rma acima
dl1t~lnr<llla o GIJVt'l'll" t:OJH:t>dNÚ <~o t:mprPzario tantas data,;
mirwrat~s tle !itlü.OiO metrtJs IJil:l!\rntlos (l'J.l. 7ii0 ltl''l(ê:IS !Jil:t·
tlrarh;) quant:~s l'on·m ns part·.tdlas dt) HO:OOO.)OO!I IJUP o
lllCSIIIO t111lprrzarin prov:~r, dPntro do ]lraw dt•>la t:ont:Pss<in,

1111~>

pfTeetivnrnPnle tt•m Plll{li'P~ado nos traiJalltos da lavnt,
até ao JIJax.imo de 200 LI atas.

IV.
O !'OnCPS<ionario não pot!Pra ndnPrar os tr•rrr.nos qnr lho
1:oneeditlos CIIHIIlallto 11~0 lt'1r lilt]ditlu e tlctnan:ailu :i sua
eusta o territorio a 'l'H~ tiver tlirPito, c a medição L' tlt'ntnr''a~ão não fôr vr,rilit:;~da por pron,,;ioBal lltHnt•ado IH'Iu Go:
verno, t:ornmtlo pnn'nr a 111'-'IH'Za por l'onta do nwsmo l:un·
ecssionario, no qual liea mare:tdo n prazo tlt~ trPs r.nnos, t'~lll·
titdos da rlat·1 da apn·sl'ntaç~u 1bs plantas de que trata a
clausula 2.", para conelu~iiu dt>stc serviro.
~ão

v.
Se os trahnllios !la minf'rnç?ín forrm interrompidos, por
mais rle :10 dias, o Govl'rno tix:tr:í prazo <lO t:nnens.,itmario
JIHra que remova ns cau>'a~ IJU'' tt•JIItam determinadn a inlt•rrupçãu; cadueando a eunens,fto, se dentro do Jlrazo fixado
niin f!]<:lllllC!'a rem os t r a !Ja lhos.
St} pon':11i. a interrupção r::o;•:etll'r o prazo rlc trcs mczes,
será !leclaratla a eadneiàade da mesma t•oueessãu.

YI.
Os terrenos dcvoluto;;, comprrhendinos no ll'rrit•)rin r.,rolhido pnlo conel'ssiouario para miw:r;ll', sr-r-lltn-hão venLiitlus
por preço nunea superior a urn n•al o lltetro quadrado.
Quanto aos Jlossuido', o conccssionario procurarü adquiri l-os pelos meios n seu nlenner, f', c~g-otarlo:; todos us recursos
amigavci:;, seriio dcsapvropriatJo; ua fúnna Lia lei.

VII.
A dc,n pproprin•.:iio ;,rr:í I'PIJllPriLl:JilO Govrrno ImpPria I pt'lo
meios
indb·

r·on•~.,,~;j,Hwrio, qu•~ prnvar;i t.:r •·rnpreg-atlo tlt~ilaltle O>
JIN:"~'ario' parr~o!Jt•:I-•JS parti•:ulnrm1:ntc e ~cr ella
\"'flqyl') ;JIJ ci'I'VI':''J 1):. la\ f'l a 'lil'' '" priJ[Jll(' .
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E\ECt:TIYll,

I !1!1

poço.~, qtw pelo r'i:nrnn n que o l~ovr~rno mandar fazrr, :í
t·nsta do eonet'Ssio·Ja rio, r,.,.onhceer-sc IJUC niiu vodem ser
l·unstrui1lns lllll ou1 r os f'Olltn<.
As drspnzas da dnsappropriaç1ío cormr1ío por ~~onta1lo con(' t~ ~.'i 1, na r io .
Esta dnnsui:J lira d~'pn!Hlrnte •la approva..:~n do l'rHler L•~
gi.~I:Jtivo.

vrrr.
E' pcrmitfi:lo ao l~llrtl'n'si•IJJ:lrin, tlPntro tlo prazn 1la cnnces>ãn, eonstruir Slllll privili-g-io '' S''''' qu:ilqnnr onns por
part1• do Estarlo, p;:qullJWs Pstr:~tlns tlt• l'•·rr·u, 011 ra111:11:s, p<~ra
li~ ar os estahelt:I:Ítftt:rtttiS de mineral'iío ;i ,.,tratla tln fi'I'J'O
prt~jl'etatla entre as mnn1·innatl:1s d•l:lll,•s llu Hio (;rantlr: e
do Aleg-rl'tl), e um ranwl 11:1s prnx.illliJadt•s da primdra tl11s
lllf'"III<IS dd:11lrs, qun se tlirijn tla rdt•ri·la estr:tda ú lwt•ra
do Hio Grautle; tlPVI'IIIIo st•r approratlo ..; os planos das obras
I••· lo GOVI'I'Illl n sujnitos os dito,: l'<llli<II'S ;i,; tli:.:pl•~;iÇÕI'S tln llt~
aptu 11." l!J:W de 2!i de Abril dn l~:i7 n nutras IJIII~ fnrt:lll
jll'lll'üÍtll'ltlas rel~ttV:IIIICnte ;i polida e segurança lias cstral.!Js de Ierru.

IX.
Dnrnnto o prnzo tln 20 anuos, cont~~lo <lo 1lia em qnc a 1'1'·
f,•rida estrada f'(ll' aiJt~rla ao trafeg-o. us prudncto,: d:J,; rninas,
ll1: qu•J trata a presente rnne"'"iio, ·11ão pagarão dt: transporte
na nu•srna Pstrarla 111ais dt• 21) r~. por tonelada dnl.lt'O kilogra lllllJas por kilonwtro. ou menos 20 "/., tl;IS tarifas g;:r;u~s,
lkando <1'1 Govt)l'IIO o direito lle preferir IJLLaliJUer de,t~s
u uxilius <o euneessiunuriu.

X.
Durante o prazo da coneessão o Guvnrno não roncedcr~ a
qnalqtwr nutra [ll~s,:na fantldadc para laVl'<lf carvão, fprro ott
untro miJwral, nos tetTt'WJS qnn s1• rontprulli'Lllll\l'l'lll uas
datas a ljlll' Si) rl'fr:rc a t't!ltdit;ão ;l.", >alvo Sl) no lint d1~ qnatro
a nuns, t'ont:11los do dia da inaugnra~,·iio da lllt~IJt:ion:llla e;:tratla dtJ fll!'ro, o eonr;essionario não tivt•r apnli1:atlu ú eJH!Jlela de mineração ~;apitai supet iur a 2.UOO:Ooo.;.ouu.

xr.
O concession3rio fie~ obrig-n1lo:
L" A pagar auntwlmente ti rs. por ltrnça qn1drada (
nwtr11~ qnad r:tdus) tl1\ tt:rrnno 111 iut·r:il, na [I.Jl' 111;t th q 111~
•li~põt: o 11." I, \í L" tio art. :l;J da L ·in." 1:;o7 d1: :!fi d1: :-;, ..
ten11Jro de !l;ti7, e a l'ntrar todos n~ annu,: para n Tlie~unro
Naeional eom a Cfllantia eorresponllente a~"/., d11 l'rudw·w
tia minerac;,:io;
2." A fornetPr os mineracs dll qnc r·an·•:l'r ;1 ;l•lmini,;tr:tc)n
pnldil'<t, 10 "/. '"'''.:"' 1!11 Jll'l''.'" I"'" 'iil" "' <iil"· ntitll'l':t•"'

"·%

l'oll'l'lll l'ntlllo~ no mrn·:ulo da dtlailL' d:l 1\io t:ranllí•, na
Ol'(:a,;j;jo Llo forneeÍilll'IllO ;
:L" A sujdt:u·.o;e ~\s in~trncçõo;c: n rr~gnlanwntos qun rnn•m
<'\lll'didos para a pnlil'ia d:1s nlinas;
·.'~." A l'lHlWlliH' Sl\llH•stralnwntP 1111 GovPrno !!llpPrial, por
int.nrmrdiol •In l'n;siolomtl~ d:l l'rovin1·ia, lllll I'Piatorir• l:ir''ilinsta:wiarJq Iins trall:ilhos 1:nl "'''ellr.ii·•. nnj:\ etlnelnido.;
'' do l'l:snllatlo qne nl1tivrr da rnirH·r:H::Io;
Al1\:n 1lo'Sli'S rnl:llnrio,; li ohri~:1do a prt•s:ar f!ll:lrsqnrr Psdaro•o,.illll'ntns qm• lltn i'ilfl'lllo'\i::ioloJ·' fl<'lo llli:Stll'll'r<':'ÍolPnt<•.
A innhS<)I'V:lll<:ia lln ()111' [io·a dis1 lhlll noos ~~ L" I\ ':2." da

Jll'o'>Pntc dansula ser:'t punida co1111 :,; P"11:1s LI<' dintinui1:~o
do pra7.ol <la 1:un1:es:<iiu por lllll, <ln!IS Oll tro•,; annns, a arllit.rio do G·lVcrno, n paéinnti'Tltl• do doliru da qmmti:1 íleviol:~,
e 1:nnt a da 1::uluddail,; da mrs11w enn"I'S~iio •la•la a rr:inl·.i,J,;twia, o qnn tamh<>rn SL•r:'t appli•:av,.f :í inoi~Servaneia do
q 111' se cst:1 l111: no i; :3. o
.'>f"s •mtr<h <'::s '"o GtW<'rllil porll'r;Í i!npl•r mnltas tle ('1'111
a q:IÍ!lill'fll"s 111il ro'·i>.
ii." A l't'lltl'l.t,.r :111 1;,wPrno1 :tlllll:'tl'.1:' do• r:nrYiin 111' l'tllla
Ü111~ í':JIIl:tda íjiW fr'1r do•sr'lltodlldo> o• d:ts dil'l'l':'as qnalidado·s
'Jtll' ]'IISS:lill S''l' l'llO'íl:ltl'adas 11:1 lilo'Siil:l 1':1111:!1):1, 0: [:illl)ll:lll
qu;t,•.-:quer fo:;::l'i..: l!lll: do•,;,·oiJrir o:ru sna.; <:\p:or:u;(11·;;.
\li.

O G<lVI'rno manllnr;í, SPtnpt·:· 'ílll' jni:!:H' l'nnv•·nitml.•', ~:·w
minar n,; trah:lih"' .la 1nino•ra\·:\" .t,, ')li'' so• trata," inspp•·donar o llltJdo pur que• s~o cntupriol:ts as l'!ausulas dL•,ta
cunee~s:~10.

O l'íl!ll'í':'Odrmario Sí)l ú ol•ri~!ado a pr.'stnr aos E:n~1~nhr•iros
fon:m notllt::Hl<o,; !':11':1 t!IJIII;Ill: fitn, t >r(n,: os Pselan•o:illl•:ntos de qtw •·ar;•:·o:rnlll 11o1 dl'"'illpo:llhll d1• sua l'o)lllllli·"iin;
!J,;in ~s::i111 a i'l'!tllotnear-ll!t'S o in:;re:•.su em tutlas as olli<:inns
e !Ligare~ 1k tral;allio.

1pll'

~\!li.

Srrn prrmi;;s:ín rlo r.·>V!'l'll'l Itii'l l'Í.11 niin pno]pr;í o ron,'r;;~illll:trio iJlvidir a:-:; dc\L;1~ !llin:·;·;t ·~ 11111' ll~~·. ftll't'ill I'IITll'í·did:l~:
0

t~ JHI[' ~(1:1 lllllr'lt) ~l'liS ht•rdt·il'l1..; '-';it) oi1f"i!!:HJ11~; :1 f~\t'{j\ltaf t'igorn~:llllt'llll~ e~fa t:lauc;nla, StJh Jl•-·na d:· perda dtt c~uiH'c.:-::-:ãt•.

XI\·.
A r:nn1•rs<ín •lnrar:'t po•lo
1!.1 ('l'!'Sí'll to) ,:a 1.1 .

p!':IZ:l

ill' •·innornta ~nnns, rontatlo

.. Fi1'nn} rr·c~bn~loo;, •lrntr<> olo1 Jl<'I'Íilll'!rn ,J,.sniptn na rbnslilil I· , ":' íltl'l'l:lls dl' fl'l'l'í'Íi'o:s '!111' ,:o• lilll"ll'o'lll lt:lloilil:td"'
1 11
[li :111\1' 1'1 I l t't ' .. ; t'( li) !"I'" .'~i'ít •....: f) I I (; 11"1' l •)' :J IJ f:!!: ll'l. j ;1 j ,
.

Aos qtte nlt; rsl~ tia la !irerem d,•s,~ohrrto minas no rrft•ri,f,)
prrinwtro e dentro do )Jrazo de tres IIWZP~ l't!Jirt•sentarP!ll
prov~ndo que fiwram de~pr.za~ com a explornção df'llas, "
eonr-ossionario indemuizará não st) das mesmas despoas, ruas
tamhem <la tlescoherta.
O valor da indmnnizaccro, no caso do roncPssionario nã1)
dH~g-ar a accfmlo eom o uescohridor, ser:í lixado por arhilro~.
nonirando rada uma (]a~ partes intf•rrssadas o seu. llt't'itlid
o Mini,tr!rio (la AgTit•nlturn, si os ;Hhilrns n~o t·nrr•'lll'·
darem.

XVI.
As duvidas ou rontrsta{'õ,~s qnn sr f.UsritarPm cnlrt' o (;n.
VPrno ('o t·mrt·essiorwrio ~·obre a int•~l!ignnl'ia das prt•sent··~
t•lausu las srrão dnrid itias por ur!Jilro~, JJO!lll'a n<!o t•adn nm o
St'.u, n sendo o terceiro nomc:do por acc•)rdo de ~tuba~ lts
v~

rtcs.

C:~so

nã() hajn nct·ôrt!l) par:t n nnmraç?io do tflrcriro arhitro,
o Governo aprt•sr•!ltar:i llllt r o rnners~i HHtrio ontro 1101111' ti ..
Ju~ssoas nc.ou!tNitlartii'Hlt! ']twlitkadas, ~~ :1 sork d••tidirá
•·utro eliPs.

XVII
Nn casod,\ '''!' f'slr'.~n[.('cira :1 l't>tnpanhia fJll•' o rnnrrs>i,)·
11ario organizar, l1~r:'t dia no Jlrnilnmrepn·~rntantr• rnnni,J,,
li•· torlns ()S pollerrs para tratilr tlii'PrtamPnl.·~ com o Govrruo
, . parl.it·ul:~n's; fit•ando f'!l!Pndido qnr lJll:lt'''lllf'f duvitlns ,.
I'Ollti•S[:l(.'Õ,•g (jlll\ SllSI'!t:JI'I'lll·SI' j•ll!.rl' il l'lll(li'I'Za t• O lllt'Sitld
i:nvf'ruo, ou rntrn Psta P. os rnrtit'nl~r,•.s srr:Jo Julgarias ""
llrazil, ll<t eonformitlarlc das I1\ÍS P regnl:1111rnto.~ do p:tiz.

XVIII.
O ronr·r•sintwri•1

d··~i>tr

tlr

~•'llS

dirdtns :í

ronstrlli'C~O

r

I'S!f:llla tl1~ ft:rro 11.1 JliPSill:l tJil'l~l'~:\o, I'00('1'tl11h
por nl'tfls 1l:t A~sf'mltlt'•:J I.~g-islativa il:t rcfPrida Provin1·i1,
fl:ttstlos de 4· tle Maio ele 1Ril ~~ :10 tle OntuiJro 1le 1872. e
~nntracln com a l'n·~itlellcitl !la nwsrna l'I'ovirH'it tlt> f t tle
Ago~to de 1Hil.
f:HSIPÍO

da

XIX.
drstas cl:msnlns reiH!i1·as ao ronrr~
n.pplicavris :í sodcdad1• ou rompanltia qnc t>lh~
nrganizar ou a <JUPlll trausftn'ir os direitos que lhe t·ompntem, em virtude da presente ~oncessão.
..I'alarb do Hi l 1lc Jnneiro em f 4 de Março â" t 87í ...... Josri
Fcnnmrlrs tln em· f,, T't'l'fÚ'([ Juninr.
·
··
·
Totl:l3 3S

di~po~ições

~ion~rio ~ào

1·,\HlT

n.

:'G

.\ t: ro-;

lltl t•onu:

DECnETO N. rm12- nR 21 nE

n~Anço

nE

oJSj~.

Augmcn!a o ordenado dos Carcereiros das eadêas das ProYinciag
tlo lmperin.

Usando t.la autorização concetl illa no paragTnpho uni co,
numero dous, tio artigo t.ei'CI'iro da Lei llttmero dous
mil trezentos quarnntn ~~oi lo de vinte c cinco de Agosto
:lo ntmo pns~atlo: Hei por lJCm que os Carcereiros tbs
Cadêns das Províncias do lmperio pPl'Cl'uam tl'orn em
:lianle o ordenado anmwl lixado 11a tahclla que com
l'sle baixa, assignarla Jlelo Dr. l\Ianol'i An toniu lluarlt~
:lc Azevedo, do 1\leu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da .lustir;a, que as~im o tenha entendido e faca cxPcutar. Palacio tlo Hio de Janeiro
em vinte o uin de 1\lnrco de mil oitocentos setenta P
quatro, quinquagcsimo ··tert:t•iro da IntlepPntlcncia e do
lmpcrio.
Com a rubrir:1 tlc Sua l'lbgestade o l111perador.

llfanorl Antonio Dll(ll'fc de Azevedo.

Tabella dos ordcnatlos dos Cat•ccrciros das eatlêa"' elas
Pro"Vineias •lo lmperio, a que se t•cfcre o Dct>l'l•to dcst:.
data.

PllOVINCIAS., ..

CADÍ:A>.

0!\DE:'\.\IJOS,

I

Capital ....•..........•.........
Penedo .....••..................
Porto Calvo, Pnsso, Porto de Pedras, Assembléa e Anad ia ......... .
(
Alagôas, S. Miguel, Pilar, Atalaia,
Imperatriz, Muricy, Palmeira dos
Indios, Traipú, Paulo Afl'onsoe PãJ
de Assucar .............•.....•.•.
Santa Luzia do Norte, Corurip1.1 e
Quebrangulo .......••...•....••..

I

I

6008000
300;>000
2!10;')001)

180~000
120~000

:!o:;

EXECUTI\U.

!'HO\'~~~IA~-~

~~, O;; fH~N A·

cAnihs.

DOS.

Canit·1J .........•.............•..

(
I

I

T••lfti .......•...... ~ ...... · · .. .

600,)000
21lO,>OOO

.Maués c Barcellos .............. .

f.80~'0JO

C .
~Cal't'Pl'eiro ............ .
,apl 1a 1· ) Ajndanlt• ............. .
s~nto Am'II'O (' C:~t:htl!•ir~' .... ' ..
Valen0~. Lcnçú.•:i c Nn:m~th .... .
C:lravclla,;, C:llnantü, Feira c Ma-

G•JOmnn

rag·ngipr........... . . . . . . ....... .

Ahr.1JIIt''i, Al:t.,:oinlw~, Callli;do.
C·wtd~··. Inlwmhupt•, l'ilão J\rcatln,
llin dn Conta~. Santa fzal'"'· T.qlCro:í.
Villa Nova da 1\ainlla n Barra do 1\io
Grande................ . .. · .. ·
1
Ahlwdia, All'o!Jaç:,, !!:irra do Bio
/ iln Conta;, Btrcclio<, !Hnl'Jilfl',Con\ de, C~pim Gross•1, C.trinlwnlw, Clli. rruc-C:Jiítllt', Cayr ú, C~mpn L1rg-n.
CanaviJiras, S. Franeisw, Gorcn11 af,o, Io:H1dro, Ja~narip1•, liapari··a,
lt;1picnni , Jat:oiJina , .Je,fi!J'riçú ,
lllwo<, Mai.:llllliJU', ~Iun te Alto, l\Iontn SaJtto, ~.Iaralrú, 1\l;tl'at·ú,;, Mnnt"
Af<').'Te, Jl.lipelJ:t, o:ivnlliJl, l'urrllt a-

I

~~;io,

Purto St•::n r o, l'om La I,

St~nto

/rOO.)OIHI
:JfiO~OOO
:JOO;;ooo

2ífi.)OOO

Jso::ooo

Sé,

1 Sa!tf;l Cru7., S tll t:1 1\ itn, Tapt•r;~, Til·
1
\ '';lllll, Un~f,ü, Vid 'l'i~, Vi;,nsD, VJI;a
\ t'flk l) ~(ilJI'I'. . .. , . . . . , . , , . , , . , ,
'

~

r:apiinl. ........................ 1
Ar~1' a•y, ll'<Í, S"hral, lltturitr',
Cra'o e Ipü .................... .
Quixnra ntol·i 111. (;, anja, I nlw mnnê,
.\t·ar:ti'Ü, Taml,nril, A<JIIÍiil'-, r;,,.,;,.
vr•l, S. ll.~ruardn, Santa Cruz, Vi·'' sa,
l;r.rperalriz, lllara,t;~ll:Jjll' n Jardim ..
Sal:n·irn, C:tnilld•', l':tr:u,urú, l'ernirn, lii:tdrtJ dt>. ~an;.;u•·, Lavra.,~ S.
~f-11 lw us. . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... .
I
S ~ur•·, Tr<thir ,., SillJI<', )l>·t·f'i.11l,t

I

GUO.qJtl(}
:J()Ih0il'l

:;!jJHIOI}
f.'~lbfl()fl

I :.::o.~nn·J

Capital. ....................•...
S. Matheus .................... .
ftaperuirim, Barra 1le S. Matheus
Cach~e.iro, ll<'ll'.'ventP, Gnarapary.
S~nta Lt uz, Nova ,\lmeul:t, St~rra,
e Vtanna ..•......................
Linhares e Espírito Santo ....... .

600~001)

Capital .•.......................
Mda Pontr, Bomftm. Santa Luzia.

600)001)

f

l

300t)001J
~ftO)IJUO

fl\0.';001)
1201SOIJO

~:~~;11~~: ~'~!~~~~· ~'~·~·tt: ~~~'!'e ria~~- f.l~~~:

Jarag-ná, S:ntta Cr11z, C:tvall'antr,
Narividatle, :\rT~ia~. Vi.lla Formosa
d<t fmperatnz I' S. 1Jon11ngos ....•..
Corumbá, Pilar, Trahiras, Con·
'
cci\ão, S. Jo~~·~ e Flt)res ........... .

I

Capital. 'C:!renreiro ............ .
I Ajudantt' ............. .

~f~~i~~.; ~~: v·i~ ;, ;,~i. "ri,:l:j;,·l: l~a ;.;,j i,~.;

liOO,)OOil
300,)001)
31i0,)UOO
3006UUO

Itapicurú-mirirn, Tury-a~sü, Gni\ marães, Pastos Bons, Cotló, .S. José
tlo:; Matões n Mir;ulor ............. .
llo:.:arin, Ieatú, Yarg<~lll (;rande,
Tu to va. Chapada, S. llunto, Alto M'~a
rim, • Pa>>agern Fralll'a, Cururupú,
Uarrririnhas, S. B<•rnanlo, Coroat:í,
Picos, S. Vicento Fcrmr, Santa Thereza :la Irnprratriz I' S. Frandseo ..
1\Jtarim, Santa Jf,)Jen~, llarra do
Corda, l\iacho e .Monção .•.....•...

120,)000

~

600 1~000

Capital ...................... ..
l'oeoné, Dinmantino, Villa 1\Iaria,
~S~nt'Anna, 1\Iiranda c Mato Grosso ..

·

Hl0 1~01JO

210;)001}

I:XECIIIll O.

~Anihs.

r 3 .11,11
J Ca r erre i r o ....... .
- 1' '
···"I Ajudantu ....... .

600ii0!10
:Joo;~ouo

Darhn('.PI!a, Camp:1nha. D.anmnt in a, J n iz li!' Fúr:1, Minas Nova~, Pa ·
ra1:alú, S. .Joiio t!'EI-H,~i e Sr•rro ....
Ara~ü, Ba!!a:.;em, Jannarin. L••opol<lina, 1\I;Jrianna, .\!:I f di' n,~~~ 3·
nlw, l'ou~o AI•·!~TI', ~ahar:í I' Uhnr:d1a
E:.t<'(ll'lldy, Boruli111, C li o-V,•nll~.
r::llda;;, Ca•·thé, Conc!'i('ão, r:urvrllo,
Formig-a, Grãn-l\Jog-nl, ltahira, 1\lontes Cl:uos, 1\luri:~lu\ l'ao;:;o~, l'ilang-ny, Pomha, Ponll~ Nova, QuPiuz,
Hio Novo, 8anta IlariJ:•ra, S. J•1nn
P,aptista, S. Horniín, Tarnnnrln:í, Tn·~
Ponta,, OlivPira, Ukt, S. José d'EI·
1\d c Santa Luzia ............... .
Ayuruoea. Alt'l'nas, Arao;suahy,
flla·Espernll('a, Christina, IJnrcs dl'
lndai:í, ltajul :\, J:,guary. La nas_,
Patrocínio, Pirang-a, l'iartlry, Hio
Pardo, Hi" Preto. S:111to Autunio do'
l'a;;sos, Srtn Lag11a,, S. s,~ktslião do
l':1raizo, Tun·n, Grakuhy, Sacnrn,•nt•J, Prata, Santo Arttonio do
1\Iorllt~, Sanra !\ira tln Turvo, l.lomSnccr.;;~n, 1\loate-Akgrt) n S. Jo>é do
l'araizo ........................ ..

300:)000

180,)000

r

Capital. ........................ .

600;)000

llo~~-~~~~~.~.a: .~~~~~.c.t~i~ ~.a.J~t·a·r·';.r~J-~ ~.J~.i~

:JOO:)OCU

Macap:í, Vigh, Brcvrs, Chaves,
~Ion te-Alegre, Gnrup:í c Cachoeira ..
1\Iuaná,Sonrr~, Igarapérnirim, Por\ to de 1\lóz, Vizcu, 1\Iclg-aço, Cintra,
Ourt\rn , Faro, Baião, Curral in h o t'
Mojú ..•...•.•...................
Portei, Frant:n, .Mn,agão, 1\Iun,ar;ís, A:nnquer, S Selia>tião ria BoaVi-ta, Iraituha, Ocirn,, S. Caet:1uo,
Collarc,, l\lucnjnlm 1: J'raiuha ..•.•.

~
___________________

__.__

__

240,)000

!::W~illlll

_. _______ _

...._,_ ...... 1

~o:.i

\CTO:-; IIU lllUEI<

I'IIO~I:'>GIA~.,

CAill~AS.

Oíii>E~A

I

llOS,

5 C~recrriro ............ .
·i A.Jtlllantn ... _........ .

(j()().\()1]0

Marang-u:q1e, Arêa, Pombal e Souza
Calli(Jina·Grandc c Pi<Jneú ....... .
Pilar, Ing-á, S. João, T0ixeira, Inrlt•pcntltmein, Ti~naueiras, Petlr:Js tlt·
t<'og-o cCnitc\ ..................... .
Patos, Catnlr'i do Rot~ha, l"aha,·r•ir:.>,
Cajazoiras,lllisericoruU' ti Santa Luzia

300,)0110

Capital. ....................... .
Para11a.'.:u:í e Castro ............ .
Prnwipl', G•taraptWI'<t, Guaratul•<',
) .\ntútiÍna, l\IurretL"s <i l'onta Gros;;a ..

(ji)0.\000

Capital

I

or111 da

C:~reerciro ............ .
1 AJntl:mtt• ............ .
Gtl}':Jill~:l. S:1ntr1 Ant;ln e C;Jruarü.
I:~naras,;ú, ltamiJ,;, U·•m .Jardim,
Lillllltdro, Naznrdh, l'<ÍLl ,1',\!lio, Es··aua, Cal11•, Hiu Formosa, Urcju <i
IJorn Cono;el!w .................... .
JaboaNo,lpojn1:a, Serinlla,.m, l'al·
man•s, BnTeiro~, Jsnnitr1, ])<Jzt'rr"'•
S.ll~nt•l, Cim!Jrcs, G.1ranhnns, IL!Í·
qnt!, Flor<'>, Jn,;nzPir", Triumpltn,
T:wnratú, CalnoiH·J, E \ti, !1:1;1- Vi't'
e 01trit:nry ....................... .
Gamd•ira, l'ani•ll;i:i, A~u:1~ Il·llas,
Villa Beiia, l'lureda e Sili~Ucirn.

;

••

:JOO,~OIIO
~riO;~OOU

J 80;)001)
1::!().)000

3lJO,:.()(JO
l~l0,~001)

300,)0(!()
120.'\110!1

3tlo:;uu'J

ISO 0111

120;:10011

'
f.:1.pita 1 ....•...•........•.......
0.\irns c l':lrnahy!>a ............. .
Campo M:lior, .Ít~romnult;l, Priudpn Itupprial, ll<~rra~, ,\rnnrant''·,
Born.I,Isns, l'arauag-uú 1\ S.l\aynlll!l·
rio !\o nato ...................... .
Piraeltrllrll, l'it"''· ~Jan·ã,1, ''''"'·
(ll'lldJ•nria . .lail·t·J,, V:ll<'lll:lle l',·tlro 11.
Uuiâr1 ·~ U.ii;J!IJ;I.. .. . ..... .

()t)l).\000
:J00 1)UUO

1:-lii,',Oilll
l;!IL~I)I!!)

-L-...---------~----·---~--

F..\llCUTI\"0.

'I

OI~DE~~IJOS.

Ca pi t~tl .......•............•.•.•.
As~ú, 1\Iae:íu r
Mossoró .......•...................
Prinripe, Impm·atriz n Púo tlo~
Fc•rros . . ..............•.........
Ccar~í-mirim, 1'•mros, C:mgtwre·
t~mn, Angkos, Pnrlo·All'grc e Jar·
c.lirn •.•..••............•.....•....
S. GonçaltJ, Goy:cnniuiJ:t, Ac·ary ,.

600,)000

Apotly ...........•......•........

J 20;)00(1

S. Jusé tle Mipiuü,

~Carcereiro

Capital.

t Ajudunte

....•.....•.
............ .

AUJ:JilUI~llSC •..•••....

c~mpos

...........•.......•....
ItaiJurahy, CulJO·Frio, l\Iae:JIJé,
Cantugalto, Parrcl!ylJa rio Sul, V•lo'l·
sonra~, Barra l\lansa, Valen~~a c Hc-

300JOOO
2'J() ~000
180,~000

G00 1~1l0í)

;)00;)0011
2~11,)000

100.WOII

zcntle ........................... .
I•'U:lS'l't l\Jané 1\Iarid S
João
ria I~ar;·a,' N11v-; 'Fribnrg'o, Pirahy,
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Art. 1." A f;u:It'dn 1\ncinn:d dP inLnil:ll·in sPrú ordc•nlrt~ do,.; litiiÍI<·,.; dP r·Mln tfll'llieipio
Ullll(Htrdlia:..;, sr~1:1.:li•~s d~> IJ;ilalli<io, e LlatalhõPs.

gnlliz:Hla

IH;!'

Arl. ':!. n As cnmpillll:ias C(]W;tariio ele 100 a .frjO
pr:w<h, disll·illnida; qtt:'lll'-' frlr p<ls:.;ivPl pr~lns pan•ciJi:'is.
01:dc nJo llot!';r:r 13~;[r, nnnwro dr, gu:ndns ali:'tado>s, os quo se qualiliearem pertencerão <lo muni-

eipio nwis vizinho.
1\rt. :1.'' i'\(lS municípios, em f!Ue forem qun!ifirndos
de f&OO a liOO guurdas uaeionnr~s, podr~r<'• lla\'r•r u1na
~f~r·,e:ilO d0 hal<dl1i10. Olll' st• cn;nPp•·ú r'r rm:llt''l cttl!ll':t rl Í1 i(IS.
•
•
,
l"!Hit.

11.

:!

Ari. L" Ha\ Pt':'t tllll s,·, lt;tl a lltitn tk j ;na r da N:wtolJ:il~
f!,. seis a o!t~J eoltlJl(lllhi;t:s,
t_Jttllti~:ipio Pll_l 4'111. a
força flllalihc:tda do serviço acli\'ll l11l' de Illals de Goo
ati~ 1.?00 prat;as.
Art. !i." Se a qualitkn~:iio •~xrPder dn maximo indieado 110 m·t.igo anlt'\'.edl'niP. t'l'f'tll'-sP-lt{to sPet·ôes
d1~ bat::tlhiiO, tiu taJtlos llal:diii.H'S quantos t'OJ'f'lll. llt'b
::•~ssarios p<ll'a a dislrilHii'.:iiu dos guard:JS Clll eorpos
tlislin•:los 11:1 rdt~rida proport:;lo.
,\ri. li." As dispositJH~,., :tllli'J'ion•ssiío npplic:n·eis
;, j;Jtarda Nat:ional da r••st·rva, qtH' cOiblar;'t de lwl<lili!H'." I' Sl'('l'l.li'S dt: liit{aih:u~. CIIIJÍ.UI'Illl) () lllllll('l'll
dt· pr;H:as alis.lad:ts.
,\ •· 1 • '1." Ondt• 11;10 ltuttYI:I' num;:ro dt: guardas da
I'PSt·J'V:I par:.t J'orJJI<II'PIII 11111 !,;l(alkul 011 Sl:t:!Jio dt:
h;ilaiiiilll, as qttl' .sP alisC'II't'III ·""~''."' n·parlidas pt:las
t'ttlltJlilllltias do St:I'I'Ít'tJ :11·1i\ 11, :'IS IJII<II:s ficar:'tu
:~tldidas.
·
Arl. X." f) t:O\t'l'llll ll'"!t-r:t l'l't'.tl' l'tJIIIJI<tllllias, f•..;quadrí.ll',.;, 1· IIIJ'!H~-> dt· ··:t\:dl;q·ta llt~-> llliJPici!•lth ('111

."o

q111' Jlll.!..:al' t'llll\1'111•'111<' ;1 1'\i-.,ft•JJI'ia

,J,o-,la arllla.

Arl. ~l." .\,.; l'otnpaniJi;h d1• l'a\<lli<Jt'ia S1~rito Cfllllpo~sla,.; d1' SO a 100 pr;H:~s. ,,,., I'"'III;Hir,·it~s dt>. d11a,.;
c·••tttpanhias, ·~ us ct~rpus 1k duus a qualro t•,.;-

q:Jadrúl's.
Arl. 10. :\':1<:

l;;n·~·r:·l l!l:li,.; d•~ Ulll

corpo nn muni[llllit:rt•tn l'onna:· pi•lo llli'JIOS
tJiiiilt'o t''iiJilóitli'toi'S, tl•• !fi{) pr:u:ao.; fHll' CIIIIIJl:IIIIJia .
.\1'1. ·11. :\' llll:ditlii IJilt~ [il'iil'l'lll \'<I,UO.S OS Cllllllll<lli:IIIS ~~~~ [Jalai!Jt'J,•,.;. l'.lll'!liiS, SPt'I~•·H:S dt) IJiilóiJltilfl,
c·ipio,

t~IIJ qw~ 11:·,,,

t~SI[IIadrú.~s ~~

s•·

1:otnpa1tltias av11bas, os

l'r•~sidt>llll~,.; dt:

l'r•tVillciil Itlandarilo <~ggreg:tt' ao:; tllllros l1alalltiH~s
t• CIII'[HJS do tllllllil·ipiu os Utlida•·s 1: prar,ns do ll:tlalltao, corpo, st't:I:;'IIJ, e,;qundr;Jo ou eollljlallhia, que
IIou,·,~r· de s1:1· dissolvido por ni'to eo11Ler o IIUiltel'll
dt~ prat,:as Pxigitlo nt:ste capitulo.
,\rl. 1'.:!, l\i:1o have11do no tJJUllil:ipio outro hatallt:itt
nu •~nrpo, o existente pass;trú á eategoria inl'1:rior·,
sP tivc~r· stírnenle o n11mero d~: pr;u:as indispensavel
pa1·a constil.uit· see1,:ii.o de hatallti'tn ou I'S•!'Iaúr·ãu.
A1·l. L.l. O Govr:mo, ouvidos us PresidenLes de Pt·ovineia, fará nova divisão dos Comnwndos Superiot·es,
nus quaes se cornpreltenderá pelo uwnos o terl'itorio
üe urna comarea, cont'orme a qnalifieação a que se·
(ll'flCI•df•r da t'ot·-;a aeliva da Cnarda N:11:ional. ·
\rt. I L Ih Ollit:i:w-; <h t·-;tadll-lll:tior do..; COIIIIII.ill·l.,-, :-:.Lqwrilll't'-. •[li" 1'•11'1'111 ·.ll[lill'i!lti.!'h: tk:tl'"u

a~gregn<los nos no\·os Commnndos

Superiores. o

assim elles, como os Officiaes dos cmpos e batnlhi'i<:s
n~duzidos ou exlinetos, tcrilo prcf<~rcnein para a:;.
futuras nomeaçües dos lug-ares \'ag-os no Commalldo
Superior HLI <:urpo a que i~sliv<Teín aggrL'!~·,Hto~.

CAI'riTLO 11.

Arl.. ·I:·,. n (;<H'CI'llo pod(:r:i man!Pr P quadro de
Olliciaes est;•!Jclccido na Lei n." ô02 de 1\J <le Sr•tt>mlH'o de tS:jO, q11ando a nuanl:1 \'"acionai tiverde
fornecer eorpos destneadus, ou destacamentos por
balalhúes.
No 1." easo SCI'ÜO pl'Penchitlos os postos vag-os,

cmquanto durat· o serviço, po1· Ollieiaes do Exereilo
011 de qualquer corpo da Guarda Naeional, conrol'lll"
a dl'signaçiio.
No 2." caso, os postos \·agos serão provisoriameJJil~
exercidos por Olliciaes do Commando Superior que
t.i\"er de prestar o dest<lcamento.
Art. Hi. Niio se verificando a.:> circumstancias do
artigo antecedente, o quadm dos O!Hciaes da Guarda
Nacional será o seguinte:
§ 1 • " As companhias compôr-se-hiío d0 um C<lpiliío, um Tenente, um Alfen~s. um primeiro e dous
segundos Sargentos, e seis Cnl.los.
~ 2. o O estado-maior c menor das secções de hatal!Ji""to, e dos esquadrões que não entrarem na comtJOsicfto dos corpos, constará rle um .Major Cornmandanté, e de tres Sargentos, (Juartel-mestre, Ajudante,
e Scc1·etario.
§ 3. o O estndo-maior dos bntalhõcs e corpos
coustarú de um Tenente Coronel Commandanle, nm
Tenente Ajudante, que servirá de Sect·etal'io, um Tenente Quartel-mestre, e um Tenente Cirurgiào.
§ ~-o O estado-maior dos Commandos Superiores
constará de um Commandantc Superior, um l\lnjor·
Ajudante de Ordens, f!UC servi ri\ de Secl'et<lrio nnral,
um Capitão Quartel-ml'é·t!"l.~, r) um Capililo Cirurgiüo~
JIH:•t',
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Art. 11. O~ postos de Capitão c Tenente Cirur·giüo
serão conferidos só mente a quem possuir titulo legal
para o exerci cio da medicina.
Art. 18. Das attribuições conferidas aos chefes do
estado-maior pelo art. 6. o do Decreto n." 1354. de
6 de Abril de 48!i~, serão exercidas em nome ou por
ordem rln Commandante Superior :
1." As dos ~§ 1.", 2.", 3.", '•·", 5.", G.", 7." c 1J,
pelo Major Ajurlante de Ordens ;
.
2. o As dos §~ 8. ", !L" e H pelo Captlão Quartelmestre.
As mais funcçilcs, que tinham os ehel'es do estado-maior, pertencerão aos Commaudautes Superiores.
Art. 1!l. O Gommandanle Superior será substituído
nos seus imtwdimenlos pelo Ofiicial superior da
Guarda Nadonal que o Govemo ou o Presidente da
Província designar; na falta de designacfão, servirá
interinamente o OIHeialmais gr·aduado, maio; antigo,
c mais velho do di::;lrido do Comrnando Superior,
qut'~r seja do ::.r•ni1:o a<:ti\O, quér da resena.
Art. :!0. A n:tl•Jr'.f)ll dos Ollieiaes ús pr·opon:õc~
do presentt~ quadrn \t·rilit·.ar-se-lta sueer~ssivauH·ute
ú mcdit!<l tjllt' '''~'''11! \;~e;·;!ildo "" \ugan•s at:tuaes.
1:.\l'lTl LO 111.

Arl.. :!I. A.; IH'iH;as da c;uarda Nat:ionul de infaut<u·ia
e artilharia usarilo ~~~~. :,;cn·i~;u de blusas de par11w
••zul ferrete com bolôe:-. Iisus de metal amé;rsllo, t:al•~as
ti e pmmo azul ferrete, ou de brim brancv, co o forme
a cslaç:ão; houcl do dir.o panno com o pnssa1lor e a
pala de couro preto envernizado, dchrumla de metal
amarello; cinturão de •:ouro prelo.
As pr;~~;as de eavallaria lerão na hlusa as ear·c,~llas
~~ lúlpezlüs de pannu e~carlatc, c no bo1wt o passador
ck couro IJ!'nneo.
i\rl. 2:!. Os 0!1kiacs de infantaria c artilharia usariio
dt\ sohreeas;lc:) d() panno :tznl ferrete com botües.

lt:'i'.' 1!1: ml'l.;_ll <llu:u·,·IIc'. l•r<Jç:<uJeiras

bordada~,

citar·

EU~CUTIVOo

lateiras de panno igual ao da farda em uma clwpa

de folha com meia lua de metal amarello, tendo no
centro o numero correspondente ao do lJataiJJão;
calças de panno azul feri·ete ou de brim branco;
bonet á eavaignac com passador e pala de couro preto
envernizado, debruada de metal amarello: talim de
couro prelo ; banda de seda escarlate com franjas do
retroz; espndn com bainha e copos de metal branco;
1iador de retroz preto com borla de ouro; luvas de
camurça branca.
Os Officiaes de cavallaria usarão ctc so!Jrccasaea
com vivos, carcellas e trapczios de panno escarlate,
c do bonet com o passador de couro hmnco.
Os Com mandantes Superiores usarão de chap6o armado c da sourecasaca com a gola bordada, couforme o figurino approvado pelo Decreto n.o 868 de 19
do Novemuro de 1851 .
Art. 23. Em grande g<d, os Officiaes suustituirão
as divisas por dr·Jgom:o, segundo o modelo adoptado.
Art. 21. Do tmil'onne estabelcc:ido nos artigos anteriores começará a Guarda Nacional a usar, findo o
prazo de um anno da datn deste Hcgulamento.
Art. 25. A Guarda Nae.1nal da t·escrva só é obrigada a mostrar-se fardada, quaudo cnlrm· em ser-

vit,:o.

f..\PITULO IV.
lJU SEII \'1~0 lJA GUAI\lJA N.\l:lli:'>IAL.

Art. ~o. A Guarda Nadonal s1\ pouerú ser clwmada a scrvi•.;o nos easos de gtwrra extm·na, rebelliüo, sedição o insurreição. ~Lei ue 10 de Setembro
de 187:!, art. t. o§,,.")
Art. 27. Nestes casos o Governo decretar{!, pelo
l.empo que fôr preciso, o serviço ordiuario, de
destacamento e de corpos 1lestar~Údos, que as eirc:wnstancias exigirem, d;llldu eoula do seu ael.o il
.1\ssernbléa Geral Legülaliva. (Cit. Lei, art. '1. 0 § 2.")
Art. 28. Os Presidentes de Província exercerüo a
mesma providencia, sob sua responsabilidade,
quando für urgente a c:onvocnção da Uuanla Nadona! nos casos referidos, submetlendo o seu neto ú
approva1;<1o do Governo. (Cit. Lei, art. 1." § 3... )

AGTOS DO I'ODEI"I

Art. 29. Os Delegados e Subdelegados de Policias
poderão lambem requisitar dos Commandantes Superiores e de corpos o auxilio da Guarda Nacionalt
para repellir uma invasão repentina de inimigos.;
sutfocar uma rebellião ou uma insurreição, e reprimir uma sedição, quando não fôr possível, pela·
lHgencia do coso, reclamar do Governo ou do Presidente da Província as medidas n~cessarias, e no
lugar não houver força de linha ou de policia sufficiente para defender o tcrritorio do lmperio, e
restabelecera ordem publica.(Cit. Lei, art. 1," § 1.. 0 )
Art. 30. Quando requisitada pela autoridade policial, a Guarda Nacional fornecerá destacamentos.
ou fará serviço ordinario; nunca o de corpos destacados.
Art. 3i. A autorirlade, que requisitar o auxilio
da guarda nacional f1íra dos easos e condições dos
dous artigos antecedentes, ou sob o falso pretexto
de Laes casos, respondei'Ú pelo alJnso de quem faz
requisição illegal. (Cod. Crim.,arl. H2.)
Art. 32. Logo que cessar o motivo, velo qual se.
houver convocado a c;uarda Nacional, Será esta dispensada do serviço.
Art. 33. Em occasiüo d·~ ;!Ucr:·a, ou 1le rebellião,.
a liuanla Naeional podcrú ser c;-liimada:
~ 1. 0 A serviço de eorpos destacados, j)ara auxiliar o Exercito de linha nu interior, ou ua guarniçü()
das praças, fronteiras e ~.;ostas do lmperio. (Lei de
Hl de Setembro de 48ti0, arts. 2. o§ 3. o e 117.)
~ '2. o A serviço de destacamento dentro ou fóra
ôo municipio: 1. quando faltar a tropa de linha
ou de policia para o servi1;o da guarniçfio, para
escoltar remessas de dinheiros ou eifeitos puLlicos, ou para conduzir presos; 2. o para soccorret·
algum município da 1ucsma ou de diversa Província, onde a tranquillidadc publica e a segurança·
individual tenham stdo perturbadas, ou se,jam ameàçadas durante a guerra ou a rebellião. (Cit. tei, art~
0

87 .)
§ 3. o A serviço ordinario, dentro do municipio'

sómente, quando, em falta de força policial,rôr mister.
q~e. a Guarda Nacional faça o serviço de policia,
diariamente e por escala. ~Cit. Lei, art. 86.)
Art. 3~. Em occasiiio de sedição ou insurreição'
a Guarda Nacional prestar-se-ha ao serviço ordinàriO<
~~de dcstacmncnto,pDra conter aqucllas com moções;

'~m

f.1lta ou na dcficiencia de ti'Opa de linlw e de
Jlolicia, ou para substituir esta força, no~ termos
dos§§2."e3." do m·t. 33,fJuando ella estiver empregada naquelle fim.
Art. 3:>. A não ser nos casos referidos, a Guarda
Nacional nüo é obrigada a outro serviço mais do
fJIIP- o de rPunir-se, para revista de mostra e exm·.
drios de instl'llcção, uma vez pot· anno, em dia de·
signado pelo Cnmmandante SnpcrirH'.
· Art. 3G. Esta rc,visla e exe!'l~ir~ios sr~ f'ariío no dislt•icto da companhia avulsa, sre~;áo de IJarai!Jií(), r~s
qundrão avulso, batalhão ou corpo, a que os guardas
pertencerem, no lugar das paradas marcado pelo
Commandanle Superior.
Art. 37. E' prohibida a rr'.lJni;io da f:uarrl<l Nncionnl parn as rcvislns e cxr~reir~ios dous lllCzes anles
ou depois de cnda elcir:i1o.
,\ri. :l8. A reserva ,·~ isenta dP- enmparr•cct· ils
revistas e exercícios, c de. qualqllcl' set·viço da
~-:uarda Nacionnl, salvo SP volunlariantt•nle sr~ !II'Ps!ar.
ou f(!r dPfidenll' a fnr<:a do st~niço ;u·ti\o.

CAPITULO

r.

DAS t•ENAS A QUE lcSr.\ Sl'JEITA A (;J!AROA '\ACIU:\\1..

Art. :m Os Ol!ki;ws, lnf',~riorns, n pr:1r:as da G11arda
Noeional nfHI ini:OI'I'P!Il, I'Ma do sPrvir:.o, em pena
àlguma que nüo r~steja infli:4ida no Codigo Criminal
por deliclus eommuns.
·
Art. 4-0. E111 corpos dPslnearlos, os Offieiar.s, InfPJ'iDI'cs, e guardas ficam sujeitos ú disciplina e penali·dade estatuídas pal'U o Exercito.
At·t. !li. Quanuo empr·r.gados em serviço ordinario
ou do destacamento, poderão ser-lhes impost;l:-. ;1s
flerws de que tratum os :u·ts. 92 e seguintes da Lr~i de
4.9 de SeteruLHo de 1800, pci<Js faltas previslil:-> nus
citados artigos.
·
· At·t. 4':!. Se o Offieial, Inl'erior-, ou gur~rda tiver sido
preso correecionalmente, nüo poder·ü pelo mesmo
facto respoudet' a conselho de disciplina, ne111 pê!l'a
respundct· ao eonsdho sen'l prr~so pl'e\'f~ntiv;unenl,r~.-·

,. ·

· r·-

1

·~I

li

Arl. 4:1. Por !'altar ú revista annual os Ollici:ws o
incorrem em ndverlencia, rcprehensf10, ou
prisão atÁ 2i· horns, se não mostrarem que a falta é
ju;;tificaJa por moleslia propria, ou de pesson da !"amil in, nusencia do munieipio, obstaculo de cheg-ar ao
lugm· da parnda, ou outro moti,·o aflendivcl. '
Art. V~. Niio dt~pnndclll de licença, assittt os Olliciaes, como os Inferiot'Ps e guat"das, para se anst~n
lan•m do dislrielo tio SPII eurpu por tet11po, que n:io
r~xeeder de seis mezes.
Art. r~:;. l'odc11t perder o posto os Ollkincs quP
cslivr~rellt nas eondir·iít!S do art. G:; da Lei de 1!l dP
St~LPIII h r· o de HnO, 1;· te ri! o lllt ixa do posto os rpw sn
<H:hal'l!lll compr<'IH~JHiidos na disposit:iio do art. titi
dt~ssa l.1•i.
pt'<H~as

Art. ~.li. Fi('il n~duzid:1 :w Jttaxituo de 10 :ntnos a
j,Jadt~

exigida para <J qllalilie<u)tu no st·n·i,:o aetivo;
maion•s dt! 'l:l annus IH!rknt:erão ú l'l!sena. (Let
0
dt~ ·10 de Scte11thro dt• H\'i:J, art. 1. ~li.")
Art. 4.7. o jJ!'OCI~SSO da qllalilic~al:ii.o da c;n:ll'lla
l\at:ional contitttwrú a ser f•!i!u na fürrna dn Lei til;
1!J de Setemlll'n tk i8:io c dos regulatiHJtllus e insl.ru tTÕPS do GuYc rno.
Art. !t8. A n:Yisiiu da f]ttalificaçiío terú lugm· d~
tlous em dous nnnus, eXCt!plo 110 enso de guerra exkrnn ou intc.ma, cnt que Luverno podPrú determinar· que se proceda ú nuYil qualiliea~_:üo oude l'ôr
pn•ciso, s0 houvt~r tlt-corridtl uut anuo depois do
ulli111o alist:mwuto. (Lei de lO Lk Sct!'mbro, art. L"

os

~

7. ")

ArL ft(). Salvo no castl dt: rcl'uruw, que JHH!er:í SPI'
Clllll'eridil (;;){), lllll jlOS[O elft'C[Í\U tk (ICCt~SSO i!OS 01'lil;ians quo a tth:reccrcm, n;ío :;c conccuerüo hotu·;Js
de puslos da l;uarda N;~r~ionul, ::inda me:;mo a titulo
de 111elhorarneulo
rdul'lll<t. (Cil. Lei, :ul. 'I." j I O.)

nO. As

ue

disposi~;t:ll;S de:; te Llü!!,Uhiilento, eom
f;Xt:qu:;:io rias pr!~\·ist:•s ttn:' a ris. ~~. ~'Z. 2:3, ~'L :lri,
·!:~. 'dl, ~ 1 '1·2. ,,~j. ':n. '1:- " '<} 1;;.·, -:;-1(} :1pp\i1·:1vt~l-... ;t

Art.

EX Et:UTI\.11.

!li

Uul:lrda NLJciona I dos dislrietos dos Com mandos Su pcrion~s das fronteiras, a que o Governo limitar o regirm~n especial do Decreto n.• 2029 de 18 de Novembro de 1R57. (Cit. Lei, art. f. o § 12.)
Art. 51. Ficmn revogadas ns disposi<;õcs 1~rn conrario.
O Dr. 1\lnnoel Antonio Duarte de Awn•1!o, do ~leu
C•msclllo, J\linistro e Secretario de Est::~do dos Nt>godos da Justiça, nssirn o lt~nlla entendido e raça executar. l'al<~cío do Hio de Janeiro ~~m vinte t) Ultl d1~
l\Ian:o tk mil oitocentos sdnnta e quatro, quillquag-1~
~imo if~rc,~iro da Indepcmlcncia e do Jn1p•~riu.

Manuel Antonio llu:trlc de .l:::crl'do.
'\:. '

Scnlwr.-Com o lim tk Cu·i!itar o l~lllllll!Preiu entre
o l11!pcrio e a llepnblica da Bolívia, Foi Yn,;~a 1\lap·estaLlt~ lmpcri:d s<'rvid<), por Decreto n ." ;)';20':- de ~:; d<'
Janl'iro de n-;7:l, permit.tir ao:; navios mercantes de
todas as naçut's a navcgaçJo do rio l'\Iadcira na Provinl'ia 1!0 A111azonas até ao porto de Santo Antonio;
Mandando ao mesmo tempo crc;J.r ahi uma 1\Iesa de
Hcnll;J.s lle 1." ordem, habilitada para importar;ão dos
generos procrdcnlcs da dita Hepublica, lwm como para
á exportação dos gcncros nacionacs, c tlnspar:Jwq rle
tran~ilo de mercadorias estrangeiras.
O porto de Santo Antonio, j:"t por íer si•lo o lugar
esr:olhitlo, por •liversos Heligiosos Francisc:wos ew:arrcgados ila r.atechese, para servir de aldeamento aos silYicolas daqnf'llas paragens, já po!' possuir um destnc:-~meulo 111ililar, c jCt, Jinalmnute., por demorar uma
lngna ,-.IJllClll da~ primeiras eacilor'iras onde começa a
estrada de frrro da mm)J:tllhia '' l\ladi)Íra aud l\Jamor(; ,,,
era o ponto qlli' parecia mais proprio para série da
1\Irsa de HI'Hdas, rlB que trata o ci taJo Decreto n. o !")20/f.
Acha-sP. pun'·m, hoje oHnplcl amente ahan<lonado, nüo sô
pl'la sua insalnhridadn, eomo tamlwm por S(\l' um morro
elcndissimo, e de penoso accesso, tendo sido 'II'Crssario tr:msfcrir o reforido clcstacamcnto para o lugar

1·m •rnt'
~I. H

~,,

I!

:1d1:tlll inil'bdo~· o~ lrah:lllloc d:• vi:l l't'l'rl'a.
'~

Sentlo Llifllcil, se não impossível, manter a Hcpariição Fiscal IlatfUellc lugar falto do totlos os recursos,
c que oiTercce embaraços tão scrios ao desenvolvimento tle qu:íltrucr pOJIUia~ão no futuro, foi preciso
cuidar de escolher outro que nüo apresentasse os
mesmos inconvenientes.
Logo que se conclua a cnnstrucção tia mencionada via
fcrrca, c comece cita a prcstar-sr. ao trafego de passageiros e mercadorias, é sem tluvitla alguma em frente á
sua primeira estação. 110 ponto ontle estaciona hoje o
destacamento, que se tlC\'e estalwleccr uma Hep:ntição
Fiscal, tão on mais importante do qnt' as l\Ie~as tlc
ncndas de 1. a ordem.
Por emquanto seria sem vantagc•m n ouerosa ao Esta.Jo a transferencia para alli tia l\Iesa tlc Hembs de
Santo Antonio, ao passo lflll~ ahai\o d1•s1e ponto, :·t
meia distancia entre cllc na foz do !\ladeira, existe a
povoar;ão 1le Manicor•\ a mais i nq•ortanle e ml'lhor
situada de todas as da lll.tr.'2:1'rll 1l1•s,;,~ rio, que reune o,;
requisitos dl'scja\ 1~is para sn a st'•dl'da lll'p:trliç:lo !<'i.ot:al,
com as mesmas atlril:ui,·,,,.s """o fl,•tTI'Io dl' 1~'1:: d,.,ra
ú 1lc Sanlo'Antonio.
Assim, pois, li'nlto a honra tln snllllli'llrr :'t alia t'Oil'·ideração de Vos'a l\lag·~·st:Jdc lmp,Ti:tl o llt'CI'l'lo junto,
creando no porto de ~la 11 ir-o r·,·· u ;na :\l1'~a dl' Hrntl:~s t11~
L• ordem, em suhs1ilHi1)n :·, qr11: ftlr :t tlt·r.rt~lada para o
porto de Santo Antonio, ontl,·, H<lu oltstanie, poder;lo
continuar a tocar qu:ws1plt'l" l'lltharc:tl.:õ,•s mcrcanlcs,
uma vez que satisfa1;am a condição t~ssl'nrialtll) serem
vi~itatlasno [IOI'todo Manirort\ l'l'!:t rl·lrltl:t que PI'I'.SITI'\1~
o art. 3." uo citado Bt'tTI'ln.
Sou, com o mais profundo l'I'SJtl'Ílo c ac:tlamcnt.o,
Senhol', de Vossa Magt~st:nlc ImperiaL muilo reverente
>ubdito.- Visconde do llio Tlronco.-- Hio tlc Janl'iro, 21
tle l\f.1rço Lle IS7L
DECRETO N. :i:i7~-

DE
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lSiL

Crêa uma 1\lesa tle 1\~:udas de primeira ordem no porto de
l\laniroré, Provincia do Amazonas, em sullstiluit;ão á que se
1levia cstabelerer nu porto de Santo Antonio.

Attcndendo ás vantagens, que para a creaç<lo de um:~
Mc'ia tle Rcntlas oll'erct:P o porto ua povoação tlP Mani, .. ,, :. ;, lll'll'":l'lll rlir••il:1 do rio ~hllt•ira. 11:1 l'ro~ Íllt"ia d11

V\J.:CI~Tl\'11.

;! I ~l

Amazonas, e Tendo em Yisl:-t o<lispo:;lo no Hegulamcnlo
d:-ts Alfan,Jcgas, arts. 17, 20 e :m, c no D'crc!o n." :37Hl
de 7 de llczemlJro de 18lili, Hei por hem llcnrlar 11 st•guin te .
Art. 1." llaVt)rá uma l\11~sa tlt~ Henda' d\! priuu~ir;t
ordem nu porto L!J poyoação de 1\laniroré, no rio .Madl'ira, Província do Amnzonas, em substituição ú que foi
mantlada crea r por Decreto n." fi20~ de 25 1le.lanciro 1lc
un:l, 110 porto tlc S:llltO A•;tonio, silll<lil' :l.cima daqucllc.

Art. 2." A 1\lt~sa de \lenda.; lh) 1\bHicon·· 11ca hallililatla vara a illlportação dos gc·neros proccllentr;s da Rcpuldir;t tl:t Bolida, !JI'm com l para a l'\.[IOrtal::lo dos g~'
nero:; JLtrion:tt'S t! tlt•spacltos tlc tnnsi t{l, O'I de mcr,·aduria~ qtw j:í lt'illl:llll p:tgo direito.-; de CO!!SUlllO.
Art. :L" Os naYio,, qut~ lransvorl:trcm materiars c
quat'SifUt•r outros oltjcclos tlesp:u:llado:; lirres de Jireitoo;
na:; AILulflt'!-!·:ts do Inqwrio para as o)Jl·as tla c~trach 1lc
krro qllt' St' t rala tle con~Lt·uir :i m:tr~t;m do rio Madt·ir:t, t~nlt·c as r:trltoeira< de ~anlo Antonio e Gnajar:,_
mirim, tlever~n St'r visitados Jto porto de' ~I:tnicorc, c
:t)II'C:'I~nt:Jr n 1 ~1•':;:\ tlt• Hcntlas :1 2.' via de tars tlcsparltos, p:tra "'~ \t•rilit:ar :1 itlentida·k do-; !~'r'nnrns dt'~pa
t'l:a:lu,; li\l'Cstkdircilos.
~ 1." Qua11tl•• a tlila vnilic:l(.:.5o niio pud:•r ~cr realiz:tda pot· modo ,;a!isl':u:lorio, ~;1':11 ol•rig:tt· os n~vios a
de,:,·atTl'.!~iil't'lll, o Adntini~lrador tia J\lt'Sa tk Hl'ntlas collorar:·t altor.Jo \:In ~:mpn'::·:ulodt· r:~tdian~:t, I!LIC vil cum)'l'Ír l'Sst: dt'Vt:r 1111 Ji"rlo dt'. ~:tnto Autonio.
-~ ':!." l',•l:t lllt':illl:t !tt:tn:·ira se• prol't•d•T:'I rom qttacsqtwr outro:; navio; IJIII' lransp,lrl:irt"fl !lltTCadorias do
:'OIIlllltT('.iO, j:·l di'S[IilCltatlil' llaS ,\Jran•ln•!:;t<, C l)lW !)lli'Íl';tlll subir :th':'ll dtt pvrln clr l\I:Jlliror('.
Arl.'L" Fir:tln ]'(!VO,é!'ada,.; as 1lisposições l'lll contrario.
O ri.;cmHlt' tio l\io Br:tneo, Consl'!lwiro dn Esl:ulo,
s,•nadlll' do I !li[II'I'ÍO, l'rc;;itlcntl' do C:lllsl'lho de 1\lini~
tros, J\linislro ,, Sc~crt'lario dr· Estado dos Nt'p:ocios da
FazciHI:t c Prcsi(knln tlo Tribunal do Tltesonro N:tcion:il, :1ssim o tt:nlta cnte11tlitlo n faça executar. Palacin
do Hio de Janeiro l'm vinte c um de l\hrço tln mil oitocentos sclt~nta t) rruatro, quintlll:t.'~'''imo lt'rrciro da lndqwtH!I'ncia e tlo lmperio.
Com

:1

rnl•rir3 de Su1 l\hgcstatlc o Imperador.

AGTOS
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tsn.

Concede á Companhia F.Iuvial d~ Álto Amazonas autorização para
transferir á Amazon Steam Nlivigation Company Limiteà todos
os seus direitos e favores concedidos por lei, e bem assim os
respectivos encargos.

Attenclendo ao quo Me requereu a Companhia Fluvial
do Alto Amazonas, c de conform.itl:Hle com o parecer
da Secção dos Ncgocios do Imporio do Conselho dD Estado exarado em Consulta Llc 30 de Ja:wiro ultimo, Hei
por hem Conceder-lhe autorização para transferir á
Amazon Steam Navigatioa Comprrny Limitctl touos os
seus direitos e favores, ~;on~~euitlos por lei, c bem assim
os respectivos encargos; licantlo, porém, enlnntlitlo que
todas as questões que se suscitarem entre a Companhia
C(Hlf'l'~~ionaria e o Governo Geral ou l,t·ovincial, ou
ainda entre ella c os particulares serão decididas no
Brazil de accórdo com as suas Leis.
José Fcrnanues da Costa Pereira Jnniot·, do Meu Conselho, l\linistro e Secretario uc EstaLlo dos Negocios da
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
cutcndirlo c faca eltecutar. Palacio do Hio de Janeiro
em vinte c urri <lo Março de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da I!1Llepentlencia e <lo
Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
José F'crna nrles

DECRETO N.

tl11

5576-DE

Cost(t Pereira Junior.

21

DE MArtÇO DE

1874.

Proroga por um anno o prazo a que se referem a clausula 3. a do
Decreto n. 0 4674 de l.Ode Janeiro dcl.87l. co Dccreton. 0 5l.9í! de
4 de Janeiro de !873.

Attendendo ao que Me requereu o Barão de Mauá
cessionario dos Engenheiros Antonio Pereira Rebou:
ças, Francisco Antonio Monteiro Tourinho e Mauricio
Schwarlz, Hei ror bem Prorogar pot· um anno, a eonlar

221

EXECUTIVO,

de 10 ue Janeiro ultimo, o prazo a que se referem a
clausula 3. a das anncx.as ao Decreto n. • 4:674 de tO de
Janeiro de i871 c Decreto n. • ül92 de 4 de Janeiro de
!873, para a incorporação da Companhia que deve
construir uma e.;trada de ferro ec.onomica do porto .de
Antonina á cidade de Coritiba, na Província do Paraná.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Ag-ricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de
Janeiro em vinte c uin ue MarÇo de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndcpcndencia c tlo Impcrio.
Com a ruhricadc Sua l\lagcstadc o Imperador.

Jo,1! Fernandes da Costa Pereira Jnnior.

DECHETO N. 5577-

DE

21

DE MARÇO IJE

1H74,.

Concede á Companhia de carris de ferro Vi lia Izctbcl autorização
para prolongar seus trilhos por uiYcrsas ruas desta cidade.

Attendcnrlo ao que Me rt•qucrcu a Companhia de
carris de ferro Villa Iza!Jel, Hei por bem Conceder-lho
:Jutorização para prolongar seus trilhos por· diversas
ruas desta cidade, na conformidade das clausulas que
com este baixam, assignadas por José Fernandes da
Costa Pereira Junior, do 1\leu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercil) e Obras Publicas, que assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio ue Janeiro em vinte
e um de Março de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da Indepcndencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
__ ...

1>
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ACTOS 00 I'OllEI\

Clausulas a que se refere o Decreto n." õõ'7 f
desta data.

I.

O Governo Imperial conéetle ;í Companhia de carris tlc
ferro Villa IzaiJcl autorização para prolongar, sem
privilegio, seus trilhos pela praça da Constituição (lado
do hotel des Princes), rua Sele tle Setembro e a de Uruguayana, a partir da do Ouvitlor até a da Carioca, e pot·
esta a encontrar a linha que actualmcntc possue naquclla
praça. removentlo para a esquina da referida rua do
Ou vülor a estação actualmcntc exislen te na mesma praça.
Os trilhos serão assentados de modo que entre cites se
estendam os da em preza Calogcras c Krau~s, f(UC poderão
ser assentados ua mesma sorte na rua do \'iscondc do
Rio Branco.
Os cat-ros descerão pela rn:t Sele :lc Setembro c subirão pela !la Cariocn.
11.
A presente concessão durará 20 annos, lin<los os quacs
pertencerão :i Municipalidade os trilhos asscnlauos nas
novas ruas de que trata a clausula anterior, vig-orando
a respeito da linha nos outros ponto;; que cita percorre o que dispõe a clausula 21." das que baixaram com
o Decreto n." ~895 de 22 de Fevereiro de 1872.

Ill.
As obras do pmlongamento comcr:arão tlcstlc já c findarão no prazo de tres mezes contados dL'Sl'l data.
-

IV.

A Companhia obriga-se mais:
L" A contribuir com a quantia tle trinta contos de
réis para as obras do projcctado Paço 1\lunicipal.
2. 0 A alargar, dentro do um prazo nuncn maior de
dous annos, ú sua r·uslct. :1 rua rlc t'ruunavan:t no r.anlo
rh rl:1 Cariora.
· ·

1"\\iCUTIVO.

v.
A inobsrrvancia ue qualquer destas clausulas tlará
lugar á caducidade da concessão.
VI.
Ficam em inteiro vigor as disposições dos Decretos
:-.nteriores, relativos á Companhia, no que não forem
contrarias ao que nas presentes clausulas se estatue.
Palacio do Ilio de .Janeiro em 21tle Março tle 187!L-

José Fernandes tl a Costa Pcreim Junior.

DECRETO N. JJÍ8- OE 21

DE ~1.\Il.ÇO DE 187!~.

· Approva o Rrgulamento para o Curso de Infantaria c Cavallaria
da Província do Rio Grande do Sul.

Tendo sido restabelecido pelo Decreto n. o 5(550, de i~
de Fevereiro do corrente anno, o Curso de Infantaria c
Cavallat·ia da Província do Rio Gramle do Sul, Hei por
bem Approvar para o mesmo Curso o Regulamento, que
com este baixa, assignado por João Josó uc Oliveira
Junqueira, do Meu Conselho, Senatlor tlo lmpcrio, l\linistro c Secretario de Estauo dos Ncgocios da Guerra,
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em vinte e um de Março de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da
Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\bgcstade o Impcratlor.

João José de Oliveira Junqueira.

.\l'.T~ls IJO PODF.H

Regulamento para o Curso de lnfanlar·ia e Cavallaria"
da (•rovincia do Rio Grande do Sul, a que se· refer~,
o Decreto desta data.
CAPITULO I.
Dv PI.ANO DE ESTUDOS E SEUS FINS.

Art. Lo O Cu r;· o dP csturl<1~ mnntlarlo r:~st~bf)]cccr na Pro·
vin!'ia de S. Pedro uo Uio Graml•.J do Sul pelo Decreto n.o 5t>50
de i4 de Fevereiro 1!0 corrente anno, tf~m por fim habilitar
o:; Offieincs e praças de prct de cavallaria o infantaria com
os nccr>s,ario; r-onlweinwnt:>s tht oriro; P praticos tlc suas
respectiva,; arma>.
Art. 2." A-, doutrinas, que constituem o ensino thcorico,
serão rlistribnidas em dons annos c pelo seguinte modo:
L" anno.-1." c:deira.-Aigcbra, grom,Jtria, trigonome·
tria plana, nlg-ehrn snpPrior c geometria analytira.
~." eatleira .-Phy,.;i,·a experimental, enruprdwndendo ele·
mcntos tlc t<~kgraphia elcctrira; chimica inorf:anica.
Aula.-Dt'S;~nho gPornctri~o c topograpllico; topographia
c reconhe•:imcnto do terreno.
2. 0 anno .-1. • caclPirn .-Tactiea, fortificação passageira."
c~tratr:.:ia, castranwtação e h isto ria militar; noções clemen- ·'
tares dP lw listica.
2." cailcira .-Dirrito internacional applicado ás relações de
guerra, prccedPnllo noções de direito natural e direito pu·
hlico; direito militar, precedido tambem da analyse geral da
Constituição tlo lmperio.
Aula .-Geometria drseriptiva, eomprchcndcnrlo o estudo ·
sobre planos cotntlos c sua appliração ao tlesenfiamento. das·
fortificaç.õcs militares; desenho de manobras c de trabalhos
de fortificação passageira.
Art. 3." Para a regeneia das indicadas cadeiras, de que se
compõe o curso theoriro, haverá cinco Professores e dous
.
Adjuntos.
O de drscnho rrgcrá as aulas respectivas do L o e~- o anno,
sendo eoadjuv~do por um dos Adjuntos.
Art. ~.o Os Professores (1 Adjuntos serão Officiaes rffecti·
vos ou reformados do Exercito, de qualquer das armas e
corpos CS(Jeeiacs, com tanto que tenham pelo menos o curso
ele artilharia f'Om approvnçõcs plenas em todas as suas doutrinas, <J so.rvirão por commissão, sem direito á jnhilação,
,,.ja qnal fftr" llliiW'T'!l <I<· ~nno~ nn PXf'fdcio.

E\Ji:CU1'1VO.

Art. ã. a E' da privativa c.ompetencia do Governo Imperial a nomeação de todos estes Professores e Adjuntos, assim
como sua exoneração, quando julgar conveniente.
Art. 6. o A instrucção pratica será prestada gradual e successivamente, de mojo que se complete dentro dos dons
annos do respectivo curso, e comprehenderá :
§ L o Instracção de infantaria até a escola de batalhão
inclusive.
§ 2. o Instrucção de cavallaria até a escola de esquadrão.
§ 3. o Posições e movimentos 11reliminares do gymnastica,
esgrima de espada e lmioneta.
§ 4. o Conhecimento das arma~ portateis, nomenclatura e
pratica de tiro da,; mesmas, seu rartuchame e balas respec·
tivas.
§ 5. o Conhecimento da administração e contabilidade das
companhias, da Ascripturação militar dos corpos, da composição e attribuições dos diversos conselhos e sciencia do formula rio dos processos no fôru militar.
~ G. o Construccão de obras de campanha, e conhecimento
de ferramenta propri:J para estes trabalhos.
§ 7." Hippiatrira, diversos sy~t~mas de ~oudelaria. E'ta
instruccão é ol1rigatoria unkamente {Jara os alumnus, que
p~rteneerem it arma de cavallaria.
Art. 7. o Para o ensino pratico haverá um t. o Jnstrnctor,
·que será Offit:ial eff~r~livo ou reformado, tendo um doscurso~t
scientificos; dous ::!. "'ditos, Officiaes praticas de reconhedda
J1abilitação de qualquer das armas do Exercito; um mestr~
de esgrima de e.•pada e de baioneta; um mestre de gymnastira, e um mestre de hippiatrica.
,
Art. 8. o A instrucçiío theorica c pratica será delineada
em programmas biennal"s, onde ge discriminem as lições e o
emprego do tempo, tanto das aulas, como dos exercícios praticos.
As doutrinas, que constituem o ensino pratico, serãft dis
tribuidas de modo que se combine este com o ensino theorico. Em cada anno, e por espaço nunca menor de um mez,
ba VQrá exercícios praticos geraes, que poderão ter lugar fóra
do local da escola.
Se a experieneia aconselhar a modificação dos programmas
que se estabelecerem para o ensino quér theorico, quér pratico, serão elles modificados com approvação do Governo.
Art. 9. 0 Para explicação das lições da~.· cadeira do L 0
anuo, haverá no estabeleeimento um gabinete com os apparelhos e os reactivos indispensaveif, sob a vigilancia de um
guarda, e inspecção do respectivo Professor.
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CAPlTl'LO H.
I'Ei;SO.\L

An:\IINlSTilATIYO,

Art. tO Para o regimcn militar e administrativo, hanrli

na escola:

L o Um Cop1manuantc, Official General, ou superior. di}
Exercito, que tenha um dos L:Ursos soientilicos, e que uão se_
oecupc no ensino tlworico ou pralico.
.· ·
2. o Um Ajudante, Olficial do Exercito, Major ou Capitão,
fJUe tenha, pelo menos, o curso da arma de :~rtilharia.
•
3." Um Secretario, l\lajor ou Capitão, cffectivo ou reformado 1lo Exercito, com as ncct·ssarias habilitações.
!1." Um Porteiro, Offici:~l suúalterno, ou inferior, c5colhillo
d'entre os reformados.
5." Dons gnard;~s, IJUC serão tirados d'cntrc os inferiores
reformados; na falta !lestes, tios fJUC trmham sido est:usos do
serviço militar, on pai~anos, com tanto IJUe rounam as ha·
Lilitações noccssarins.
Além dos guardao haverá o numero preciso de serventes.
Art. H. Serão nomeados por Decreto o Com mandante,
o,; Professores c Adjunto,, c por portaria do Ministerio da
Guerra, o Ajudante, o Seeretario, o L" e os dous 2. 0 ' In·
~lructorcs.

Os mais emprr,gado!'>, scriio nomeados pela Presidcncía, c os
serventes pelu Commaudaute da Esrola, fixado Jlreviamcnte
o seu numero pela Prcsidcneia.

CAPITULO 1!1.
DO

ANNO LECTIVo.

Art. f2. O anno lectivo será contado tio primeiro dia util
uepois de 6 ue .Janeiro até 6 dn Setr.m!Jro.
No anno, porém, da instal'ação <lo Curso, a nbertnra das
aulas terá lugar no dia que for designado pela Prcsidencia.
Art. 13. Antes da abertura dns aulas em cada anuo, o Con~
selho E~eolar, de que trata este ficgulamento, apresentará o
programma da 1listrilmição do tempo Jectivo, de modo que se
.h_armouiscm convenientemente os estudos thcoricos o pra ..
til' O<.

Art. 1~. A tli.;trilmieão de que trata o ar&io·o antecedente
será rcaliz;~da tl<'slc JllrH!ll:
o
1. o Em l'atla aula a liçiio d nra rú, pelo nwnos, hora c meia,.
A~ an!n-; de dcôrnho funeeiwwr~n, no mini mo, dut~• hora•
'·111 rarJn dia.
·

EXECUTIVO.

2." 03 intervallos ,,ara descanso de uns a outros trabalhos
nac; :tulas serão de f.O a 20 minutos.
3." Os exercícios de gyrnnastica, de esgrima, e de equitação.
e a instrucção 11ratica das armas de cavallaria e infantaria
durante o anno lectivo, abrangerão duas horas.
4.• Os exercícios de topographia, marchas, visitas a estabelecimentos militares, e outros que o Conselho Escolar entender conveniente que se façam no decurso do anno lectivo,
poderão ter lugar uma vez por semana, occupando todo o
dia.
5.• Os exercícios geracs começarão logo depois de encer~
radas as aula<>, terminando a 20 de Outubro. O resto deste
mez c o mez de Novembro serão destinado; para os exames.

CAPITULO IV.
DAS MA.TRICULAS.

Art. HL Os eandidatos á matricula deverão previamente
requerel-a, c satisfazer ás seguintes condições :
t.• Ser cidadão brazileiro, e ter idade maior de 16 e menor de 27 anuo>.
2." Ter licença do Ministerio da Guerra ou do Presidente
da Província, de accôrdo com o que dispõe o art. 21.
3. • Ter habilitação em portuguez, francez, geog-raphia e
arithmetica, por qualquer dos melo; de que trata o art. U~
do Regulamento da Escola Militar, ou em exames feitos perante um11 commissão de Professores deste Curso pelo mo~o
indicado no art. 159 daquelle Regulamento. Só Eerão válidos
os exames d11 arithmetica prestados na Escola Militar, na
de Marinha ou na Central.
Art. 16. As matriculas serão escripturadas em livro especial, rubricado pelo Commandante, e assignado:; os respectivos termos pelo Secretario e o matriculado.
Art. i 7. Aos alumnos, que passarem de um anno para
outro, não será necessario novo termo de matricula, bastando uma declaração assignada pelo Secretario.
Art. 18. A matricula no2." anno só poderá ter lugar para.
os alumnos, que obtiverem approvações em todas as doutrinas do L". inclusive desenho e exercícios praticas. ·
Art. i9. O alumno, que. perder um anuo duas vezes por
faltas, por ter sido reprovado, ou por ter deixado de lazer
exame, não poderá ser mais admittido á matricula nessJ
mesmo anno.
Art. 20. O Governo fixará annualmente o maximo do
numero dos alumnos, que, á vista das circumstancias, pouerão ser matriculados no Curso, não devendo nesse numero
t:umprehendcr·sc mais tle rtuatro inferiores õos corpos de oito·
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·ou seis rompanhias, dous dos ontros rorpos, e um das compa·
nhias isoladas do quadro do Exercito; incluídos os que ~e
acham na Escola Militar.
·
Preenchido este numero, os inferiores que pretenderem
estudar, e obtiverem a noccssaria licença, resignarão o. posto,
a fim de serem admittidos á matrieula.
.
Art. U. A Presidencia da Província poderá conceder até
metade das licenças, de que trata a primeira parte do artigo
antecedente, aos Officiaes subalternos e praças de pret dos
corpos existentes na mesma Província, competindo ao .Go·
verno Imperial o preenchimento da metade restante com
indivíduos militares de outros corpos estacionados fóra da
Província •
. Os estrangeiros só poderão matricular-se com licença do
Governo.
Art. ~2. São gratuitas as matriculas, tanto para os Officiaes, como para as praças de pret.
Art. ~3. Os alumnos pracas de pret terão vencimentos de
2. ""Sargentos no t.. o anno, é de L"' no 2. o anno e seguintes,
emquanto não passarem a Alferes; mas se tiverem maiores
vencimentos, quando se matricularem no l. o anuo, neste
ra~o o;; conservarão.
Aos mesmos alumnos são applieavr.i~ as disposições do
art. 107 do Regulamentl• da Es1:nla l\lilitar.

C.\PITL'LU Y.
DA Fll.EQUE'iCL\.

Art. ~.\. Ao alumno, que deixar de f'.llllljlarct:er a urna ou
mais aulas, a euja frei)Ucnda for ohrigatlo no me~mo dia, se
eontará uma só falta.
.
Art. l!ti. O alumno, que der mais de 30 faltas, ainda quo
justificadas, perdo•rá o a uno.
Neste caso o Commandante da Eseola, fdta a nota no livro
respectivo, o mandará recolher logo ao corpo, participao do
:i Prcsidencia da Província.
Será contada como valendo Ires cada uma falta sem causa,
ou não justificada.
Art. 1!6. As faltas dadas pelos alumnos, depois de vcrifi·
eadas diariamr.nte )Jillo respeetivo Professor n.1s aulas theoric<~s, e pelos instructores nos exerci cios pratieos, serão lançadas em cadernos espeeiaes, e d'ahi transferidas no fim de
cada mez para o livro do ponto.
Art. 27. Aos alumnos, que se combinarem para não ir á
aula,será imposta a r.ena comminada no art. 205 do·Uagulamento da Eseola Militar.
Art. 28. Ha verá por duas vezns no tlccur~o do anno lertivo, e em époeas qu& o Conselho Escolar tiver de~iguado, exa·
me~ pardaos de cada cadeira.

E:\Ectl'fl vo.

···Para cgte fim se procederá na fôrma disposta no art. 160
do Regulamento da Escola Militar.
Art. ~9. Para os alumnos do i. 0 anuo, terá lugar o prirreiro
exame parcial, logo depois de terminado o estudo de alge·bra; e os que nelle forem inhabilitados não poderão continuar na rrequencia das aulas do mesmo anuo, e serão reeo·
lhidos aos corpos a que pertencerem, se forem militares, e
excluídos do Curso os que forem paizanos.
Igual procedimento se d~verá .ter em relação aos alumnos
de ambos os annos que, por faltas commettitlas, não forem
julgados aptos para os exames finaes.
· Em ambos os casos, o Com mandante da E>cola participará
á Presidencia quaes os alumnos, que se a~harem naquellas
circumstancias, mandando-os logo apresentar á competente
autoridade mililar, para serem empregados no serviço, ou
dar-lhes outro destino.
Art. 30. O tempo de frcqnencia dos alumnos do Curso,
que tiverem obtido approvações em todas as aulas, em que
estiverem matriculados, ser-Jhes-ha contado por inteiro para
todos os cffeitos, menos para as gratilkações especiaes de
excrdcio, e para baixa ou demissão do serviço; e será inteiramente perdido, se a frequcn~ia de qual!tncr des~as aulas
e cadeiras não fôr seguida de approvM;ão.

CAPITULO VI.
DOS EXAMES.

Art. 3l. Os exames theoricos c pratil·os dCIS dons annm:,
IJUc constituem este Curso, serão feitos de coriformidadc com
o que dispõem os arts. 163 a 17ã do Hegulamento da Eticola
Militar.
A commissão julga~ora dos trab3lhos de dPscnho scr;í,
porém, composta do respectivo Professor e Adjunto, c de um
dos Professores do Curso.
Art. 3:!. Aos militares e paizanos, {)ue não forem matriculados, é prohibida a concessão de licença para fazer exame
de qualquer materia do Curso .
. Art. 33. Ao alumno que honver sido approvado simplesmente em um dos exames, tendo-o sido plenamente em
todo~ os outros, com o gráo oito, pelo menos, poderá o Gcverno, ouvido o Conselho Escolar, permittir por uma só vez,
novo exame.
Art. 3~. Quando o Governo julgar conveniente, poderá
eommissionar dons lentes da Escola 1\lilitar para inspe1~cio·
n:1rem o Curso ora estabelecido e examinarem os alumnos do
2." a uno arbitrando aos ditos Vmtes uma gratificação c' pedal,
fJUe não P;XI:e~erá de cem mil réis mcnsacs, pur c~te :;•;r viço
extraordmarw.

f:APlTULO VIL
JJOS ALPEIIES ALU:U:\'OS.

Art. 3;). Os alumnos, que forem approvaclos plenamente
em todas as doutrinas dos dons annos deste curso, eom preIwndendo o desenho, e obtiverem nos ex~rcicios praticas
notas_, que correspondam á mesma approvarão, serão, segundo a ordem do merecimento, c attendenclo-sc á disposição
do art. Hiü do Hcgulamcnto da Escola 1\filitar, dcspachallos
Alferes alumnos; c os que terminarem o curso thcorico c
pratico terão as mesmas vantagens que "ompetem aos que
têm o curso de cavallaria e infantaria da Est:ola 1\Iilitar.
Art. 36. l'oderão ser confirmados no posto de Alfere~.
para infantari~ ou cavallaria, os Alferes nlumnos que, ~on
cluindo o curso dcstns armas, tiverem, com boas inforuwçõcs,
um anuo de elfcctivo cx1~rckio nos respectivos corpos.
Art. 37. As disposições dos artiQ"os antecedentes, relativas
á nomeação c confirmação dos Alferes alumnos, não os inhibem de ser promovidos como praças de prct, Sé nesta
tJUa!idade reunirem todas as condições, que a Lei exige, para
o accesso ao i . o posto.
Art. 38 Os Alferes alumnos, depois de confirmados, contarão a antignidadc de Ollicial desde a data da nomc;•t;ão
Jlllra aquelle posto.
D'entre os alumnos, fJUC eoneluirem o curso com arprovar;ões plenas em todas as doutrina~, inelusiVll dPs1.mho ou exerdeios praticos, o Conselho E,eolar proporá :10 Governo os
que devem proscguir na Escola Militar o curso de artilhari~.

CAPITCLO Vlll.
DOS CO:'I'SELIIOS.

Art. 3). IIavnrá dons Cnnsnllws: de Dbeiplina c E;colar.
O prirnciro será eomposto do Commantl:mte, do A_judante e
no L" Instructor, c incumiJelll-lhe funcr;ões aualogas :ís do da
Escola Militar.
O segundo se cornpor;i do f:ommandantc, do~ Professores,
Adjuntos e do i." Instructor, r:ornpr.tindo-lhc knaluwnte as
attrilmi~·õcs referidas no art. UfJe, ~~L", 2.", 3.", ~-", 5.",
6. o e 8. o do Heg-ulamcnto da E~eoln Militar.
Art. l10. No impedimento nu falta de qualquer dos
mrnnhros, que devem com pôr o Conselho de Disdplinn, servirão o;; Pr.,re~sore-; em excrdl"io, c rw falh do 1. o Iu~tructur
'.llll 'l(J~ ~L'J\ ua 'Jf'J'~lll 'k ~Ut.t~· ~:r:tdLl'-'t't),_·~

Art. f~l. 0;; ~lnmno~ drste Curso U>[lr;io tlo 111f!~mo uniforme, 1]11'' o l:ov,~rno desig-nnr pnrn o.:; da Esrol:l lllilitar.
Art. 'd. N:io porlPrão w;;,r dn uniforme do t:orpo I'S1:ol:lr
o~ que dd\arem o Curso por tcn•m pPrditlo o nnnn; os fJlH',
r,.provados dous anntls t~nnspt·ntivos ou pcrd!•!Hlo o mcsn1o
:111no 1::tltl1Jelll d u;1s vt~zcs eow;t•cutivas, não se JlUdl'rrm mais
rnntrirular, ~~os qn'~ lt•mpnrnria nn tiPfinitiyanwuk forem
P\t·lui.h•' IH'loJ Cou~dlw lle llbciplina.

CAPITULO X.
TJ,\S

T'El'íA~

E

fiECO~TT'ENSAS.

Art. ~3. As penas rorrcrcionnes serão impostns nos :dumronformn a g-raYitlatle da~ f:dras, do seguinte modo:
1. • Ileprehensão partieu!ar.
2." Heprehensão motiyatla em ordem da csrola.
3." Prisão por um a quinze dias no quartel ue um 11os
corpos da guarnição.
4. • Exclusão temporaria ntó dons nnnos.
ü. o Exclusão pcrpetun.
Art. 4L As penas de rcprchow:ão c a 11e prisão que n:ío
;;xcedt.r de oito 11ins, p01lerão ~cr impostas pelo Commandante dn Escola; as outras, porém, sú o poderão ser Jlf~lo Consnlho de Disciplina, ficando dependente de eonfirnw6o dP
Governo n que importar exelu~ão.
Art. !ti). No processo pnra a impo,ição da penn dn cxclu,ão
'orá ouvido, verbnlmente ou por ;·seripto, o nlumno arguido.
Não se admittirú advoi(ado ou defensor, r sú no cnsu de im·
Jledimento absoluto se lhe nomearú curador.
Art. !16. 0;; Professores poderão impfJr nos alumnos, por
quaest[twr fnltns commett.idns tlnrantn a lição ou excrdcio,:,
as seguintes penas:
1. 0 Hcprchemão particular.
2." llcprehcnsão 11a jJrcscnp tlns alumnos.
3. 0 Hctirada da aul:1, lll:tn:antlo·s~·lho IJontn.
Se a l'nlta t:oJnmcttitla wlo alumno exigir ru:Jior eastiC!n, o
P1·oressor rlar{l parr.c :\0 Comnwndnntc, que proecdt•rú n:J
fàrma do Ht•r.;ula nwnto.
.
Na ausenda dos Profm:sore~ c(lmprtl'm a qnrm c:un;· Vf'Zr<
fizrr a" ~llf.rilonic<:'•r' tf,.q,. art;~····
no~,

ACTOS DO PODIIR

Art. t,7. O Ajudante poderá reprehPnder Pm particular

os alumnos, r- mesmo determinar a prisão, em seu nome, por

tt~mpo que não exceda de \!f, horas, no caso de faltas leves
contra a disciplina.
Art. 48. O alumno, que faltar a qualquer trabalho, a que
seja obrigado, incorrerá, além do ponto, nas penas disci!Jii·
nares do presente Regulamento, conforme o motivo da fa ta.
Art . .\9. O Commandante é revestido na jurisdicção nacessaria para impôr, correccional ou administrativamente,
as penas de reprehensão'simples ou em ordem da Esroia, a de
suspensão ou prisão, de i a 30 dias, aos empregado' ácerca
dos quacs não haja disposição rsperial no presente Hegulamento.
Quando a suspensão ou prisãr, exceder de tü dias, dará
par te á Presidencia.
Art. aO. Toda a damnificação de qualquer psrte dos edificios da Escola, ou dos instrumentos, moveis, ou em geral
dos olJjectos da Fazenda Publica, será reparada á custa daquclle que a tiver causado, o qual poderá, além disso.
~offrer alguma das penas do artigo antecedente, conforme a
gravidade das circumstancias.
Art. til. Todos os empregados serão responsaveis pel:ls
falt:~s que commetterem no desempenho de suas attribuiçõe~.
hem como prlas que deixarem que srns ~ubordinados rom·
mettarn em prejuízo do serviço e da Fazrnda Publica.
Art. ti:!. O comparecimento para o serviço das aulas lã minutos depois da hora marcada, será contado eomo falta ao
Professor, e do mesmo modo o não comparecimento a qualquer dos actos a que são sujeitos pelo presente Regulamento.
Art. 53. As faltas commettidas em um mez só poderão
ser justificadas perante o Commandante da Escola, com recurso para a Presidcncia, até o dia 3 do mez seguinte, e a
folha, que !'e remetter para a competente repartição fiscal,
só mencionará as faltas, que importarem qualquer dedw~ção
de vencimentos.

CAPITULO XI.
DISI'OqÇÕES

DI\'F.RSAS.

Art. ã'1. Os Professores, Adjuntos e mais empregados
da escola perceberão os vencimentos marcados na tabella
aonexa a este Regulamento.
Art. 55. As licenças aos empregados militares serão con·
cedidas de conformidade com o Decreto de 3 de Janeiro de
t866. Aos empregatlos civis de modo a na logo ao 11111' '" a·~ha
""Jtuidn J•Jra ns da K~•,ola "Militar.

· F:!ECLJTI\'0.

Art. tiG. O.;; Prof,•s.--ot·es, A·IJnntns ~~ma h: r.mpreg-n•lris 1la
g~r,ola não porleriio :tceumnlar outros t:mpn~gos ou rornmis~õr~s dfl •Jnalqner natureza. qnando ineornpativeis rom o
r.xercicio do magbtério c mais ser v iças a rJUC frircm obrigados.
Art. 57. Annn:tlmcntr o Cornrmndantn remrttPrá :w Prt'"
J;itlomtn da Provinda em •lup!i•·~rn:
t." 1\Piação dos alurnnos rnntrkularln.~.
·. 2." 1\Piação tios alttrnnos apprnvatlus e n•prnva•lns, rlrl'la
ranrlo n qualidade das approv:1~·iH:S.
:J.'' llo•ln~:iin tlos nllllllllflS IJllf' deixaram de faZf'r f1Xall1f',
r••lll r!Pr,rara~·ão dos mr•tivos.
!t.• " llodaçiin dos :ilulltnos r,:r·olltirlos a s.~ns r:orpo:;, d!'l'!.lrnndo os motivos I'Or qnn o l'nrarn.
ti." lhdatorio dreumslanr:iado rl~s orrnrrnnl'ias, qun sr\ tiVnrem dado dur:mte o a11no IPctivo, ~: 1arer·er s0hrn os melltnra men tos ou JII);'c~siolarle:; 1lo esta lwleci tllt'll t••, ou v ido pn:v i:J 1111)!1 te o Consclltn E,:eola r.
Art. üi. A prinwira v;a rios in,Jica In> rlocnmcntns llrnr;í
no archil'o da Presidenéin, e :1 segundn sa;i cnvindn no J\Ii11 i>terio da Guerra.
Art. ti\1. Nos caso., orni,sns mhro qnalqnrr ohjl'rtn rotativo
a ostr) r:urso, n:,·.orrnr-s •-lia :'r dispnSIÇ~o rorrPspnndo:nte
ndopla !a 1 ata a Escola 1\Iilitar, rJuaudo uão lwja ni~so incompati!Jilidade.
Art. GO. ~o rorrrntr, anno o GoJverno providrnrinr:í para
qne o presente 1\eguiarrwnto tenlia plena execução em toda;
ns suns pnrtcs.
Art. üt. As disposições regulamentares relativas no programrna de estudos e de exercícios, ;i economia r, n:gimmt
ndrninistrativo, ao pro:·esso de fiseali>a0ão c á poliria e disdplina, formula las pelos Conselhos deste Curso, ficam deprn. uentes 1le approvação do Governo, excepto nos rasos previstos
neste H•:g-ularnento; no correntl: anno, porém, liastará a
approvaçJo da Presidcncia da Provmcia.
Art. 62. O Governo, á vi::ta <lo que a pratira demonstrar
na exrcuçiio dcsttJ Hcg-ulamento, poderá alterai-o corno mais
convier ao serviço, uma vez que de semelhante alterarão
não n~sulte augmcuto de despeza.
P;llado do Hio de Janeiro cm21 de Mart:o de l8i1.-hJITo
.losé de l)liri'ÍI'I! Junrpteira.

t'4ETf. !T.
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Approva os rstatutos da Sociedade t:nião Brncliccntc
Atadcmica.

Atlendrndo :w que representou o Prcsirlcntc da So·
Cictlaue União ll~'neficcntc Acaucmica, c Conformando-me com o l'aH'<'<'' da Secção dos Negocias do
Imperio do ConscllJO dr_• E"tarln. exarado em Consulta
de 24 de Novembro ullin •· nor bem Approvar
os respectivos estatutos, t.l'
m doze cavilulos c
trinta e cinco artigos.
Qualquer alter:~ção que ~e lirct· de fazer nos mesmos
estatutos, só poderá ser posta em execução urpois dn
approvatla pelo Governo lmpuial.
O Dr. João Alfredo Corrra tlc Oliveira, do l\lcu
Conselho, l\lini5tro e Secretario de Estado tios Negocios do Imperio, assim o lenha cntcnuido e faça cxc·
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte c oito
de 1\larço de mil oitocentos >Ctcnta c quatro, quintJuagesimo terceiro tia indepcmlenda c do lmperio.
Com a rubrica de Sua

~Iagcsf.atle

o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Olheira.

Estalufos da Sociedade União Beneficente Academica.
CAPITULO T.
DA SOCIEDADE E SEU FIM.

Art. f. o A Sociedade denomina-se União Beneficente Academica.
Art. 2. o E' seu fim coadjuvar oa estudantes da Escola
Central, que, por deficiencia de meios pecuniarios, experimentarem embaraço no proseguimento de seus estudos.
Art. 3. o Só poderá ser posto em vigor o art. 2. o quando~
Sociedade d ispuzer do fundo de i :OOOSOOO.
Art. 4. o Em caso de dissolução da Sociedade, os seus
fund-oi reverterão em benl'firio do A~ylo dP mendi~o~,

E'X~CUTIYO.

CAPITULO 11.
!lO> S:JCIOS.

Art. 5. o Só potl•)fã•) St'r sueios os cstud~nt 'S da E:;cola c.~n·
trai e 3•Jll2lles IJllC uc!la hOUVCfelll OlJtitlO UUJ gf~O OU litll)O
scíenlifko.
Art. 6. 0 0-' socios !'ão contril•níntcs ou rcmiuos.
§ I. o São sod•ls contrihui•ltcs :liUC'IIfls qne concorrerem
com a joi~ de õ,3 pagos em duas prestaç<Jcs e com a quantia
mensal de !{,;000.
§ 2." São socios remi:los, n5o sujeito~ portanto ao cx:po~to
no parngrapho precedente: 1. •, a(JUelles f!UC concorrerrm
eom a quantia de uün no acto de St13 admissão; 2. 0 , OS sodns
()Ue, contribuintes ha mais de um a uno, coacorrcrem com a
qnnntia de 30;)000.
Art. 7." Os socios que mudarem de residenci:J <levem com·
mun ical-o 3 Dircctoria.
Art. 8. o São deveres c direitos dos soei os :
~ L" R?~pdtar e cumprir ri~orosamrnte os estatutos.
§ 2." Aceita r e exercer com zêlo e defl karão os cargos par a
que forcrr eleitos ou nomeados, podendo el'eusar-:-:e em raso
df1 rePieição ou de impedimento grave e justíllr.arlo.
§ 3.° Concorrer pontualmente a todas as reuniões sociacs,
c nnlla~ proceder de modo conveniente.
Art. 9. 0 Os sncios remidos tê:n os mesmos deveres e direi·
tos que os socins contribuintes.
Art. iO. Todo socio podeni aprescnt 1r bcr.wfidandos á
Dircctoria, devendo a propust3 ser feita em cart:t fechada.

CAPITULO 1II.
D.\ Amii;';l!'rlL\ÇÃO S lCIAL.

Art. H. A Sociedade será administrada por uma mrsa eom·
posta de Presidente, Vice-Presidente, 1. 0 e~." s~cretaríos e
Thesoureiro, hem como de uma Dircctoria de seis membros.
Art. 12. Além dos funecíonnrios donrtigo prcrctlcnte haverá uma commissã•) de admissão de socios.

CAPITllLO lV.
DO Pf\ESIDE:'<TE.

Art. f3. Ao Presidente compete :
~ 1." Convocar as scssõ~s da assem bléa g€ral, prcsidil-a~,.

!Jelll <:o mo

a~

da Direr.toria,

·

2::JG

ACTO~

IJO

I'Ul!EI\

~ 2." A~si~nar com os Dirertnres os dtH~Ullll'lllos reh1!Í\'os
ao tlisprHIO no lll'l. 2."
-~ 3." Marcar a ordem do din, n ehamar os w ·.ios :i ordf'HJ.
~ li." C•llllmunie:lr ü as:;emlJié:l geral quaes os sodos q1w l\
rommissão admittiu, e quaps os :1prcsentados pelo Tlwsoureiro eomo incursos no art. :.JL
§ 5." Abrir, ruhriear e eneerT:1r todo~ os liHos da Soeiedatle.
),i (i," Assig-nar as :wtas das scssõ.•s d11 :~ssembJ(a ~Pral.
~ 7." Autorizar o The$oureiro :1 l:11.er as de~pezas nece,o;arias 1)tl hom untl:uncu t•J da Sudcd:u!l-.

r:AI'IlTLfl \'.

Ar!. H. Cornp!'te õ!O \'ke-i'l'l'SÍIIC!Itl' 'uktiluir (\ rn·si-.
dente elll sl'lts itllperlinwHto.'.
CAPI1TLO Yí.
!JIIS SECHETid'.IO>.

Art. HL Scro <lttrilmições elo L" St•eretario:
§ L" Ler as actas e todos os papt!is de IJUe constar o

expe~

dionto da sossão.
· § 2." Apurar as votarõcs com o Presidente e o 2." Secretario.
§ 3." Tomar os apontamentos nccess~rios para a confecção
das netas.

·

!1.• Confeccionar ~s :tetas c as~lgnal-as,
~~orrcspondeneia da Soeiedad.e.

§

bem como toda a

§ 5." Lançar em um livro o nome dos socios c a data de
sua admissão.
§ 6." Olllciar aos socios, dando-lhes parte de sua admissão,
eliminação ou expulsão.
§ 1.• Aprescnhr á assembléa geral no fim de sua administração um relatorio dos factos que durante clla houverem
occorrido.
Art. iu. Ao 2. 0 Secretario compete:
§ i." Fazer as chamadas dos socios nas sessões.
§ ~." Passar para um livro toJas as actas das sessões da
;:~ssembléa geral depois de haverem sid.o por esta approvadas.

EXECUTIVO.
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-·JJ

§ :r." Annlllll'iar o dia, hma ~~ luf:~l' tl~ ~~·:;,ào, !Jl'lll eoUH• a
ordem tlu dia.
0
~ Lo Sultstitnir o 1. Srerctario em seus impedimentos e
ajt.i.tlal-o ttuando fôr mistc1·.

CAPITULO Yll.

'"' THI·:snu:EIH".

Art. li. O Thcsourciro t; o llepo;;itr•riu das rcn<l<is tla Sud ·tludc n I'Oillo tal respull:;avl'l por l'lla~ .
•\rt. 18. São seus tlcverc,;:
~ L" Arreeatbr a~ joias e prcdarüGs mcnwc~, e mai; dinhl'iros da Sod0tlatle.
§ :2." Fawr as dcspez~s rJue lhe forem ordcnadns pelo Prc!>ÍLlentc e Dircctoria, exigindo tle tudo doeuwcnto.
~ 3." Enviar ao l'rcdLlente Uilta rcla~ãu dos wdus em
ntrazo.
§ "-·" Eseripturar com simplieidndc, mcthodo c clareza o
livro-eaixa da SocitHiaLic, onde serão cl!ronolug-icamcntc lan~.:ados toLios os recebimentos c <lespczas, devidamente cspccific;ulM.
§ 5." Apresentar á Directoria um balancete trimcnsal do
estado d<1 caixa, fazemlo-o acompanhnr do livro-caixa e de
todos os documento-; cumprobath'os da hoa atlmiuistrarão dos
neg-oeios a seu cargo.
§ 6. 0 Depositar eru baneo ou caixa de sua confiança os
fundos da Sociedade, não poLientlo ter em sua mão mais de
tifl;)OOO.
Art. f!.l. Para coadJuvar o Thesoureiro nas cohrançns ha·
verá trcs Procuradores eleitos tl'entrc os soeios, e mais um
Procurador contractado pelo Presidente, pcrcc!Jcndo lO% da
•1 uantia por ellc arrecadada.
CAPITULO YIII.
DA DIRECTORIA.

Art. 20. A Dircctoriaserá constituída por seis estudantes,
tendo cada anno o seu representante, e pelo Presidente da
Sociedade que tambern o é da Directoria, em cujas dcliberq•f
t;ões tomará parte como Dircetor.

Art. :!1. A'

Dirretori~

cornpt•t,•:

~f." Erwarrcg-~r-'c da cxceur(ío rlo art. 2.", par~ o que
r• lia proporcionar~ o~ rnr•ir1s l'fll rr•!:tf:ãn r:o:n ~~' J"t•t:rn·snô rl_.t
Sncict!ade c com o nnmcro, nr~ccssJ-I:uln, llltt~llliiPlll"la e :t,•Jlll·

cac?io rlos bcnrfician<lns.
~ 2." Assig-na r com o Prrsitlen !r) os docunwntos rclali vos
ao.dispo<to no art. 2 "
§ 3. o Examinar o~ bnlanrrtes trimrmars rnvi:ldos JWio
Thesourniro, e confrontal-trs eom os tlut·unrcutos c ,,s,entaIJJPntos respcctivoo..
.
_
~ 4. 0 AprcsPn ta r a assrm hlt'a g-rr:tl_r•m [(lt]as ~s srs,or•s. nrdinarias os lwl:tnt~dc~ trinrPns:~t•s ruvwdos ptrlo fhP~ourc1ro.
~ 5. 0 Aprrsentar :mnualmcntc :i ''''mnllléa grr:1l um resumo dos I.Jalancetcs apresentados pelo Tnesourciro.

CAPITULO IX.

Art. 22. A r:ornmis,~r) st•rú eonslituitla por >eis estudantes,
sendo um de l'atla arJJJo.
Art. 2:1. Siio sr~us dt)\'t•rc:; :
~ l." Dccitlir solJrc a adrni>siio r)ns sndos propostos, a fJilill
~ó podcró >cr eJreetuada por approvn~·iio tl:lnwioria da tommissão; no caso rle ser rejr)itarlo poderü o sollio proposto rJcorrer il :~ssemtJ!éa p:Prnl.
~ 2." Offieiar ao 1." St)cre!:~rin r :~o Thrsoureiro, drr:l:trando o nome dos socius admittidos c a data de sua admissiio.
C.\PtrULO X.

Art. 2].. As ses,;õcs orrlinarias da a.,scmJJ!é:J gen !, p:~ra enja
é indispensavcl n prcsPnr;a, ao nwnos, dr um quinto
dos socios presentes na C!Jrtr, teriio lug-ar de tres em trt"s
mezes, podendo o Presidente convocar uma sessão extraor·
dinaria, quando assim fOr mister.
Art. 25. Será previamente annunciada a ordem do dia,
o dia, hora e lugar da sessão.
Art. 26. As sessões da Diret·.toria tr.rflo lngnr srmprc rJue
(' F'Xigir o desempenho das 11ttrilJUi~ucs ~.seu"<'~"~'-'.
:~hertura

EXEI:UTIYO.

CAPITULO XL
IH F.I.EIIj\(1.

Art. 27. AR votn1:õrR ~orão 'ymholk~~. nomin:~rs n por
e~crntinio: ~ymhnlkas nas vuta~Õ•'s simples; nominaPs
rp1~nt!o :~!'sim ftir exigido; por cs~rutinio nu.~ rldçues.
Art. 28. A votacão llc ~ada eommissflo sPrÚ feita em uma
~ti

cedula contendo. tailtos nonws, quantos 'ão os memhrus
a t!rvem rompúr.
Art. 2rt. As apura4.:iirs sPrãn fPitns pPIO Prrsi!lrnte e Sr·
rretorios, c as deebõcs sempre tnm:u1<1s pnr maioria absnlnt:1
de vutos, procedrn<ln-se :1 spg-uncla elPição rm caso tle em·
ratP, enj~ reprotl.mç?íosei·á tlrei<li<la pela sortr.
Art. 30. Caso nPnhum ean<li<lato ohtenha a maioria al,~o
luta, proce<IAr·Sf)·ha a nrna nova r ultima vot;•~ão, !·uja
maioria r\esignará definitivamente o fnnreionario.
Art. :H. Os fnnceional"ios soeiaes St'Iã•> eleitos :tnnualnwntc em Abril.
!!llC

C.\PITULO XII.
ll.\S F.\LTA' E

I'E'i.\~.

Art. 32. Todo soeio que abusar da confiança que ncllc fúr
ou prevaricar, ~~rá expeli ido da Sodedade.
Art. 33. Para cxeençiio do art. 32 faz-se indispensavel
uma representação assignada por einco soeios e sanecionatla
por voto da assembléa geral.
Art. :3~. O socie que deixar de pagar seis mezes consecuti·
vos, será eliminado da Sociedade.
Art. 3.'1. Não potl.erá ser de novo admittido o sacio nmn
vez expellido.
Rio de Janeiro, 2 tl.c Setembro de i8i3.
depo~itada

(Seguem-se as

as~ignat uras.)

.\CTO-; Tlil I'UilEn

DECRETO N. :;riSfl- m: 31 nE
Wwtln

~xccutar

~rAnf:o

tn: Hl'i'fL

a nova Tarifa 1l:t~ Alfandc~as c !mas
preliruirwres.

Disposi~ilr;<

lld por hem, U~antlo da autoriza~âO ronCCLIÍiJa peJO
nrl. H tla Lei n. • 2:~1H de S!:i de Agosto de 1Hi:},
Ordenar que nas Alfantlcg-as do lmpcrio se exPcutr~. do
t. • de Julho proximo futuro em diante, a l'arit'a e sna!l
Di~posi<,:õcs preliminares, que com este baixam, :lssi!!,·natlas pelo \'iscontle do Bio 13ranco, Conselheiro dn
Estatlo, Senadot· do Impeno, Presidente do Comwlho
de Ministros, 1\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Fnenda, 1: Presidente elo Tribunal do Tltc~
souro Nacional, que assim o tenha entendido e faça
executar. Palaciotlo Hio de Janeiro em trinta c um de
Março tle mil oitor:rnlos setenta e qu:~tro, I(Uinrtua~
gesimo terceiro da Indepentlrncia c rio Irnperio.

Com a rul11·ica de Su:J. 1\lagcstaue o Imperador.
l"isronde do Rio Drnnro.

Disposi~ões

pt·eliminarcs.

DIHEITOS DE CO:'I~U}IO OU

IJJC BIP011T.\(\ O.

Art. L o Aos ui rei tos estabelecidos na Tarifa das AI·
fandegas ficam sujeitas todas as mercarlorias estran~
geiras, que sr: rlestinarem ao consumo no Brazil ,
exceptuadas as de que trata o art. 4.•
Reputar-se-hão de origPm estrangeira:
1. o Todas :~s mercat.lorias importadas de paiz e!'.tran~
gciro, quér dircr:tamcntc para consumo, qu(·r em tran·
sito, quér em navios entrados por fr:~nqnia ou arribada
forçada, que forem despachadas para consumo.
2. • O carregamento c pcrte~1ças t.las embarcações
apprehendidas, o apparelho, provisões, armamento,
munições e outros ohjerl.os do serviço de quaesqner
cmbarca0õcs, e os fragmrntos rios rasem; r] e n:~vios e~tr~n
~·Pit·os, quP forPtn wnrlido~ Jl:li':J r·on;;nmn.

~'ti

3.• As

emh:~rc~çli•·~ minda~ pPrlrn.:rnt,,s:~

fJ!l:Jrsqnr•r

na vi os, que forem ti ratla:> do st~n iço, c vendidas ott
traspassauas em qual•f!Ier porto do lmpct·io.
rL • As mercadorias nacionaes, e as e:;trangciras nacionalisatlas pelo pagamento tios direitos de eonsumo,
sendo transportaua~. ~t·m dt~:-;pacl!o, de uns para outros
portos alfandegados do lmpcrio.
ü.• As uwrcadorias arrojadas pelo mar ús prnias c
pontes, ou que forem t•ncontrada:> llurtnantlo, ou tiradas
do fnmlo d'agun. na fcírm:1 tlo art. :..::18 do Hcgnlamenlo
de 19 de Setembro de 18li0.
Art. 2." Alt'•m dos direitos tlcconf'nmo,rlrqur trata
o art. L", rohrar-se-ha f'lll t0d:1S as Alf:mt!Pg:ts Llo lmperio
a ta~a nddieional de !~0"(.., reduzivf'l gratlualnwntl' eonw
fôt· delenninatlo nas Leis tio Ort:atlleltlo, ealculada =-ohrt\
a importancia rios mesmos direi Los, qnt'·r sejam fi ~o,;,
quér admlorr.m ou pot· factnra, segundo a Tarifa.
Art. :3." Na Alfandrga de AlJJllquerque ~ozariio tb
isenção de direitos que fôr PnalH'lt•eitla as merc:uloria,;
ali i despachadas,ua fúnna do dispo,; to no 8:L" art. ll 1h
Lt>i n • 2:!1~ de :w tlr Agosto dt• 18í:l.
Paragrapho uniro. A~ Jllt'rradoJias, port'·m, tlt'~p:t
cltatlas pat·a consumo na referida Alfaudrga, tJIW tirnl'l'lll
por qualrpiet· mo ti r o de srg·u i r p:t r a outro qualquer porlo
:dfantleg:ulo do Imperio, sati,;farão previamcntr a imporlauda dos direi tos q 1w forem esta lll'lt•eidos, ou Y ig-orarem na época do cmharque, l:m~ando-se a yerha tlo
}lJ.Q"amcnto no rlesparho n•speeliro. Xo caso tle falta tlt~
YPrha, na Alfandega ou :'IIP~a dt~ Hcnclas nnporl:11lora
serão os referidos direitos ro!Jraclüs Ha razão dupla.
ISI<:\f~ÃO fi F. llll\ F. !TOS DE CO'iS!'\10.

Art. 'L" Srr:'t concrdit.la bcnl':in de direitos de consumo, mediante as cautelas fi.'(:;H'S, que o Inspt•clot·
da Alf:twlega 011 Atlminislrador da i\lcsa !lc 1\endas
jul.~ar nceessarias, ús seguintes mercadorias t' ohjeclos :
.~ l." A's amostras tlc nenhum ou rlr diminuto valor.
lleputat·-se-hão amo,;tras de neuhnm ou de diminuto
valor os fragnwntos, ou pat·te dt~ qnaltJIH'l' g-t•nPro ou
mercadoria, em quantidade ,;trietanH'Hie U!'Ct'Ssaria para
rlar a eonhet·cr sna natul'!'7.a, t'sprci1J c qualidadt', e
cujo::; direitos não c~cctlrrem a ~00 rí·.i~ llftl' Yolume.
~ ':!." Ao.; mndl'ln,; dt• lll:tdlin:t', d1• t'Tllh:tr,·:ll:··... , . .\,,
1·

u r>: 11.

:J 1
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in~trnmento!l e de t[nalqncr invento ou mrlhoramcnto
ft•ilo na~ artes.
~ :L o Ao~ instrumentos tle agricultura, 011 tlr qualquer
arte liheral ou mccanica, c mais ohjrctos do uso rios
colonos c ar·tistas, que vierem rc~idir no Imperio,
srwlo necessarios para o cxer·eicio de sua prolis~ão ou
industria, com tanto que não excedam ils quautitladcs
indispensavcb; para seu uso e de suas famílias.
~ L• Aos rPstos de mantimentos pertencent..-~s no
rancho p:trticular dos colonos que virrern estabelecer-se
no Impcrio, scrulo destiuados á alimenta~_;ão dos mesmos
cmtpranto se não cmprrgam.
~;>,o Atodo~o~ohjectosdeusopropriodosEmhai'<a

tlores c Ministro<> rst r·:lllgeirM, r, c111 geral, de todas as
JH~ssoas empregadas na diplomnda, que chcg;u·em ao
Jmpt•rio, na fôrma do ar·!. l.o do DPercto n." 20~~ de
H tle Non•mhro tle t8:ii.
~ fi. o Aos gt•ncro.~ e PITei tos impor·tatlos pdos Emhaix:ulores, !llinislros Hesitlt•nlt>s c Ent·arrt•.!!atlos de Ne.~o
cios, acreditados junto ú Curti' deste lmperio, na fôrma
r t·ondit:iit•s marr:1das prlo citado Decreto n." 202::! tle
:11 de No\·emhro tle lX~ii.
~ i. o Aos ohjectos de u~o e seniço rios Chefe;; das ~lis
~íies lliplom:~tiras Brazileiras, que rPgressarem, prPCI'dcntlo rPqui'i'::io tio )linistro dos :\'e.!.\'ol:ios E~trangeiros.
§ 8." Aos gPneros c ohjPctos impol'tatlos para u~o do,;
navios de guerra das n;u:ões nmiga,, c je suas tripol:lçiies, que dlf•.!!arrm em transportes dos respt•cti\o,;
Estados, em paquetl's, ou em navios mrrcantes, 111rdiantn
rrtplisição tla rompl'lente Leg:u:ão, ou Chefe da E~tação
Naval •
. ~ !.1. • A's mrrradol'ias de produeção e in1lustria naCIOnal, que, Lt>ndo sido exportadas. regTPSsarPm em
qualqtH'r emh:u·caçil:o. com tanto que tat•s rnt·n~atlorias:
L" st'jamdistinguiu•is on pos~am :-:rrdilft•ren,:at.Ias de
outras ~rmelhantes tlc origem f'strangt'ira: 2." re).!n~ssem
t.lt~ntro tle um anuo "por conta do proprio individuo
t(IW as exportára; :l." venham aeompanh:ulas tle ccrli1icado da Alfantle!!a do porto de rrtomo, legalisado pelo
Agente Consular Rrazileiro, 1'. na sua falta, pt>la fórma
indicada no art. 400tlo ltcgulamentu tlc 19 tle Sl'lcmbro
de l81i0 •
. ~ to. Aos gencros c mercadorias :i c producção nnctona I, pertenceu tes á carga da,; t•mharcaçtJcs, que ,
ttmt.lo sahi1lo dt! alg'um porto tio lmperio, arrihart·rn a
01111'11, 011 Jl:lllrra.~al'l~lll, I' rol'l'lll jllll' l(ll:tllllll'r IJIOtÍ\'0
'11dido." )1:11':1 l'IIIISII!IIIl.
\ 1
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No caso de duvida de gerem as mcreadoriassalratlas
- nacionacs ou estrangeiras, não Lerá I ugar a iseução
dos direitos de consumo.
§ ·J t. Aos generos c mercadorias de protlncção e mannfactnra nacional, que forem importados Plll t•mha n::u:tl•·~
estrallgeir;ts, sob raução 011 fiança, na Alrandt•ga tle Uruguayana, confonnc o art. 4U:Itlo 1\c~u lamento de Hl dn Selembro de 18BO, ou na de Alhuquerquc, c tlcllas exportados para qualquer outr·a do Imp•~r·io, na conforrnitlade
do~ arts. '•89 c sc~uiniPS do dlado llPg-nlamento.
~ 1':2. Aos instrument.ns, lino~ t' utcnsilios tlc tv•o
proprio tlc litlc:ato,;, c de qualquer· rwtnralbta, que se
destinar á c:qllorar:ão da nalurt~za do llrazil.
~ l:J. A' roupa 011 falo usado tio.; passag-eiros, c ao:>
in,;t.rumcnto,;, ohjecto~ ou artig-os tle st'll servi,:u tliariu
ou tirolissãn.
~ H. A' roupa nn fato us:tdo •los Capitão.;, c da-;
tw,.;soas tl:ts tripoLll.'iil',.; dos na\·io,;. ao,; instrumt•ntos
Hauticos, livros. cartas, mappas ,. utcn,.;ilios pruprio.;
tlt~ ~eu uso" prolis,.;:io, qul·r o.; :.:onst'l'\'t~m a hortlu, qu(~r·
Os I'CtÍI'I'IIl OU !t~Velll COIJISÍ!-~0 tJII:lllolo dt•Í\:tl'l'llt IJ,.; ll:t\Íth
em que st•nircm.
1:i. Aos linos mrreanlis I'StTiplurado~, r• quacsquer mannseriplos; aos l'l~lral"s tle família; aos livt·os
de uso dos pa~sagci r o.;, com ta nlu q llt' rr<"iu haja llla is de
11111 exemplar t.lc cada ohra; :to.' dewnltos e esboço.;
:tcal.J:ltlos ou por acahar. pertencente.; a artistaf; que Yil'rem l't'sidir no lmpPrio. t', 1'111 geral, :w,; uteusilios c
uhjerlos us:ulos neecssarius para o excrcirio de sua arte
ou pro li~são.
§ Hi. Ao,; hahús, m.1las c sacos de YÍ:t.!.!Clll us:ulos,
pcrtcru:enlcs ús bagagens dos pa~sagcirus c tripol:u;:iu
dos naYio~, e nt•ecssarios para o uso pessoal e t.liario durante a viagPm.
~ li. A's joias tlr uso Llos pass:tg-Piro-..
:;; 18. A's ohras Yclhas de tpJall(uCr mel:tl lino, cstallllo inrtlili.;adas: H~nt.lo livrt~ ús parlt•.; iuutilisal-a,;
quando o n:iu c~Lejarn na occa~i:iu tio t.lc.;pacho on cortfl'I'Clll'ia.
§ W. Ao,; lnrris, IJaJTicas. ancorPta~. rasrns, caixa~,
vasos de vidro onlinario t•s~:uro, azulado ou esvcnlinhado, de barro ou lnuça onlinaria, ás latas de folha,
de feno, eluuni.)O, estaulto ou zint:n, ;10,; ~acos e r;tpas
tle aniagem c qualquer outro tecitlo onlinario: c a
lJUae~quer outro,; cnroltor·ios so~ml'lhantt·~. t'lll que se
adtar-em a.; mercadoria~ n:io ;:ujeitas a dir-Pilo<> pt·lo
'i•:tr j•es•J bruto, '"''u ,;e . lr•t!•I•J \)l•·r ··nlltllll'l'•-iaL por
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qualquer caH~a estiverem Ya~ios ou se csvasiarem, ou se
acharem completalltenle separados das mercadorias a
que pertenciam.
~ 20. A' palita qnc fúrencontrntla em qu:llqurr rnvoltorio servimlo de encllimento para o hom :Jr'O!Hiicionamento das mercatlorias I) que não tivet· outro prrst irrw.
21. A's Iilereatlorias estrangcir:Js, que ji1 tiver·r•m
]lago dircilo~ dn ronsumo em algumas das Hr•parliçih.•s
}?iscaes colllpclcnlt•s, c forem lransporladas (h) uns para
outros por tos onde houver A IranJr~ga, sr•ndu a rompanhndas de dc~pacho, em rmb:n·c:IÇÕt•s mcionacs, ou c,;lra 11g1~ i r<.ts, na fúrma da lt•gblal:ão em Yigor.
~ 22. A's mercadorias I' ohjl't:lo., e11jo despacho line
ti ver sido ou frir conl'ed ido JH•Ia Ta r rf;,, por te i cspecia I,
uu por contracto celebrado pr·lo l;orcrno Inqwrial com
alguma pc.,soa, companhia ou rorporar;ão uar:ional ou
•·slrallgcira.
~ 2:1. A's mct·cadol'ia~ c quacsqner o!Jjecros que forem
tlirertam~ntc importados por ronta c para o scnir:o tio
Estatlo.
~ 21. A's merr:Hlorias r f{IL1r'S'iliCI' ol1jrctos prrlcnf'Cnlr·s ;L-;,\dminislrar:i!e..; l'rovit1LÍ:11~'. dir,•t·ramcnlc imJIOI'l:-llllls J<Ot' sua conta para 11 s,•ni,:u jlllllli"o.
~ ;?:i. Aos prududL<S tLI llf'~c·a Lhs Clllb~u·caçii~'> naf iolla1·s.
~ 2ri. Aos .!!t'lll'l'O~ r merTatlori:Js llll'llrion~rlos no ar!.
:121 do llc,!.!UI:tiiii'IIIO de J!l de S"ll'lll!Jro d1• ,181i0, 'p na
Talwlla n." 1 antw\a :10 IJcci'!'IO n." 'i'l~fi dr• 2\1 de Sc1elliiii'O dt' i8;Jtl, q11c entrarer11 Jwlo.~ ponto~ llahiliradus
das frontt~iras lcne,trr•.s. I' pt~los portos liahililado-.;
1111 :dfautlr•g-:ulos do rio 1:r11guay da l'ruvineia dr· S.
}'edro do l'tio UraJH]e do Sul, 110s lrnnos ,. casos cspe•:iacs m:ll'l:ados pelo llll'slllo Dt~ITclo (art. 'i:i da Lei 11."
:Jnn Llr· 18 de Sctctnhro de w1:i1.
~ ':!.7. Ao-; t!'CIICI'os inlroduzirliJS l'"ln inlrriot· d:Js
Proriueias do Amazon:1>, do l'arú r• de .Mito 1;rosso. dr~
I(Ualqucr ponlo do~ lctTiloriu.> r·~lr:lll~r·iro:; (JIW, liJUilnm com t·s~as l'ro,·inci:ls, ~~que fure111 de p!·ouur(ão
dos di los lerrilorios liruilropl1r~s.
~8. Ao ouro e prata e1u J,:,r-ra, pó on mina, 1~m foJitela I) em moeJa llacinll:ll 011 e~lran!.!·l'ira.
§ ~!). A's Jllacllill~~ p:Ha larrar :1 ~~;l'f'a e preparar os
Jlroduclos da :1gricullnr:~, para o srrri1;o de qn:II'StjtWr
JaiJrit:as e ollit;inas, e }'ara a navcg;wão, moYitfas por
vapor, agua, ur ou vento, ou a eleclricidatlt•, lJ:'Ill
1:omo por forç.as animadas, e qttat•strur~r outro., molon~:',
!i\th, lucolllulri; ull iJt<rLI!ci :, rvuq•rdtctJdido:; c:_.[,"',,
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~ 30. A's pcc:as das maehinas imporlatlas em separado, :1 n·speito elas quaes se provar, mediante exame
feito por perito~ cla escolha do Chefe ria Heparlic;;io, que
Irão podcril ter· outro destino ou a[Jplicar;ão sen:lo suiJ,;titnir peças identicas já arruinadas de certas c ddc•rminadas machinas, ou servir de sohresalcutt's ás que,
cxislindoJlCI'fCitas, possam inutilisar-sc por qualcJLWI'
eventuali adc.
~ 31. Aos alambiques, fornalhas, rctorlas, caltlciras,
moinhos e ohjcclos semelhantes, graJHIL's, para uso da
l:tvoura e d;Js fahriras.
~ ::-2. Aos arbustos, :li'Von•s c plantas Yiras clc qualquer t'~JH'Cil', ~~ ;'ts sc·uwnlc•s, r;1iz•·s ,. holho~ proprios
para horta, janliut, prado, c, elll geral, J.lara a af~rict!l
tura.
~ ::3. Aos oh.it'l' I os pc~rtPnrc·n lc•s i.; com pau h ias lyricas,
tlrarnalit:as, c·questrc,; ou outras :llnliulaule:<, que se de,;tinar·cJrr a dar rcpn·senl:u;llcs puiJliras: ús colleet:clrs
f'l'ii'Hlilicas de hi~loria Halural, IIUIIIi~.!J::llit:o t' tlt~ antiguitlatfpg; :'ts r,~latuas c bustos til' qu:.·psqut~r materias
qur forem di'SI i nados ú f''\JH•~ic:ãn ou repn•st•nlac:ãü puJJ!ira, c :'ts mercadorias t•st.rangciras qtu· se dl'slin:trcm
a tigur:rr nas e:qJOsições induslriae::, tJliC se liwremno
]la iz.
Eslr tlrspaehn 11ão poclrr:'t sr1· rortcc•dido srm qur as
partt•s r:ureioHcm os dirl'il.os dt• consuJilll dos ohjt·t·tos
mencionado~ tu·ste paragraplw, ou pre~l!.'lll
lianc:a
idone)., St)Jtdo ro!Jr:tdos os dirt·ilos, sr tlc•lllro do prazo
cunccditlo pelo Cllde da Hc•partição, qtre podt•J·:'t St~r por
ellt~ razoarelmt~llle prorogado, não fort~IJI os ohjt•t:Los
:~Ssim despachados ret'\portat!os inlcgralmt•nln, ou n:lo
so provar t.crem dc~sapparccido }lol' u,;o 011 ubito, segundo a natun•zt do ohjt•cto.
~:H. A's illla!.rrns, e quae~qnrr ohjc•rtos proprios c
C\rlu~iros do C11llo Di,·ino, indi~pensan·is para o serYic.:o das Cathedraes, i\btrizc·s t' !~-rejas. dirl•c·talllt'JIL!~
importados por ronla d:t' rP:<pcctin~ admini~traçiks.
~:ri. Aos vasos e Jnrcns miudos das c~lllharr:triks condemnadas por innavqrareis . qur fon·m rom ellas colljntrc~Lanwnln anematados t'lll leilão, o~ qnat's lícar:lo f;Hjc•i!os súuwHle aos din•itos da transrt'ITltr:i:t de dumi 11 iu.
Art. :;.• Aos nhjectos de qnn trat;111t os?; l2a }:j~fl
poderit conreckr i~enr_:;"io dt~ dirl'il11s aincl:t qn:~t11lo n;'io
at'OIIIJ'allltan~nt os l':ls~;l!.!t'irns ,. t•csso:ts da trit•u\;tt.>'·" do;,;
u;n iu:< 11~1 mestua rml•:ln·:t•)".
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ACTOS lJO POlJER

Art. ü. o Para o despacho livrr, dn que tratam o~~~
EL ",fi. 0 , 7. ", 23, 24, e 34doart. 4. •, ú neccssaria ordem
do .Ministro da Fazenlla.
~ I. o O Despachante na nota qur, fizer, e flllando n•~
flUl'I'CI' ao Chefe !la Repartição, ou solicitar a inteneJH;:io
do Agente Diplomatico competente, ou impetrai· tio .Mi~
nistro da Faztmt!a ordem para o despacho, deverá lllt'll·
cionar eom exactidão os numero;; e marcas tios Yolurnp;;,
seu conteúdo, qualilladc, quantidade, e pt~so ou medida
dos objectos de que tratam os citados~~ ti. o, li.", 7. ", ~:1,
2~, c 3~ do art. ~."
~~-o Os volumes tlil'ig-itlos aos Ag-entPs lHplomal.iros
residentes no lmperio >'OIJ o sei lo das :~nnas de seu paiz,
serão logo cn tregucs ú rcq uisit:<io on dedar;u;ão omcia I
dos mesmos AgPnlrs, irlllt•pendenterucnte de ortlem tio
.Ministt·o tia Fazt'nda.
Art. 7." A· s tllercadorias rom prellf•JHI idas nas ti ispo~
sit;ões dos §~ I.",'::!.", 3. ", ,J.• ",!i.", U. ", 7. ",H.", 10, .fi,
12, 1:1, H, t:i, lli, 17. lU, ~:l, 21, ':!:l, 2!J., ~:;,~fi, ~7, ~H.
~U. 30, 31, :!2, :n, e a:; do art. L", a!t'·HI da isenç:io tio~
dirPitos tlt~ consumo ahí t•stalwlt~rida, st~ ronreder;i
ta miJem a isenção do expedíe11t1! de i)"/", de que traia o
art. 62:1 do Hegulamento de lU de SctemlJt·o de 18li0.
GENEIIOS 1'1\0IIIBilJO,;.

Art. 8. • E' prohibillo o t!esp;dw da.~ scguinlt·s uwrcadorias ~~ oh.ieetos:
~ J." QualtJUer objedo tle psrulptura, pintura nu
lilltographia, o!Jsccno ou oiTt~nsivo tia rl'líd;io do Estado,
tia moral c hons costumes, ou que eslf'ja coruprPhewlido
11as tlisposit~ões dos arts. !JO, 2~~. ~1'1. ~78 e ~7U tio Cot.ligo Pt•nal.
§ 2. • Qualquer :~rtcfacto cujo uso ou applir;íÇJo esteja
nos mesmos casos:
§ :1. o Os impressos ou o!H·as ronlral'eit~s, a que sn
reft~rem o art. ;.~:;da Lt•i n." :Hi!l de 18 dt~ SetPillhro tlt~
:18~:;, no Decreto 11." 2'1\ll de :lO de Setembro de tM:i!l.
~ ~- Os pu11haes, canivt'LPs-punkH's, e facas de ponta,
rom exeepção das que forem propi'ias pill'a xarquPal',
de mato, de viagem ou de cozinha; as espjnt:ardas ou
pistolas de vento, os stiks, e as bengalas, g-11árda-chuvas,
ou tJUaesquet· outros ohjectos que contenham espadas,
estoques, Jllllthat•s ou espin~anlas.
~ :; ... ti <ll'!ll:tm•·ttto e l"'lr•···lt"" •k '-'IICI'I'<L quaudn"
0
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l)esp:~rhantc não aprr!lent:~r com a nota a licença lla
competente Autoritlaúe polieial.
§ li." As gazuas c outros instrumentos ou apparelhos
])roprios para roubar.
~ 7. o A"' mercadorias e gcncros ali mentidos ou medicinaes f'ffi estado 1le pntrefacção, ou de avaria, que
possam ser nocivos á saudc publica, precedendo exame
de pessoas idoneas, na ft'lrma prescripta pela Speção :l.•
tio Cap. :1. • do l\e~ulamcnto lle 1!) de Setcmhro tlc tRUO.
Art. 9. • Dene~ado o dcspadw em virtude 1lo at·ti~o
anteccdt•ntc, o~ ohjeclos dos~~ 1.", 2.", 'L", li." c 7."
serão appt·ehcntlitlo~, e innnrtliatamenlc destruidos ou
inutilis:ulos: os do~ 3." srrão cl•nli~~:atlos na fMma tio
art. ;; . • do DI'L't'l'lo n." '.i!'l!H de 30 de Setembro de 18:)!) ;
os do~ ;;, •, 1~ouforme sua natureza, serão depo~itados
nos Arsenacs de Gnprra ou armazens •lc artigo;; brllicos
ou em qnal•turr outro lngar que o f:overno tle~ignar,
ou rreolhiLlos a nm armazPm especial, atü que, com liC!'HÇa Llo r,ompctentc Chdl' de Policia, srjam regularmente tlespachallos; laYr:twlo-sr tle tudo o compctentn
tct·mo, que scr:'t a~sig-na!lo pelo Chefe da Hcpat·tição.
~L" So os ohjectos tln que tratam os~~ L" c 2.• do
artigo antecednute puderem !'ct' tlestruidos ou inutilizados sem prejuízo ou estrago de outros não prohihillo!',
a que por ventura se aclwt·em anncxo~, pcrmiltir-se-ha
o despacho LI estes, cohrando-sc em tal1~aso mais metade
dos respectivos direitos como multa; no caso I'Onlt·ario
serão tlf'struidos tanto uns como outros Llos n'fcritlos
oLjcetos.
~ 2. o Se nos objcclo<; comprehrn•litlo;; no~&.. • do ~o
hredito arti~o se encontrarem alguns fabricados 1lc mat!•ria,; preciosas e de valor, e mesmo fúra tlesle caso, se
as armas prohibidas puderem ser·llestruitbs c inutilizadas sem prejuízo ou estrago das bengalas, ,e-nardachuvas, chicote;;, ne., que as ~:ontiverem, procf•der-s(~-h:t
co111o nos casos do paragrapho antecedente.
Art. 10. As uispo~i•:iirs do artigo prt•cedPnlr ficam
ex t!•nsivas ao ~~a~o de serem arltado~ !~111 alg-um volumn
tat•s ohjectos occultos em fundos falsos, ou lle qualqtwr
ou~r.o modi: neste caso impôr-se-ha a multa dos arts. ti~ü
e ã.J7 tl.o Regulamento lle I!) de Setembro LI c 1860.
API'LICAÇÃO nA TAHIFA.

,\rt. H. Na applk:~çio :la Tarifa, c na cohr:~nça dos
nPnhn!lla di,tirH'l;:io !'C f;~r:·t, soh quaiiJI!Pr

1lit·1~itos,
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pretcx to, qw'•r em rel:~ç;io :ís mercadorias, qnér· :~os
JlOrtos de proccdencia, ou aos seus donos c importadores, que não se acltc legalmente estabelecida.
Art. 12. Na percepção tios direitos, nenhuma differenca se fará entre mer·catlorias e objectos nm·os c
usados, em peça e retalho, por :1cahar ou incompleto~,
inteiros, acabados e promplos, com ou sem enfeite~,
!';alva a disposição do art. W ~ :>. •; nem lambem pela
virtude •le qu;dqucr
natureza dos envoltorios, ou
outr·a circumstancia, !JII!' n5o esteja exprrss:~mentc declarada na Tarifa, ou prcYisla nas presentes disposi-::ões.
E nenhum artigo ou ohjrclo se rep11tarú ôiiTerenlc
do elassilicado ou comprcheudido n:1 Ta rira, pelo simpiPs
facto de conter <~l.zum enfeite ou modificação, que lhe
não altere a essencia, qualidade ou emprego, aimla que
se lhe tenha dado dill'crcnle denomin:IC<io.
Art. 1:1, As fazrtHia~ IJonladas, ou riuo tiver!'m rnfeites ou guar·nir;ües de ouro ou prata, que n;io esliv,~r·pm especiallnentn ta rifadas ou suiJOrtlinadas a rli~po
siçõt•s Pspeeiaf's tla Tarifa, pagarão direitos rul t'lllorell/.,
11a raz5o imposta a iJenticas fazendas sem lJor·dados ou
enfeites.
Art. H. A:; mercadorias f;IIJricarlas ou compostas !In
materias dillerent••s, ,;oiJre que não houver na Tarifa
taxa especial ou lixa ou disposição particular, ficam sujdtas ús m•~srnas taxas estahclt••;idas para mcreadorins
identieas, fabricadas unieauwn te da ma teria, t]UC
naqut'llas predominar, ou rla m;lis tribut:ula no raso de
igualti:Hle de matcrias, ou de duvida sobre qual st•ja a
matcna predolllinantc.
Exceptuam-sr~ os tecidos mixtos, a rPSjll'ito dos rrn~c·s
observar-se-hão as n•gras e~tabelt)cidas !lo :~rtigo s•·guin Lt'.
·

•·m

Ar·t. 1:-i. Os trf'itlos mixtos nu romposlos rle m:ller·i:~.;
dillerclltPs, que n;io tiYcrrm taxas espet·iae.ua Tarifa
ficam suhordinados ús seguintes regras:
'
t. • Os cowpostos de algo<hio com lã ou linho, pn•dominando o algodão, pagarão dirt•ito;; como ~e fns,t•m
de algodão, segun<lo sua qualiLiarle, com o augmentu de
20"/., •
.<t.• Os ~omrostos <lc.lã ou linho rnrn nl!!otl5o, prednmrn:l!ldn a L1 ou o linho, p:l",ll'ii" direilrh ruuw ~e
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fossem de l!i ou de linho, segundo sua qualidade, com o
abatimento de lO"/•.
Considerar-se-ha materia predominante no tecido a
que constituit· a urdidura c parte da trama, ou viceversa; e quando urna das matcri;~s constituir a urdidura e outra a trama, reputar-se-lia predominante a
ma teria mais tributa<la.
3. a Os que tiverem toda a urdidura c parte da trama
de seda, ou vice-versa, pagarão os direitos do:> teeidos dG
seda, segundo sua qualidacle, com o abatimento de 20''/".
4. a Os que tivcrPm toda a urdidura de seda e toda a
trama de outra matcria, ou vicc-Ycrsa, pag<lrão os direitos dos tecidos de seda, segundo sua LJUalidadc, com
o abatimento de 50"/•.
!l. a Os tjUe tiverem súmcnte parte da unlidura, ou
parte da trama de seda, nu algum pequeno eufeite ott
acct•ssorio dessa malcria, pagar;"io os direitos corrcspondcn tcs á ma leria tJUc prcdomi na r no tecido, segundo
sua <JUalidade, com o augmento de 30 •;.,.
MERCADOI\IAS omsSAS c-; A TAHIFA. ASSE~IELIIAÇ:\0.

Art. Hi. As mercadorias não especificadas, ou niTo
contprt>hendidas nos artigo" da Tar·ifa, Hem em alp;nma
de ~uas classilit:açõcs gcneriras, ser~lo assemelhadas ús
da mPsma Tarifa, sn com ellas ti\-ercm analogia ou
aflinidade, quér pela natureza e qualidade da uía teria
de que forem compostas, quür pelo st·n fabriro, tecido,
lavor ou fórma, com!Jinados com scn uso ou emprego;
c pagarão os mesmos direitos a que estiverem sujeitas
as merratlorias a que forem :Jsscnwlhadas.
i." Par a se rcsol Yer a as~cnwlhação, o Conferente
do dc·.~parho fará um relatorio de todas as circumstaneias que a purlerem cstahelcrer, e o lnspeclor, ouvindo os peritos que para esse fim designar, decidirá
se a assemclhação deve ou não ter lugar; c no caso
allit·mativo, em que artigo da Tarifa se acha ou ue\e licar
comprehenuiua a mercadoria.
Au rdatorio deverá acompanhar a amostra t1a mercadoria, c quall{ucr exposit~ãu ou Llocunwnlu llliC a Parte
oll'ereccr.
~ 2. • Se a Parte não convier na assemelhação, poderá
in ter pó r recurso para a compe tcn te Autoridade superior,
na fórma e nos prazos marcados pelo tit. \J." do He~ula~
mento de i!J de Setembro de 18fi0.
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;; :;:· Se n Parte se roul'urmat· com a dt:l·is:io, tirará
r·sÍ;J deliniliva p:tra o ca:o t'~l'l't:ial de qtw ~('traia; oiJ~erDndo H\ por(·m. o di,po·do n:~ullittla p:trlt: do :trl.
O." do D.•creto n. o r!') H do~~~ d1• ll.•zt~llt !q·o di) Hi70.
~- 4." U l\Iinistro da Fawn:la lll<ttl!!:trú, lu.:.w que lllc
Lncm pn•:,cnlc; ttes ilrci<õ;•,:, !'\atninar por perito.; de
~ua conliat:ça a llll'tTadori:J, ú 'i ..;t.a das Jnfonl!;1t;ili's e
amostras que houn·r; e, cbd:t a :-u:t leri~:~o. ~l'r:'t l''La
publi(;au:l e cotnmut!ir:Hia a tud:ts :ts Hcp:n·lit;õcs a fJUt'lll
íntl't'f'SS:ll', para a hzctem cu·cttlar ertt casos scmelh:ttttl'''·
~ ~)." Qnan:lo a l'.trtt• n:lo ,,,. l'tlltfunn:tr com a a>st•melltáçãu, ainda LJ,.,,ui» d:• appt·o,ada fll'lo 1\Iinislro da Fazcn:!a, st·r-lltr~-kt permi 11 i tio r ce\ porta r a JlJt•rradoria
para fóra do Imperiu 110 prazo de fiO dias; e uão o fazendo, Sl'rá a Jllerradot i:t po~ta t'lll eunsumo, patj·ando os
dif'cito-; roufunne a d,•ri<\o.
~ fi. o Se• a JUl'f'l'ado: ia H;lo Jld:lt·r ;;('r asSI'Uwlltarl:l,
depois de oiJ.;;erDtlu o pruct·~~u t'Sial,eil'ritlo 110:' ~~ l." ~~
2." :lo :1rt. Ui, licará sujeita a uircitos wl ralornn, ua
t·azão de :l() "/.,.
!:t'I'.\CttO AIJ \ AL:JHI·.}! LU 1'0!\ FACTUI\.\.

Art. 17. O prc.;o rt•gnl:~tlor, p~ra o dcspacl10 atl rrtlm·em, sr·rá o do mercado t'\f'Ol'ladur, ;:ugtnetttatlo de
todas as dCSflt'Zas poslerion·;; :'t C(IJHpra, lac,: rollltJ dileitos de sahida, frdt•;;, ~t·guro, cunnni;;~ão, etc., até
ao porto do dt scmiJarque; t), JJa Ldta destas informações, ou quando o preço a,;~im delt•rminado f,)r jttlgado fr•sivo ú Fazenda 1\'::cio:r:d, o pn~r:o do mercado Ílltportador em gro~so ou por a tarado, al1:t tidos o~ Cülli[ICtcntcs dir·eilo~, c lllais '10 "/,.do ll!L'oitllu [li'I'(O.
Os direitos, potúu, das fazendas ou ll'~_;itfo;;, lanados,
l10rtlados, 011 ront cnft~itt•s, sujt•ito.s a dt'spaclto arlralorcm, nunca potkrilo ser metturc> uo que os li\ados na
'farifa para os me~mos arlcL1cto~ scmlalor,Lonlauoou
enfeite.
Art. ffl. O Confcrcnle verific;td, pelos meios a seu
alcance, a t'\actidão Lio;; prcçus det'larado.-, ua nota ; podendo para e,;sc fitll rerorrer ús l'acturas origiuaf's, authcnticadas por modo que faça ft\ f', tta falta dclla5, a
outros documentos authcntico~. relaliYos ús mercadorias
submcttidas a tlcspar;ho; tleYenllo 110 e\amc de litcs
d•J!:n'll('lllos proceder cum a ttt-rcs~ari;; rc~crra, c riuamlo

:.::,t
por estr meio n:lo possa Hri!icar o Yrrd~rlriro valor
da ..; 11\Psmas mercadoria-:, adoplar:'t o do l!I<'I'Cado im}HII'!:tdor, r,omn acima ~t\ declara.
ArL.1\l. ScoConftlrenlt~não~econfonn~rcomoprrço
dcd:trado pela P:trtc, 011 esta não s,• conformar com o
indicado pelo Confct't•ntt•, scftuir-s:-lla o tpw ~e acha
dl'lnrminatlo no art. ;;70, ~";:L'\ 'L" t• :;.o do lh•g-ulalllenlo dt\ Hl de Setcmbru dt~ lHHO.
~ 1." s,~ o valor estiiiLtdo pelo~ arbitras n:io cxr,rder
<ltl ;; "/,,ao declarado p:•la Parte, o~ dirf'ilo~ ser:io cohrado~ .'ohrn o valor II!Cilt'ion:tdo n·t no! :1. S:>, pon~ll!.
exel'der, a cohrant::t 'il fat ú ~t:lt;·e o \·:tlnr arhit rado.
~ 2." Se o valor arhitr:Hio t"\<'t•d•T :1 ;i') 'I, drt valor
det:i:tr:tdo, a Parte jl:tg:tt :'t m:ti:i :in "/ 0 do.-; direitos, a titulot!c mnlta, a favor da F:Jz,•nd:t :\acionai.
~ :1. o ll:ts decisões por :11 h i tros n:iil lta Vl'r:'t n•cu rso,
cxt:cpto o do art. 7()1, ~ :!. 0 , do citado l\t•gnlamr·II!O;
Til:i' a Parte podcrú 1'1'1':\JlOrt~r a mPrc~tloria para fúra
do lmp:·rio, no prazo IJII') o hspector marear. Se,
JHIJ't.'lll, as <lrspacltar para consumo, pa'"·arú as multas
t'lll que ti\i'r incorrido.
Art. 20. O dn;;paelto wlmlorem comprehcmlc:
L o A,; mere:tdoria; qttd pl'la TadLt cst:io sujeitas a
di n·i tos atl ralorc1;1.
:!. " As mere:tdori::s omissas qac não jJU,Jert~m ser asscmcllwdas a otttras da Tarifa.
:1. o As amo.;fra.; de mt•rcadnrias cujo valot· não rxccdcr UI' lOO:ODil, emhnr:t l!•nhalll taxa lixa na Tarif:l.
!1-. o O apparl'll10, !llat;:tl!IC c ulljcclos us:1do,; do serviro dos navio~.
fi." Os objcl'los mintloq encontrados n~s hagagc11s dos
})assarn•iro,;; os uwvci~ e outt·os utt~nsilio' usados; e o~
:trli.'.(·os de pouco valor, rrniJOra lt'nltam ta:-;a lixa na
Tarif.1, quando por srta multirdicid:lil·~ dillicultarem o
proersso ordinario do tlt•sp:lclw; prrcrdcttdo <'lll todf)
caso retptcrimentu da Parte c permi~'Jo do lnspcctor.

Art. 21. Nas Alfandegas do Hio tln Janriro, ll.dtia e
l'er11amlJueo, súmenle. nos dl'spaehos tln ml'rradori:ts
clt•slinadas ao t:onurrcrcio, podcr:'t o l'l'Slll't'li\·o ln:.:JIPI'!or,
St' o julga r t:on vcn i <'11 te, 111 a Ir d:ti' proct:tl•·r :'1 i tn Jlll!~ 11 :11;:i o :
I." IJuando SI' SliSI'il:lt' duvida :íenca da 1Jll:tlitir:u::1o
ua:,; llii.TC;HIIJri:Js SlliJJilC!!itb:; :t dC:'JI;Icl!ll, :<e llnUVI'l'
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insistcncia por escripto da Parte na quali.licaç;io. por clla
indicada, e antes quo hala a decisão por arbHro.~, de
que tratam os ~~ 2. o, 3." c r1. • do art. ü:m, do. Hegulamento de Hl ele Setembro 1lc :1.860.
2. o Quando, nos despachos de mercatlorias sujeitas
a direitos arl valorcm, o preço dado pela Parte fcir ju,lgado lesivo á Fazenda Nacional, ante<; ou depois Jo processo de que trata o~ 'Lo do art. tí70 do referido. Regulamento.
Art. 22. Ül'llcnatla a impu'!nação, a Pa.rtc será indcmnizada pelo cofre da Alrandcga, dcntr·o de 2\ h.orus,
no primeiro caso de qtll~ trata o artigo antecedente,
do valor corre,;pontlentc ;'t taxa qnc na Tarifa csth1~1·
cstahclecilla para a qualitb<le 1\a mercador·ia, em IJIIC
lrouver· insistiuo; no se.<.nmtlo caso, u;1 imporlancia tlas
merca<lorias impugn:1da.~, -"''.'!lindo o pre~o que lhes
houver dado em sua 11uta, aercsccntamlo-se ~i "lo da
dita importancia.
Ar·t. 2:1. As merca!lori:1s impn'!natl:l~ ~erão arrematadas em hnsta publica :'t porta da Alfandt:~·a,
SPguntlo as regras pt·rst:rip!a.; 110 Til. :1. ", Cap. í. ",
<lo c i ta do Hr.!!'U la mcn lo: r o prod til' to da arrcma lat:ão,
dl•ilur.idas a importanr-ia dos direitos .. c do p:1gamt:nto
fPito á Par·t,~, IJcm como quar;;qttrr onlra~ tlcspezas que
tr•nliarn ocr;orritlo, perlenc,·r:\ au Conft~l't'JJlP flllt' tiver
clTectuad o a i m pugnat:;1o.
§ L" O Conft~renlt•. qut• houver propo~to a impugnação, responderá por qual:lllt'l' tlif'ft:rt'IIÇa em prPjniz.o
da Alfancle.Lm, se o produeto tla arrematação n:Io r.ht~gar
par a eomple l:t iJHlcmn iza1:.~o dos di tos di rei tos ~~ de
to1las as despezas.
§ 2." o~ direi los para a Fazrnrl:l Nar·ional serão
cobrauos sobre o valor arbitrado pPio Conferente, ou
pela taxa tl:1 qualidade, em qutl houver classilicado a
mercadoria, se a impugn:u;ão für motivada por que:-;Lâo
de classilicação.
ABAT!11E:'\TO

Art. 2'J.. Na percepção dos dirritos nenhum ahatimeuto ou dcduce:1o se {lodcr~ coueedcr, que não seja:
l." Por tara:·
2. 0 Por avaria;
3. o Por quebra ;
. ~·o Por virtude de lei ou. disposi~ão espc<:ial da TanLt.
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Paragrapho unico. As mercadorias c m3is objectos
pertencentes as embal,'cações naufra~adas nas costas do
Brazil se concederá o abatimento rle. metade rios direitos
de consumo, quando. arrematados para esse fim, nos
termos do art. 11, § 7 •. 0 , da J,.c.i n. • 2:348 de 25 de
Agosto de 1873.
PESO Ll)UIOO. -PESO BI\UTO-T A. nA.

Art. 2tl. As mercadoria.s, que pela. Tarifa não c~ti
vcrem sujcitag a direitos na razão tlu p<•so liquitlo rt>al
ou do pc~o uru.lo, pagar5o tli.rcitos pelo peso liquido
leg-al.
~ l. • Por-pc!'o liqnitlo rca\-~c d.evc entender o da
mercadoria separada dt' st·u~ enYollorio~, tanto ex ternos
como in tel'Jlo;;, com except:ão unieamcn te lias ma tt•rias
n rcessa rias par a sua conservação, c que forma rem com
!'lia como que partP inlegranlt~.
~ 2.• Por-pe.-<o hrulo-o tia mercadoria com o seu
crnollorio immt•di:Jto.
~ :1. • Por-peso liqnic\o le,!!a.J-.,.o rc'>ulbntn tio prso
bruto, dPtluzit\a a tara marr:ula na Tarifa.
Art.. 26. Quando a merca loria vit•r em mais <1P um
cnvoltorio, a tara será a qun rpsullar da som ma dos
abatimentos cnncetlitlos a ratla um dcliPs, saho sn a
tara legal, por disposit.:ão especial da Tar·ifa, comprcbt·nder mais de um rn rol to rio.
Art. 27. Se no mesmo yo\ume se :JCharcm nwrcarlori:1s.
taxadas a peso liquitlo legal reu11illas a mr·rTadorias
cujos direitos se basearem sohr·e o JW~o lirp1illo real, ou
soure o peso bruto, os direitos tle toclas serão cobratlos
na razão do peso liquido real. lh mesma fúrma se proct·<lera quando se acharem reunidas mercadorias ~ujei tas a
ta~as ou tar;l.~dilfi•rentes, tr~rifatlas a peso liqnirlo leg-al.
Art. 28. Achando-se acondieionatlas no mt·smo en' oi-.
torio mcrcmlorias sujeitas a taxas tlitTercnlt'"• ma.~ totlas
na razão do pr·so bruto, o peso rio envol\orio será rcp:Jrtido proponcionalmentc entre carta uma das mercauorias.
que o me>-mo contiver; se, porém, se acharem mereadorias ta rifadas a. peso. bruto com mercadorias taxadas.
sobre outra base, co!Jrar-.se-hão direitos na razão do peso,
bruto sómcntn das primeiras.
Art. 29. E' livre á Parte satisfazer prlopeso hruto,.
quanrlo·\he fÕI' conveniente, os direitos das nwrcarlorias.
taxadas ,1 peso liquido: c hl'lll a-;~im JI<I,O:JI' JH'Iu p~:so,,
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lirJirido real, salra>- qn:~esquer dispnsil_'r)r·~ r~;periac~ d1
Tarifa, os direitos das mercadorias laxad:1s a peso liquido
legal soh as sr.trnintes rondir;1ks:
!. a Que a mercnrloria wi:~ d;•spacll:~da para consumo.
2. a Que a nota para de~paellO COllli'TIIla a declar<JÇ<lO
do peso liiJUido.
3.• Qrw rsln declaraç.'io esteja de acc1lnlo com a rPspcctin fnctura
lJ,.• Que a dilTerrnça enlrn a Lara indicnda na fadura
e a marcada JW]a Tarifa '"jade dons nu mais por cento.
Ar I. :ln. E' i~·nalnwnt.e li rr1~ ao Cnnft•renle rerilicar
o pt'so liqrritlo ·real 1Lts merrarlorias, euja tara legal
julg:rr lesiva :"t Fazl'nda Puldil::1. l\l:ls, se por ~~:'St' ou
qnalqnrr outro motivo, flir yr,rili··adoo 1w~o liquido l'l':-tl
de urna merc:tdnria tax:~da :1 P''so liquido '''.!!a!, os direitos
Sl'rfio cohrad os n:~ r·~ zão do pt•so v r• ri li 1':1rlo.
Art. 31. 1':11·:r se vcritirar o (H'so liquido, se os volumes
ou cnYoltorios forem tLt mr>lll:l fúrrna, e de pt•so igual
on pouco dil'fPrcntc, 11iio sr• tom:rrá mr•un;; dn l em
10, de :l1'111 Wl, d1! ~ C:lll !(10, I' a<~irn por dianie; ~~
pr~lo (ll'SO l'i'SUII:tnle rJ,•ssa Hrilil':l,::ln sr• c:ilrnlará proJiorr:ion:tlm!'llle o peso liquido lol:il.
A proporr;lo acima rst:tlll'lrd.la poded ser rrrluzida
nos rlrsp:ll'lro;; dr~ mais dn 10\1 voln:ne.<,on rir, liqnido ..;
c ontros g-r,neros r:nja \'r•rifie;u:;to tr:;c:a darnno ú lll!~l'
~;adoria: rlr)\!'l':'t, port'•rn, 8r'l' au:!·nrenlarl:l sr~nrpre iflll' o
pr•so tola!, :tssirn nrilicado, n:lo c.stin•r em relação
com o declarado para o !re.<p:rrhn.
Art. :r~. Os r,nvollorios d:1; lll!'re:Hlorias PJocslão
sujl'ilos a dirr·itos indeprwl!'llli'S dos d:ts proprias nrercadorias, qu(~r esl:rs sej:-tm t;r:x:HI:rs por (l!'SO, ljttt'•r por
medida, qu:llllidade 011 adra!orem.
Pa r:tgra pl !O tlll ir o. E •: r'CJtln:r !li -SI' : I. o aq nclles qur consistircJn f'lll v:J<illras de r'l'vst::l ou ridro classificado na
Tarifa soh 11." 2, ou ri!) lnu;;;t ela~.silic:rda ~ob 11. o• ~. 5 e li;
2. 0 IJII:l<'S!J!lC'I' outros •flli' tnnlr:Jm Yalor nwrrantil, ou
stjam a ppl Íl'a VI' is ~ llsn di ll'crl'll te do em q nr se acha rn emprt~g-arlns, uma \'1'7. rJIII' contnrlr:rm mnradorias tarif<Hias
;t peso liquido, ou qw·, l:J!'ifadas :r rw,;o hrulo, eslej:un ;;ujeilas a direitos infi'I'ÍOI'I'S aos que pagariam os proprios
envol torio~, se fos~elll impor ta tios ,;r~pa rarlamenl e.
Neste caso as respecti r as nJCreadori:-ts passa r <lo :1 pag:~r
dit·,•itos na razão do peso liqttillo real.
Art. :33. Se o envollorio, qne t•stivnr sujeito a direitos,
fi\ r de mercadoria q tw tenha df~ pag-a l-os na razão rio pr:so
Iiqu ir lo lng~l, a respr~cl i va tara ser~! rousitleratla r omo I'Cso
du lllU'lllO euvulturin.
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Art. :a. H:•pnlar-sc-ha avaria-toda c rrualrpter UC··
!f•rioJJt:ITo soll'ritla pela mercadoria:
~ 1.• Por cau~a til\ sncet•s,os do mar on d1\ via~rm,
on:orridos desde o seu embarquP até á sua descarga na
Alfandrga, ou trapiche alfandegado.
~ 2." Por e:JIIsa t!c vicio provrio on intrinseco da
me~ma 1111't'L'atloria.
Art. a:;. Conrcdt~r-~e-]Ja ahatillll'lllO dn dil'IJilo:; em
virludt• dn ;na ria:
~ I." Se os volunws apn•sent:JI'I'lll, na or:1:n;:i:io dn
dcscl!;barqnP, indidos w.; ternos de e..;tan•m detcriora1b~
as llii'I'C.adoria:~ que conl i\'1\l'<'lll, c a Partt• inlr·r·r·ssada o
rr•rlanJ:Jr 110 prazo de oitotlias uleis, contados rio mesmo
dt•;:nmharque.
~ 2." SP, niTo a prescn ta nrlo os volumes aqncllcs in1l ici os,
se vrrilirar a avaria na conlen:ncia in tema ou na de
sahit!a.
~ :\." Sr• a n:rdade do allcg:Jdo no l"f'tjllCI'illlt'lllO
Lia Parte inten•ssatla fôr r:olllpro\·:Hia pelo e\allli! 1las
lllt'rcadorias, feito por [li' I' i to.-; no!IJeados [li' lo lnspcctnr
011 Admi!listratlor, e por outros meios ou lllli•;clleias tJUC
fOI'I!Ill lléCt~ssarios.

Art. :Jli. Os pt!I'Ílos infor1narão sobre o e,;taJo das
mercadorias c re:ilida1le da~ a\·arias, sep:1raudn, ~~·estas
foi'L'III (Hrciaes., a p:1rle 1l:ls lllt''llla:; lllr'J't':Jt!nri:J,; IJUC
11ão t'SliHI' deteriorada, c deva Jic:1r ,,;ujt:ila ús l'l'!.;ras
do despacho 1bs mercadorias I!~ o :1variatlas; tlet:lara!ldo
qnal o :dJatinwnto que, em r:1zão da avaria, jul~·arem
dever-se fazer ua l:na conespo]J(lcn te á mercado;· ia a variada.

Art. 37. As mrrcatlorias, qnc n:io perdem de Yalor
pelo colltacto rl'agua, 11fio sedo con~irll'l'<ld:;s corno arariadas por succcssos do mar ou de viagem; nelll tão poueo
serão ronsider:rd:1 s como a va ri:, da;;, por r irio iu t ri nseco,
as que por sua inferior IJUalidadc não LiYcrem preço no
mercado.
Art. :38. A' vista da informação do ..; prrito~, P de
quargquer outras diligencias, a que se ti\er proccdiJo,
o Chefe 1la llepartição deciJirú, reconhecendo ou uão a
araria.
Al'l. 3!). HeconlJccila a a\·aria, seja tle mar on tle ,·iagt•m, ou intrinseea, o~ dorws oa consi•.m:1tario~ das
mercadorias aYariaJas deverão, dculro de dez dias,
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~ontados do reconhecimento da llV:ll'ia, despach:ll-~s
(:om o abati me r: to arbitrado pelos perito~, ou, c:om
JWrmissão do respectivo Inspl•ctor ou Administrador,
VPndel-as em leilão á poria da Alfamlc~ga, ou fóra dr.lla,
~ob pena de, lindo .HJtlclle prazo, serem as men:ador·ias
'havidas por :1i1:mdonad:Js, e corno taes arrematadas por
conta da Alfantlega ou 1\[r):a dr Rendas, a cujo :::ofre pertenecr:'t o protlueto da arremataçiio.
Exr:cptuam-se de~ tas dispo~i~õcs os rasos previstos nos
arts. 2'52, pnra~rapho unico, 1-1:5 n 537 do RPgulamento
·de J!) de Setembro de 18ü0, em que se procederá na fórma
por Piles prP~cripla.
Art. 1,0. Qnando <r~ proccdPr a lei leio das mrrcadorias
:~variada~, se ohorrv:nãn :~s Llisposiç~••~s do Tit. :3. o,
'f::qL 7. ", t10 Illr>smo Hr>gulam•~nlo; e os direitos serão
rohrados sohrP o rn·e~;o da arrematação.
Art. !!1. Harellllo duvida sobre e:-:t:~r ou não avari:Hia
a mrrratlnria, sobre ser ou não avaria do mar ou de
vb,!.U'IIl, ou intrinsera, a Parln poderá requerPr ao
tu~pl'ctor «' e~t.n eonceder, qui' a que~Uioseja resolvida
por· arliitt·o~; sr>~ninrln-~P para isso o pr·o•·esso e>tahelecido !lOS at·ts. ;jjj, ;jjl; e ;jj!J 1!0 fil'g'U[aiUCillO de 19
dt~ Sf'LPmbro de 18ti0.
Art. 1,2. Os generos alimentirios ou os comestíveis,
os meJicamt•ntos simple~ ou coiiipo:;tos sejam litJHidos
-ou solidos. cuja avaria do mar ou de viagem, uu intri IJSI'Ca fôr reconliPcida. não poderão ser despachados,
nem vendido~ f'lll lnibio p:tra eon;;umo, ~em que [JI'eceda
Pxamc dll pr·ssuas idorwas, r• si' vt·rilirfUC uão s1~r a
dl'terior:1çào darnnosa á 'a111le pnhlica. No caso contrario
serão laes gt:nnros ou mercadoria::- inutilisadas, lavrantlo-~e de tudo o ro~npetente ter111o.
Os cascos n ou trns I' •1 \'oi! o rio~. porém, r.m que vierem
a<'OI1tli1:ionarl:is. poder:tu ser Jcspacliados como vasio~,
·tJll rcnJidos em it'i!:io.

Ql;EiliiAS.

Art. 1,3. A lom;a de Cju:llrpt«'r especic, vitlros e
·ohjeclos de frrro fundido, estanhado ou esmaltado,
ou de bano, importados em caixas, barricas, giu;os
'()11 qualquer outro envoltorio semelhante, pagarão~ os
dirritos r<'spectivos, com o abatimento de G % para
qnehras; e quando o dono ou consignatario reclame maior
a1Jatimento 1 o lnspr·ctor, prec~~dentlo eiarne ft•ito por
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peritos de sua escolha, poderú conceder até uez por
cento mais de abatimento, licantlo salvo ao mesmo
uono ou consignatario conformar-se rom rs~a conce.~s;io,
ou satisfnzer os direitos de cada peça em separado,
que se achar intacta, sem quebra ou falha, e abanLionat·
:1s restantes, que serão arrematn!las na fúrma do art.
301, ~ 1. 0 , do Hegulamento de i\) LleSetcmbt·o de t8GO.
Paragrapho uniro. Nos casos de vrrilicat;ão do peso
liquido real das mercadorias mencion:llb~ ne;.;te artiS"o,
11ão terú lugar o abatimento para quc1Jr:1s.
Art. 44. Aos líquidos em g-eral, salvas qu:1esqucr
disposições especi:JCs l!J Tarifa, :;uj,)it.m a dtreit.os na
rnzão da ca1}acidade dos c:1~cos, oa vasos, 'I IH' os contiverem, se conecLleril a Li I ulo de 'l ueltra:; o seguinte
a!Jatimento:
~ 1. 0 De 2 °/, p:u·a os que n~o são sujci!o,; :'1 nvaporação, e vierem em r ascos.
~ 2." De:~"/, para os alcolwlil·os. nu suj~itos :'1 evapor:Jr;ão, que tamiJl'm 'iPn·m t'tn rase·,~.
~ :1." De 5 "lo p:tra ostk qualtJilt'l' 11atureza, que vicn·m em vasilha dt) vidro ou Lle lnrro.
Art. !Jc;i. S;io exct·pltlados da re.:!T:t do artigo precedente:
~ i. • Os liquido.~, em geral, cuja queL,ra ft1r reclamada
na occasi;lo da descarga pl'los respt•rtivo-; donos ou
consignatarios, ou pelo c:1 pi 1ão do 11a \i o q uc os import:1r,
e Vl'rilicada por meio de vistüria.
§ 2. 0 Os liquitiQs, cuja tpwllra liver sitio ran~ad:J por
mero :JCcideute, ou sem cttlpa ou delt~ixo de algunm.
verilicadas estas circuHJstanei:ts pur meio de vistoria
c inquerito, a que se procl'dt~t'ú pur ordem tio lnspector
ou Administrador, t CO!ll assistt'JJcia tios inlt·r,•ssatlos,
dentro de 2í horas i.J:proro~·a\'eis tlq1ois do acontecimeuto; ficando n·spon.sal'..t o Atiminist r:tt!or das
Capatazias, seus Jil'epnstos. ou o Fiel l't''Jl•'l'livo, fll'la
JH•rda que se dtT t' n:io ftlt' Vt'l'iliiada no J'f':IZ•J ~~ p<'lo
modo acima man:adus.
~ :1. o Os líquidos cujt nwliçfio ftlr \I ri fie:!•l:i na
oceasi;io do despacho, q uantlo os ea.-:cos on '~:'0' IJ un os
coJttirercmnão npresentartJ111 intli ·in~ C\li'I'Hils de falta
llO acto da dcscar!.\·a, c Jt:!olwurt'r sido pot· t'S:'t'lllOlivo
redamatln a quciJr:J nn fúrma do~ 1. ",o que 11 C'lltf,·rt~nte
deverá Lleclarar na resprclinl nota.
~.4." O lnspL'elor ou Administr:ltlor, sr jul<;ar convei~Iente, pmlerit mandar \'t'rilirar por qual4uer outro
meto a C\aetitl<to da qw·lira achada na \isto ria:~ que se
·
rl'f't•rcm os ~~ I . " ,. ':2. •·
I'!Hl'J( 11.
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Art. /i.ô. P;ua (]1111 po~~a tPr lng-ar ~ f'lllrr.g~ 011 s~hid.'l
(]U:JCS(]Uer mtTC:Jdori:t.-; tios dqHl.;i tos ti~ Alfandt•g:t,
Mesas 1lc Henrlas, ou tiP suas dr,pnndt~lli'Í:I', é nrr.cssario
}JI'óvio pagamento do.; dirPifo.;, 1la armaz1~nagcm, ou dr.
qualquer outro impoqo a f(lll~ c.;tivr•rf'm sujeitas,
mt~Llianle o I'OlllJWll'nfe tlr•spacho, que será proce~sadu
conforme o disposto nos artigos seguintes.
Art. r~7. A pc,:soa t[UC prt'l<'tHit•r despachar algum
gcnero ou mcn:atloria sujt~ita a direitos. é obrigada a
apresentat· ao Clwfe da enmprtcnte Hepartição:
~ l." O conlte~.:imcnto ou fac! nra, e uwis 1itulos q1w
provem a ori.gnm das Jll-''l't:adori:;s ou ,l[t'ncros, qtw
prclcnd'~ desp:trh:tr. P o ,,•n ,Jirritn a lom~r conta
di·IIPs.
~ ~.o lJ;na nnla em dnplil'a!a, quP rontrrá os sep;u i 11 tr>~ ri'IJ u i,;i los ~~ ~olcmn idade:-:
1. o na I a d;) a prt'SP!l tar.::lo.
'2." Nnmr~ do dono ou cnnsi.!.illalarin das mercadorias
on !.!Cneros.
:L" Noml' do naYin on wlticnlo que o-; transportou,
.c;un uarion:tlid:IIIC, prorr·df'rtri:t r· data da I'Hfr:ui:J no
!'!'.' p:•r I i\ n ]'OI' I o •
.r, .• " n t!l'pn~ito, armazt•nr on lnp:ar, em qtH~ se nch·tr
a mcrradori:1, data da dr.•;.Tai'Q':l nn prinH•iro rlepo~ito,
c no I'Tn que e~tin•r na o:·casi:io :lo despacho.
:i. o A qualir.latlc, lllllllf'I'O', marcas e contra-marcas
dos Yolurnl's 1ll1P flHCr dt•.;padrar.
fi.o A qu:tntid:llll', qualidade. peso ou nwdida rbs
mrreadoria=> filie cada Yolnmc contiYer. ou llos grncros
a granf'!, ronfornw a base adoplarla pela Tarifa para o
calculo dos direitos: r fjnando as mf'rc:ulorias fort~m
sujeitas a dirritos ad ralurem, al1'm dos rcfet'idos requisitos, o valor de cada adrJi,::Jo on artigo.
7. • A assignatura do tlono nu comi~·natario rias mrrcadorias ou gencros, se rs!p por si a;; dr,;pachar, ou de
seu preposto, <levidamPntc ltabilit~do na fórrna do
Titulo (i.", C:1pitulo 7." do RPgulamento de Hl rln
Set<"mbro dr 18tl0, á vista da autoriz1ção }Iara esse fim
dada por cscripto, e a~signada pelo mc~mo douo ou consigna ta r i o.
~ 3." A autol'i?.nç;to de qun trata o~ 2.", n. o 7,
potlr>r:'• srr e:;eripla na propri:lnota, nos se~uintes trrruns: :\utnrizo ao llrspai~liallff• F. \nll :111 1111'11 caixr·iro
rir~

EXI<.:t:U'I'I\'0.

desp:.tchanto F.) para desp:H:har as merraJoriaii con~
stantes dt~sla nóta. E, sendo daJa em separado, dcve1·á
eonter as declar~H;ões e..:ig·iJas no mesmo 3 ;?.
11.
3, !1, ti e ll.
§ r1. o A declaração do peso, mcuid3 on quantiuade
ua mercadoria, será cscripta em algarismo e rqwtiua
por extenso.
~ B." Nos dcspadtos das mercauorias que pagam di~
reitos por peso, a Parte declarará expressamente-peso
bruto-, se a mercadoria e~tive1· sujei la a direitos
na razão dPsse peso~ c- Jll'"O lii]Uido-:w sujt)ila a
direi tos na razão tlu peso I iqu i tio rt·:ll. s,~ a llll'tTatlor ia,
porém, estiver sujeit't a direitos na razão tio peso
liquitlo lega I, ou porque a Parte assim o prclirrr, ou
porque não possa pagar pelo peso liquido real, por
não poder satisfazer os requisitos Jo ar!. :!!l, a declaração
~erá feita do modo scgnintr
0

0

,

'

Peso lJI'U to ... "
Tara ......... .
Lit{Uido legal..

3 !L • O valor das mercaLloriaq, que na fórma da
Tarifa estiverem sujeitas a direitos l!rl valo1·em, scrú
mencionado pela I)arte ~~m al~arismo á marg-em da
respectiva nota, tlevrmlo o Conferente rl'petil-o poe
extenso no corpo da mesma nota, se com clle concordar,
e, no caso contrario, mencionar o valor t[UC devam tet·
as mesmas mercadorias.
§ 7." A declaração da entrada e descarga será previamente conferida, á vista dos assentamentos tio livro
mestre e rlo livro tlo armazem, lançando no despacho
os respectivos empregados as competentes verbas.
Art. ~8. Os Conferentes deverão declarar nas respectivas notas, o numero tio artigo tia Tarifa, em que estivet·
incluída cada uma das mercadorias, verificadas no acto
da C)nferencia tlos volumes submcttidos a despacho.
Art. 4!}. Não se pennittirão despachos separados,
para consumo, c ao mesmo tempo para reexportação
ou baldeação, de mercadorias pertem:cutes ao mesmo
volume
Art. 50. Os despachos de consumo de liquitlos, e os
das mercadorias constantes da Tabella n. o 7 , serão
feitos em separado uos de outras mercadorias.
Art. 5l. No mesl!''l despacho não se poderão incluir
mercadorias depositadas no.'l armnens internos da
Alfanclcga, ou da l\lesa de Renda~, com as q nc estiverem
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em outro deposito, ou a ho1'll o ou sohrc agua; c, sempre
que fór possível, se dividirão os despachos conl'orme
os :1rmazcns, em que as mercadorias estiverem dcpositad:Js.

Art.

:;~~-

A conr:u;cm dos tios

no~

tecidos sujeitos

pcla T:n·ii'a a dirc~ilo'' na rn:Io dos Iins, que contiverem

espaço de cinco millinwtrcJs f!uadrados, far-se-ha com
o instrumentodi~nominaclo -conta-Jios. A metade da
somma do,; fio~ da urdidnra n da tram:1, desprcsados os
dnriclo';o~ c as fra~rile:;, dclcnnin:Jr;'t o numero de fios
do tceido.
"
Art. fi3. A's amoslr<Js ifentas dr direitos de consumo,
na fúnna do nrt. !L o, § 1. ", ~c dará saltida indepc~n
tlenlcmcnte de despacllo, drpois de examinadas pelo
Conferente para esse fim designado, sp, o respectivo
volume n:Io eslivcr manifestado, ou o tiver sido como
conlendo amostras.
~ 1.'' AoYolunw qtH~ <~oJtliver Lar~ amostras dar·-se-IJa
hai\a 110 livro comp!'lc'lll<\ :'1 Yisla de um bilhete feito
c as~igJJaclo pelo llc.'(i:IC'ilallin ou dono do volume, e
ruhric<tdo pdo Confcrcute da ~ahida, 110 qual serão
mencionado,; a mar('a n o numero do mesmo volum(',
o nome do na rio 1J uc· u ti V f'!' importado, sua procedencia
c data da ClJLrada.
~ 2." Se 110 volume•, <JIW <·ontiv1~r tncs amostras,
vierem algumas qu1· cluratu p:1g:tr dir('itos, tlar-se-ha
sahida ils primeii·as, lir:llid(J a.-> outras no volume, r{uc
deverá ser lacrado e ~c'ilado, Jlara serem devülamentn
despacl1ad as; devcw Io o Con fcrc·ate mencionar no bilhete
as mercadorias que licaram ]'ara pagar direitos.
Art. !)'f.. Fi~'amreroQ·:!!l:ts a~ .. • parte do ~:J."tlo;trL
i.i:il do Bc•gnl mc•ttlo de Ul de• Setembro ele 18UO, c as
demai~ di~110~ ·.il<''· em contrario.
110

Hio de .larmrn em

:a ele' Man:o de

--...~~tt---
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DECRETO N.
Dá

rc~ulamrnto

~~81-DE

31 DE

MARÇO DE

t874.

para arrcradar,ão rio imposto de transmissão
de propri!·dade.

Usawlo tia autorização confrrida pt'lo art. H,§ 11,
da Lt:i n. o 2318 tl.c 2li de Ag-o,;to de J873:
Hei por bem •ttw, na arrccatl:u_:.ão do imposto <le tr;-~ns
missão de propr!edat.!e, cstaheleeirlo pela Ll'i n." :W07
de 2fi etc Sct.•mbro de 18!i7 , c Dccrc lo n." ft.:m5
llc 17 de Ahrilde 1.Hflü, se oh::er\"C o HegulamPnlo que
com este baixa, assi~·natlo pelo Yisco11tle tio Hio Branco,
Consl'lheiro de Estado, Sr·natlor· do lmpcrio, Pre~idcntc
do Conselho tlc I\linistros, Ministro e Secretario de E~
tado dos Kt•gocios da Fazenda c Presidente do Tribunal
do The:oouro Nacional, que assim o tenha ententlitlo c
fat·a PXt'CU ta r. Palacio do H i o de Janci r o em trinta c
UJil de 1\Iarço de mil oilocentog setenta
quatro.
quillttuagesimo terceiro 1la Indepent.lencia e do Imperio.

e

Com a rubrica ue Sua l\lagcstadc o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

Regulamento a •tne se reliwe o Decreto desta dala
n: 3381.
CAPITULO I.
DO Bli'O~TO DE TflANSMISSÃO.

Art. 1. o O imposto ele tran~missão dt• propricdat.lr,
estabelecido pelo art. 1.9 t.la Lei n." i507 tlc ~li de
Se lembro de :l8ü7, c Decreto n. o 43m1 t.lc I i de Ahril
!le 1.8ü!l,rccahe sobre a transfereneia da propriedade ou
usufruclo di' bens immoveis, moveis tJ semovente~, nos
casos q::w t.lc~igna o presente Hcgulamcnto c na fórrna
ria Tabella anuexa.
'
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CAPITULO U.
DAS TllANsmssõEs

causa mortis.

Art. 2. • O imposto de transmissão de propriedade·
por titulo de successão legitima ou testamentaria·
(Alv. de 17 de Junho de 1809, §§ 8. 0 e 9. 0 , Dccr. n.• 2708;
de Hl de Dezembro de 18HO, art. i. 0 ) é devido :
L" De bens movr,is, immovcis e semoventes, situados
ou existentes no J\lunici pio da Côrte;
2. • De apolices da divida publica interna (Decr.
n.o 4113 de 4 de 1\l:trço de 18fi8, art. :1. o);
3. o De ti tu los de di vida pulJl ica estrangeira, acções·
de companhias nacionaes 011 estrangeiras, credito;; e
dividas activas, cujo transmissor ou creuor tiver do~·
micilio nô 1\Iunicipio da Côrte.
Art. 3. o São herdeiros ncccssarios os descendentes e.
ascendentes successiveis ab intestato. ( Decr. n.• 134:J ele·
8 de l\larço de 18i:i4. Decr. n. o 2708 de Ui de Dezembro.
de 18130, art. 3. ")
Art. 4." Dos filhos naturacs reconhecidos por escriptura publica ou testamtmto, ;;endo-lhes judicialmente
contestada a qualidade d~: herdeiros forr;ados, cobrarse~ha a taxa, a que são sujl'itos os estranhos, salvo o direito de restituição, quando o reconhecimento fôr con1irmado por scn tença que se tornar irrevogavel. (De c r •.
cit., art. 3. o§ L 0 )
Art. 5. o A heranr;a ou legado de lim de qualquer
gráo a conjugo sujeito ao regimen da communhão pagarú taxa segundo o gráo tlc parentesGJ entre o instituidor e o instituiria, cobrando-~e a que fór applicavcl
a estranhos quando o instituído fôr casado por outra
fórma. (Decr. cit., art. 3. .~2. , combinado com o
art. 19 da Lei de 26 de Setembro de 1867 .)
Paragrapho unico. Tambem se considerarão estranhos,
para os effeitos deste Regulamento, os adoptivos. (Decr.
cit., art. 3. o§ 2. 0 )
Art. 6. o O fiduciario e o fideicommissario pagarão a
taxa correspondente ao gráo de seu parentesco com o testador, sendo, poróm, devida a correspondente ao gráo.
de parentesco entre os mesmos fiduciario c fideicommissario, quando este apenas tiver direi to ao que restar,.
por ser facultado áquclle o direito de dispOr. (Ord. n ...
2BU de 12 de Outubro de 1870.)
0

0

R'\ I·:Cl< 1"1\ O.

Art. 7." Os filho:- de: pai ou mãi que passara gc·gunuas 1111pcia~. e sncrrdcrem c:111 bens hercrlitarios de
'irm5o predefundo ~Orden. li v. 4. •, til. lH § 2. "), s5o
sujeitos ao imposto como i r mãos.
Art. 8. o Nos ca~os de curadoria c succc,são provisoria (Onlcn. L. i.·, Tit. ti2 ~ :18. Hegimento dn DPsemiJargo (\o P:u:o ~ 50. Heg. 11. o 2433 de H.i de Jnnho
de 1859, art. !!7), é exigível Q imposto, salvo o direito de restiluir;ão, apparecendo o ausente. ~Dccr.u. 2708
·de 1860, art. !J,. ")
Art. 9, 0 A donção causa mortis, por ser cr1uiparada
·a leg-ado, é sujeita a rm po,;lo ao tPIIljlO de tornar-se
e!Teetiva.(Decr. n. 0 2708dc:tStiO,art. t'.i. 0 )
Art. to. Das deixas e legados com1nettidos em segredo,
nas cartas chamadas de con;;ciencia, a taxa será cobra'<la na fónm rstahclt·cida pda Hesolução de 2(i de Jnlho
de 1813. (Dr~n·. dr~ JSiiO, art. 21.)
Art. ll. O imposto não t"• rxtensiyo aos frnctos e rendimentos havido" depois 1lo fallccimento dos tPslados e
intestndos. (Dccr. cit., :trl. ~2. AI v. de !J de ~ovcmbro
illc475í.)
Art. 12. O valor (]os lJCns para pagamento 1ln taxa
srrá o do tempo em que o imposto se toruar cxigivcl,
(Decr. ci t. ~ art. 2:1.)
0

CAPlTlTLO 111 .
.OAS ISENÇ!iES DO Dli'OSTO NA TRA :'\SmSSÃO

causa

lll01'tiS.

Art. 13. São isentos do imposto:
L" O,; legados Jc proprictlarle ou usufrncto dc:ixados á Santa Casa de 1\liserkon\ia n :lOS Expostos, ao
Hecolhimenlo c Ho,pil'io r\e P,•dro 11, como parti'S int~
g-rantcs (~o seu Inslilnlo, e ao Hecolhimento de Santa
Thcreza (Jkcr. cit., art. ü.• n." 1), com rxcepç:lo dos
legados pios não cumpri1los (Onl. u." !10 de 1~ dt~ A~os
to de 18~:i) ;
2. o o~ premi os 011 legados aos leslamcn lei r os, a lé
á impo~·tancb da vintena; st•ntlo esta arbitrada na fórma do Derreto de a de Julho tlc 18?1~ (Hesol. do 1."
.te Jnlho rle 1817. Dt•ct·. c art. dt. n. • 2);
:L o As hcr:mças não cxr:edentef; dtl 100~000; não se
comprdwntletHlu nf'sta expr1~ss;!o as quotas hcreditarias
(Lei n. • Hi07 de ~o d'~Setcmhro de IRG7, art. t!L Dcrr.
n. o !i:n;; tlt• 17 dfl A hril til' I í'fiH. :trt. 'L n n. o:; I: . .

.\t:I'US

IHI l'llil:o:H

r~. o As :1lf'orrias ou doações llc liberdade em teslamrnto, e os ll'g-atlos p:1ra es~c fim (DI'cr. cit., art. (i."
n." 4. Lei n." 20'JO de 2H dlJ Setcmhro de 187[, art. !L"
li.") ;
r;. o 0,.; leg-ados dn propriedade 011 usufrue to :ís
Caixas Econumicas, 1\lontospios ou de Sorcorro c
Socicuadcs de Socconos l\Jutuos, organiz:1clas na fÓI'ma
da Lei 11. :1083 de 22 de Agosto de :1800 (Decr. c art.
ciL 11. o);
li." 0.-; legados c hc•ranr:as de propriedade littcraria
c ar tis I ica;
7." o~ legados c heranças :10 Estar lo, Província ou
1\lun ici pio ;
8. 0 Ü~ Jr•p;ados a f'Slallcli'CilllOiltO;; de Clllanripa(~O l)C
c~cravos, e de ctluc:u.;:io de lllf'JIIIl'l'S ingennos, filhos de
rscrav:1s. (Doer. n." ül3:; de I:J de i\ovcmhro llc 1872,
arts. Oí c OU.)

s

0

0

CAPITULO !Y,

Art. H. E' dcYitlo o imposto:
:l .0 Das do:~r:õcs inttr viros;

2. o Das compras c vendas, ou :~r tos CIJnivalcnlcs, de
brn,; imrnovcis s1tuallos nu Imp,•rio;
::.o Das compras c Yf'JIIIas, 011 aclos f'quiv~lenlcs, tlc
cmiJarraçõcs 11ar:ionar•s ou cslrangciras ;
fL o ])as cnrnpr:1s c vr•nd~s, 011 actos cquinlcnles, de
cscr:~vo~, no 1\Iunicipio da Côrt1::
11.• Do.~ direitos~~ aeçik~ r:·l:11ivos nosh,•ns, rlo que
trnlnm os numero;; ;Jnlr·cc!l,•nt,·,; ;
()." llt acqui'i~:lo rir) illllllllYeis JW]·Js rorpn•· .iies
dt• m:io-morta cn11t lir:t•n•:a do PiJdl'l' rornpcl.•·· .. :
7.o lb ronstil11i'.::lo da r'illpliyl,•u-;c ou suli-emphy-

trwoe ;
H." Da rcs~:io rlc privile.~·ios, anlrs de rralizada a
cmpr;or.a •. ou de scn eli'i'l'livo grizo, com ,•xccpção dos
fJIIP a Ll't de 2H rln Ap:oslo de tN:\o :l'''').!.'lli'Oll ao:> iuvcHtorcs rlc induslrias;
!J.• Dt suhr·o.<.;ar::lo dn hen:; in:ilir•t1avcis;
10. lln lodosos mais arfo" I'Conlr:wtos lrr~nsl;ltivos
!11• immovris, snjeitos :i lr:lnsrripr::lo rm ennformidarlc
da ''"!i>lar::io 11,\'l'nllir'l':lri:l.

EXECUTIVO.
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Art. W. São immoveis para este ciTei to:
L • Os bens de raiz por sua natureza (Provisão de
8 de Janeiro de 1819. lnstrucções llo L• de Sctt~mllro de
Hl3ü, art. ü.", Ord. n.• 251 :!c lU ue Non~ml!ro tle Hm3);
2. • Os reputados taes por destino ( Provi~ãn c Instruccõcs c i tndas. Ord. n. • H3 de 1, de Outubro de
18~7);
3.• 0 ..; qnP, pcloohjrcto a que se applir:am, participam dessa natureza. (Disposit;tks dtadas.)
Art. i!i. Nas permutações de bens da mesma c~pccie,
em igualdade tlc valor, pagar-se-lia o imposto na proporção sómcntc de um dos valorPs pcrmula1lu~. (Lei
n.• Hi07 de 21) ueSetcmlJro de 18(i7.)
§ I. • Da d ill'ereuça uos valores, enl r e bens da mesma
cspecie, cobrar-se-ha a taxa cstahelccida Jlara os contractosdc compra e venda.
§ 2. • Quantlo os bens permutatlos forem de rli\·ersa
cspecic, colJrar-sr-ha a taxa r·orre~pondcnle á <'~pncie e
ao valor de r:~tla um t!ellcs. (Üru. n." ~':! de Ui de Janeiro ue 183G.)
Art. 17. Nas transmissÕL'S simultaneas U<! immoveis
c mowis, ain<la quamlo t'str3 não S1~ reputem i In moveis
por direito, o imposto serú cobrado It:t raz:1o da taxa
dos bens ue raiz sobre O Valor OU JH'l'<:o total.
Quando na transmissão se comprehcnd:~rem navios,
será observatla a mesma regra, cobrando-,;e a ta:-;a de
Inaior valor.
~ L • Excepluam-se da disposição deste artigo:
1. Oscontractosouartos, em que sel·slipulanL:~igna
da c cspecificadamcntc um preço para os monis ;
2. Os conlractos ou acl03, que comprc!Jendcrcm escravos, devendo pagar-se dt•stes, em totlo ca:.;u, o imposto tle transmissão de escravos.
~ 2." Estão comweheruliuos na t!ispo,iç:1o de': I•: artigo
os contractos de compra e Yenda de dirl'Ít•J c a•:rão de
heranças.
Art. ltL Quanuo honver trnnsmissão Sl'l'frla <1 c IJ<~ns,
inscrenndo-os o possuidor nos arrolanll'n lt•s d:l <L·cima
urh:111a geral ou provi nci:Jl e de outros i m po.; l•h arrendando-os ou pot· rru:~lrpH'r mot!o C'\ercendo a.·t,s relativos ú propriedade ou usufructo, cohrar-s1>1i:l o imposto de compra c venda. (Onl. n.o 2S:J ue 10 d~: Outubro
uc 1833.)
Paragraplio unico. Fic:1 s:llvo o rlirrito :í n·oti luição
tio imposto, no caso de rei Yintl icaç1o.
Art. i\l. Da arljutlicação a herdeiros de qualquer
cspccie, que tenham remiuo ou so obriguem a remir
I·i,!UE

I!.
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divi<la do rasll. ou para indcmnização de legados c despez:!~, ~~ devido o imposto ele trausmissão correspondentcú compra c nnda.
Para''rapho unico. Este arli~o é applicavrl aos conju~es J~Cf'iros, sendo, no caso de reB!Ís~ITo de clivid_as,
•lcdnzi<lo o illJ!JOsto da metade do valor dos Lcns adJudicados.
Art. 20. O imposto de permutação de immoveis das
corporações de mão-morta por apoliccs ela divida .Publica ser{t de metade, sempre que o Yalor se realizar
Jogo em apolices. (Lei n .o 309 de 18 de SctemiJro de
:l~;l:j,

art. .i.i . )

Arl. 21. E' dcvi<lo o imposto da cc~siio ou venda <1c
bcmfcitorias em L<·rrr'nos arrendado~, ou actos cqni,·alentes.
Paragrapho unico. Excrptua·sc a i"ndemnizaçiio de
Lcmfeitonas pr·~n proprietHio ao locatario. (AYiso
n." 200 de Hi de Abril de 18G!J.)
Art. 2~. Nas doações iutet· ricos, a parentes ~mns,
cobrar-se-Ita o imposto segundo n regra do ar L. ti. o
C.\PJT[LO Y.
D.\s nnçõEs no npm:ro :\A rn I;'>S:1II."s:\o

inter ricos.

Art. 2:1. São i'rntos do imposto~
1. 0 Os artus translatiros de bens de ou para o Esta:lo,
Província on l\iunicipio;
2. o 0..; actus de desappropriação para o Estado, I)rovincia ou l\Iunicipio;
:1. "'As tornas our<'pos;çiies em dinheiro, pelo excesso
de bens ]:Jn::ndo" a um hl'rdeiro ou socio: excepto se os
bens forem partíveis, ou S<' hourcr concerto parn que
umn das partes 1irruc com ]J('JlS de valor superior ao
seu quinhão, pagando-se nestes cilso.~ o imposto de
compr·a c venda (Cap. Ü. 0 ~ L" do,.; arti!:!:os das sizas
de 27 de Sctrmbro de H7ü) ;
v
4." A :1cquisi~·ão fci tn por nlgum hrnlriro no acto da
partilha dos JJCIIS do espolio, como inrlemnização do
pagamento elo impasto, de que tratn o art. 2. 0 deste
Hcgulanwnto (Decr. de 2H de Abril de 1l:W2, art. ti. 0 ,
JJecr. de 1;) de Dezr•m!Jro de !800, nrt. 12);
!i." As vendas a colonos, e a primeira vcnrla por estes
feitn a outros colonos, que se estabelecerem no Impc-·
rio, de immoYeis situados fóra das cidaues c viilas;

EXECUTIVO

bl'm como nos mesmos casos a constituirão ua emu!Jvtcuse e sub-emp!Jyleusc;
·
o~ contractos ue sociedade, não havendo transmissão de bens entre os socios;
7. 0 Os aclos quo fazem cessar entre socios ou rx-soeios a indlvisibilid:,de dos beus commuus, sal\'a a
disposição tlo n. o 3 deste artigo;
8." As compras de janga1las c barcos tlc pescaria nacionacs (Aiv. de 20 t!e Outubro dn 1812, S: ~. ) ~
U. 0 As uc barca~dcvapor,ainda queconslJ'Ilidasno
c'tr:Jn,é:,·iro, destinadas ao scniço de companhias autorizadas Pf'r lei e existentes 110 Imperio (Lei n. o ':!í:J
tle :30 de Nonmbro de 18'd, art. 2i);
iO. As de quacsqucr Cillb:J!'caçõc~, tJlll', por lei cstJCci:\1, g•Jzan•m UI' bent;ão;
11. A primeira ve1ída de rmbarcar,Jo ron'Íruid:J em
estaleiro nacional I,Lci n." :?:Jís da 2:; de 1\goslo de
Hlí0,art. :1.1 ~t>."l:
12. Os actos de transmk:Jo Llc pi'Olll'irdatlc litll'raria
c artistil'a:
1::. Asalforrias,qn<'rgratnitas,qu<'·r a titulo oneroso
0
~Lei n." 20'10 de 28 de Sdemltro de 18il, art.((,,".~ li, ) ;
11. A compra de lt~rrt·nos para t'orpora<:õt•s, a IJlWill
esta iscncão tvnlta sido roncl'dida por lei;
H>. A "atT<'mata(io e alljudicação de immoveis para
pag-;mwnto de socit~dade de credito real (Lei n. o 1237
4lc 2'i: de Setembro rle 18li'i, art. 13 12);
Hi. A acquisição de terreno para cstalndccimcntos de
emancipação de escravos, e de educação de mcnor1)s
ingenuos.Jilltosrle cseraras. (Decr. l1. ~l3~dc13 tle
NorcmiJro de 1872, arts. li1 c GH.)
0

(\.

0

s

0

CAPITl'LO VI.
DO YALO!l DOS

JlE~S

l'AllA O 1'.\CHIE:'>TO DO Dll'C:STO.

Art. 24. Para o pagamento Jo imrosto o nlor dos
)Jcns transmittidos será:
L o Nas heranças c legados, o do:> innnlarios:
2. o Nas doaçücs, o Y<Jior declarado ou arlJitrado;
3. o Nas compras e vendas, sulJrogações cactos erruivalcntcs, o preço dos contractos, quér con;dsta em
41inllciro, rJuér em ac~õcs ele companhias ou títulos de
divida publica ;
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rL • Nas arrematações c :Jdjtlllicações, o prcco da
arrematação on o valor da adjuuic:tção;
5." Nas dações in solutwn, o dos bem dados em pagaJlli.'!llo;

ü. • Na constituição da emphytcuse ou snb-cmphytcusc, o valor do domínio util;
7. • Nas permutações dt> IJens da mesma especie, o
valor Lle um dos bens pcr·mnlarfos, se forem iguaes, c
mais o da Llill'erença , se o não forem;
Nas de !Jcns de diversa e>pecie, o va'or de cada um
dellcs.
fl. • Na~ cessõrs dn priviler;ill~, o preço rl:! cessão;
!1. • Nas renuncias, o preço p:1qo :10 rcnurrr;ianlc ou
uilnulc, ou o ralor do obj!'r;!o que crie reccJ,er.
PJra~raptw uuico. Quando a translllissão se cll'eetuar
por titulo gratuito, rl!'duzir-:;t~-ha dr. Yalor lir1uidado a
irnport:Jncia das dividas passiva.; r• a do imposto
da~ pr•nsücs, a que fiear obrigJLla a pessoa, para IJllelll
fur· fí'ita a transmissão.
Art. 2~i. A liqnid~~ão Llo pre<:o, quanclo este não
pud<'r srr c:Jiculatlo ú Yisla do.> titnlos de acquisif;ão.
ou d:1s decl:lnçõc~ tla p::~rli', OI! ilnendo fundada
SU.'JICÍ t:l dt• fraude, regut11·-~e-ha jli'LlS di:; posições 'C·
g-ninle.;;:
l. a 0 Y:J lo r dos lJen:; li\Tt'S C!li St_' 1':11 Sel'(t ariJi tratiO
por Pl'l"Í lo,: ;

2." O da r~onstituição tla cmphyli•u,;n ou s,rlJ-cmphytcnsc será a importauria de ::W fúros c da joia, se
a lwti r e r :
:;. a no dom in i o directo, o !],• 20 ftírns c um laudemio;
'L" Do:-; !Jerrs cmpllylcutico', o do prcdio livrt•, deduzido o do domínio dircclo: t: dr,,; br;ns sulJ-cmphvteutirP:,, t•sse mr·s;uo nlor, dcduzid:ts 20 twnslír•s suJJl'lli[Jltylcutic:ls, I'IJUÍYal!'ntr·,; ao Juminio do cmphvtcllta prilll:ipal;
•
fj. a lJu l!Sllfl'lldO YihliéÍO, O jll'OdUCIO tlo l'l'JHJil1li'JI{O llt; um anno multiplicado por ;; : e do tcm11' rarin, o l'rud:rclodo rend~;:wnto de um anno multiplir;:;rlu J!ür lautos IJU:lnlos fon·m os do usufrur;to,
llllilC:J excedendo de ;; ;
G. a Da proprii.'dade serwraua do U.'Ufructo, o prorlucto
do rendimento de um anHo multiplicado por 10;
7. a D~L) pensões vi l:tlic i:t s, o pruducto da pensão de
um armo multiplicado po1· ti;
tL a D:IS aC\:ÕC:'; de companhias c dos li!ulos da di' ida puJJiic:r, o m0dio dv mercado.
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Art. 2ô. O arbitramento do valor dos bens será
feito por dous peritos, nomeados nm pela parte intrres·
sada c outro pelo Cllcfe da Repartição fiscal.
Se houver empate, decidirá um tercriro, por ac·
côrdo do Chefe da Repartição fiscal c da parte; c na
falta deste accôrdo, o pcrilo que fôr tirado á sorte
d"entre dous nomeados pela fúrma indicada.
§ L o Do arbitramento, bem como da liquidação, haYerá recurso para o Ministro da Fazenda c Thesourarias, na fôrma ela lei.
0
~ 2. 0~ peritos perceherão tla p~r[C fJUCOS 110lllrar,
inclnsivamcntc da Fazclllla Nacion:ll, os emolumentos
do Hegimcnto das custas jurliciac~, sendo civil c
criminalmente rcsponsaHis pelos prejuizo5, que cansarem por dói o ou negligencia.

CAPITULO YII.
DISPOSIÇÕES CERAES.

Art. 27. O imposto de transmis~ão será pag-o por
inteiro pelos adiJUirrntes dos IIEHS; nas cxe1:uçfíe.;, :~er:'1
pago metade por conta do executado e metade 11elo arrematante ou adjudieatario.
§ L o Sendo os !Jens immovcis, o imposto constitue
onus real. (Lei n. 0 12:37 de 21 de Setembro de 18Hí, art.
IL o § 4,. o)
~ 2." O;; coherdeiros respondem solidariamente pelo
pagamento elo imposto de transmis,;ão causa morti<:.
Art. 28. O pagamento do imposto rt~:dizar-se-lla:
1." Da compra c venda, ou ados equivalentes, de immoveis, na Estação Jiscal do lugar em lfUC esl1's forem silnatlos; excepto se os conlracto:; versarem solm;
!Jcns que estrjam em dilferentes districtos, ou se a
tr.111smissão elfectuar-se jmlicialmcnle, casos em r1ue
]Jotlerá ser pago em qualquer dos ditos districtos, ou
onde bnarem·se os contractos e actos;
2. 0 Dt compra e venda de escraYos, ou actos equivalentes, que celebrat·cm·sc no Município da Côrte, na
Recebedor ia do Rio Je .Janeiro (Decr. n. o 2699 de 28 de
Novembro de 1800, art. G. 0 ) ;
3. o D1 transmissão causa mortis de immoveis, moveis e semoventes, situados ou existentes no dito 1\Iunicipio, na Recebedoria do Rio de Janeiro ( Decr •. cit.
tle !860, art. 4:2);
· '
·
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~.o lln transmissão causa mortis de npoliccs dn divida
puiJiien interna, no lugar da Hepartição encarregada da
lrnnsfcrcnda, ou no do inventario (Dccr. n. o ~113 de
r~ de 1\larço de 18li8, art. 2. ") ;
;;, " Da transmissão causa mortis de titulos tle divida
publica estrangeira, acçõcs de companhias nncionacs e
cstr~ngeiras, crcditos c diYidas activas, cujo transmissor ou credor tiver domicilio no 1\lunicipio da Côrte,
na HcceiJcdoria do Hio de Janeiro, ou n:~ Estarão fiscal
dn distrieto em que proceder-soao inventario;·
G. • Nos demais casos, em qualquer Estação fiscal.
Art. 2!l. O imposto de tran~m1ssão dg heranças elegados tlc usufructo serú pago por umn vez; ccssantln.
do L" de Julho de~te anno 1'111 diante, a cobrança
eneetnada por meio das contas abertas na Hrcchrdnria
antes da cxrcuçJo do 1\egulamt~nto n." l!35:i de 17 de
Allrildn !B(i9.
Art. 30. A di;;posit:ITo do art. 7. o do Hc.Q·ulamento do
Hi dt' IJczPmbro de UHiO n:io ~~ nppliravcl aos inventarios, t'lll qut• ~ú houver l1crtlciros Ill'Ct'ssario.q,
Art. :ll. ,\ f:l\or d.1 Fawntla Pultlica contar-se-hão
os juros lcgat•s desde que drcorrer um anno completo
do fallccimento do testado ou in testado; s:dro se hounr
maior pnzo para o cumprimento do tc.;tamcnto, ou se
fór IH'oro;:railo o !l'mno da concln;;ão do inventario.
Para2Tapho unico. O;juros tio imposto da prnpriedatle
:;;eparada tio u;:ufructo ~ãu devido~ dt'pois de um a!Jno úa
rxtincção do usufrue lo: no raso de lideit·ommisso, depois
de igu,tl prazo cont:lllo do dia •~mquc a propricdatlc p:lssar do tlominio do liduciario para o do seu succt'ssor.
Art. 3::2. O lt•stamentl'iro ou invent:-~rianlc morosu
{• pessoal e solidariamente responsarel pelo imposto e
respccti ros juros, guardada a tlispo~ição do artigo antecedente. (Decr. cit., art. 2~i. Hcs. de 21 de 1\Iaio de
1821.)
Art. 3:3. O pagamento do imposto na transmissão inter
rivos ctl'cctuar-st~-ha antes dn rclrbrado o acto que a
realiza, mediante guia dada pelos Talwlliãcs, Escrirães
e outros OITici::Ies publicos, ou escripta pelas partes
intcress:1das; c orle tr:msmissão causa mortis, nos termos do Hcgulamenlo de 15dc Ikzembro de :1.860, na
parte que rontinúa em vigôr.
Art. 3í. O imposto de transmissão, qu:wdo devidamente cobrado, não poderá ser restituído; salYo:
i. o Quando o cont1·acto ou acto, de·qnc se tiver pago
o imposto, não se cHectuar;
2. o No caso de m:lliLiadc de pleno direito do contracto
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ou acto, formalmente pronunciada prla lei em razão
de pt·eterição de solemnillades, visível pelo mesmo
instrumento ou por proYa litteral (Decr. n. o 737 de
25 de Novembro de 1850, art. ü:H, ~L");
3.• Nos outros casos de nullidade absoluta do contracto ou acto, sendo decretada pela autoridade jutlidaria, depois de regular e contraJictoria discussão entre
as partes.
§ L o As reclamações Jevem ser intentadas dentro
do pt·azo de cinco annos; interrompendo-se, por(·m, a
.pre,cripção pelas questões judiciacs que sohrcvicrcm.
~ 2." A decisão é da exclusiva competencia Ja autoriJatJe administrativa.
Art. 3ii. D1s dedsões proferidas pdos Chefes das
Hepartit;õcs liscaes, soLre questões relativas ao imposto,
c ús multas de que trata este llcglllamc>nto e o de
iõ tle Dezembro de i8GO, arts. :w, :12 c 'di, l'aher.'io
os rceursos facultados pelo Decreto n." 2:\'J,:J Ju ~H de
Janeiro de 18;}\), arts.3.", ~ t.•, c 27.
Paragrapho unico. As multas, cmqnc> incorn're:n os
Juizes, conforme o citatlo Decreto de H~fiO, art. 20, st•rão
impostas pelo l\linistro Ja Fazcntla, com l'l'l'llf'SO para o
Conselho de Est<ulo.
Art. 3li. Os Collectores e AJministt·adore' dt~ l\1esas
dll Hendas ret·orrerão ex officio, na ProYincia do lHo tl(}
Janeiro, para o Tribunal do Thesouro Nacional, e nas
outras Províncias para as Thesourat·ias tle FazetHla, t.las
.decisões favoraveis ás partes em materia dll restituição
do imposto ou das multas.
Os recursos, tanto voluntal'ios como necess1l'ios, serão
interpostos dentro do prazo tle 30 di:1s, contados t.la
intimação ou publicat~ão das tlccisõt•s: li'Hdo ell'cito sus·
pens i vo os que versa rem sobre restituição.
Art. 37. No caso de denuncia por sonegação tio imposto, os interessados deverão justificar o facto em
Juizo, exhibindo depois os documentos mccssarios
perante a autoridade administrativa compl'lcnll', que
procet.lcrá como deu irei to fôr.
Art. 38. Os Tabelliãcs e Escrivães, que therem de
lavrar instrumentos, termos, ou e~cripturas de contraetos ou actos judiciaes, ou tle extra h ir instrumentos,
.que por qualquer modo eiTectuem ou venham a clfectuar
transmissão ue propriedade ou usufrue to, sujeita ao imposto, exigirão prova do pagamento deste.
Paragrapho unico. O conhecimento llo imposto será
transcripto li tteralmente na escl'iptura, no termo de
{:Onvcnção ou instrumento.
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Art. 39. Não se poderá fazer inscripção ou transcripção de títulos sujeitos ao registro hypothecario~
dos qunes ~e devam direitos, sem que se mostre que
estes foram pagos.
Art. 40. Os Tabclliães c Escrivães, soh as penas
com minadas nas Leis n. o 779 de 6 de Setembro de
!851, art. 16, c n. o 939 de 26 de Setembro de 18()7,
art. H, são obrigados a rcmcttcr, de Janeiro a Junho
de cada anno, no .Município da Côrtc c Província do
Rio de Janeiro, ao Dircctor Geral da Tomada de Contas
do Thcsouro Nacional, e nas outras Províncias f1s ThcsoUJ·arias de Faz<'nda, certidões do pagamento do imposto <las transmissões de immoveis por titulo oneroso,
Javr~das nos seus cartorios no anno antcecdente.
Art. 41. o~ Tabelliães, Escrivães c outros Officiaes
publicos, que infringirem as disposições dos arts. 38
c 39, incorrerão, além das penas e.,t~b<•lccitlas na legislação em vigor, na multa de 2:J,)000 a tiObOOO.
Art. t,2. A 1lefraudação do imposto será punida com
a multa de iO% a :30 "/. do valor dos bens, rep~rti
damente entre o comprador c o vendedor, e nos mais
casos entre os in tcrcssados, que tcn lw m conrorrido para
a fraude.
Paragrapho unico. No caso de imposição de multa,
por sonegação do imposto de transmissão de heranças
e legados, não se ]>agarão os juros, de que tr:Jta o
art. 31.
Art. 43. O imposto de transmissão de propriedade
será cscripturarlo como renda do exerdcio cru que
fór pago.
Art. H. Ficam em vigor os Capítulos 3. 0 e 4. 0 do
~cgulamcn Io de H:i de Dezcm I.Jr·o de 1 '!fjO, n:~ parte relatiVa ao processo de arrecadação c fiscalisação do imposto de tr:lllsmissão causa mortis.
Art. 4t>. São revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro em 31 de Março de :l8ií.

Visconde do Rio Branco.
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Tnbelln nnnexn no Regulamento que ncont•
ponha o Decreto n, 0 HH81 de 31 <lel\lnrçod('
187'4.

1.

Transmissão por titulo succcssivo ou testamcntario:
.
{ scnrlo herdeiros nrces<arios.... 1í10%
Em linha recta, não senrlo uccessarius . .... . . .. .
5 »
Entre os conjuges por testamento................

1:1

"

1:1

,,

10

P

A irmãos, tios irmiios dos pais c sohriuhos filhos dos

irmãos...........................................
A primos filhos dos tios irmãos dos p3i'-, tio<; irm;io~
dos anis e sobrinhos netos de irmãos............
Entre os mais parentes até o 10. • ~ráo contado por
dircitn chil....................... ..............
Entre os coujuges ab intcstato....................
A religiosos professos c srcul:uisarlos, qualquer
que seja o grilo ou a linha de parentesco.........
Entre estranhos...................................

11:1 »
1~

"

1~

»

20

»

110

)l

11. Doações intPr viras:
Em linha recta { s~mlo herdeiros nr~essarios .... .
' ' uao sem! o nccessanos .......... .

2 ))

Entre noivos, por cscriptura ante-nupcial ........•. 1/10 ))
2 ,,
Eutrc os conjuges ................................ .
A irmãos, tios irmãos dos pais c sobrinhos filhos
2 ll
dos irmãos ••.•...•.......•.....................•
A. pri!nos filhos <los tios irmãos dos pais, tios
3 ))
umaos dos ayós c sobrinhos nelos de irmãos ..
Entre o!' f!lais p~rcntcs até o 10. o gráo coutado
4 I>
por direEo clv!l ••..•.•.•..•...•.................
6 ))
Entre estranhos ................... , .............. .

111. Compra c wnda, arrematação, arljnrlicação, daçf10
in solutum c actos cquivalcntc's de imrnO\cis,
quqr por su.a natureza, quér ~or seu destino,
quer pelo. ob)ccto a que se apphcam......... •. .
6 »·
As permutações pagarão do menor dos yaJorrs
permutados ou rle qualquer rlcllcs, se forem
1guacs.............................. . . . . .. .. . . . . . 1/10 D
Da diO'ci·ença, se houYer, mais....................
6 "
IV.

C~mpra

e Ycnda, a rrcrnatação, adjurlicar;:ao, dação
m s?lutum c actos cqui~alentcs de embarcações
nacwaaes ou estrangeiras......................

PARTE JI,

3~

:S "
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As prrmutações pagarao do menor dos valores
permutados ou tle tjualttucr dellc~. !>C forem
tguaes............................... .... • • . • . . .. 1/10%
Da !lilfcreuça, se houver·, mai>....................
5 .,

v.

Compra e venda, arrematat:ãn, adjutlicaç:w, tlaçito
in solutum e actos CtJllivalentcs de csera1·os,
110 i\lunicipio da Côt·tc...... • . . . .. . • . . • • . • .. • . •.

2

"

A> Jler·mutações pagarão do menor

dos nlores
pernrutatlos ou de tjualitucr dellcs, se forem
iguaes........... ... .. . .. . . . .. ... . . • . • . .. . . . .. . .. 1/10"
Da tlifTcrença, se houver, mais.....................
2 ,

V 1.

A acqnisição de immoveis pela' fOrpurações de

mão-nwt·la mediante licen(,'a do l'o,fl'r compcleute, além dos 11'reitos, que llel·iflus forem
do titulo de transmissàl', ua coul'urmitladc tia
presente Tabella:

Por litnlo gratuito.................................
Por titulo oucru&o........ .... . . . . . . .... . . • .. ... .. •

5 "
4 "

; 11. A comlituição de ernphytt~use ou tl•) suh-emphyLcusc ..................... , ...................... 1/10 ·•
Da joia, se huu1·cr, mais..........................
1 "
rJII. Cessão til~ 'privilegio 1le f(U:l)i(l!Pl' empreza eom
autoriza~·iio do Potler competelltP, antes de
rcali7.atla a elll(Jre7.a ou de st•u ell't~ctinJ gozo,
eHepto a tios as-,cgurados pela Lei de 2~ de
Agoslu de HJ30..................................

10 "

IX.. Da snhroga\'ão de bens inalien:weis, na ('onformitlade das Iris, alóm 1los 1lin·itos •rue devidos

furem da Lrau;missão. • . . . • . • . . . • . . . . . • • . . . .. . . .
S11ndo "'~ lw11~ uflo dot:ws e a suhrog~~·ão deste.•

n:w

X.

>e lizer por apolices ............ :... ... ......

2 "
10 "

To tios os a c tos lranslathos de immoveis sujeitos
ú transcript;ão, ua eoul'ormilladc da legislação
hyputlwcaria, ~lém dos tlircitm:, t(Ue devidos
furc111 tlu titulo de trausmhsão........ ... .. .. .. • 1/10 ,.

1\io de Janeiro em 31 de l\Iarço de 18'71.

l'iscúnde do Rio Branco.
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DECRETO N. 5582-

DE

4

DE ABniL DE

i874.

Separa do termo do Pombal e reune ao de Monte Santo o d()
-- Tucano, na rro,·incia da Bahia.

Hei por bem Dccretat· o seguinte:
Artigo unico. E' separado do termo do Pombal e
reunido ao de .Monte Santo o do Tucano, na Província
da Bahia; revogadas as disposições em contrario.
O Dr . .M:mocl Antonio Duarte de Azc,·edo, do .1\leu
Conselho,l\finistro c SPcretario de Estado tios Negocias
da Jm:Liça, assim o tenha cntenditlo e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Abril df' mil
oitocento3 srtenta c quatro, quinrptagesimo terreiro da
lllllepcndencia c do Imperio.
éom a rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador.

llfanoel Antonio Duarte de Azeredo.

DECHETO N.

5;.i~3- DE

11

DF. ABniL DE

18ií.

Crêa o Iuga1· de Juiz 1\lnnicipal e d·J Orph:los no termo de
Torres do Hio Bonito, na Prorincia de Goyaz.

Hei por bem Dt~crctar o seguhtc:
Artigo unico. E' crcado o lugar de Juiz I\lunicipal c
de Orphãos no tct·mo de Torres do Hio Bonito, na
Província de Goyaz.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Aze\·cdo. do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de EstaJo dos Negocio:>
da Justiça, assim o tenha cntendiJo e faça ext•cutar.
J>ai:J.cio do llio de Janeiro em onze de ALril de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro ua
lndependcnda c do lmperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador •

.lllanoel Antonio Duarte de Azn·edo.
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DECRETO N.

õ58~ -DE

H

DE ABRIL DE

1874.

Desanncxa do termo de S. llliguel o de S. Sehaslião da Foz do
Tijucas, na Província de Santa Catharina, c crêa ncile um lu~ ar
de Juiz Muuicipal c de OrphãCts.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica desannexa!lo do termo de S. Miguel o de S. Sc!Jastião ria Foz do Tijuca,, na Província
de Santa Catharina, o croado nelle um lugar 1le Juiz 1\lunicipal e de Orphãos ; revo~adas as disposições em contrario.
O Dr. l\hnoel Antonio Duarte de Azevedo, do 1\Ieu
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em onze de Abril de mil oito~entos setenta e quatro, quinr{lwgcsimo terceiro da lndependencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestacle o Impcraclor •

.Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

DECRETO N. 558:.)-

DE

iI

DE ABRIL DE

i8H.

1\landa executar o Regulamento desta data, concernente á marinh~ mercante nacional, á industria ela construcçM naval
e ao commercio de cabotagem.

Hei por bem, para execuçiio da Lei n. o 2.H8 de 25
de Agosto de 1873, art. 11, § 5. o, que se obsen·e o
Regulamento que com este baixa, relrrtivo á marinha
mercante nacional, á industria da construcção naval
e ao commercio de cabotagem.
O Visconde do Rio Branco, Pr·esidente do Conselho
de 1\Jinislros, l\Jinistt·o e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de Jnneiro em onze de Abril
de mil oitocentos setenta e f1Uatt·o, quinquagesimo
lerceiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Impurador.

Visconde do Rio Branco.

EXECUTIVO,
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llegulamenlo para e'ecn~ão da Lei n: 2348 de 2!)
de Agosto de 1873, art. f I, § 3. o~ á que se l'el'cre
o Dec1·eto n. ã38!> desta data.
o

CAPITULO I.
DAS E)!flARCAÇÜES ll!UZILEIRAS.

Ar-t. 1." Nenhuma embarcação mercante scrtí declarada hrazileira sem que seja cornpctcntem'3nle
registrada como propriL•dade exclusiva de cidnc\;io
ou cidadãos brazileiros, ainda fJlW cohl domicilio
fóra do lmperio; allrugada assim a contlit.;iio do
Codigo Commcrcial, nrt. !lii7, ultima parte. (Lt~i n.o
23i8 de 2:> de Agosto de ·1873, art. ·11, ~ 5.", no 8.)
~ 1. 0 Se a embarcação tiver sido construída em
paiz estrangeiro, o reg·istro se fará á vista do passa[lürte extraortlinario de que trata o nrt. 147 do Begularneuto Consular n." 49!.i8 de :.H de Maio de ·1872, c
que dcveri't conter as especilicações exigidas no
art. Hi2 do Codigo Commcrcial.
~ 2." Os capitaes, llll)stres c pilotos poderão ser
nacionacs ou estrangeiros, com 1anto que um kr~;o,
pelo menos, do total da tripolaç<io seja Lle hrazilciros. (tei cit., art.11, ~ 5.", n." 9.)
Art. 2." As embareaeõ~s mcreantcs brazilciras
niío são sujeitas ao pagiuucnto lla nncon1gern nos
portos do Imperio, e as que se empregai'CliJ no
commercio de cabotngem gozarüo, além disso, dos
seguintes favores:
~ ·1." Dispensa do certil1carlo de descarga, c dos
termos de finnça e responsabilidade, de que tratam
os arts. 458, ~ 2. 0 , 501 e Gí;) do llegul<uncnlo das
Alfandegas.
Verificando-se que as ditas emhnrcnçõcs niio tlescancgaram todos ou parte dos generos dr~ producçiio e nwnufnctura nnciounl no pol'lo lk seu
destino, os respectivos comnJandanli2s inenrrcrfto na
multa de G$ n 20$000 por volume ni'io dcscarrt~g"ildo, n
de 5 a 20 "lo do valor dcs gencros desencaminbaLios,
se estes vierem a gt·ancl, além do pc1gamento dos
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direitos de exportaçiio, como se fossem para fóra dn
paiz.
~ 2. • Dispensa de despacho. nas Alfandcgas ~~
Mesas de Hendas, das mercadorins que transporta·
rem pam portos não alfandegados. Na Jl,'partiçiio
1iscal do porto de onde sahircm ns erubar·ca\;ões
se darú aos carTegadores uma simples guia de em·
harque, com a flUill po~sarn levar os generos para
bordo, assignada pelo Chefe da mesma Heparti1_ito
ou pelo empregado por ellc nutorizado.
~ 3." Di~pensa das formalidades de cntr·ada c sa·
hida, de que tratam os arts. ,IR c 1\J do Jt,~gularnentu
dns C\lpitanins dos Portos, n." ,j,'i7 de Hl de ~Iaiu d1~
18W. (I.ei citnda, ar·t. 11, ~ 5. n. ;J.)
§ 4,. • IscrH;iio do rccl'lltarncnto militar, em favor·
dos brnzilcirus per·tnncentes ao efrccli\'O serviço da
tr·ipolarJw, os quaes S1Í em r·a~o de gucna poder<io
ser o!Jdgados a ser·vir· na Uarinha Ju Estado. (Ld
c artigos citados, n.• 10.)
Ar·t. :J. • Os capitães nu mcsrr,2s podrrüo con·
tractar· livremente os indivíduos que devam compót•
suas tripolaçõcs, salvas as limita1;õos do art. I. •,
1l 3.•, tfe~.te Hegulan~ünt.o e do art. .l\19 do Codigu
Commei'Ctal. As Cap1tanws dos l'urtos II<io conhecerão das qucstÜI}S que se suscitem sohm tacs cun·
traclos entre a~ partes interessadas, devendo estas
recorrer ao Jnizo Cornmercial.
Art. 1,. o Xa saiJida da cn11Jarca\:iio scrú entregue
pelo capilão ou mestre ao oflicial do registro do porto
o rol de sua equipagem, ao. qual se darú o de~Lino
fJUe marca o art. 19 do citado Hcgulamento dDs
Capitanias dos Portos.
0

0

,

C\PIT!JLO 11.
DOS ESTAI.ElnOS DE CO)';~TnUr.Ç:\0.

Art. 5.• Os estaleiros de construccüo na\·at não siio
sujeitos ao imposto do industrias ·'c profissões; de·
vendo, porém, ser inscriptos nas nepartições com·
petentes, com a declaraçüo de isentos. ( Lei n." 28í3
tie 1873, nrt. H,§ 0.•, n.• 7.)
Art 6." Os omciaes e operados, effectivamente em·
})regados nesses estabelecimentos, serão isentos de
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todo o serviço ri:! Guarda Nacional, em lcrnpo de
paz.. (Lei citnda, art. H,§ 5.•, n.• 5.)
Art. 7." E" isenta do imposto de lransmissiiO de
propriedade a primeira venda, ou neto equivalente,
de cmbarcaçflo construi1la em estaleiro nacional.
( Le i c i tn d n, a r t. 11 , § 5 . ", n . • G• )
- Art. R." Os propriclnl'ios de navios construidos no
Jmpcrio, c cuja nrqueac;iio fôr superior a 100 tonclada:'i metrir:as, tcrüo direito a 11111 pl"i'!llio de GO$ por
tonelada. (Lei ciladn, art. 11, ~ !i.•, n." 2.)
~ 1. • O dito premio será concedido pelo Mini~tro da
Fazenda, c pago no Thesouro Nacional, quando os
navio~ tiverem sido eoltstruidos em estaleiros do
l\lunicipio da C1lrtc ou da l'roYincia do fiio de .l;JJl(~iro, c nas Tltcsuurarias de Fazenda, quando a
construqJw se ltoU\'CI' cfl'celuado uas outras l'royincias.
~ 2." Para a concessiio elo premio dcverft o priJprietario apresentar, alórn da carta de registro, enlilieado do construclor elo lla\'ÍO, c da autoridade
fiscal elo lugar da t;onslruu~üo, ou, na falta desta,
da Camara ~lunicipal do districto, declarando que
o casco e a wastreacJtu duna riu roralll apparei!Jaúos
no Im perio.
Quando o constructor fôr o proprietario elo navio,
haslarú o segundo dos doculllentos acima mencionados.
Art. 9." Siio inteiramente isentas do imposto de
trnnsmissüo:
1. 0 As cornprns de jangadns e barcos de pescaria
nncionncs. (Alvarú de 20 de Outubro de 1812, ~ L 0 )
2." As de barcas de vapor, destinadas no serviro
de comrwrll,ias de navcgnc;üo autorizadas por lei" e
existentes no Imperiu, sPjnm ou nfto construirias
·~m estaleiros nacionaes. (Lei n." 21-3 de 30 de Novernbro de 18.ít, art. 2i.)
CAPITULO III.
DAS

E~lllAUCAÇÕES ESTn.\l'iGEIIIAS.

Art. 40. As emhnrcações estrang•~iras poderüo
continuar a fazer livremente o transporte costeiro
de mercadorias de proclucção nacional on estrangeira, entre os portos do Imperio em IJUe houver
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Alfandegn, ou Mesa de Hentlas alfandJgada. (Decreto
u.o 3631 de29 de l\lar~o de 186ü. Lei n. 0 23i8 de 25
de Agosto de ,1873, art. H, § ü. 0 )
Exceptua-se, quanto aos portos de l\Iesas de
Rendas, o transpo•·te de mercadorias estmngeiras
que nfw tiverem ainda pago os direitos de consumo.
Art. 11. Os donos ou consignatarios de navios estrangeiros, f!UC fizerem o comrnercio de cabotagem,
assignnrão termo de responsabilidade, na l'órma do
art. ü4l'> do Begulamento das All'andegas, obrigandose pela importancia dos direitos de expo1·taçáo dos
gencros de produeç<io ou manuf';Jctura nacional, que
transportarem. Para o calculo dos direitos respectivos sorrirão de bJse os valores da pauta 5ernanal.
A Heparti~~ão fiscal, onde se fizer o despaeho, podcrú exigir que o dito termo seja lambem assignado
por fiador idoneo, fJUC ficará solidario na obrigação
contrahida.
Art. f2. Para annullação do termo de que trata o
artigo antecedente, o dono ou consignatario do
nario uprcsentará certidão de effectiva descarga,
passada pela Hepartiçào flscal do porto do destino
das mercadorias. Esse doeurne:nto scrú averbado,
pela Hepartição qne o receber, ú margem do mesmo
termo.
Parag1·apho unico. A dita certidão devcrú ser exhibida no prazo de quntro mczcs, que poderú ser prorogado, havendo motivo atteudireJ, n juizo do Chefe
da Hcparlição a que se refere o art. H, nlé mais
dous mczcs; sob pena de ficarr:rn os assignatarios
do termo dt! responsniJilidade sujeitos ao pagamento
dos dir·eitos de exportat;iio.
Art. ·13. As emiJarcn~;ões estrangeiras, empregadas
no commcrcio de cabotngcrn, senlo dispensadas da
visita prescripla no art. 4ií7 do Hcgul;llnenlo de 19
de Setembro de ,18GO, provando, corn ccrlilicado
que fort~m visitadas no portu do Impcrio onde ltou~
verem completado a descarga das mercadorias
procedentes de portos estrangeims o sujeitas a
direitos dê consumo.
Paragrapho unieo. As mesmas embarcaçües ser<io
outr·?sim dispensadas da flan<;a exigida no art. GOl
do crtado Hegulamento das Alfandegas.
Art. H. As embarcaçücs estrangeiras poderão dar
entrada crn portos marítimos ou do interior, onde
não homer Alft~ndega, ou l\lesa de Rendas alfandegada, precedendo a licença do flUO trata o art. 318
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elo Regulamento das Alfandegns. Esta licença poderá ser concedida pelo lnspector da Alfandega, a
cuja jurisdicçiio pertencer o porto do destino da
cmbnrcnção, nos seguintes casos:
1. 0 Para descar17a _de generos estrangeiros rJHC já
lcnhnm pago os direitos de consumo.
2." Para carregar, com destino a portos e:->lrangeiros, generos de producçüo ou manufadura nadona!.
Art. 15. No 2. o caso do nrtigo antecedente, as
~~llÜJarcaçües estrnngei ras deverão fazer os dr~spn
clws de exportar,:<1o dos gcncros de producção ou
mnnufaetura nacional 11n Alfandcga que eonr.;r~dcr a
liccn;;a. O _respectivo JnspuC'.t.or providcnt:iarú, r.;omo
rnais conner aos inluresses üsc;ws, su!Jrr' n modo de
Yerificar-se o referido despacho ; podendo designar
11m ou m<~is empregados J)ara assistirem ú carga e
lomarem a rol a rJuantirla c e qualidade dos gcneros
Prnbareaclos.
Al't. ,1 n. Salvas as modificnt;ões feitas pelo presente Hegulamento, scrito applicaveis aos navios eslr·angeiros, empregados na cabotagem, todas as
o~Jtras disposiçües em Yigor a respeito deste serviço.
DISI'OSI~:ÔES GERAES •

Art. n. Os capitães ou mestres dos navios ú n~ltJ,
l'!llpregados na cabotagem, Ocam isentos da o!Jrignçüo de participar o dia da sahida ils Adminislraçõcs dos Concios, quando se destinarem a portos
pnra onde o serviço do transporte das malas seja
l'dto regularmente por vapores ou estafetas.
Art. 18. Os capitües ou mestres dos naYios de
eabotagen1, em gt'l'al, são igualmente dispcnsntlos
de solicitar o bilhete de saucle de que trata o nrl. 42
do Decreto ll. 2409 de 27 ele Alml de 181.iU; salva
ol'dem especial em contrario, que poderú ser exJledid~ pela Hcpartic;ito de Saudc do porto, JJOs casos
de eptdcmia.
Al'i. 19. Os dcspaclJOs rle mercadorias em !ransilo, reexportação ou Lalcleac~iío, tt·ansportadas por
e.:tbotagem, continu:uão a set· feitos de conformidade
eom as Instrucções n." 133 de 2:í de l\laio de 1870,
srjam nacionaes ou estrangeiras as embat'C<u.;ucs.
0

P4.RTE 11.

3')
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Art. '20. Os Inspcclorcs das Alfandegns e !\lesas
de Hendas providenciarão, como fór· mnis conveniente, pnra que os capililes ou mestres dos navios, que
1izercm o seniço de cabotag-em, devolva!ll ús mesmas Hepm·ti~.:lles as 2. •• vws dos despacltos dns
mercadorias ernbarcndas;, com a competente verb:1
de recebimento, a tempo de poderem ser impreterivelmente enviadas, pelos mesmos navios, no Clrel't~
da Rcpnrti1:üo fiscal do porto do destino; snb pena
de 1icaren1 os ditos capilüt•s ou mestres snjcitns ú
multa do art. :1132 do Hcgularltento dt) ·lU rlc Setembro
dt! ISGO.
Art. 21. Süo rc\·ogadas as disr•nsiçiícs em curl1rario.
Hio de .T::uwim, H de :\hril de ·1814.
Yiscl);ulc rlo lliu Bi·rwco.

DECI\ETO :'-r.

:;·;~.;(j

- nr: ll nr: Ar.nu. nr. 137L

Altera c drelara () ne;;ulamrnto ~(l(ll'tlYado por llf'l'rdo 11. 0
de 28 tlc llez''flllim !le 1867, p~r.1 ~rr,_•catl:JÇ:'io d11 ituposto

~1)1)
lll'~

soal.

Usando rla autoriz:1rão concedida prlo art. H,§ JI,
~2:118 Jg 2~ de Agosto de 1873:
Hd por hem Ordenar que o Hl'gulamcntn n. • <!O:j2 rle
28 de UczcmiJru de 1Hli7, p:~ra arrera(I:Jf::Io do imposto
pessoal, seja obscnado de confonnidade rom as disposições S!~guintes:
Art. L" A quota do impo~lo pesoo~J continua a ser
()e::%, não comprclterlllidas as II::lJita•:i!c:; cujo valor
locativo fôr menor de:
1. o -18fMOOO na cidarll' do Hio de Janeiro :
2." :JGO,)UOU nas c.1pitncs (/;:s 1'rrnincia:; do Rio de
Janeiro, S. P:JU[n, S. l'ed'"•J do Hio Grande do Sul,
Bahia, l'crnamiJuco, Maranltãn e l'ar{t:
;1, 0 2't0\0U0 ll:\s Olli.I':\S cid:H]PS;
4." Lfl,\000 Jtos onti'"' ln'f:il''".
( Lr•i u." ~::IL\ de:::; de.'..-:·,··:,·':· 1!,;:1. ~r L. ~ l,
li
lla Lei n."

ll." I • 't

•

f::{ Eí.UTFO.
0
Art.~. o A iscnç:io do art. ~i.", 11. 1, do nt•g-ulament.o
1le 28 de Dezembro de lt:IG7 comprehcnde as pessoas da
comitiva dos membros do Corpo Diplomatico estrangeiro, com as exccpçõcs do n. o 2, r ela livas aos Consnlrs. (Lei ritarla, art. :ll, § 11, n." 2.)
Art. 3. o A isenção do art. :j. o, n. o !i, ó extensiva
aos palacios do Governo das Províncias; c a do 11. o !I
1lo mesmo artigo :'ts casas dcstiuadas ao exercício de
Religião :livenoa da rlo E,;ta1lo, e ás que forem occup:11las
por a'sociar:ões littcrarias c bencllccntcs.
Art. L" Os arts. I i e l!J sujeitam ao imposto as pessoas que tiYCrt•m ca'a de habitação por menos rlc um
anno, ai11da que n:io seja no lugar de sua residcnda ltahitnal. Esta dispo.sição, porém, não comprehcntle o
c:J'o de uma sr~gtmda lta!titat:ão lt'lllliOr:~ria n alll'~:ida por
causa de 'crvir;o puhlieo.
Art. ~Lo Considt~ra-so quo vi·.e em commum, para
o fim declarado no art.. 18, a pessoa cuja habitação
tiYer passagem por compartimento occupado por outro
moratlor do mesmo predio, ainda que communiqtw
tambcm dirertamcntc com o exterior.
Art. o. o llawr:'t arbitramento, além rlos casos de IJlW
trata o art. 21 :
L" Quando o predio for sublocado em parte, a fim de
que o loca ta rio pague o imposto correspontlentc ao valor
tia parte tJUC occupar;
2." QuaiHlo o locatario augmentar com lwmfcilorias
o valor do predio, a fim de ser o imposto lançado com
attenção a esse augmento.
Art. 7. o Nos ca~os de reclamJçiio, porlerú o Chefe da
Ucp:~rlição li!'c:d maJHlar procerlr•r a novo ariJitramcnto, nomeando um perito c admitlindo a parte a tlesignar outro. O,; pareceres tios peritos valer:lo como
simples informar;ões .
. Sempre que fôr possível, observar-sl'-ha Psta disposrção nos ca,os de renuso para a instancia sup:~rior.
Art. H. o O art.. 21, n. 0 3, é sômentc applit·an:I11Uaudo
a J?arte do predio, em <JUC existir loja, ofllcina on csenptorio, esl iver separada ou ex(·lusiYamcntc d,•,tina<la
ao exercieio da illllustria ou proliss:lo.
Art. !J." O art. :;q, n.":!, comprcllt'IHle o rasnd,: intligcn .. ia do col!J~:·t:lllll, P a rr'm!s~ão do i lll[iO~to, conerdida em conl'urrlli:I;Jdr do arl. ::~, sulJsi,lir:': CiJI l !ar! I•·
durar a lllt'SliJa rau:c:t de i::cnrilo.
Ar!. 10. A cul,rann do ii:!I~IJ:-;Lo Si'L't rc::liz:::Li Jl!) m<·,tle Jaueiro, o~t :mlc~, "seus euúcc~:\:~os assim o 'lu>::·:.'!IL
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se flir necessa•·io acautelar os direitos tb Fazenda
motivo 1le falkncia ou de oltito do con-

N~cicnal por
1ribuinte.

Art. ll. Os collccl:ldos, qnr niin ]':.!~·arem no devido
tampo, inconcr5n na multa d.~ li"/., do Ya!ol' do imposto
até 20 tle Dezembro do semestre addicional do exercício,
~~de iO "/o além 1lestc p1·azo. (Lei n. o 23'i8, art. 12.)
Art. 12. Aos agentes crll':t!Te,!!ados da co!Jrança no
1lomiciliu dos collcclatlo~, d!'Ill!'O c ft'ira das povoações,
ahonar-sc-ha uma porceuta<:;elll li·;;~rla pc•lo :\linistro da
Fazeml:i, c deduzida do i:n[•n,:to e da mult•. ficando
;1s,im :~ltt'r:~do o~ 2." do art. ;;n.
Art. :1::. S:io l'I'H,:ê::Jrl:t~ a;; di.,p!Hi::iic.; em contrario.
O Viscnntl.: do Hi o UI':HtCil, Cons;·!hciro 1l1• Estado, Se!laflor do InqJl'rio, l'r~·~idc·Jtr: tlo C"n.;elilo de l\liui~tros,
.Ministro ~~ SecrcL:u·iu tln EsU1do dos Ne'-!ociu;; da Fazrmla c Prcsidcnlc do Tril>unal do Thesot1ro Nacional,
assim tculta entendido c o far·:t e:xr•rulal'.l'al:u:io do llio
de Janeiro em onze dn Abril !lt: mil oiloci'lllus se lenta
e qu~tro, quinquagt·simo lf'tn~irl! da Indqwmlencia

e <lo Im!'!'rio.
Com a rnlJriea de Su:, l\Ias-e:-:lntlc o Imperador.

Yi sconde do Rio Branco.

HECHETO N. :i:)d7,\ppro\·a :1

l'i'i'urJna tln'
(i;t!li:J•'t•'

DE

ll

r,.;lalutos
l'll!'[Jl.~li•'Z

JJE .\nnJL DE

1871.

da .\o;<ul'ia•:1" <l··J:u!:Jili:J>Il
ti>' l,i•jt IJJ·a.

Alleudt•Jtuo ao IJlH' I'CJI!C';'n!oa :1 Din·ctoria da Assucitll:ão dt•uomiuada G~lJitwle Porlugucz tlc Leitura,
Hei por !Jcm, de cunronnitlalle com a Ytlinlta Immcdiata
Uesolução de 4 do COJTt•ntc mez, exarada em Consulta
d.~ Secção dos Negocias do lmpcrio do Conselho de Est~Hlo, Approvar a reforma dos respectivos estatutos.
Joiio Alfredo Corrôa tlc Oliveira, do 1\Icu Conselho, }li·
11i~tro e Secretario de E~t:Hlo dos Negocias do Impcrio,
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assim o tenha entendido e faça exccu ta r. Pala cio do
Rio de J<tnciro em onzc de Abril uc mil oitocentos
setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da Indcpcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua I\Ia,!!;estadc o Imperador.
João Alfredo Corrêa de Olivcir rr.

Reforma dos estal!tl(JS do ~~ahinrlc J•o1·tn;;uez de
LcHum no Hi9 de .Jandl'!l.
TITULO I.

Art. Lo A socierl:uln inslituirl<l cml8:l7, snh o lit11lo
Gahinct/ Podugu!'z de L!'il11ra no Hio rh: J:mr!iro n.
tem [JO :·li m pro mo vc r a in:;! nm;ão pelos St!_~n inles meios:
§ 1." O!·g-.tnizando 111:ta lirrari:t, c>colhirl:t t'lll t01los

«

os

cnnlt.~l'imt•Itlos ulc!~.
~ 2." Colligiwlo as obras c o.: lll'lllll'i'I'Íp!n~ ilr: merito na lin:~na tJOrlu:.;tH:z:t.
~ 3." SuhscTnvendo os lll:tis atTr•dii.:Hln~ JH'!'iniliros,

nacioltae.q t' e:lrangeiro.-;, eoncertl.'iJI.t•-; :'t·; sr·i,•n:·:;,s, :'ts
artr!s, :to commcrr~iu, ú polilir:a e :'1 lillr·r.tl:tta.
0
~ 'J.. HCÍIII[JI'Ílllindo os livros r:mJs, c i:llp1·imi:111o o~.
mannscriptos internssantcs rla lincru:t pMtu•.tllr'z:t. Nr•-;te
intuito diri•;ir-st~-ha o G:thineln ús a·,soci:1ç.1e., da
me~ma lingu:1, a lim t!e rpte o coadj!ll'l'lll n:t!JUel!e Jllt)-

ritorio CllllH'llllll.
TITULO li.
ACCIONISTAS, SU.\S QUALIO.\DE.-;, Ao~w:s.\nJ llliiEIT<I:; E DEVEIIES.

Art. 2. 0 P;-tra ser :~ccionif'ta rnrJuor-so:
~ I. o Qno seja port.ugncz de naturalitlatlc ou 1le
naciona!i!l.nlc, de reconhecida moralidade e honesta
occupação.
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~ 2. • Que solicite a sua admissão, ou que seja proposto á Directoria por um accionista.
Art. 3. • São deveres do accionista:
§ i. o Possuir uma ou mais acçõcs.
§ 2. • Aceitar os cargos e commissões para que fôr
eleito ou nomeado, excepto em caso de reeleição, ou por
impossibilidade provada. ,
§ 3. • Contribuir mensalmente com a quota de mil
réis, a crua! será recebida em seme~tre, nos mezes de Janeiro c Julho de cada anno. O que, poróm, se ausentar
JlOr mais de seis mczcs, ficará isento desta contribniçãQ
pelo tempo que a a usenc ia exceder aos mesmos seis
mezes, devendo avisar prcriamenle a Directoria.
Art.~. o Oaccionista que quizer eximir-se da contribuição mensal, pagarú, alóm do nlor da ac~ão, a quantia
de oitenta mil róis, no acto da sua entrada para a assoeiacão.
Art. ti. 0 0 quej;'t fôraccionisla e quizer remir-sr, pagará, caso tenha satisfeito as measalidades de cinco ou
mais annos, a quantia de scssrnta mil róis.
Tanto este como o artigo prccC'rlcnlc podrrão ser alterarlos ou rnodilic:~rlos em todas as suas disposições pelo
conselho deliiJeratiro sob proposta da DirectÔria.
Art. ti." O accionista, emiJOr::. possuid0r de mais de
uma acção, só pagará da primeira a mensalidade a que
se refere o~ 3." do art. :L 0 , ficando porém obrigado
ao pagamento da mesma quota arJuelle ou arJUl'llcs a
quem as acções forem tran~f<'rirlas. Outrosim, o :Jccionista apenas porlcr:·r receber oiJras rf'lativamentc a uma
acção, salvo se quizer pagar as mcnsalidatlcs correspondentes a tluas ou m:~is a~;t;ões qne possuir, tendo direito
neste ~aso, a uma obra por acção, simultaneamente.
Art. 7. o Ficará inhihirlo tlt' usar dos livros c dos perioclicos do Gabinete, incorrendo na multa de quinhentos róis mensaes, o accionista tJUC, tlous mezes depois dos
indicatlos no§ 3. 0 doart. 3.", não ti\·cr feito o competente pag:~mento.
Se continuar a falta de pagamrn tos, c a accumulação das
mensalidades c multas attingir tres quartas partes do
Yalor da acção, será o accionista eliminado do quadro
social, c a acção ou ncçõcs lransferitlas a outros accionistas, passando-se noyos títulos com rcsaha.
Paragrapbo unico.- A ullima disposição deste artigo
não comprelwnclerú poróm as acções que o accionista
possuir alóm daqucllas tle que pagar mcnsalirlades, uma
Ycz que, dentro do prazo de dous annos wntados da data
:'lll que houver pcrdirlo a qualidatle de accionista,
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:';oli::ite a sua readmissão ou seja de novo proposto e
admittido na sociedade. Passados os dous annos, cahirão
em .::ommisso todas as acções que possuir o accionista
incurso nestas disposições.
Art. 8. o Tem direito o accionista:
§ t. • A fazer parte da assembléa geral.
~ 2. • A requerer á Directoria a convocaçJo cxtraordinaria da mesma assembléa, mo ti vando o rc1pi1Timen to,
o qual será assignado, quando menos, por C!'Ill accionistas no gôzo ele seus direito~.
§ 3." A pro pôr á Dircctoria accionistas c subsr:riptores.
~ !1:. o A enviar á Dircctoria e ao conselho dcli!Jcrativo, ou :1presentar e sustentar em assembil"a geral
quacsquer propostas de rcconllccd~t utilidade, t{I!C não
Ycrsarem sobre a reforma dos estatuto:>.
§ 5. o A propô r a reforma dos lHe..; mos es la tu to:: de aceúrdo com o art. o!i.
~ G. o A u<>ar dos livros c pcriodico~ do Gabinete, e
introduzir ncllc visitantes, ob,crvantlo o; rcgubmcntos
e disposições da Dircctoria.
§ 7.• A indicar obras de merito á Dircctoria.
~ 8. • A transflTir as aeçõcs que possuir ás pessoas que
:tão purtençtm ainda ú associação, e !Jlle tiYcrcm os rc•Juisitos do art. 2.•
Art. D." As viuvas dos accionislas, se as;;im lhes
aprouver, c pa~·ando a quota mensal a qut~ se n~rere o
~ 3. dO art. 3.", têm direito de u:;ar dos livros~~ pcriodicos do Gabinete, unicamente; assim como ~c amplia aos henleiro:.; dos soei os fallecitlos o direi Lo de transfcrcncia das rc~pectivas acçõcs, ainda qu') n:To façam
parte da associação, podendo tomal-as para si meslllos,
setivercm asqtwlidndcsdo~ l. 0 do a1·t. 2. 0 , ou pl·opór outros nas circum~tancias rcqur'!'illas, dcpt'nrlenuo
em ambos os casos da approvação da Dircctoria.
Art. 10. As transfercncias não serão pcrmi tti<las sem
que o traw;fcrenle pague a~ mensalitlarle.' c mui t:1s fJUC
dever.
Art. 11. Pcr1lcm os direitos declarados no art. R. o:
§ l. o O accionista inct:rso na ultima parte do art. 7. o
§ 2.• O que dentro do prazo de tlozc mczcs, cont11los
tla data 1lo aviw puL!ir:ado pPia Direclnria em nm dos
periotlieos tle maior circulação nc,;ta Curte, u:io restituir ao Gabinete qualquer livro que esteja delllorall<) em
seu poder; e no caso tlc ter-se-lhe cxtraviatlo, idt•ntico
volume tia mesma ou melhor edição, ou quantia cqui valente para aCtfUisição de um novo. A acção ou arçilestoua:; sem cxccpção-dos que incorrerem nesta tlcmora,
0
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cahirão r:m commisso, p~ss:1dos os referirlos rloz' mrzrs,
c serão tr:msferirlns :1 novos acrionistas, conforme dispõe o art. 7. o, rcvertenrlo para o c~1pital o rrspcctivo
protlucto.
§ 3. 0 O que fôr convcr.ritlo tltJ ~ubtracção, Pxtravio on
estrag-o volnntario rle qn~drJnrr ohjerlo da <l~~oci~!Ç:io, ou
que praticar contra clla actos sn!JYcr·siYos ou prrturl.Jadores tla ordPm; c nPstr~ cnso, assim como no do paragrapho prrcr,lrntc, não podcrú ~er re:HIIllrltido t•rr: qn:l!quer t]ll:did:liln para o f;aJJinPII'.
Art. f2. Os >eniços rl'lcv:rnli'S prc:;t:J<los :'1 as,oci:Jção
pelos accionista;;, soeios roll::l)llradorcs, ht,nor·:rrios e
conc~pontlrntcs, terão especial mcnç:!o nas <H:Ias ela':
sessões d:1 Directori:J, c ser:io eolllllll'lllOr:ldos 110 n·latorio :mnnal: mas o que pn·sl:lr :·wniços c'<tr;wrtlinarios, assim qualificados pt'l:t m:dori:J d:1 Dirertoria, ;11i'm
dos :Jclos tln considn:•t;:1D .i;'t rdC'I'idt,s, st·rú Jll't'lll i~ulo
com ullt rliplom:t de J:E'>E)!Jo:rtlro IH :-coCJED.\DE.
TI n; LO tii.

o capital ,]a ~''OCÍ:!f:;\n:
de :!:;,('Q{) ;l('(:lli'.S di' 2(}. ()(;() (';J<h
um:1, ~t·parandn-~t· annual!llt'rrln 11 raft,r d:1s :Jt'C'i'li'S n:cncionarlas no§ L" do :Jrt. W, emqn:1nto f<lr mL,tt'l' p:1ra
o fim expresso nnmr~mo art.lti, "''suas nalnr;:, ~ c:,n,el[llrrH~i:ts. O lllllllt'I'O dl' ar<:ik.' prdh:.1ilo JH':·!t· ::ri i~o
pode:ú ~t'l' eln;ttlo IJII:Jr;do :1 (lir;·ctor·i:t '~ o r<<:!::;cllw
dclilwr:1tiro ojni':!·::r: 111 t't:ll\t'IIÍt'l!i<', ti<'!H'lit!:·n.lo c:dr
augmr•ntn 1lr Jll'L'\Í:J :lflJ'ror::ç:io do GoYc1·no ll!ln:·r·ial.
~ '2. 0.; clon·ltho' L·itos ú socit•dade.
·
§ :J.• ,\ fjll:Jrta p:1rt:• d:t r~n:t:Ilia arl>itrada n:rr::t remis,;:':o no al't. 'J.• õ
'
•
Art. l'L O capit:1l 1~ ~,·,mcn!r• appli,·:Jr,·l ~n,: tins in<lieatlos nos~~ 1-", '2. 0 c 't." do art. t..•
Art. Hi. Consi~tcm os rcwlimenlos d:J assori:H·:io:
§_ 1." Nas mcnsalirladcs Jla!!:JS pt•los act·ionistas e subscr!plorcs. No raw rlu vir_cm a ser Silfl[lrimidao: :1~ primcl!'as para os novos arrroni~tas (:1rt. 73), rnn,isl irú
esta parte do rendimento 1ros juros l]lle YCIH'ercm as
quotas da :emissão tlc mcnsalidadrs, que p~ra tal 11m
forem appllcatlas, sem prcjuizü do~ 3." do art. 13 c dos
§§ 4." c ~.o do art. iG.
·

Art. 13.
§ l. 0

0

Compõ:~

I) [)l'Udtli:[l)
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~ 2." No liqnido das acçõcs tlos arcionistas fallccitlos,
CUJOS herdeiros ou seus rcprcsentantPs as não rccln-

marem no prazo de doze mczcs contados da data do
fallccimento.
§ 3. • Nas multas impostas pf'los esl:llutos c regulamentos, c em tJuacsr:uct· outros n•ntlimento;; n:io qualificados.
Art. Hi. Scnrlo tle urgente ncccs~id:nlc a compra ou
con~trucç:lo Llc nm rllific:o p:tra a hildiolhcra do GaLinele, st~r:1o applicauos rmra t:tl fim:
~ i." O protlucto das act;ües IJUe se tli:;trilntircm
annual:nente akm tlc cem.
0
~ 2. A sexta parte do rcr:tli:ae:tl0 annnal.
~ 3. o O excesso da rerci la .-:obre a ti"'Jll'Z:t.
§ i." As tres quartas p:trles da rr;anlia ~rllilr:ub
para remissão tlt• mcns:ilitlatlt•s 110 :trt. 1."
~ :)." A lo!alitb:!e tia qu:t11tia t·~tiptt!:ttla Jtara n·missão no art.!)."
§(i." O protlneto tio~ e.,pecl:H'ulos t' s:tr:'\lls lil!erarios
c arl i-:l.icoê, realiz:Hlo ..- em )),•ne!icio do GaiJinl'le.
~ 7 ."As ofl'rrlus c 1lonativos t';•iio.' ;'t :L<soeia1Jío t~om
este f'xpr~·;~so fim, e SL':II prejuízo do qnc di<f'IIC o ~ ~."
du ar!. '·'·

~H." 'J.'odo c qu:~lquc1· Jli'O\t'l:lo t'H:·:u:tl qw', ]HJr
r~l:tlulos, n:io 11l:va lt•r uutra CX[l'i sa ::1!'[!\i(':;(ío.
Art. 17. A~ impnl'l:u::·i:t~ qut' st: rc:ili·.-:tn•m t'l'l 1 irtlli:e t:o.; oi:o p:tr~:~·l'.iplw.; I'I'I'Ced,•JJ[I''· <c·rãotlq:!t'i!adas em nm !t:lltCo tlc recoitl:erido C!T::: tn, t·m Cll!IL!

estt•s

ronentc com j!ltos.
Art. Ul. ;~,; ,, 11r;::1s tlo cs!aiJclt•rim· t:l'', n::s rJcn~s
,;c compreltcn_:(, a Sit!i;:cril'Ç:1o de pcricdi:·o,;, s<•r:lo Jit!!a,;
dos rcllllimcnlo' 1!a socicd:!tlr, sem ]tl't'jt!izo d:t p:trlt·
llt·si.'!l!a:la no ~ 2." do :trl. W.
,\rt. 1D. O ~altlo em caixa IJIID cxcí•dcr a íJI!anlia d1•
l:OOD,)OUO, n:Io tendo immcdiata arllllic~lr:Iu, scr:'t dqwsitaLlo como indica o :Jrt. 17.
'
•
TITULO IV.
CONVOCAIJ:\0, C.\R ~CTER E rREF.OG.\TI\' \< D.\ .\'. n1 11!.':.\

r. r:1: I L.

Art. 20. A asscmbléa geral é a rcuni:Io tios aecionisla:;
que COJl_lparecercm no localtlas S<'."~iJcs, ronvoc1tlos por
annuncw:'l em um ou mais pcriotlico,, com anlicip::r:1o
de tlcz dias, p •lo menos.
·
PARTE IJ.
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Art. 21. Se uma hora depois da dnsignada nos annuncios não estiverem presentes '!O accionistas, abrirse-ha a sessão com o numero que houver comparecido;
e as deliberações obrigarã<1 a Lodos os socios.
Art. 22. A assembléa geral será convocada ordinariamente no mez de .Março de cada arwo, o extraordinariamente quando a Directoria o determinar, ou
quanrlo occorrer a circumstancia prevista no § 2. o do
art. S."
Art. 2:3. Será presidida pelo Presidcn te da Diroctoria,
c serr i rã o de Secreta rios os do conselho de li lwra ti vo.
Art. 21. Compete á assembl(·a geral liaS reuniões ordinarias:
§ 1." Tomar conhecimento do estarlo da ;}ssociação
por meio de um relatorio circnmstauciado da Dir('(~to
ria, que lhe será apresentaJo c lido pelo respecliro Presidcn tt~.
g ~." Eleger uma comrnissão de tres aecionistas que,
em sessão proxima (quinze dias depois Lia eleição), dará
soiJl'e o mesmo rclatorio c contas um parec(·r Jui!lucioso.
§ 3." Ac.:·rca do mesmo parecer pronunciar-se arespeito dü touos os aclos tla Directoria, interpellal-a, c
petlir os esclarecimentos que acaso faltem 110 r ela to rio
da admini::;lr:wão.
~ rL" Elegei· o~ vog:10s do conselho dclil1cratiro na
fórma do a rl. ü2.
~ ~;.o Admittir·, discutir, adaptar ou rejeitar as propo3tas de que trata o ~ 4. do art. S. o, a fim de i]Ue
sejam remettiuas ao conselho delil.Jcrativo. No Jlrimeiro
relatorio annual, a DirPct.oria cxporú as razõe-; por que
foram adaptadas ou rejeitadas as mesmas prt•P'•stas; e
sobre e~lc assumpto não será pcrmittiua rjualtjucr discu-;são.
Art. 25- As dcliherações serão tomada~ á pluralidade
absolut1 de votos dos accionistas presentes.
Art. 2ü. Qnando a assembléa geral não puder concluir
seus trabalhos em uma ses,;ão, proseguirão a..; reuniões
até se conseg-uir o fim proposto.
Art. 27. Nas assemuléas geraes cx:traonlinarhs não
será permi t titlo Lra ta r de assumptos alheios aos da convocação.
0
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TITULO V.
ATTRIBUIÇÕES E ENC.lRGOS DO CONSELIIO DELIBERATIVO.

Art. 28. O conselho deliberativo será composto d6
vin te e quatro vogaes, eleitos pela assembléa geral, e dos
cinco Directores, sendo presidido pelo Presidente da Directoria. Na falta de algum vogal do conselho por escusa, impedimento temporario ou eleição para a Dircctorla, será chamado a substituil-o o vogal supplcnte
mais votado. No caso de igualdaic de Yotos decidirá a
sorte.
Art. 29. As suas funcçõcs durarão um anno a contar
do dia em que das mesma~ fôr investido, o que se clTectuará no mcz de Junho seguinte ao da eleição.
Art. ao. Hcunir-se-ha ordinariamente nos Jllezcs de
Junho e Dezembro c extraordinariamente quando o
IJresidcnte o convocar.
Art. 31. Para haver sessão tlo conselho delibr:rativo,
de\'crão estar reunidos, pelo menos, W vogJes, além
dos vogaes perpctuos que comparecerem, cowprehcntlidos nafJucllc numero os Dircctorcs presentes.
~ L" Não comparecendo na primeira reunião numero
~ullicicnlc de vogacs do conselho, será este de novo convocado, com intervallo de JO dias, c aununcio no jornal
de maior circulação nesta Cúrtc; c na segunda 1eunião
poderá o conselho deliberar com os vogaes eleitos que
comparecerem, não sendo menos de nove. Sendo necessario, repetir-se-hão as conyocaçõcs com igual iutervallo.
~ 2. • E'{ceptúam-sc os rasos previstos nos arts. 66,
fjj C !iH, nos quacsscrá sempre CXIgido O IIUlllero deVOgaCS prclixado nos mesmos artigos.
Art .32. As deliberações serão tomadas á plur:llidadc de
To tos, excepto nos casos previstos nos arts. ü~, G7 c ()9.
Art. 33. Compete ao conselho deliberativo:
§ L" Promover com actividadc c dedicação o aug·
mento de socios c sul.Jscriptores da sociedade.
§ 2." Eleger de entre si um primeiro c um segundo
Secretario para os trabalhos respectivos c os da assemhléa geral.
~ 3. • Organizar os rcspccti vos regulam eu tos.
§ 4.• Discutir e resolver sobre as propostas·quc lhe
forem enviadas pela assembléa geral, ou apresentadas
peJa Dircctoria, OU por qualquer de SCUS Yogaes.
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~ ri." Eleger a Directoria c o substituto do Thcsoureiro, no mez de Dezembro. Nesta eleição porém não
poderão votar os Directores.
~ {), 0 Ilcformar os estatutos de accdnlo com o titulo 12.
§ 7. Sob proposta da Dircctoria, crcar os empreg-o,;
de Bihliothcc:Jrio c os mais que forem ncccssarios, marcando os respectivos ordcnad(l~.
~ 8. o Prol idcnciar sobre todo~ os casos or:conen tcs
qun não cstiven~m claramente dl'lerminados uos estatutos e regulamentos.
Art. 31. Por llumca(ão da Dircctoria poderá Q conselho deliberativo ser dividido em conunissões par:<.
auxiliai-a mais eflicazmcntc 110 que f•ir misll'r.
0

TITULO Yl.
VOGA ES PEHI'ET!:OS DO C'l'i.'ELI!O OELIDERA TI Vil.

Art. 3:i. Ans accionista~ llrJH'Illf'l'ilo.; da ~ol'icJatle.
que hoHHI'<~Ill prPst:uln ao Gauim•f,• .-:ervi<;os relevantissimo:; no d<•scmpenlw de c:1r;"o~ 1la llirccloria n do
COJhl'iiJo 1lo lib.~r:lliro c em r"llJ:ni-:sõ,•s on,·ro~a:::, p0r
CS1•a1;o de mais de cinco an11u.~, st·t·:'t runl'cJ'idu, como
tlistincç:lo mai' elevada, o dip!uma dc] vo~al prrpetnn
do constdlw dt'li!lr~ralivo. Nesl:t tfll:tlidadr: terão pcrJlelnamen!e a~scnto c volo nas ,.,.~sfif's t!o mrs1no cuJt
~elllo, 1: rct:rd>urão con r i te C\ Jli't•.-:so !•ara cada u:na da~
rcf1Tidas sessiics.
§ I." (); \og:u;s pcrpeluos do ennsclho ilelih:•rativo
podnão ser nomc:1do:> até ao llllltH'ro fi\o de 1:2. Ent
caso algum se cxceder:í r,slc ni:tllcro.
~ ~." ScrJo nomeados uniLamr•Jlll' por proposta do
con:~cllw flelihcralivo, approrada pela Dirccloria, ou
por votação munimo rlcsta.
§ 3." 0.;; vo~:tes pr:rpt:tuns, por n:to t1~rcm o tlc\·er
de eomparr,cc~r, não prccnchcr:io Jtllmcro nas rcuniõc.~
do consellto delilwratiro.
~ 4." Gozar:Io de todos os direi los c prcrogalivas,
mas sem os deveres c encargos dos vogacs eleitos.
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Art. 3fi. A administração da socicdatle será conliada
a uma Direetoria cotnposta de PresidPntc, ricc-l'rcsidentc, -1." St~eret;1rio, 2. o Set'l'etarin e Tht·~;om·eiro.
Haverá mais um sulJ;;titnto do Thr,oureiro, que só
cntrarú em exercido na falta ou impedimento JH~rma
nentc daqUL•lle.
Art. :n. São atlri!Juir•ies da Jlirt•t'tnrb:
~ 1." Ht•presenLu· a so;·.iedatle Jta dde~a e ~nstenla
r;io de seus din~ito~, para o que lhe s;\o outurga1los
1odos os poderes sem J't':'Ct'Ya al;:mma, mc~mo o;; de procurador em causa propria.
~ 2." Fazer parte do conselho delilJcratiYo, tcntlo em
ris ta o final tio.% ~i. o tlo art. :l:l.
~ ::.o Cumprir e faz:~ r curnpt'ir o..; C:' la lutos, rPgul:tmentGs, c as ddibt:rarõt•s do conselho.
~ .1. o Hcso!Yer a rOIIYoeação da asscntlllt"•a gr~ral f'X1raordinaria, c do cousclho deliiJer:•Li' o, quarlllo o
julgar convenicull'.
§ ti. o Pro pôr ao comellto os melhoramento;; f' reformas qne jul,!.';ar utcis ao estalwlecimento.
~ fi. o De aecúrdo eom o conselho promover com::
possível brevitlaJc a compra ou constrrrl'ção de um
~·dilicio para a billliotheca da sociedade.
~ 7." E~colher c contractar pe~soas idonr~s para os
Pmprcgos da as~ot·iação, suspPndcl-as, c tlc,;pedil-as se.~undo exigirem 0.1 intercss;:s e boa ordem do l~a!Jinetc.
§ 8. o Organizar o Gabinete, liscali~Jl' a sua conscrvaç;Io, promover o seu au~mento, n sc~nrar contra
incendios a !Jillliothcra c o cdilicio, tjuando a sorieLlaLI~
o possuir.
§ U." Mandar atTI'eadar os fundo<; c rendimentos da
:1ssoeiação, c applical-os conforme as dctermin:u:ucs tlos
esta tn tos.
~ W. Empregai· na compra dt~ apolices tia divida
puhlicJ dn Brazil, ou de outros títulos de renda garantidos c dc reconht'cido rrcdito, os rapilaes di~poHi
vt•is Llo Gabinete; e Ycuder as m ~sm:1.~ :1polirc.' ou
títulos de rcmLt quando convier, uma YCZ que estas
operações sejam previamente approva•bs pelo conselho
~~clilwrativo. Com a uc_esma approvat;ão próYi:t poilcrit a
llirectoria comprar, Hllllcr ou permutar prcLI i os ou ler-
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renos r!e~tin:~dos á insta Ilação da bihliolhcca, ou á construcção !lo edificio para :1 mesma.
§ H. Tomar contas mensalmente ao Thesoureiro, c
sempre que u julgar necessario.
§ i2. Abrir· e manter corrcspondencia com associações d c identicos fins.
~ 13. Nomear, convidar e :Jdmitlir socio~ honorarios, collalwrauorrs, c honorarios corre~pondenles, munil-os do,; respectivos diplomas e c.-~ ta lutos, c solicitar a
sua coadjnvar;ão.
§ l'l. Admillir ou rejeitar no' os accionistas ou ~uiJ
scrinlorcs.
~ ·1!5. Aceitar a lran~fcrrncia das a1~çiics.
~ W. He,r.mlar c determinar lod:t a administraçiJI)
econo111iea da socirtladt•, e Jll"tn id,·nei:lr Ji<tra que a e~
criptur:H;ão s1•ja feita com rc.!.;ularidadc e clareza.
~ 17. llllptlr as multas marc:1das nos estatutos c regui:JllH'nf.os, c tomar clTectiYa a sua colJranr;a.
~ 18. Organizar os regulamentos ncces:<:~rios pa:·a
OS.SI'US traiJ:dl!os .
.~ W. Nomear rogal's perpPtuos do con.-~clho dclilJCratiYo, co11formc o§ 2." do art. ;::i, i1t fine.
§ 20. Nurue:tr o Bihliollterario-múr ]l()norario.
~ 21. Conferir diplom:1s de Presidente !Jonorario elo
Gahinrlc, romo llistincr;üo especial, a pessoas eminente~
nas scicncias e na li t ter atura.
Art. 38. Compele tambnm á Dircetori:~, commisslon:mdo para t:~l fim os llirectorcs que julg:n· nrccsRarios, cmquanto a a~socia~ão não tivl'r um llibliothccario:
§ I. • Fazer a escolha das olmls, periodicos e mais
objectos concernentes á leitura, ornamento c seniço da
livraria.
§ 2.• Promover a acqui~içJo de obras raras e inleressan tes.
~ :L• Diri!-'ir a organização tlo.s c~talogos com a possível exartidão r clareza.
§ L" IHSJH~ccionar regul:trnwntr~ a !JiiJ!iothcca, cxamin:~r ~r· os ernpregados cuwprem os seus deveres, e
tomar as providencias ncccssarias Jlara a conscnação,
ercclito c progrl'sso do G:1binctr.
Ar!. :l\1. A Dircctoria reunir-sr~-l1:J, p:~lo mf'nos, duas
Yezes mcn~almcnte, par:~ deliberar c l'roí l'l' wbrc os a;;sumptos de sua ineumbcncia.
Art. 110. Prc>Larú annu:dmcnto conl:ts d:~ ~rns actos
atlrllilli:;!ratiYos ú as~cmb!éa geral, por meio de um
relator io impresso, assignado por touus os Dircctorcs, o

EXECUTI\'0,

qual demonstrará circumslanciadamcntc o estado da associação.
Art. H. A Directoria só poderá ~unccionar achandose presPntcs tres Directorcs. As dl'lihcra~õcs seriío tomarias pot· m:~ioria de Yotos, exiginrlo-se em todo c
qualquer caso o accôrdo de tres dos Directores.
Art. 'd. Os Directores serão substituillos rla fúrma
seguinte:
O Presirlcntc, em caso de morte ou impcJimento prolonQado, JWlo Virr,-Prl'siilPnte.
O Vict'- Presidente, dadas as mesma~ cireumstancias
ou passando a exercer as funcções rle Presidente, proccdt'rit o wnsclho a nova eleição para r•str, cargo.
O l. o t: o ~.o SccrPl;trios tio mesmo mor lo tJUO o Prcsitlcnlt\ c o Vice-Presidente.
O Thcsourniro, pelo seu sulJslitnto, c na fi1lla do
:nn!J(ls pr·occtlcrá o eonsclho á nova eldt:ão.
Art ..'f:l. Dado o caso de rt•jcit:ão tlc qualquer rio,;
carg-os da Hin•ctoriJ, :1ntrs d:1 rc.c;pcctiva pos,.;e, proceder:'t o ronsciho dclihcrativo a nova elci.~ão para o c:trgo
recusado.
Art. 'o\. N;io cmnpareccnrlo por qualquer circumstancia imprevista ;'ts rtmniõcs da assemuló:l geral e do
conselho deliberativo o Presidente ou o Vicc-Presiden te, ~c rã o as respectivas sessões prcsirl idas pelo 1."
Secretario.

TITULO VIII.
_\TTIIIBLIÇÕES E DEYEI\ES DOS llll\ECTORES.

Art. 1:;. Compele ao Presidente:
~ l." /1. conYoc:Jçiio rias assemltléas gcracs, !las ,:cssrics
do conscllw e da Dircctoria, pela fúnna exprcs~a nestes
t~slatu!us.

~ 2." ,\ln·ir c presidir Ds ses<:i}•s tla .1sscmoiéa geral,
do coJFCiho c da Dircctoria, c dirigir seus tralJal!tos dt~
arcôrtl o com os rcspccl i vos regulanicn tos.
~ ::." llr•prcscntar a Dircctoria, ou J\Oll\ear um tlos nireclorl'S para que a represente <;m todo'; os aetos snlemnes; e bem assim apresentar 5 as<cml;J\oa gt'r.li o
relatorio Jc <IUC trata o art. f10.
-

ACTOS DO PODEI\

~ 4. o Fiscalisar a cx.eeuç:ío <los estatutos c reg-ul:lHtcnlos, e a Lhs ucliucrações Lia asscml1ll~a geral tio conselho c tla Dircctoria.
§ 1)." k;signar com o 1. 0 Secrct'lrio c o Thcsourciro
as acçõês, recibos em conta corrente, ~ontraclos, escripturas c obt·igaçues da assodaç:To, c hem assim ascscripturas de compt·a, ycnda ou permuta tle trrrcnos e
predios, c as transF~rcnci:Js cJ,J compra 011 yenrla tlas
:1policns c títulos de qnL~ trata o~ lO do art. 37: com
toLlos os Dircctorc~ os diplomas c o rcbtorio annnnl; c
c:om o L" Secretario ~t')Jncntc, as acta~ das sc~suc~ cordens pat·a dcspezas.
Art. 4fi. Ao Vice-Presidente compete:
~ L" Substituir o l'rl'SÍLlcnlc em to1las ~~s suas atlril:nir·õcs c deveres.
§"2.° Cumprir, n:~ p:ntc que lhe 1lis,er rrspdto, o e!'latuido nos arts. 37 ~ 2.•, :3il, !1U c r,;J ~:;.o
Art. !!7. Ao l." Secretario incumbe:
A escriptnração da sociedade, que tatnhcm 11odcd ser
f·~ita por umdos empregados doeslab:~lecimento; areilacção c leitura das adas 1las scssõ~s; assignélr as
mesmas actas e as acçilcs, tliplonns, títulos e mai» rloeumentos de qtte trata o~:)." tio art. 4:i; redi):!·ir eassigna r a corrcsponueneia da associação ; fazer os aYisos,
annuncios e touo o mais PXpeuicnte, .~egumlo as disposiç.ões regulamentnres lia Directorin.
Art. 48. Compele no 2." Sccecl:wio:
0
~ 1. Substituir o primeiro em lotlas as stns attrillniçõcs c deveres.
§ 2.• Coonlcnnr o archivoda sociedade, formar a lista
dos socios c dos subscriptores, assim como a rclar:ão Llos
donntivos; assignnr os diplomas e o rclatorio annunl;
e auxiliar, qua~Hlo fôr mister·, o primeiro Secret:H·io nos.
1rab1ll10s de sua dcpendencia.
Art. ~9. Ao Thcsonreíro compele:
. ~ Lo Fazer arrecadar c guardar sob sua rcsponsahiltdat!C os títulos, flllulos e rendimentos ll:t sociedade
n applical-os como ftir df'terminallo pela Directoria; ~
asstgnar com os outros Directores loLIO'i os Llocumcnlo5
ele quo tratn o§ 5. do :1rt. TJ,;i.
§ 2. 0 Prcstnr contas [t nireLtoria sc~unclo o disposto
no§ H do art. 37.
0
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TITIJLO IX.
IllSTI:'\ô.ÇÕEf;

Ilo:>iOniFJf.AS.

Art. !iO. O diploma 1ln Prr.~iJI'Jll() honorario só podcr:'t sr.r ronferido a pp~soas IIOL1YI'ÍS nas ~rir•n::i3s r na
lilleratnr:L n Hnicallll'!lle por nomr•:tç:lo da llirrdoria.
Art. rit. ~(JI'ÍilS ltnriOI'ario>. >'1'111 l'llt':li'Q"OS ~~ ~rm dt>prndnncia de Homra(io r•c:pr•r.i:tl c I'X[it'tiiç;io dos resr•t't'.l.irn-: diplnm:t,, ~:lo:
0..; rr.pn'St'nl:tllles diplnmalico~ tlr> Portugal n dn nufr:ts nar·nr:s lll'sla Ct»rlc: o Comnl g-r~r:tl dt• Portugal no
Hin dr~ :Ltni'ÍI'O, r, o-; ''CQ"llilll.t~s :dto.;; ftl!li't'ionarins do
lmw•ri11 tLJ Brazil: f:o!N'.litt'iros dn f':.;tado; l\rini,lros e
Sr.r·t·l'larios 1k Eo;latlo, n os Din·c!ti!'I'S ~'t'I':JI'' ou Chd1~s
dr, Hirerloria das 1'•':-qwdiras St~t'l'nlarias: Presidentes
dn Cllrpo LrgishliYo, da Jllm:t. C:llnara l\Junir:ipal, do
~nslilnltl lli:;lprit'll t: l:,•oe>T:•n!tie'l B ·nilr•irrt. r do C·m:;l'n:tlorio ilr:nn:tlit''l: '''''l·,,.d,,r ,'21'1':tl d.I Ill'll'llt:I)•J
!•llblica no Bihliotllrcariu da BilJli•JIItec.1 J'\t1'iorul.
ArL ri2. Akm ,]i;:; SI!CitH l!ll!i•ll"~rin~ 1llt';;('ÍII1J:tdn;; 110
:Jrlip:o pr,•rc•tlt:niP. a Dit'l'i'lflli.t rwdrr:'i !lt!illC:lr 1: t'XfW~!ir o l'<'.~!'•'('!ir~.~ dip!,Hua :l 1"~~.-.uas d~~ ·pnl fiH'l' rrH:ioll::li:i;!(lt\ '!llt! li\·,·t.'J:t n:·,·:i:tdn :10 f>tltÍilt'lr• ,·alio.;n.;
~t r\ i(,,-.:~ lt~=td,"n\r;~ cu··~~ ·c.···l cci:!lilLtde :1u nre:Tt'~"'<"O Jilif'!~~lrH' tLl ;l'<'; ,;·::!,-;·,o.
4

L

Art.:::~. ~:;:~r;·~ ll!J!;l:~·.lt:d ~)i;t!i:,~::. '·.;;~:),.;i~:·

-

r l:r'l1''1':1rio

IJr'!l•''ll·~:·!l(l; 1!'11' lirt•r· prr·si:l:lcJ :'1
~l'rvir:•Js litl•·r-.•rio.;;. l~l's como a
l':ttd.~go gc,-;t! da 1JilJliotlle<:1, ou de

:tqnrllr do..; so,;i:'"
as..;oeiaç:ln notavt;is

org:lllizac:io de um
ealalogos supplPmt;nlarPs.
llaver:í sú um Hiltliolltr;cario-múr honorario.
Art. ri1. Sorios colln!Joradorcs c ltonor:t rios ccrrr.:::pond en tcs potlcm ser as pcsso3s que, r r'.' i tl i nt! o r.í r a da
s;(,l'ln ou do Irnrwrio, cooperarem [tara o,; fius da as.;oci:ll:;:lo, r forr•nt propo~to:; por nm ou m~i:; voga1~s do
conscll!o dt)liiJeralivo, c appro1·~úos pela Dircctori:I, ou
nomeados n ·~tJIIVithtdos pur ''~la.
Art. ;j:i. (}.-; .~oeio~ eollah•Jrarlorc;:; t'-m ~ srn corgo:
§ i." Diligenciar a desr;oiJC!'Ll r. a aCI[lli,ir;::·J tl·~ li nos,
c outros objeclos llli'ÍS ao ~·~l:ddt~t·imr•ntrJ, S•"'ttarlo a,;
in~Lruc.'~es IJUC !ltc.;:; frll't:lll ILtll~millitlas .

.~ 2." 1 '1110YI'l' c Íll"Jit~erionar I'Uidados1!lli'1lft~ :ts
•' J!trs rot'l'llt 1'1'{'111\\lllf'JI'i:trl;l".

;Hljli'C.SS:.ICO' lt

,. 'n rE

11.

::,,

A r.Tco

no ronrm

·,; :1" Cnmmnnie:1r :·t Dírcclori:t o r~'~nlt:ttlo dos tr:~~
hti'ho~ 'fi!C lhr,s J'orrHl in:·nmbírloo. tr•ndn O dirrito de
l'"l'l't~ber commi~~ão lll"l'('~n!il no~ ca~nc; em qne fôr
dt~vida.

Art. rifi. Os fnnrlo' p~r:t ~s rlrsprz~:- com os ohjcctos
nos \~ l." I' '2. n fln artÍUO prr~eedontP ~l'rãO
ministrado~ p"r :l,!if'lll.ns cnmtrH'IT.i:u·~: qu•~ a DirPetoria
ii1dir:1r:·, r>m sn:!~ iw.!rnrr·(í,•s.
Art. ;;í. AI)' ,.,,,·in:~ ':r;!wr:1ri'l: t'(ll'l'f''POWlrntrs inrntnl>;· '~"IT!'o'Jll>!ldt•n•:n-•;r• r11:n :1 llirt'r:tori:-t, por inf,·t·:!l"dÍII 1!11 ~;,.,·:·l'!.·t:·i", '"l'r': oJ,jel'lo.; st·icntilico~ c
I i 11,·r:q· i os.
Ar:. :;:-~. n; Pn•;;i.ien!n 1"'n"r~ri"~ "sorio!>. tlr rpw
it·•h ,.,Ir• li I"''~ t•'"t'l' ,., ...·nir•l"s ,,,., .•. ,~~·J!iv·1s ·
·: -~ , 1 . o S:t ~ 1 ·i;~~~ ·~,t!:, ~·. d·, ~ , ~(l';! 1: i i~ :,J.i::~ ~''-~ , p;~,·.1; n i,3.r i·~s par a
i]t•SÍQ:tl.ldOS

:1 ·1

ori:l''~o.

;·: ':.~." l'.c•1·rkT:In um ~'' r·n:!'hr tlt• C:llh obr:t que fúr
i n p:'t":'~ pqr t·nn t:1 1l:i Slli'i<·d~r•lt'.
~ ::." 1\,; r~'o;i·l<''ll<'~ l!a ct,rt·•, r• n-: dr outros lugare;
nn paiz1~s q:1ando Yt•nham ao !!.in dt• .bnriro, poderão
l'!·r·qn••nlar o rq:t!Jf'lcciml'ntn c H':il· de lirro'; e pcrio-

diros do l :aiJÍl!l'l<', S''.'!llndt.l Ih l'l'f"tll::rncntos e di~po
,j,·iit•s 1'\Í,;Irnlt•s.
~ "··" (}.; st•niçn' rpti' prr,lart'lll st•r;il) qn:difiratlos e

Jll't'llliad(l.;

"''Jllf!iln 11 ::ri.

1':?

nn:ut \ .

.\rL :i!l. Potlrm ~rr snl1srriptorro. tlo GahinrrP pes~
so:1s dr: nmhos os ~1''\os c de qu:dq11Cr narionalidade.
Art. liO. Para ser admitlitlo a suhscriptor é neces~

o.ario:
.~ L" Ter occnpaçJo honesta e ser mori~er:~llo.
~ ~-" Que seja proposto por um arcionista, c appro~
vado pela Dircetoria.
§ 3." Que subscreva por trcs, seis ou doze mrzes,
pagando no primeiro caso lii\000, no segundo 10,)000 e
no ,terceiro !86000, :~diant~1dos. Este paragrapho po~
d1'ra ser alterado rm to•Jas as suas partes prlo ronsc\ho
<l: ::bc:r~!;n), soh propo.;t.1 d;~ Jlirc•rtor·ia.

í.:'I.LCUilVO.

Art. til. 0-; sub.;criptores L1~lll o direito 1k frequeHtar· o estabe!l~cimento e de usar tios livros c mai.;
ohjectos do Gabinete, de accdnlo com o:; re;;ubmeHtus.

TITULO XL

Art. ü2. A eleição do;; Yintc c t[Ualro Yügan~ Lio condeliberai iro será f1~ila em ~l's,;ão onlinarb d1~
:.Jsscmlilb geral, por maioria rcLttiv:t de Yolos do~
aaíouistas presentes.
l'aragrapho unico.-Na mesma sc~,;iío, em Ji,;ta separada, a asscmlJU~a gt'ral elegerá doze Yog;tes ~uppleHt,•s
~ellJO

tio conscllto dt'lihL~ratiro, os rpwcs, IHh llTtllos th
arl. 28, ~crão clialllaJos por Ol'llelll I[C YOia:;ão a SUUslituil' os vog;H•s cHectilo.-;.
Art. ü:L A apuração de Yoto.-> sl'rú feita por uma
mesa eleitoral romposla do 1'rc ..;iJcnte da asscmlJII·!a
geral, do i." e~." Se1:retarios, e de dous c.,1:ruladorcs
nomeado~ pelo l're.;itknlc. A mesa lJI'orcdt:rú se;jlllldo
o respectivo regu L:mcn lo.
Art. (j'J. A rlei•·ão da Dirrctoria Si'l'Ú f:~ i la em ses<iu
tlo cousellio dnliiii:J·ati·,·o, por maioria relativa de voto~.
A volac;ão serú simllllarwa rnra o.; cimo Din:clures e o
~llbsliluto uo Tlwsourciro.

TITULO XI:
1\EFOID!.\

["}~

E'i!T!T Jfl,,

Art. li:.i. 0..; lin~ cldern~i11ados rtu I i! ulu J. :i<'~ I:·~ c~~
co prc~:nlllo al'li;~o. ll~ttl [HJ:!I'I'àil l'lll L::npu algum ser alter;~Jos sen:l.o em virLL!ik Je l'l''Oilll;JIJ lnmad:.l
em asscmbléa g:•r:d t:\:traorclin:tria, na tpu! l''it•jam 1'1'l'.rescntallos, }lc'lo menus, Ll•JUS kr•;u,; ri•J> surio; dL·ctaluto~,

tl\' os.

Art. GG. 0 ..; c:stalntos, com exct•pi;ão do qtw tlispilr: o
art. G:i, só pndt•rfín ~er allt'rados elll sc;;sJo do rousclho
delibcraliYo, }JI'úcellenuo [Jropo;ta da liireduriJ, (Jit dr.
<lc:z vogaes do Jllc ..;mo cnw:dl!•-', uu :J.;·,i~·~;·,dJ. 1•· J,, J:•c ..
WJS,,

!11.1!' t'C!ll ~\fl'liJ!li :t;cs,

:mn

ACTOS

DO

l'Ol)U\

objt~clo dü delilwrat::io
pr·est~ntes, ser:'1 a

Art. G7. Julgada a proposta

pur lllaioria dos vog:ws do conselho

Htesiua proposta rcmettida a uma co:wuissão tle tres
vogacs, eleita ou acdamada pelo cnn:ocllw; compelindo
a esta commissão formubr, denti·odo prazo rle sc~scnta
uias, o projccto de reforma dos estatutos, de accôrdo com
a propo:;La, c rcmettel-o á Directoria, a qual o farú imprimir c distribuir por lotln c;; n>•!at':; do con~dho,
elt~itos, e pcrpctuos.
f).·corrido.~ de:t. di:1s tlepoi:: dt•:d:! •!i:dri!Juit:J,l. srrá
Ctlli\'O•'ado O CUJl:;dlJO

UCIÍ!JJ!'ali VO,

i'llill 11 tilll CX[il'i!;;SO

c anunnci:Hio de discutir-'e o t•roj:·ctu, lJelll t·omo
q11acsquer t~lllt'Uda' ou arti~u:: su!r,;lillllivo5. O que
adop!ad<~ ftir pur dous LL·n:os dus \og:II)S do conselho
t•lcilt:s. ,. :1ppro1ad!) l·l'lo t;u;nno lillptrial, sl't'á ronsideratlo !t-i d:1 sorie,!:tdt•., ;• pui>!it:::d,,
Art. fiH. ~.;t'lll prévia :tpprov:t,~·,o !\,> t:uvl'!'!lo Jrnperi:lln:lt> kr:t vigiJr •rua!'I'Jc'!' !'· fc•ru~t '··'L! ::llcr:·•::_tu IIL'~Le.;
c~lalul•J:' .

.\tl. (j~). :<i,:.t :1 Dircr!::t'!t :ttrlr·: i:. ! 1 i! J! ,i. tlt• :ti'f'tJ!·do
(' u ~I {I l' u ~ ~ :~: li i I ( ~ t' l i ;;~ r I : i ', i_ r. !.. '..,.I ' ~i!l ~::,_~ n·:..;olva a
1

J

1

j

(

.

l ;", :; ,. (\:.:-;I (~ .)
~ i. I '·. l i Jjj ~_I 7
, , .::.~;1.:.: :·, ;-:~q:;·q·:t
vu c.l:t·lrut:•Jío <L· 11::1 ,•.!t'i. i.1 ]"".t :1 i:i!J!:,J!It't'l da
a·•soci:.<:l'.', nr> :·;,.,.J tL: :~ ·; ,.1.1 i11 ::;ik~.·at.·,; par:t o
rcl··ri·l:l li!ll :1: I(L!:ti!l i:J,; r, tt:lÍ•i:l" ,· t :qtilaliz:H!::·;
em Yirlude da.: di''P'''i':''c-: th arl. 1:; t' ,:,•tr-: p:J!':l·
t~priíd·L:l.~1-d ~:.~

<I''

~:

,:· \ ,_1_:

· .; ll,

:

!,

,. I t! !I t ,,;
li li :-;::tO I :li:;;,' li, 11, i, I: L i r.'
t'lli!'.\ o~ at·rioiti~ia; dl) (;·l'!~n· L·,

;,

:·.' i ;

!f

J

l

g-r :l p 1, e o

' ~i

i> :\ Pirl'cinri::i:no,

nr!';'J'JÍ:':>r:':

t•bno tlt·sie

t'lllJ>li'.·:l
qa:· :'n:'t
t'OliSUI!w dclih<!r;tiÍVP.

ou Ltr:·l

I

I; :

0J'.~•Iniz:tr o

,·,t!>tlldli:h :, ;'l'l'l'"-

do
~ ':'.• O pi:tllo lixar:'t a ~:o!itlll:l lo!;tl do t'lll[ll'C~tiuw,
o pr:~;~o, anh•rli;~:ll::lu P mais rullllit;:·w ..:, c os j11ro:; l[llll
dt:vn:i vcnct~r atú sua cxtinrdo.
r;::. 0 () C!llpri'Si.Í!IlO não ex;·cdt•t:l de dll:t.l'!l!os C CÍ!l\;ll':io

r\ll~!lla

r:ontos de r(·is.
\rt. 70. A Jlircctoria fica outn,si 111 auloriz:nh a ~u
jeilat· valiLlarnenlt', para garantia do.~ acciuni,;tas quro
contribuírem para o referido cmpn•stimo, r• du~ respectiVOS jurOS e alllO!'lÍ:t.atjãO, CO!IfOI'liU: O pia nu ap!'I'OYadt_•, ui\u só os terrenos i:l ':'Jlll['ratlos, uo va!ut Llc

EXECUTIVO.

:JOl

~ll:HU1:.)000, c os mais que a societlaLlc 3UI{Uit·ir; como
ta111lwm a livraria c outros objectos de valot· que o
{iahiul'le possuir' c o cuificio que fôr comprado ou
constru iJ o.
Art. 71. Tornando-se tlesneccssarias para o fim l]esignado, desde LJUC se realize o cmprcstimo, as verbas de
receita a que se refere o art. 16 ~§ 1." a 8.", será a
importaneia da~ mtJsmas verbas applica1la cxt:lusivalllente ao pagamento dos juro~ e amortizar;ão do referido cmprcstimo.
Par<tgrapho unico.- Ikpoi" de amortizatlo integralmente o rmpr(;stimo, a Dirl'l'loria c o cott,;elho tlt-lihcratiyo rc:;olverão o qutJ jnl•.;arcm mai,; conveniente
qu:.~nto á suppres,;ão ou non c ma i,; ulil applic:ll;ão das
''crlws rlc receita TllL'nrionarLts ncslu artigo.
Art. 7':1.. Em lodo3 o,; casos não prcd,;to., nc,;tcs estatutos, que ll'nham rderencia ao emprcsl i mo c sua rcalizar::lo pratica, ú localidallc, tcrrcuo", plano, l:onstrnt_;ç;io c deroração do edilicio c suas depenrlencias, lica a
Direl"loria plenamrnte :\Jlorizada a rr·solrer. rk acr(irdo
com o ronsdllo delilieraliro, o que julgarnm ma i~ couVr'nicnl'' ao luslrr~ I) aos iult'rcs.;cs do üabiucte.
Art. 7::. Lo.'.!o que a socicd::rlr' po,.;sú:t um edilicio proprio, a~ contriliuiçill's pt•t.:uHiaria,, de qtw tratam os
arls. :~.o§ :1." eGO ~ :3. ", poclf'riio ser rkvatlas :"t l[llanlia razoar!'! qttc fôr votada Jli'lo CU!tsellto dclihcralivo
mcdianll~ proposta da Dit"I'Cioria: c com a mesíll:t forma !idade se rr·sol Hr:·l oppol'lun:tmcntc se deve co11 Li 11 uar
a contribui1;ão mcns:d dos novus accionislas, ou se deve
ser obrigatoria para os lll''smos a re111 i,;sfío de mensalidades, no acto de sua admissiin na socicclade. Nr'slt~ ultimo caso a Direcloria, tendo Cltl Yi.sla o ~ 1. o do art. Hi,
1lisporá de modo IJUC o retulillHlllto a qtw se refere o
mesmo artigo, não so!Ira diminuiç;io que prejudique ou
Hnlta a perturktr a situaçiio Pr:onomica da sociedade.
Art. 71. Construido n inaugurado que seja o edilicio
1lo GalJÍttete, pod,~rú a Directoria, se assim o rc~ol ~~~r,
fran,Jncar condicionalnwn te os s:tlõcs do mesmo a outras socictb1les cslabeleeid:~s no Hio de Janeiro, para as
su:~s reuniões e scssõl.'s dt) assemhléa g·eral; n bem
assim, mt•dianfe approvar;iio do collsPIIto, dl'!ilJCrali\·o,
para a installação de cursos de Pnsino que as mesmas
sociedades tiverem fund;11lo ou venham ::t instituir.
A Dircctoria do Gabinete porém, de accõnlo com os
interesses da associação, dt)signará os dias c a duração
d~s respectivos cursos, organiz~twlo os rcgubmcuto~
JWcc~sario' ~\ lJO<l ontem üo c::;taiJcledmenlu,
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Art. 7:;. Logo <JliC os rerursos da as~o::iaçãu lhe pcrmillir<•m ampliar seus Iins, c dar maior desenvolvimento á arção instruGLiva t(UC foi o intuito de sua orgJnização, o G:tbinete Porluguez tle Leitura crear:t no
sou novo cditicio curso-; de in,;frut:(io primaria c secundaria, e outros uc utiliuadt~ mural e pratica; c bem
assim instituirá prelee<;õcs e cuHfcrcncias litterarias e
scientilicas, atlmittindo gratuitamontn aos mesmos cursos, prelccções c conft:rencias, imlivitlLIOS de todas as
nacionalidades, de acrôrdo com t't·gu!allleHtos cstu1laLlos
c kgalmenle appro\ados.
EllltJUanlo, Jlor(:m, uãu n::lliz:u I'' tn jJlano, o G:t!Jincle coadjuvará para o mo;mu litll outras associa<;ões
lilterarias ostaiJCiecidas 11c:.:ta capital, sr~gundo far:ulta
o artigo precedente, c em lutlu mah que e:; li ver no
limite de seus rt•rur,;os P attriiJ:tit:í!c.;, sob prOjJO.,la da
llirectoria e :qqii'OY:1r;io du t'<JIJ'idit:J deliut;ralivu. Esta
coadjuvação [JOI't··m em ca.-:o algtrm scr:'t oltrigatoria
})ara o Gabinete, dl'[ll'!ldcndo a stta at::;ão puramente
espontanf'a, hem como a sua dura1,;:io 011 suppressão,
UIIÍC:IIllelllu das dclilwr:u íJ:~s :la Jlir:·cloria e do conselho.
·
Art. 7G. A Dil't'Ctoria podt•r:·l Cl'l'ar c or~·anizar em
uma sala adOI!Uad:l do I!OYO ~·diiit·io, rom entrada inlkJICnclcnLo, uma IJildiolht•cJ l'spc:;ial dt~ linos elementares, :1 lJUal ser<t franqtt:·atl:i :10 publico f'lll gt~ral, c
í:S[!f:cialmente aos a!nmno' 1(1!1~ froqlll~lll:tl'l'lll os cnrsos
de iustnit:t;ão gra tu i Los, instituídos no edi!icio do GalJinelc, pela associ:ll,;ão ou pur outras corpora~;õcs, de
ac:cônlo com os arts. 'i't c 7J.
DISPOSH))ES TIL\:'\:-illOH.US.

Art. 77. A cnnt1r tlo rli:l tia in:llwura;ão ofllcial e
aiJortura do projcct:11lo Pdi!icio da associação, mudarú
('Sla de titulo, passando a dC!IO!llÍilai'·SC:- BIDLIOT~IEC.\
l'onTuGUEZ.\ No Hw DE J.\C\EI!lo.Art. 78. Fica a Dircctoria autorizada a impetrar do
Governo Imperial a approvar;ão de~ta reforma de estatutos; c com plenos poderes pnra acr~itar qualquer modificação ou allditamento, r1ue o me~mo Gorcrno eutender convcnicn te.
Rio de Janeiro, 3, de Outubro de 1873.
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DE AnRIL DE

1871í.

Proroga o prazo fixarlo ao Visronrle ele Barbacena para a organização ria Companhia rle,tinada a lavrar as minas rle canão
rlc pcrlra nas margeus rio l'assa-llouc, na Província de Santa
(:atharina

Altemlcnilo ao :pre l\le requereu o VíscorYlc de Barbacena. Hei por bem Prorogar por mais um anno contado
Jc 20 do corrente mez dr! AIJríl o prno de rlous ar111os
1llarcado na condição 7. a do Dccn~LO n. 0 2737 de{) de
Fcverr!iro de iS!iL c rsp:u;arlo pelos Jlccrclos n." ~tiH:J
de 30 de .Lmeiro de 1871 e 11." ~8!i:J de 2 rle Janeiro de
187:2 e Carta Imperial rle Hl rle Abril de Uli::, para a
organíza<_:.ão da Companhia rlestinada a lavrar ::~s mina<;
:le carvão de pedra, sitas 11:1s margr!nS do Passa-llous,
na Província de Sa11ta C:1lharina.
José Frrnanrlcs da Coqa Pt!rcira .Tnnior, do l\Ieu Crmsclho, Ministro c S!'erctario de Estado dos Ncgocios
da Agrirnltura, Commereio c OlJra~ Pn!Jlic:~s, assim o
tPUIJa entendido c far:1 exr•cular. Pahcio elo 1\io de Janeiro em onze de 1Úlril de mil oitocenlo5 sctm1ta c
1uatro, qninq11:1gt·simo tncPirn da lntlt•pr·ndcncia c do
I mpcrin.
Com a rnbrira r! e Sua M:I•:c,ladc o Imperador.

DECHETO N. r;:;HJ -

nE

11 nr.:

AnHIL nE

18íL

Autoriza :t f.0111p:wliia rlc sPgnro<> eonlra n fn.'.fn Srnllish Commercial Firr ll!s!H'ttiH:•) CorJJp:tn~-, a f\-<lrndt•r ,;nas O[lrrar;<,rs
á l'rovincia da llahia.

Attcnden;lo ao que l\lc requereu a Comp~nhi:1 de
seguros contra o fop;o Scoltish Commercial Firc Insurance Company, e- de conformidade com o Parecer
da. Secção dos Ncgocios do lmpcrio do Consel110 de
Estado, exarado ern consulta de doze rlc .Janeiro do
corrente anno, Hei por hrrn Cnnre(\Pr-lhr ;wtorizar;ão

Ar:ros no romm
para cslcn,Jer suns oprraçõc::: ú Provinr:in da Hlllia 1 rlfl
conformidade com o que dispõe o Decreto n. o lJ,70j 1lc
21 de 1\farço de 1871.
.
José Fernandes da Cosia Pereira Junior, do 1\lcu
Conselho, Ministro c Secretnrio de Esr:~do dos Nc~ocios
da Agricultura, Commercio c Obras Puhliras, assim o
tenha entendido e faca execurar. Palacio do Hio de
Janeiro em onze de A·brif dn mil oitocentos setenta c
quatro, quinquagesimo terceiro da lndepemlencia c do
Imperio.
Com a ruiJrica de Sua 3Ligcstadn o Imprra,Jor.
.lnsé F'r'l'l'l!lldn dr( r.nslf! l'rrrira .Juninr.

DECRETO N. !'i:m1-D!c 11 nr: Annrr. rn: 18i'l.
A pprova os

c~lalnlo>

rl:l S:>eirrl:-~rlr llr' n.'rwfir,rncia Panfi,;fa
" Jn"·. H"llifar·i'l. "

Attcndcndo ao qur Jlf,, rrprcsl'n f on o Di rcr torio da So~
cicdadc llcnclicen!c Paulis!a <dos0 Bnni l'neiOl1 c Conformando-me com o parcct'r da Scr·r.::lo rios Nrgocios do Impcrio do Conselho de K:tat!o, exarado em Consulta de
20 de Fevereiro do corrente :mno, Jki por hem Approvar os respec ti r os c~ta tu! os di riu idos em sois capítulos c quan~nta e ~ctr arti,é!'os.
Qua Iquer ai tcr:H:;1o rJI!C se I i vrr d c fazer nos mt"smos
estatutos sú pocferit ser post:1 em execução depois de appro\'ada pelo Governo Impcria I.
O Dr . .JoãoAifrerloC·lrrC·:-t d1~ Olivoira, do l\Jcu ConRclllo, l\Iinistro e Sccrclario <In E'iUHlo dos Negocias do
Impcrio, a~sim o tr•nha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janriro em onze de Auril de mil oitor-rntos setenta c quatro, quinrJuagcsimo terceiro da In·
dcpcntlcncia e do lmpcrio.
Com a rubrica do Sua Magcslatlc o Imperador.
Jor/1) Alfredo Corrêa de 0/it'cirrc.
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Estatutos da Sociedade Reneficenle Paulista
José Roniracio.
CAPITULO I.
D.\ SOCIED.\DE E SEl.iS FI:'iS.

Art. 1. • A Socierlade Beneficente Paulista dos!\ Bonifacio• tem por lim soccorrer os Paulistas nece:;~itauos ~~
conlri!Juir para tuuo quanto für do inll!rt'ssc da Província de S. Paulo.
Art. 2.• Para isso deverú:
§ t.• Auxiliar pecuniariamente aos Paulistas po!Jres
residentes na Cdrle.
~ 2. o Velar no tratamento tlos Paulistas enfermos.
§ :l. • Concorrer com at[nillo que fôr possivel para o
progresso da Província de S. Paulo.
Art. 3. • Os meios de exccu lar -se o di~posto nos ~§ f.~
c 3.• do art. 2. o serão determinados pelo conselho director.
A' commissão tle IJcneficcncia compete uar execução
:w § 2." do art. 2.•
Art. 4. • O disposto no§ f. • do art. 2. • só será posto
em vigôr quamlo a sociedade possuir um funtlo nunca
i i:fcrior a 2:000r)fl0f'.
CAPITl'LO li.
IJOS SOCirS.

Art. ;J. • Ha qnatro c::ttrgorias dr~ socio~: I'ITectivos,
correspondentes, honorarios e III'IWIIll'l'i to,;.
Al't. n.· Ser:io PITeetivosaquelles Paulistas flUI', rc.;;idindo na Curte, puderem tomar parte l'fl'ediva no.-; trabalhos sociacs.
A1·t. 7." Serão r·orrrsponllt'nlPs aqtwllcs P;tulisi:JSI[UI'
!'"sidindo fúra, llâO )HlllCl'l'lll [OJII:II' rnrle tiCiin 'na ~O~

cit~dade.

PAliTE 11.
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Art. 8. • Serão honorarios aquelles que, prestnn<.lo
grande serviço á associação, não puuerem pertencer <is
categorias dos arts. li. o e 7. •
Art. 9. o Serão henemcritos os que tiYcrcm pre~tadn
relcvantrs serviços :i associação ou contribuírem cnm
quantia avu !ta da.
Art. 1.0. Para ~e1· a1lmittido na 1. • e 2.' categoria
de socios é preciso, alem de ser Paulista, tc~r rcsidencia
conhecida, ser proposto por um socio c aceito pelo eon·selho depois de ouvida a commissão de syndicancia.
Art. H. Para ser considerado na 3. • categoria bast:t
ser proposto por trcs socios c aceito pelo con~ellto, ouvida;~ commissão.
Art. 12. Para ser I'Oni'ideratlo na 'L• categ-oria t"·
mister ser proposto pelo conselho e ;~pproYado pel:t
assembl(•a geral.
Art. 1::. E' tlevrr de todo socio etfectivo:
~ l. o Cont1·ibuir com :1 joia de r),)OOO pelo meno" t·
com a mensaliu;~dc !lc L~OOO adi;~nta1los.
§ 2. o Comparecer ús se5sões d:J assemblú:J gcrnl e do
come lho, quando membro tlcllc, justific;~nclo su:Js falta~.
§ 3. 0 MPitar o cargo para que fôr nomeado, salvo o
caso de rr•eiPição ou de impo,sibilitlade provaua.
Art. H. E' deYPr do socio correspondente contribuir
com :J joi:1 de 20,.~()00, scj:'t !'oi c!TcctiYo, e de :iO;)OOíhc
não o foi.
Art. W. O socio e!Teclivo que tiver sido fundador
ficará isento da contrihuir;ão mencionaua 110 artigo prc.~eden te, quando passa r :'1 elas~ c tios corresporHien tes.
Art. lU. Totlo soei o poderá remir-se do pagamcn In
da mensa\ill;~c\e clesrle que entr:Jr para os cofres ~oci::r'"
com a quantia de UO/llOO.
CAPITrLO lll.
JJA ATn!INISTIIAÇ:\.0 SOCL\L.

Art. 17. A sociedade >cr:i administrada pnr uma Dircctoria de :j membros c um conselho ue l't, eleitos annualmcnte.
Art. ·l R. A Dircctoria r'ompôr-se- h a c\e Prcsiuen lc,
Yiro-PresitlcntP, l." c 'i. "Se1Tetarios n Thc;:oureiro.
Art. 19. lbYCr;\ um l'rP;:irlcnlo honorario, a qu'::n
compele presitlir ás S\!~sües d:J. as~cmlJIL·a g••ral.
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Art. 20. Ao Presidente compete:
§ 1. • Prc~idir ás sessões da assem1J[4':a geral na falt.1
tio Pre.:;itlcntc honorario.
~ 2.• Presidir ás sessões do conselho.
~ 3. • Nomear as com missões extraordinarias.
~ 4. • Autorizar as despezas votad<~<; pelo conselho.
~ ti." Suspender as sessões IJUan•lo julgar conveniente
para a manutenção da or1lem.
~ G. o Fazer um relatorio annnal, que ler:t em asseml•lóa gera I.
~ 7. • Nomear quem preencha interinamente as vagas nas commissões.
Art. 21. Ao Vice-Presidente 1:omr:etc substiluii· ao
Presidente.
Art. 22. Ao L o Secretario compete:
~ 1. o Comrnunicar dentro de oi lo dias aos soei os sua
admi~são, elci(ão ou climin~u:Jo.
~ 2. • l~azcr as publicações ncccssarias.
~ 3. • Dirigir-se aos commissarios tla Província.
~ 4." Substituir ao Yice-Pre~idenle em seus impcrlimcn to.:;.
~ ti. • Autorizar com o Presidente as dcspczas votadas .
.\rt. 23. Ao 2. • Secreta rio compete:
~ L" Substituir ao t.• em seus impeLlimcntos.
~ 2. • Fazer c ler perante a L' asa as a c las das sessões c
rcgistral-as, depois Lle apprO\'adas em livros compctcn tcs.
§ 3. • l\latricnlar os so~ios.
1rt. 2L Ao Thesoureiro compete:
.
§ 1. • Arrecadar as mcns:Jlid:J.dl's, joias c todo o dinheiro da associacão.
~ 2. • Fazer as 'despczas desde que tiver autorização
escripla tlo Prcsi<lcnte c 1." Secretario.
~ 3. o Depositar em um estabelecimento tle ct·c<lito
designado pelo conselho o excesso da quantia intlispcnsn-el para as dcspczas ordin:nias, desde r1ue attingir
a Z'iO,)OOO.
~ IL o Informar mensalmente ao L'onsclho do estado Ll<'
r:aixa.
~;;,"Apresentar annualmcntc um IJalaureln, que ser;i
examinado pela commissão de conta~, cujo parecer ser;·,
submettido ã asscmbléa geral.
Art. 2:;. O Thesourciro podcr:'t nomear os adjunto~
neccssarios para procederem ã cobrança com toda n·!SUlaridade, de conformidade com o disposto no~ 2." Llll
.ut. 28.
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Art. 2fi. O Thcsourciro deverá preferir para adjuntos, Paulistas, totlas as vezes que fõr possível.
At·t. 27. Ao conselho compete:
~ L • Vo ta r as tlespezas.
§ 2. • Eleger algum membro para a Directoria:qu1tHlo
houver vaga~·
~ 3. o Eleger interinamente quem preencha as vagas
tlo Presidente ou Thcsoureiro, tle\·entlo reunir-~c com a
possível brcvidatlc a assemblt~a geral, a lim jc fazer a
rldrão rlclinitiva,
· ~ ·4.• Eleg-er as commis~ões do art. 31.
~ t>. • Atlmittir ~odos c eliminai-o~, havendo appelb~:ão para as~emhlca geral.
'Art. 28. O conselho tlever;í:
~ L" Hcunir-~n no L" domin~·o rlc caua mez p:1ra
rliscutir o tlisposto no art. 2. o
§ 2. • Determinar o maior numero tlc adjuntos fJUe o
Thcsourciro poderá nomear c arbitr:-~r a porcentagem
r1ue clles poderão reGeher.
Art. 29. As decisuci> do conselho só serão Yálidas
achando-se prcsPnlPs seis consdhL'iros e tres membros
rja Direcloria pelo menos.
Art. 30. O conselho orQ'aniz:Jrá um regimento interno para regular as suas 'ses~ucs,

CAPITULO IY.
D.\S

r.omussõF:s.

Al't. 31. Haverá duas commissiit 5 eleitas pelo conselho: a de svntlicancia e a tle henrficcncia.
At·t. 32. À' de syndicancia compete verificar se os
indivíduos propostos se acham nas contlições tle ser
aceitos para socios.
Art. :n. A' tle IJl'nrficencia compete:
§L" Visitar os enfermos c requisitar os recursos de
que nccr•ssitarrm.
§ 2.• Verificar ~c as pes~oas para quem se petlc hcnc!irio o mcrect'm.
Art. 31,. Jbverá uma rommissiio tle ronlas á qual
<:ompetn examinar as contas tlo Tltcsourl'il'o, devendo
aprc~enlar seu parecc~r tlénlro lle oito dias.
Art. :1:;. A~ commis~ue~ compor-se-hão tlc trcs membros catla uma.
1
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CAPITULO V.
DA ASSEMBL~A GERAL.

Art. 36. A assemlJiêa geral deve:
~ L o Reunir-se a 7 llc Setembro de cada anno para
ouvir a leitura do rclatori.o do Presidente c do balancete
do Thcsourciro, devendo cutão eleger a cornmissão rk
contas,
~ 2. 0 Hcunir-se 0110 di:~s depois )Iara disr·utir oparecer da commi~são de contas e !'lcger nova IJircctori~.
~ 3. • Reunir-se extr:wrdinariamente quando devidamente convocada.
§ 4. o Approvar ou reprovar os actos da Dírectoria
r. conselho.
§ 5. • 'fomar conhecimento das appellaçõcs.
Art. 37. A sessão da <lst:cmldéa geral reunida a 7 de
Setembro celcbrar-sc-ha com rJualrJuer numero.
Art. 38. A sessão em que se discutir e votar oparecer da commissão de conlas, da eleição da rlirectoria,
conselho c todas as outras da ass~mbléa geral dever-scliãO celrbrar com 30 socios pelo menos.
CAPITULO YI.
DISPOSIÇÕES GERA ES.

Art. 39. A associação poderi1 ter commissarios em
toda a ProYincia, encarregados de agenciar donatiYos c
de informal-a de tudo quanto clla puder fazer em beneficio dos paulistas.
Art. !tO. Os votados, além dos 12 conselhriros, serão
reputados supplcntes, e serão clwmados na a usencia do~
proprieta rios.
Art. 4:1. Não poderá Yülar nem ser votnilo o sacio qut~
não estiver quite com a socicrlade.
Art. 42. E' prohihida toda c qualrJlier questão política.
Art. 43. As senhoras lambem poderão fazer park
desta associação, devendo pcr·tcnc<'t' a uma das cat,;gorias mencionadas nos arts. G.", 7.", S.• c !J.•

:no
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Art. 4,L Quando a uirectoria não altenrlerú requisic:ío de 20 socios para convo~.:ar a assemhlí~a geral, estes
poderão fazer a convocação.
Art. MS. Serão considerados fundadores todos aquelles sodos que compareceram ils sessões até :'t approvacão dos presentes estatutos.
· Art. 46. Perderá o direito de sorío lodo aquelle rtue
embaraçar a mnrcha regulnr da associação.
Art. 4,7. Estes estatutos sú poderão ser reformados
quando dous terços dos socios o requererem.
nio de Janeiro, 17 de NovPmbro de 1873.- (Seguem·
se as assignaturas dos llH:mbros da commissão.)

DECli.ETO N. :J:l\Jl- nr. tI rn:

.\BRIL DE

1874.

Costa Netto :wtoriza1;ão para lavrar minas de
dcst~oherta~ nas comarca:> til) Camamü e
llh•'os da Provincia tia Bahia.

c.)ncede a Jo;lo
a~phalto

d~

JlOI' elle

Attcndendo ao que l\lc requereu João da Costa Netto,
Hei por bem Conceder-lhe autodzação, por 30 anno~,
para lavrar minas de asphalto por c\le tlesrobertas nas
comarcas de Camamú c llhéos da Província da Bahia, sob
as clau~ulas que com este baixam assignadas por José
Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\leu Conselho, ~li
uistro e Secretario rle Esta:Jo dos Negocios da Agri:;ultura, Commercio c Obra~ Publicas, que as~im o tenha
tntendidoc faça executar. Palariodo lHo de Janeiro em
onze de Abril de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lnLiependencia e do lmpcrio.
Com a ruiJrica Li e Sm l\lages tauc o Imperndor.
Jo.~é

Fernandes da Costa Pereira Junior.

3U
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Clausulas a que se refere o Decreto n. o 6691
desta data.
I.

0.;; trabalhos da lavra poderão ser feitos pelo r,oncessionario ou por uma sociedade organizada dentro ou fóra
lo lmperio e deverão começar dentro de dousannos, contados Ja expiração do prazo marcado para a medição e
tlemarcação dos terrenos mineraes.
li.

Dentro do prazo de tres; annos, contado desta U.ata, o
concessionario deverá apresentar ao Governo as plantas
topographica e geologica do terreno onde deve minerar,
com os perfis que demonstrem, tanto quanto fór possível,
a superposiçJ:o das camadas, fazendo acompanhar estes
trabalhos de amostras das diversas especies das camadas
de terra e do mineral.
Na mesma occasião declarará se o terreno é dcvoluto
ou particular, designando neste caso o nome dos proprietarios, a natureza c uso das edificações nclle existentes.
III.

Satisfeita a exigencia da clausula anterior ser-lhehão concedidos 11 té 13.721, ~ hectares de terrenos devo,lutos ou particulares adquiridos pelo concessionario. A
proporção entre o numero de hectares e o capital reunido e empregado eiiectivamcnte.nos trabalhos de minat·ação será de um hectare para 1508000.

IV.
Os terrenos concedidos serão mediuos e demarcados
dentro do prazo de um anno, contado da data de sua
co!lces;:ão.
A medição e demarcação dos mesmos terrenos serãQ
[citas á custa do concessionario, que fica obri~ igüàl• -;-----~...._
mente a satisfazer todas as despezas de v.el't.Uc~çãQI por r, .1M 1/.1
parte do Govcmo.
,.
c '
·
, t'

.
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v.
Sendo devoluto o terreno, o Governo compromette-se
a vendei-o ao concessionario pelo preço de 2 réis cada
4,mq 98~ conforme permitte a Lei n. • 601 de i8 de Setembro de 1850.
V'l.
A medição e demarcação tio terreno só darão direito

à lavra do mineral, depois que o concei>sionario provar
perante o Governo ou a Presidencia da Pro v incia que se
acha empregado o capital correspondente a cada um dos
terrenos medidos e demarcados.
VII.

Findo o prazo de cinco annos, contados desta da ta, o
concessionario perderá o direi to aos tarrenos de que não
se achar de posse, por não ter empregado o capital predso para sua acquisição definitiva.
VIII.

Na fórma do Decreto n.• 3236 de 21 de Março de !86~.
serão considerados effectivamen te empregados, c portanto com direito á proporção estabelecida na clausula 3. •:
t.• O custo dos trabalhos de mediçã9 e demarcação
dos terrenos, levantamento de plantas, despezas de exploração e outros trabalhos preliminares ;
2.• O custo do terreno devolutoou particular;
3. • A importancia dos instrumentos c machinas destinados aos trabalhos de minera~ão;
4. • A despeza effectuada com o transporte ue Engenheiros, empregados e trabalhadores;
Fica entendido que esta despeza comprehende sómente
a que provém do transporte de tacs indivíduos dos lugares de sua residencia até á mina, e nunca as diarias,
regu~arcs ou constantes, da mina para qualquer povoado
()U VIce-versa.
õ. • A despeza das obras feitas em vista dos trabalhos
da lflina, tendentes a facilitar o transporto de seus produetos, inclusive estradas de ferro ou de rodagem, c bem
assim as casas de moradia, armazens, oficinas e outros
estabelecimentos indispensaveis á empreza ;
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6. o O custo de animacs, barcos, carroças e quaesquer
outros vehiculos empregados nos trabalhos das minas c
transporte de seus productos ;
7. o O custo dos trabalhos que forem executados em
relação á lavra ou qualquer despcza feita bona jide para
realizar definitivamente esta mineração. ficando entendido que o custo das plantações feitas pelo concessionario não será levado em conta do capital.

IX.
As provas das hypothcscs do artigo an teccdenlc serão
admittiuas bona {ide, e qualquer artificio que fôr empregado em ordem a i Iludir o Governo ou seus manda ta rios
•lará direito áquclle, em qualquer tempo que a fraude
Tenha a ser de~coberta, 11 annullar esta conce~são, sem
'JUC o concessionario tenha direito a indemnização alguma.

X.
O concessionario fica rcsponsavel pclog dcsastre5 que
occôrrerem nos trabalhos de mineração, se prl:lvicrem de
•·ulpa ou inobscrvancia das cautelas e rcgrasaconsclhaflas
pela experiencia, ficando sujeito, além da multa de iOOs')
a 2:0008(){)(), imposta pelo Governo c cobrada executivamente, a prover á subsistencia dos indivíduos que ficarem impossibilitados de trabalhar c das famílias dos que
fallecerem por causa de taes desastres.
XI.

O concessionario sujeita-se ás instrucçiics e regulamentos que forem expcdiuos para a policia das minas.
XII.

O conccssionario rcmeltcrá scmrstralmcntc ao Governo um relatorio circumstanciado dos trabalhos de
mineração, sendo obrigado a prestar-lhe quaesqucr esdare~imentos que forem pedidos e a franquear o estaheleclm~nto aos Engenheiros que o Governo incumbir
d~ cxammal-o, dando-lhes touas a~ informações que exigirem para o bom desempenho da com missão.
l'ARTE 11.
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XIII.

O conccssionario obriga-se a pagar ao Estado a taxa
lixa annua de cinco réis por cada 4-,mq !}8\ dos terrenos
que obtiver, e o imposto de 2 "/.do rendimento da
mina, liquido das despezas da extracção que annualmente realizar, conforme prescreve o art. 23, § :J..• da
Lei n. • :l507 de 26 de Setembro de t.867.
XIV.
Dr~ntro do terreno medido e demarcado será permittido ao conccssionario ex trahir qualquer mineral que
encontrar independentemente de nova concessão, com
tanto que declare ao Governo a descoberta que fizer, e
sujeite-se a estas clausulas no qua puderem ser applicadas á nova mineração c a qualquer outra, que lhe diga
respeito e esteja inserida em concessõ11s feitas pelo Governo para a ex tracção do mineral descoberto.

XV.

Sem permissão do Governo, não poderá o conccsiionario ou seus succcssores dividira mina que lavrar.
XVI.

Fica autorizada a abertur·a de caminhos ou estradas
para o serviço da mineração ou para o transporte dos
producto~ das minas e o estabelecimento da navegação
a vapor por pequenos barcos.
XVII.

Será fundada e m1ntida uma colonia de immigrantes,
concedendo o Governo as terras precisas, pelo preço miHimo da lei.
XVIII.

Esta concessão tornar-sc-ha nu !la :
1. • Quando o concessionario deixar de executar ostrabalhos especificados nas presentes clausulas, dentro dos
prazos nella fixados;
2. • Quando a lavra do asphalto e outros mincraes
fur in lerrompida por mais de seis mczes;
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3. • Quando fór suspensa por mais de 30 dias, salvo
o caso de força maior devidamente provado;
Aind<~ ne~ta hypothese a suspensão dos trabalhos
não excederá o tempo que, a juizo do Governo, fõr
marcado para a remoção das causas que a tiverem determinado.
4. o Quando se der o caso da clausula 9. •;
5. o Quando houver reincidencia de infracção, a que
t•stcja imposta pena pecuniaria.
XIX.

A infracção de qualquer clausula, para que não se
tenha estabelecido jpena especial, será punida com a
multa de 1 :000~000 a ;j:0008000.
XX.

Estas clausulas obrigam a companhia que o concessionario organizar ou quem quer que delle obtenha
a presente concessão, mediante licença do Governo.
XXI.

A companhia poderá ter sua séde no paiz ou fóra
tlelle, com tanto que, para a decisão dos assumptos
relativos á empreza, tenha no Brazil um representante
habilitado com os necessarios podct·cs para tratar e
resolver dircctamentc cum o Governo Imperial as
questões emergentes; ficando entendido que, qu:mtas
appareccrcm entre clla c o Governo ou entre clla e os
particulares, serão tratadas e resolvidas no Brazil, de
conformidade com a respectiva legislação.
XXII.

As questões que se suscitarem entre o Governo e a
em preza serão resolvidas por arbitros.
Se as partes contractantes não accordarem n'um
mesmo arbitro, cada uma nomeará o seu, e estes começarão seus trabalhos por designar um terceiro, cujo
voto será definitivo. Se não houver accôrdo sobre o
terceiro, cada arbitro escolhct·á um Conselheiro de
Estado c rntrc estes drcidirá a sorte.
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XXIII.

Ficam resalvados os dirPitos de terceiro, quér se
der i vem da propriedade da superficie do só lo, rruér da
prioridade da exploração, ou lavra do mineral, nos
lugares que forem dcsignntlos ao conccssionario, c de
concessões an teriormcn te feitas pelo Govemo.
No f..• caso, o propl'ietario da supel'ficie do sólo
só poderá ser de !la privado, mediante indemniz:1ção,
satisfeita pelo concessionario, amigavel ou judi~ial
mente.
No 2. • caso, serão mantidos os direitos pr·ovenientes
de explorações e conces~ões anteriores, provando o interessado que executou os trabalhos em virtude de
autorização do Governo.
Palacio do Rio de Janeiro em H de Ahril de ISi~.
José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5JU2-

DE

H

DE .~nmr. DE

18ii •

.Autoriza a celebrar contracto com Joaf}uim Bonifacio do Alll;;ral para importar c estabelecer até mil colonos, em fazradas de sua propriedade.

Hei por hem Autorizar a celebração do contracto
Jlroposto por Joaquim Bonifncio do Amaral para imporlar c estabelecer até mil colonos nas fazendas-Saltinho
(\ Salto Grande, sitas a primeira no município de Campinas e a segunda no do Amparo, na Província de S.
Paulo, 1>0b a~ clausulas, que cotn este baixam, assignadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do
!leu Conselho, l\Iinistro e Secretario de Estado dos
Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas,
tfUe assim o tenha entendido c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em onze de Abril de mil oitocento,;
~tenta e quatro, quinquagcsimo terceiro da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperat.!or.

José Fernandes da Costa Pereira Junior·.

EXECUTIVO.

Clouaulalil o que se ref'ere o Decreto n.•

3li
S3D~.t

deBtu doto.

I.

Joaquim Bonifacio do Amaral importará até mil
colonos para os trabalho!'; agrícolas de suas colonias--Saltinho no município de Campinas e Salto Grande no do
Amparo, ambos da Província de S. Paulo; sendo 400
no corrente anuo c o restante no seguinte.

11.
No transporte observar-se-hão as disposições do Decreto n. • 2168 do L • de l'lla io de 18J8.

III.
A procedencia, itlonehlado c nacionalirlarle dos immigrantes serão justificadas por documentos, passados
pelas autoridades civis dos lugares de sua residencia,
authenticados pelos agentes eonsulares do Brazil, nesses
lugares ou nas cidades mais proximas. Poderão tamhem aquclles requisitos ser justificados perante os rcferitlos agentes tios lugares onde residem ou forem embarcatlos os immigrantes.

IV.
Antes de embarcarem, os immigrantes assignarãu
perante o agente consular do 13razil c, na sua fall;1, perante a autoridade local, declaração em duplicata de
terem conhecimento das condições dos !J'Oil tractos que
celebrarem com os proponentes., para sua importação no lmperio, com clausula expressa de não virem
por conta do Governo Imperial, do qual nada poderão
reclamar em tempo algum c sob qualquer pretexto,
além da protccção que as leis concedem a tOLlos os estrangeiros.

v.
Os con tractos que o ag·en te do contractantc cclel.Jrar
com os immigrantes serão authcnticauos pelo consul
ou agente consular brazileiro da !0ca lida ti e do contraeto ou !lo porto do embarque.
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YI.
Tod:H! as dcspezas com o transporte, tlc,;cmharqw•,
:wazalho, sustento, tratamento c conducçiio de bagng~m dos referidos colonos correrão ·exclusivamente
por conta do contractante até o porto de dcscmbartlUt'.

VII.
O contractante concederá aos colono,; o usogrntuil.n
morada, terras para cultura tk cen•aes c
pastos para seu:> animne~, adiantando-lhes dinheiros
sem juro para sua subsistencia em rJnan to não poderem
manter-se com os proprios lunos c provendo de maneira conveniente o ensino primario de seus filhos meDores.

ue casas tle

VIII.
O Governo fmperial, por seu lado,~ prestará aos alludidc.s colonos, como auxilio para as respectivas Jlassagen~, a quantia de cem mil n'is (100,)000) por maior
de tlez nnnos c de cincocnta mil rí~is (riO;)OOO) por menor
de um a dez annos. Ao,; mesmos colonos c suas Lagagcn~
concederá ainda o Governo Imperial transito gratuito
de Santos a Campinas.
IX.
A" vista de um exemplar da tleclaração e'<igiJa na
condicão 3. • c da attestação que mencione a idade, naturalidade, til iação, profissão, estado, rei igião c numero
de immigrantcs, satisfará o Governo Imperial a subvenção ou auxilio a que se compromctlt>, conforme o
numero e ordem em que os mesmos colonos se apresentarem no porto de desembarque (ciliado de Santos) ao
agente do Govenio encarrcgatlo de fiscalisar a execução
deste contracto.

X.
Será deduzida tla divida do immig1·ante a importaneia
concedida pelo Governo a titulo de auxilio para pnssngem, e bem assim a correspondente ao custo de seu
transito e do transporte de sua bagagem nas estradas
de ferro de Santos a Campinas.
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XI.
As questões que se suscitarem entre o Governo e o contractanle a respeito de seus direitos c obr·igações serão
decididas por arbitros.
Se as partes contraclantes não accôrdaremno mesmo
arbitro, nomrará cada uma o seu, e estes designarão
terceiro que decidirá definitivamente no caso de empate.
Se houver discordancia sobre o arbitro dcsrmpatador, scr:'t escolhido á sorte um Conselheiro de Estado
1JUC tcrú voto decisivo.
XII.

A falta de nbscrvancia de qu:llqucr das clausui:Js tlo
pt·cscnte contracto sujeitará o contr·actantc a entrar
para o Thesouro com a importancia das wln·enções rcrehidas, ficando salvo ao Governo o direito de rescindir
o mesmo contracto, sempre que não sejam prestados
aos colonos os au~ilios prornettidos nos conlractos que
forem celebrados entre cllcs c o contract:mtc.
Palacio do Rio de Janeiro em H de Abril Jc 187í.Jo.~é Fenwnde.ç da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. ti:i\:)3- DE 11

DE .\BIUL ))E

1874.

r.onrrtlc ;i. rompanhia que o 'En~cnhciro João Gofll;alvcs tl~
Araujo c Agostinho Polydoro Xavier Pragana org-anizarem
privilegio por 30 annos para a construcção de uma estrada
fcrr·o-r.arril de trac0ão animada. entre a cidade du Presídio
do nio Preto, na Província de i\Iinas Gera11s, e a rlc Valen~a,
na do fiio tle Janeiro, passando por S. Schasti~lo do Hio Uonilo.

Attemlenllo ao que 1\lc requereram o Engenheiro João
de Araujo c Agostinho Polydoro Xavier Pragana, Hei por bem Conceder á companhia que organizarem pri vilcgio por 30 annos, para a construcçao de
uma estrada de ferro-carril de tracção animada _çn.l~·-·-..._
cidade do Presídio do ltio Prelo, na Provincia· ~!.l M.~~\ C1M ·f,9, ",,

Gonç;~lvcs

,·

'

i

•
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Grr:~es, c a de Valença, na do llio Jc Janeiro, passando
por S. Sebastião do Rio Bonito, sob as ela usulas que com
este baixam, assignadas pClr José Fernandes da Costa
J'ereir·a Junior, do Meu Conselho, Ministro c Secretario
tle Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio "
Obras Publicas, que assim o tenha entendido c faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em onze de Abril de
mil oitocentos setenta e quatro, q uinquagcsimo terceiro da Independencia e do lmpcrio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Co.1ta Pereira Junior.
Clausulas a lfUe se refc1•e o Decreto
n." 55~t3 tlesta data.

I.

O GoYerno Imperial concrtle á companhia que org:mizarem o Engenheiro João Gonçalve" de Araujo e Agostinho Polydoro Xavier Pr:~gana privilegio por 30 annos
para construcção, uso e gozo de urna estrada ferrocarril de tracção animada para o transporte de c:~rgas
e passageiros, entre a cidade do Presídio do l'.io Preto,
na Província de l\linas Geraes, c a de Yalença, na do
lHo de Janeiro, pass:mdo por S. Sebastião do lU o Bonito.

n.
Na construrção da linha serão observatlas as seguinte:;
condições technicas:
t.• O systema de trilhos a empregar será o rlc Vignollc, do peso de 20 libras por jarda.
2.• A distancia entre um e outro trilho será no ma~imo de 1"',5; nos pontos em que houver desvio ou
Imha dupla c o espaço entre as duas linhas não excederá de um metro.
3. • A linha poderá ser singela, c o,; trilhos assentados,
sempre que fôr possível, no t:entro da estrada, quando a
larg.ura desta excetler a H melros; em todo o caso,
P?rem, de modo. que não prejudique o transito de vcluculos, cayalJeiros ou an imacs de carga.
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li." A supcrlidc superior 1los lrilhoi'. rlcver;í firar em
altura tal qu~ não prrjudique ou lli!Heultc a eírcubção de vehiculos c animaes, quér longitudinal quér
transvcrsalmen te.
III.

As obras ela 1in h a deverão começar no prazo de um
mno contado da presente tl~ta; c estar concluídas
dentro do prazo de trcs annos contados da mesma data.

IV.
Se drntro dos prazos da clausula anterior nà'o tiver
começ:Hlo a funccionar a linh:1, ou se dq10is Lle comrçado, fúr interrompido o snniço, eatlnc:JI'á a pn·sente
::oiiGJ'ss:lo, s:dvo o raso de força maior devidamente provado perank o Guret'IIO Imperial, ouvida a Secção dos
Negocios do Imperio do Conselho de Estado.
Tamhcm terá lugar a caducidade quando se dê infracção tio que cstatucm as clausulas H.' c iS.•

v.
A pena ele nullicbde da concrssão scr{r i mposla admi~
n istra li ramcn te pelo Governo Imperial sem dcpcn-·
dcneia de outra forma lid~dc.
Fci ta a compct1m te i nti m:11;.ão ú em prrza, n Governo
reassumir:'t o 1lil'l~ito de coneedcr esta linha a qnPm jul~
gar ronYeniPnle, não podt)tHlo os conces..;ionarios re~
clamar inuemnização por qualquer titulo que seja.
Yl.

As obras scrão·cxccutarlas ú custa da companhia quo
os eoncessionarios poder:lo or~anizar dentro ou fúr:~ do
paiz, 1lercntlo neste caso ler sua séd.e na capital tio IrnJlerio.
VII.
Antrs rlr comcr.ar o:; trahalho~ de constrnrrão 1la linha
a eompanltia apr"e~ent ará~~ apprm ação do (;(n·nno:
· Lo A planta da linha rom as indicações de ::.:na direrçiío
c o ]>lano das cstat'õcs de partitla, chegada c intcrmc:liaria~.
"
l'AIITE

11.

'•I

MT0"

no rnJlr.n

fJt'~('Jl}l(l dUS C:li'I'OS I:O!ll SI!~~ rlimrn~tif'S.
~..;1'111 l'lllh~rp;o da approvar;:i'' dtl.~ plano-; o fiilVf'rno podi'J·:\ dl'lcrmin:u· a conslrlli:t.:ão dn11ova~ t'SLit,;.ues quando

9.. 0

as con\'eniencia::; do publico as exigirem, c a ru1npanhia
a f(l!lst rui l-as deu t r o do prazo r}lw lhe f<'•r

~crú ohrig~da

marcado.
\'IH
A companhia trr:i o direito tln tlt•s:tppropri.1r os
lt'l't'l'llOs ucct•ssarios par:1 o ~t·ni,·o dt~ ,.11:1 linha,, rol! o ..
(' •ção de cstaçucs, llev!'JIIlo, l'ort··m, preYi:tlllt:JIIt; !•re..
eurar oblel-os por acet'\nlo r.om os rc,;pect.hos propri.ntarios.

T\
Nos lugares rom·cnirnle' tlesir:na•los IH planta d:~
linha haverá os desvios u<•ces;;ario~ para :\ reg:ularitla.J•.:
c rommÜ(lidadc do ~·enir;n.

A companhia rmprcgar:í os r~ntont•iros rm c-uanJa,.
que forem prcci~os para a lilllp(•za do;; carris, e no cru·
zamento das cstrauas para aYisan~m os trau;;:euutes d:»
aproximação dos trens.

A tarifa dos prer,os rlc transportr tlr passac;ciros r C:Jr·,
!''.1S scr:i organizada pela companl1ia "'~.e;nntlo as rlislancias que se tenha tle perconer, mas Jl:i:(l podr•rá ~er posta
em execução senão <lrt•ois de approrarh pelo l\linislcrio
1la Agricultut·a, Commereio c Obra~ l'nldicas.
Da mesma sorte serão organiz·1das as tahcllas rbs
l10ras de partida dos carros e do numero de vi'lgens,
as quaes serão tami.Jcm submcttidas :i appro,·ação úo
mesmo Ministcrio, c uJo poLlcr<lo ser a!ter;•das sem sua
'llllorizaç.ão.
SP, porí!m, aqncllc Mini.~terio julgar convcnicnto á
rommouidadc ['Ublit.:a, porlc1-;·, exigir maior Hllmero de
ViH~I'Il!'

1.\fl

IJll'' O lll"ll''ir)Jl'J•.h 111' f'lf•~fh.:.

XII.
A companhia darú transporte gratuito aos a.CJ:entcs
do r;on·cio c úa polida c a <Jllaest[Uer empr1~gatlos pu~
blicos, que apresentarem- pnsse -dos respectivos
dcfes, declarando que vão em ser v ir: o.

X!li.
l'ara assentamento tlos trilhos nas ruas c praças tbs
qne a linha tiver tlc atravessar, úeverá a
,·omp:lllhia obter prévia !iccnt;a da C1man Municipal
l't'Sfli'Ctiva; em casos urgentes, porém, potlt•r:t a mesma
1·o m pa uh ia proeeder ás obras illtlispensa veis á regu~
larirbdc do trafego, parlidpamlo immcU.iatamente :í
mesma Camara.
poroaçik~

XIV.
O (inYe!'IHJ nome:~rá um Engenheiro para fiscalisar a
t'\Cell(io tlo servit;o dt:sln emprcza, e fazer mantcl-o
cotll rl'g-ularidatlc e bot ordem. Os vencimentos úestc
Ji-;:;:~1 scl·ão Jhaúus pelo Governo úc ar.:côrúo com a compa uh ia.

XV.
Toú:ts as qul'~tõt•s quP se suscítarcm entre o Uovcrno e
a rompanliia serão dccitlidas por arbitramento.
C.1da Ullla das partes COill!'actatllCS JlOIIH~ará 51~\l 3!'}Jitrn, e o tcn~t·iro, que, no caso de empate, úeeidir~ de.
finitivamentc, st~r:'t c,;colllido pol' ac1:ürdo de amh:ts, n
e111 falta desl1~ por ~orleio eutrcdow;Conselheiro.sdt: E;.
i a do, t!csiguados cada um por uma tias 11ar le3 cu utrJrLl!l Les.

\ vr.
A ··ott!Jmtltia durar:í ::o antto·; ronl:11lo.> da data d:t :qt11l'UVat;àodt!seu:.s estatutos,!' lindo I'SSC prazo l'~~r,·:·t,·::i
para o dDtlliu!o do J~,tat!u !odu o malt'ri:i[li:io c ro l111 k
da contp:mllia, qtw lit'ar:'t ipso {a elo tli,;::olvida, c n:lo ter,··
direito a imlemiÜl.ação alpl!ll:l.

xvu.
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Opreço do ref'ga te será fixnllo ponlous ar!Jitros, um
nomeado pelo Govcmo c outro pela comp:mhia, os
quaes tomarão em consideração não só a importancia
<las obras no estado em que então estiverem (sem at·
tenderem no seu custo primitivo), como tambcm a
renda liquiua da estrada nos cinco armos anteriores.
Se os dous ar!Ji tros não che!!;a rem a um nccôrdo,
dará cada um o seu parecer, c será a f!UCstão resolvida
peln Secção dos Negocio;; do Impcrio tlo C•msclho de
Estado.
XVIII.

Pela falta de cumprimento de qualquer u;:~s clausulas
ucsla concessão, pod<~rá o Gonrno impô r rnullas até
5:000:~000 confonn1~ a graYitl:11lc do caso.
S1~ tratar-sr) <lu f:dla de e\I'I'UÇ:Io de ol)ras previstas
ne~tas clausulas, ou de llt(t CXI'rução dt• aiJ. Wlllas, poderá o Governo, além rla imposiç:1o da multa, mandar
fazer os traLalhos que julgar necessarios lJOl' conta tl;~.
companllia.
XIX.

Logo que a rrnlla rla em preza 1'\f'f'Llcr a 8 "/." será o
excesso dividi1lo em duas parlcs, uma para a emprr'za,
e outra rccolhilb ao Tlwsouro Nacional com d<'slino
ao scrviço da instrur<:ão puLlica nas Proviucias do Rio
de Janeiro c .Minas Gentes.
l':tlacio do Hio Lle Janeiro em li rle A!Jril de l8ii.-

José Fernandes da Costa Pacira Jnnior.

DEcn ETO N. u0\H -

nE

18

DE AnmL

v E IH i 1.

lllanda executar o nrgulamcnln Jt:tl':t a~ Caixas Ecunomic:J.s c
os Montes úc Sueeurro 1la-; Provindas.

Convin<lo estender ús Províncias os ht'llrfir·ios qnc se
tem colhido ua C:tixa Econottlica c do Monte de SIH:corro, fundados nesla Ctlrte em cun1'urmidaJ.e Lia Lei
n. • lüt~:llle 2~ de Agosto dr~ 1Hti0:
Hei por liélll, <lc ar:ct1rdn colll o p1:nsanwnto <la rilarb.
td de !t;GO c a. lle n." l00i ile 2ü de ~elemiJru de 1~li7,

EXECUTIVO.
~L", Crcar nas Capilacs das l'roYinria:;
Caixas Economicas c Muntt•s de Sor:corro, oiJ,;cnandu-se
para esse llm o Begularncnto qu1~ corrr este l!:tixa, a~.,ig
Jiado pelo Visconde do 1\io llr;tnco, Con,;,·llt,·iro de E.;tatlo, Senador do hnpcrio, Prtsidl'nln do C•trts,·lho de
l\linistros, 1\linistro e Sccrel:trio de E,;L;ttlo do" N:·gociu~
da Fazenda c Pr<•sidcute tio Tribunal du Tlwwuru Nacional qtw assim o l<·nlia entendido,. fa1:·1 cxccnl:tl'.
Palaci~ do Hio dt~ Janeiro t'lll dl'z:~ilo tlt• ~\hril dt~ mil
oitocentos s·~lcnta c quatro, <JUÍilijU:t:,j·,·simu ll'rt:ciru d;1
ludepcudcucia e do llllpcriu.

em sru art. :J(i,

Com a rul.Jrica de Sua :\bc;est:uk o

Imrli~ratlor.

l'iscowlc do Rio Branco.

lkgulamcalo para as Cnhas !~c:m:l::ikas c Gs ~Ionlcs de
Succorru das ~·ro,lncbs.
CAPITULO I.
DAS Ol'Eli.\0ÜES D.\ C \IX.\ ECüi'iU.\HCA,

Art.. Lo A Caixa Eronomica l'l'l':td:t t'lll c trla um:~ dJ,;
Capitac,; d:.ts l>rolillrias, em 1irlutk da L:·i 11." 1m1:1 de
:::!:! de A~o,;to de Jl-)(ji), al'l. :2.", s~\ i.'' e l'l a J(j, t: da
Lei n." J;;m de 21i dL' Sdi~llthru rlt~ l:-IG7, art. :w, ~ 1.",
tem por limrecl'lwr peqLLI'll:ts quantias, fructo tbs ~~ro
nomias das classes mc11os alJ:tsLtdas, a juro nunra maior
tlr: (i"/., annualmcnte, e capilali,;ar esse juro 110 lim de
;;:1tL1 scm,~strc Llo anno ci1'il, ass,·g·ur:trJdo :;olJ a ~·:tt·:tlllia
élo Guver11o l:t!]ll'rial a fiel rcst i lu irão do qui'. per·tencer
a cada dqwsi L:tJtle, quando ellc o l'l'clamar 11us l1·rruus
do pr,~s~~llli' 1\nguiamcntu.
Art.'.:!. o A C:tixa Economica p01h·(1 ter C:ti.\as Fili:~,·s
nas Cid:tdl's Olt Yilhs du iHLI'rior, rrtjas lli'I'I'Ssidadt),; o
nclaJu:tr,·rtt.
Art. :L" A taxa dlljttro das qu:tJilias til'(ll'siLtd:ts st~r:'t
fi.\:lllit :tllllll:tlll11'lll1' pdu GuYt'l'll.il, sultl'l'. prop11 ,(;1 ria,;
'J:It,•stHtrarias tle F:tlCULla e iulurl!u,;:io
C'Jll L''l"-'
~~ ·' ~1';11 '

uu

ALTOS IJO J>ODEn

Art. 4. o C;u1a dt• posi ta n te rN:ehcd da Caixa Economi,:a, para seu titulo de credito, urna caderneta, que
S1~rá t·rr!Jricatla por um 1\o~ Oir,~ctores e conterá impresso m primeira folha o resumo dos artig-os deste
Hegu!arnenlo, cujo conhedmento mais interessar aos
co n lr i lm i ntes.
A mesma caderneta serú assignaila pelo T!tesourcirc-,
e ao laLlo tle sua :rssignatura assij·nará lambem o depo~ilanle ou quem o representar. Se este não souller
csrT,•H'r, far-se-lta dcclar~çcio desta rircurnstaucia. (Modelo n." I. )
Art. r;. o A C lixa llJO receberá S('TIJO entradas rlc nooo
ou de multip!os desta rllranlia ; n;1o pouemlo exceder
de ;)0)000 as cJJlrcgas feitas l'lll cada semana pelo mesmo
lleposilunlc.
Art. li." L0p:o que as rpwntias depositadas na Caixa
Jll'l'liwrr•m, com os respccli\'os juros, a somma UI.)
ft:Ooo;,muo, s0 esta inrportaw:ia cuutinuar·;"1 a vencer
Jlreruio; de rendo o exccdenL1~ ser conscrv:a\o em deposito, sem juro, cuH[uauto ucio for recl:Jwado pelo deposil'rnte.
Art. 7. o E' pcrmittiilo :10 dt•posit~nte retirar em
qrralqrrcr [,~mpo Lor!a 011 parte da quantia depositada c
~eus juros, prcvcnin1lo ao Gcrwte, com anleccJencia
ao menos de oito tlins, se a imporlancia, fJUe ifUizer
r e Ii r a r, excede r de 100,)000.
O Gerente poderá rcmittir arpwlle prazo, quando
julgar que n:lo lw nisso iuconreuieute.
Art. H." Quando qualrjuer pessoa tiver de elJectuar
pela primeira vez o deposito de :dgurna quantia, o
Gnardn-linos rlererú e:\trahir de ljrro 1le talões um
~on!Jecim,•nto por I)Jit) :r.;si~·n:Jdo, mt•ncionando o nome
:lo tlcpo.-;itarlle, sua idade, eslarlo. prolbsão, naluralid:Hie, rnoradia, fjU:llllia depositaria c o llllltlero da caderlll'la que lllc coulwr, e o 1\arú ao llli'Sllll' tlcpositanle
11ara apmsen tal-o ao Tl1csourciro. E~ te, rcri'IJcndo a
import:rrll:i:r tlo deposito, a L1n,:ar:'1 11:1 '::lllcructa, tjUC
l'Cillt~ltcr:·l, lJ 'lll como o Jlli'SI!lO rorrlrr·rim.~nlo, que tam]JI'rn assig·nar:'l, ao rl'l'eridu 1;11:11'1Lr -li nos para lfllC,
<],•pois do di'cl:Jrar 110 primeiro da'lill'llc,; tlocurncutos
o livro c folia da respel'lin ro11la t·orTcnle, o eutt·egur' ;~o rlepm;itallte, :ll'l;ilil·:rlltlo n conlwcirrrcuto. ci'llodelnn."~.)

Art. !).• Para conlinn:rr:ão dos il"IJ'Jsitos pror:l'rlcr-.w-lra
dn r:ollformitlarlr~ eom o ;rriÍ.é!U-:Irltt•re,if'lllc, sú mcllciollarrdo-se, porüm. no I'IJJJilt't:iuwnlo o nome do dcpo.>iI.JIJit', :1 ifiLllllLt tkpu~il~ll\a f~ O JlllllllTU d<t t'êtdc:·uo:[:L

D.ECUTIYO.

nrt lfllallamhem ~c nfto rqwtirá a rlrrlar~çiío do livro
e [u!io da ronta L'OITL'H!C.
Art. 10. Para r,·aliza1·-~;~~ a retirada 1lc fJII:tlLfUCr drposilo O (iu:ii'Ja-livros 1'\.lraiJir:'t Ull1 f'.OIIhi'('ÍiliCIJtO de
lirro dn talõe.~, conforme o modelo n.·• ::,para :i Yista
uellc o Tllcsonrciro cllcrtnar a cntreg·a.
() depositante, ao recehl'r a qu:mti:t, ~.--~;i~n:tr:'t 01~
:l!~ucm a ~t·n rüg-o, s:) n:Io son!J,~r e,;rr,•rer. li:Io -'J' o
UlCSll\0 COlliiCCÍilll'UIO, euiUO O hnç:llllt'IIIO l't:itn na caderneta, que lhe ~cri1 restituída pelo G:rnrda-'ino.;
det1uis úc feita a I'Otllpt~lcnte c:;rripluraL::1o rw !iH<}
d1~ CO li lê!S CO!TCiltCS.
No ra'o de rctirar-sn tnd:1 a quantia l'lll deposito, :t
cadernf'la de vcrú ser archirada pdo t;l1:1rda·li1 l'o'.
Art. 11. Para o llt~po:;ilo 011 retirada t!n qu:!llli:ts
!'Cl'lClli'Cilli'S ao )JCCntio dos e>l'l'aros, de que trata O
art. liH do Hr,gulamealo qrw ilai\Oit com n llccrl'ln
ll. Gl3:J de 1:3 de Novr,ml.H·o tle 1H72, devcr:'1 prct·l~dcr
autoriz~H;Jo tlo Juizo ttn OrphJos: P no conticr·imcnlo a
r;uc se refere o ;nl. 8. do [ll't•scnte Hegolamento, !Jcrn
como na \'t'S[Wct.i\ca conta I'OITtõnle, far-~c-IIa t:unbem
mr·tH;ào do Hllllll' do ~enhor rm possuidor do escravo.
Art. 12. As quantias que forem clcpo ..;itadas na C:IÍ'i:a
Economira, ou de! las retiradas, rkverão ser inunediat:lmentc lauptlas na ca<lerncta c escriplurallas no livro
cle contas con<·lltcs.
Art. I:l. O Thesourciro assignnrá com o Guarda-li·
nos os Ianc.amcntos ele deposito ou entrega, e com o de·
posita11tc os de rctirarla, qne se fizerem nas cadernetas.
Art. i i. Não se ciTcctuar:'lrctiraLia de quantia alguma
sem que as nddiçõcs lanc:atlas na caderneta sejam previamente conferirias com o livro de contas correntes,
devendo o empregado, que fizer a conferencia, escrever
c :Issig·nar a verba de conferencia.
Art. Ui. Não se clfcctuará entreg-a :~lguma de quantia
depositada senão ao proprio depositante, ou a Sl'\1 j,._
gitimo procurador, representante ou lwrdciro; ~~ no
ca~:o de duvida sobre a identitl~tle de pessoa, deverá
ser esta reconhecida por uma ou duas pl'ssoa' '!"C
f:H~ilHl fé.
Art. Hi. A Caiu Economica, qnc alJOn:~ a seus depositantes o mesmo juro que lhe ó garautido pelo Go~
verno, comcçar;'t a contai-o desde o dia seguiu te~ ao da
~ntrada do deposito, e o fará ccs~ar, no caso dn retirada
total, desde a vcspcra do dia fJlH' para l'lla ft•r lixatj9-----:-:-- · -.
Art. i7. N:lo se abonari1 juro al~ulll ao dt'(l!}>i-ffil).l~l\ ~~~ 1~'\,~f.f h
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ACTtlS n:1 rom:n

liHrcomcço; nrm em r~so aknmsc computarãonos
juros as quantias inferiores~ 100 réis.
Art. H~. A importanci~l das f'!llradas di~rhs S()rá rc11Wll.ida para a Tilt•sour:lria ti!~ FazrJHl:l, qn~ndo as
opcrnt.:ões do l\lonlo dP Soecorrn, Si~ pa1 a isso houver
autoriz:u::to, ou a.~ n~tirad:1-; da C:tixa Economil':l, não
exigirem o Si'll empn•:xo. As rcme~sas Si~rão feitas no
dia seguinte ao daq rnlrad:1s, :li'OIIl[lallh:ltlas de guia
cortada do livro dn lal•it's, t' a:~signatla prlo Gerente c
pelo Tilcsoun•iro (Inoiklo n." i), damlo a Tllcsouraria á
dita C·t;xa conherillli'llln ~~m f•'11·ma.
Art. t~l. A imporlancia diaria tios clrposit.os porlcrá
passar da Caix:t Econolllii:a para o l\lnntn •lo Soccorro,
110 c~so rln nãu tr1r este ft111tlr,~ su!'licicul.es p:tra as suas
operações, se o G:wcnw :1ssim o autorizar; tlt:YerH\n a
passagem realiz:1r-sr no lllt•slllO dia por meio ue guia,
eollln :1 rlt' 'filO tral:l o ar! igo anl.i·endenle.
O eonhet:imt~nto l[lli' f•lr ~'\P!'dido pt•ln :lltll1li~ tle Sncrorro Si'I'Ú remcltido :'t ·; · 'lUraria di~ Fazenda, que
r:~criplurar:'t a sna imp· ... tncia Clil n·ceila, i~umo
-ltellli'Ssa-n·cchida th Cai\a Et:onnmit:a, c <'m desJWZ:l, como -~nppri1nrnt0- ao n:r~mo 7\Ionle du Socrorro; cxtraliin:lo ~ Tlw::onrari:t conhecimento em
fürma, ifUC snr:'t cntrc.gu1~ :'t C·1i\a E.:onomica par~ os
devidos rlfeitos.
Art. 2:1. A' margem uns cnnlti'rimnntos em fúrma passados pl'la Tlll'~onraria d1~ l":tZt'lld:t. do\'l'l'ão not.ar-.se os
num,~ros th verin c da pagina do livro 1'lll rp1c s1~ liZi'l'
o l:mç:11nento de sallirla do dinlll'iro para :lifUI'lla BrPH'lil}ío c do snpprimrnto <lO l\IDntn de Sot~rOJTo; e :í
m~rgt'lll do llH'smo lanç:llnento se notarão o i~umero c a
rlala do conhrcimcnto.
Art. 21. To1!ns as i[nant.its pertencentes ú Cai\.a Economica srr:io Pscripturndas na Tlicsouraria il1~ FazPnila
como llrposilo, e podnão ser ;llli emprl'gadas nas desJlf'Z'JS do K;tado.
Art. ::2. O (;oVI'rnn g:JJ'~nk ;\s i[nanti:Js rcmetliil:Js
p:tra a T!11•souraria de F:IZI·nda o j11ro nnut:.1 JJJ:Iior tlc
{j "/o :10 annn, tlcs•le o dia tli' 'Ua rnlrada 1\::tl]lll'lla Bcpartição; e a capilalizaç:"io drsse juro no Jim d1~ c:11la
semestre do anno ciYil. As ~ommas, poré1:t, que forem
reclamadas pela C:tixa Economica, na fórm:1 do art. 23,
ccssar:Io 1lc Yencer juro; assim como n:1o o Yl'nrcrão,
pela T!ll'sonraria, ~s quanliasqut• forl'lill't'lllt'llidas p:1ra
o l\Ionlt• dt• Soi~rorro nos termo.;; do :JI't. 1!}.
Art. 2:3. S1~ a importancia das l'ntradas em qnalrptrr
rlia n:ln ftlr snl'iiciPnll' par:~ occ.oner ús n~tiradas, o llc~

rrnte solicitará da The~nurarb tlc Fnenda, por meio
ollit;[o, a t]Uant.ia que fúr HCCI'S~aria para preencher
a ri i lfe rença.
O officio será acomp;~nlwrlo de rerruisição rio Thcsoureiro, que fleverú ser l'Xlrahida de lirro de talões.
\ l\lodelo 11. o ri.)
Art. 'llí. O depositante que perder a sua c;~drrneta deverú logo participai-o á Caixa Eronmnira, e annunciar
a perda na Gazela d1\ IH:Iiorrirculação. IJo :1viso tomar·
se-ha nota na respccti1a conta ru!Tellll', para que eessr·m loJa~ as operaçiit~s lli~ entr:1da e sal1ida em rt•lação
á mesma conta. Se pa,;,.;ados i:i dias n:lo :1pparcc1\r
o dito Jocumento, lli'Ill houver suspl'ila rontra a rcalitl:idi\ da JH'rrla, o (;ercnlt' dar<'1 Jlartc do occorrido ao
Consl'lho Fist·al, para e,;ln 111and:1r passar nova radcrHcla, cu!Jrando-se 2,5 dt' ellloluntt'nlos.
Ar!. 2;;, E' ex.p1·1·ssamentt\ prol1il1ido ao Jeposit1nle
fazer enwndas ou quae~qunr :ilti\I'<IÇih~~ no ll'xlo da caderneta; n quaudo alg-un1a se apre~enle t'lll fúnna que
motín~ su,;pcil:l de frawlt•, St!l'il esla círrumstaucia notada na respnetíra conta corl'l'itll', SIISf'I'IJdl'lldo-sn tolbs
as operações rel:~tiva~ ú mr'5llla 1:a lt·rnela, nllliJUallto o
dono nüo se justificar pPrautf' o C'J:1s1'liw Fiscal, ao qtwl
o Gt~renll' liPYI'l'<'l iw:nediala!HCillt' ::ar ('Ulllit'r'ill!rnto do
Ol'COI'l'ido.
Art. ':W. SeodoltOl!ãii>Cju.~tilirarnoprazodeSdias,
srri1 :•ucel'l'~·la a 'lia conla sem n :d1Clill dP iuro; cnmprindo ao Ctllt~t·llw n~s;Jilel' 'o!.;·,: u tl.':;Li;;u t]Ul' de1·a
1L11'-'-'1' ~~ cader!lt'l ::.
dt~

t:AIT!Tl.O I!.

Art. 27. O l\Iolltr: df' S:J:'•.'~II'Ifl. <'l'r:do ;;a C:1pital de
l'roviuci:l, ,Je 1'4JdÍOr li:!o:a,JI\ I'(Ji]) il L ·in. n Hl8J dn
:.:2 d1' Agu';[u dn lK :0, 1:'111 1'';1· Ji•ll 1'111i'''''t:Jr ,;oiJrc pelllior, por lii•Hliro !lr':i:tio. I'<'•JII!'f''IS ··llillllt:ls i'JI'a sorcurtTI' em su:;s ur;;:::t.·:; JJ::I'I''·'id:l•!.·< ,·,, ,·J:::'<t:s meuos
favun·riJa,; d:1 fort:rtl:J; !il'.l:ldll-lh•: inl,'ila:lt,·Hte proliiIJido fazer q 11alq Ui' r o a! l'il o; 1, ·1·:· r;:1·1.
Art. ~H. 11 pr;•mio se::: li·;ado :llt:wlilll ·:tle pelo
G11\ 1'1'1111. ,:uilre fli'O;I:),;t 1 1! 1 C !!!":·1!111 ['j~,·a I.
Art. :n. Emqu311lo n:i:J 1:);· atttori;~a:~l' 1ara act>ilar
e:n ;.o:.·lr:lnt.i:t outro.; ,-:!1•)1''''- i:ln ii:'L'ÍI:!I'.'i n '.! 111!1' de
('ad~i

h\l:n: 11.

..)

~''rrnJTo, t•omo penhor, ~enão o)ij,~elos de ouro, prata
ou diamantes,
Art. :lO. Q.; penhores em melaes pt·c•ciosos e
diamantes serão guardatlos em c:1sa forte ou cofres
lorll's.
Art. :H. O l\Ionte de Sorcorro não empreqará sobre
penhor quantia mcHor Jc ;).)000; Llevendo haver toJo o
euidado em que os r·mpr·estimo~ snperior•·s a HJOJOOO
não ahsorvalll os fundos llt'l't'Ssarios aos de nwnor IJttanti~, par:1 os quacs (~ prinl'ip:dmcnle crcado este Estahelel'i llli'll to de !Jcnl'liccnria.
Art. :~2. Todo tJualql~t·r penhor oiTerecido não pot!l'rá
gar:JI:I ir mais de ;J:í do nlor que llw arbitrar o perito
du EstaiJt'lecillll'ltto.
Art. :1:1. Não pod:•r:·, flzt•r-st~ empn·slimo algum a
JWssoa tjUC não s1•ja roitltecida c do!lliciliada na Cac
pifai.
.\rl. :lí. :\':lo snJn :Jdlliil.lido.; I'OIIIo mutu~rios os
llleJlOI'i'S, I'Si'l'ai'IJS I' ljll:II'SIJlll'l' 0:1tros indiYÍUUO:> fJUe
uJo lt-llllalll a liHt' atllllillislração dt• sua pessoa e bens,
s:JI1 o se lort•.m !t·.~·ai!llt'IIIC repre'l'lllatlos.
Art. 3:i. O at"to ou rc.:.;-i:<tro do deposito de ob.icctos
tladu~ t'lll Jl<'lliwr ~~·ri1 a'::i.!.UHdo pl'lo lliULuario. Se este
não ~oul11•r csrreyur, ;,s;;ign<Jr:·, algut'lll a seu rôgo.
Art. :m. N:lu /JOdt·rú ~·rrnrtuar-se nm]ll"l'sl imo algum
superior a :iiJ,)')IJtJ Sl'lll o cowentimullto do G<•rcnle.
Art. ::7. No ea,:o de dnv11L1 sobre a lt•p·itima pu;;sp ou
o din i lo de di.,pôr do ohjcclo oiTcn·cido eumo pe111ior,
devcrú tlar-s1~ immediatalllenlt~ parte :·, :1utoridade polici:ilqlll! st~acltar llJai~ pro\illl:l. U ohjertcseJácomerYadu l'lll hoa gu~nL1, Clll(jli:Jlllu '')não dr)ridir a duvid<~,
Ji,·;llldO l'llfii'[;!IJ[IJ SlhJII'riSO O t',lllfii"I~Stimn.
Ar!. :;s. IJeriditl:i a du1 id;l, ou se uerJIJUtn:J orcorrer,
prorl·dt·r-se-lla ú ;,nliaç;lo do pt•IJiior, e, st•gundo e:;t:.~,
'I' 1';11 ú o n111prc'l iinu soh as Sl'g"llinte;, eondiçües:
!." U JII'JZO do el::prcslilllo llllnra l'\Lederá de !J
lllP/,i'S.
:;." (J nJutu:JritJ rcc<•!n•d um ronllCt:imento ou cautela,
ronl1'ildo a dnstTÍJlt;;lo do ohj,·cto r.mpenli:IIIO, o valor
:Jr!Jilr:~;lo, o lli!llll'ru tk sua arrer:1dat;:lo no E~la!Jeleci
llll'lllo. o nomn do l!Jc-;Jno mutuario, a illlporl:mt.:ia c
J'raw Ju emprcstiliJo, a l.a\a do prclllio, a d:1la da trausar,;;IP ~~a c1n que d1•1 I' clfcl"luar-se o pagamento ou rt·s:-:;;1,~ dn pt•ulwr. \JJodtJio 11." fi.)
::." 0 rrwluariu ler(l o direi lo tle I'C>'galar O renhor
:tlllt·s tln li11do 1l pr;1zo p,;fipu/:Jdo; p:tgando a tptalllia
''llJiil'(';t~!da I' t.s jurns vcneido>.
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Art. :J!). Fintlo o prazo do rmprrslimo, (• pennitl.ido
ao mutuario renoval-o por m:1is st•h; mczrs, submettendo-sc n:1 renovat.:ão ás seguintt's rondiçiies:
:t.• Pagar os juros rrtw o emprPslimo tiver vencido
a ti~ ao dia r'm que se renovar o contraclo.
~- • Ser de novo avaliado o oiJjccto empenhado, c
c:~so tenlw d~minuiuo de valor, não garantir senão
:l/&, da impol"landa ria no~a avali:H:ão.
Sú em casos muito espcr:iaes se poder:"! conrctler segunrb pro rogação por mais tres mezcs, soh as mesmas
cont! i('iies.
Art·. !f(). Alt'• :10 ultimo rlia util :1nlerior ao do lrilão,
terú o depositante o direito dP rrsgalar o seu penhor,
pagando a importancin tio capital r juros do rmprrstimo.
Art. 41. O mutuario, que perder a r:~uteln do seu
penhor, dcver;'t immt•diatamenln commnnic:~l-o ao Gerentt', r~ armunriar a perda na Gazeta de m:dor circulação. Se passado,; H.i dias, a contar tlo annuncio, não
apparcrer a cautl'la, nem houver motivo para st~ duvidar da realidade da pt~rtla, porlt'r:í o f.onselho Fiscal
ortlenar a e'<pcuição de nma segnnrl:l Yia ou cópia tla
cautela penliua, para rnsalva dos direitos do interessado; mas nJo serú permi ttitla a rei irada do penhor
antes do termo do contracto, sem que o mnsmo mutuario preste fiaw;a.
Art. 42. Se aconteeer que o penhor se extravie, e
não possa, portanto, ser restttuido ao mutnario, serú o
Thesoureiro obrigado a pagai-o pelo prcr;.o da avaliação
com o aur;mento de 2:> 0 /., a titnlo de indcmnizarão.
Art. ~::. Se o objecto dado como prnllor tiver soffrido avaria rlnpois da entt·ada para o Estabelecimento,
terá sen proprictario o direito de o :!lmttlonar pelo
preço arbitrado na occasião do deposito, ou pelo da ultima avaliar;ão, se a houver, caso não prrllra r<~sgatal-o,
rec':lbt~ndo como indemnizaeão a imuort:mda da dilferença entre: aquelle preço ·e o que: a juizo de dons
peritos, tiYer o objecto deteriorado.
Um destes peritos será nomeado pelo Thesonreiro e
o outro pelo dono do penhor ; compl'tindo ao Director
de semana, no caso de empate, designar um terceiro perito, qtw <)l'optarú um dr~ dous laudos, ou outro comprehentL.Io entre e.~sr::,.
A importancia da indernnização srrú paga pelo Tltcsoureiro.
Art. 4/i. Se ahnun prnhor fôr rt•ivi!Hiic:ulo como
furto, ou t'9lllO t•mpt~nhado por tflWIII não I i alta direito
de o faze· o Con~ellw Fiscal tomará as mcdid3s neccs~
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sa1·ias p~tra qtw o rtlonte rle Soccorro não srja pt·ejl!llí~
c:~rlo; obrigando tamhem 0 perito, Tlu•som·eiro ou
qnalrjucr outro empregado ú rep:1rar;:Io do damno, se
par a este hon ver rl:alo c:msa.
Art. MJ. 0;; olijertos r•mtwnh:J<lns no 1\Jnnl<' d1' ~nr
corro que, tlndo o tenno <·slipnlado nrJ con!Jacto, u:To
forem resgatado~, scr:Io V<'Jtrlidoc; <'lll lcii:Io para paglmcnto doK;lahl'lec.irnento, alt': ;, irnpnrtanria dos emprcstirnos, juros r' mais despi'ZIS. O saldo, se o houV<'r,
ficar:í á disposi<_;:lo do.-; donos dos pr•Jihores.
Art. f1o. As vr•ml:ls Sl'l':lP :tnnunri:tdas, p<:lo mrnn~.
l;) dias antrs, por rat:ilogns irnprt's,;ns, P di~!riimid1rs
com :1 Gnl'la de m:tÍI'l' circnl:rr;to; e ns penhorr:'s, f]lll~
tivCI'<:m de s<:r vendido:', cbs:.ilir':lllos pnr scns IIUIHero,,
ficarão patentes na ~ala dn Est:thP]I•cimcnto dur:1nle os
tres ultimos di:ts rtleis a11ieriuns :lll !Pilão.
(),; :tllrtlllll'ios I'IJlllt'l':lo a illrlll'.lf':lo dos II:Illll'l':l:' do,~
o!Jj<'C[O;, Sll:l ll:tllll't'Z:t I' CCIIidil:íi<~.' (J,• \i'l1d:l.
Art. n. E n caso al!!:lllll, I' sob !ll:nlium prf'lexto,
~er:'t lir·ito wqlllr ú Y<·ntla com u' [ll'nhor<'s do Monte de
Socrorro qn:ii'JIIl'l' u!rjl·r·to fJlll' :dti n~o t~"nlra sido empenhado pelo l!lotlo prl'scriptu11nprr~cnte H:•gnlamcnto.
Art. 48. () 1'\t'l'tlcntc do producto da venda elos penhores sol11·n a qtrota dn t'llllll'l''limo. juros c mais dPspezas Sl'rú p·t.~<J a qur·rn de dirt·ito ft'1r, :'t Yi.-:ta do coIlht•eirlli'II!O ULI Callll'ia do dt'[IIISÍ!<i.
Art. h\J. O e\l'l'tkntt• IJIII' n:lo f(rr rctir:liln, dPntro de
ci11co annos ronl:tdos da data do lt•iliio, prcscr<·Ycr:'i Pm
faYor tio :\[onte dl' Sue<'OITil, ~~ sna import:JJH'ia, com
os outros lutTos . st•r:'t int·oqwr:llb ao re,;pectivo c:Jpilal
no fint dP cada anuo.
A rl. ;jO. Depois ti!' cada leil;lo serú o prodwtn da,;
VL'ntl:ts r•ntr·<•gue :111 TIII'SIJur·eiro, e o f;u:l':tla-livrns formar:'t conta das Vl'lldas I'OIIl C!"Jli'Cilica<.:~o de ratl:1 p1'111ior
c Jcpositante, derlar:mdo n qu1• Ji!Tlr>nce :10 l\lontr rle
Soeeorro em s:~tisLH.:ãn do St'II CI'Cililo, e o que fic:t Jc
saldo para S<'r cntre~·ue :Jil mntuario.
Art. ~i I. o~ :;;lidos dt· penli 11rr-: wnd idos m < casa;;
ou l';~criplorio' que emprestam dinheiro suhrp p<•nhnre~,
que Yierem ú Caixa Ecouornica em cumprimrnto do
DDct·eto n. o 2GH:! de 11 tl11 Novembro de 18ti0, ::;rrão
esc:·iplurados no 1\lonte tlc Snccorro e em tudo equip:trados aos sa Ido~ de seus pronrins penhores.
Art. 5:'!. fl, funrlos rio l\lonte tlc Soccorro formarse-hão rom o prorlucto de:
l." Subscri p~õcs:
CJ " Do~r:i'írs c k;::1dos particularc3
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:L" Emprestimos particnlarrs, com ou srm vencimento de juro:
i." Empre~timo feito pelo GoYrrno, ató á importancia depositada nos corres puhlicos em virtude do
art. 2. ", ~ lü, da Lt~i n." !ORO ue 22 de Agm;to de JHfiO;
;;. " (juat'S(jtWr snhvent;i'ít·~ concedidas pelos Poderes
Gcrars ou Prnvinr:iaes;
G." Quaf's[juer ::lllxilios prestados pelo•; Pndf'rcs ProYincÍ.H!S a titulo de rmprt•slimo, rom on M'llt .iuros. para
ser intlemuizauo pelos futuros luero,; dn E,;tabclt~ci
mento.
Art. rs:L Os fundos lle qne tt·at:t () arli'!o anli'CI'tlentc. qualrJIII'l' que st·ja a sn:1 üri.!::em. st'r:lo t!t'llll,itados em conta cnrreut1' ctn B.1ncos que mereçam inll'ira
conllança, eonsi'!'V<IHdo-sr, pot"l.,lll, no rol'n• do Eslatw)t•eilltento, qur tt•rá dn:1,; 1:haY1's (nma I'Htn~gne an
Tllc,;nurriro n a ontr:1 ao (iu:~I'ILl-lilro,~l.. as summas
IH!CeSS;iJ"Ías p:tl":l ;JS OJll')';lf;iit';; do dia.
Art. :il. Os lmro;; liq1tid1Js <lc cad:~ :1nno ~rr:lo :~c
rnmuladns :10 capital do Monte de Sorcorro, ~'mquanto o
Goremo não jul~:!;ar suflicíente o dito r~pital par:~ o fim
a que é de~tinado. Lo!.ro, porem, que sr lenha attingido
<HJtH•IIc limitP, os !urro~ liqnirlos sr·r~o ~pplieado.> :1
outros E..;talwlecintPntos de rarid:tdt• on lwneliccncia da
mc~ma Província, qne o liml'l"IIO drsign;11·.
Art.;;:;. Se por qualCJUI'r motiro (',\r ntincto o J\lonlc
de Srwcorro, depois dP satisfeitos o-; credores puhliros e
particulares, o capital restante ser:·r distrihnitlo pt'los Esta he Icei mrn tos pios da Pro vinda, conforme o LI isposto no
al"ligo anteccdcntc.
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Art. 56. A tlirccç:lo c administr:~ç:lo superior da C:~ixa
Economica e do l\lonte de Socrorro ficarú ~ ranro dP um
Conselho Fiscal, et)mposto dr~ um Prc;;idt•nte ·e quatro
Director1·~.
...--· .- -,----....
Art. 57. 08 membros rlo l.onselho Fiscal#cl.etli~pCAM 4
nomeação e demissão do Gon~rno, c não/{!Ctcetíe\[ão 'te· ,9{
lll\lllfTJÇâo algum~ penllliaria.
/·· .. r·,
·
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Os hnns srniços por rllPs pr·rst~dns srriin rrpui:Jrlo~
em qn:ilqw:r occ:t~iãn r• n:ll':t qn:il(flll'l' Jim.
nos termos tln art. 2.", ~ l<l, da L"i n." 10:3:: de ::!2
de Agosto dn ISGO.
Art. ;;s. Ao Presidrntn tlo Conselho Fisc~l, em seus
impedimentos ao Vire-Prcsidentl', em falta d;•,tc ao
membro mais antigo, compele diri~ir os trabalhos do
Conselho, convocai-o cxlraordinari:JmPnlc n rt•prPsental-o em suas r<'la~õrs eom o Gon~rno, o Prc~idenlt• da
Província c :ts mais antoridadt•s loc:tr,;.
Art. ;;g, No t~aso de morl1', nu impcdimrntn por
mais tlc seis mrzes, de al.!.!Ulll memhro do Con.c.:l'!ho, o
Govemo provi11Pnriad sobre a suh;;titnição.
Art. !lO. Em caso nr·.co:t•nli' podcr:·t o Pn•sitlcnli' da
Província nomear provisorianwnle snilstitulo, comumnic~ndo o f:H·to i mmt•dia La n1enlc :~o GO\i'rno.
Art. fH. Em cada Sl'lllana ser:'t um do,; llircrtnn:s
incumbido tlr insprreionar o SI' f\ it:o da Caixa Eronomica e do l\lonte d1• Soccorro: <'Olllpctindo-lhc examinar a escriptura1:ão, dar balanco aos corres, rJuando o
julgue conveniente, c propôr ao Cünsl•lho as medida~
que lhe parecerem aerrt:~das :1 fim do facilitar o cxpedicn te ou nwlltor;t r a fiscal is:trão.
Art. ()2. O Con~PIIJo ele!.!·ri::i d't•nt rp os seus membros o Vice-Presidente e o S1·~rctario.
Art. li:L Ao Cow:ellio, qnn se rt•tmirá ao menos 1lnas
vezes por mcz, compl'lem as ~efiuintes attribniçõr.s:
1.° Fiscalisat· torlo o srrviço d:1 Cti\a Economiea o
do :Monte de Soccorro; examinar a esaipturação e d:1r
balanço aos cofres em t'•po1·as indclermiH,ulas, pelo
menos uma vez r·m c:11la trimPstrc.
2. o Exercer a mesma inspccção c exame sobre ~s
Caixas Filiaes ou Agencias, qw• forem tlependcncias
do mes,no rentro.
3." NomPar c demillir os cmpreco:atlos: prop&t· ao Covemo os vencimr•ntos que c!les devam perceber.
4." Fixar as fianças dos emprc.Q'atio-; que as devam
prestar antes de eHlrarem em cxcrcicio, de conformidade com o prcscn te Hr~.!.!·u la mcn lo.
;) . " Crear Caixas Fi Ii:u~s, c dar-lhes inslruccões, precedendo a pprovação do Governo.
6. o Propôr ao Govemo as Ag·cncias que convenha
estabelecer.
7." Fixar semestralmente as t]esprzas rias repartições,
ã vista do orçamento tjUC de,erá ser apresentado pelo
GcrPntr.
8." Alugar o pretl i o par a a Ca i x.a Economi,;a e o iii on tf'
rclnanlr~s
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de Sucrorro, c onlcnat· :ts olmts ou coHccrtos iwlispensaYeis.
U." Informar annualmrnrc ao Governo sohrc a taxa
tlo~ juros tios dcposil0s da Ctixa Ecouornica e tlo premio
tios t~utprestimos tio Monte tle Soccorro.
10. ~lantl:tl' cxpcdtt' quitaçiies ;tos Cltdes Ll:ts Agencias,
que se mostrarem quite~ Jtor occasi~u tia tumatla de suas
('Ullfas.
11. Determinar os dLts que julgar mais opportunos
par a us leilões do Muitlt• dn Socurro.
1::!. Escollll'r ALJ:CIIIt• para os 1/II'SillO' fciFit'S. nxandtl
a colltllli's~o que lltc ~l'd lit:iro ro!JI'ar du,; arrcnwlanft•,;,
ou llumt•at· um dos t'lll(ll'egadus da t::1sa para prt~cndwr
;ts l'unrt·õcs de leiloeiro.
1:J. lirganizar, rdurntar n inll•r·pretar o Iteg·ulamt•nto
inter110,. adoptando o llll'tliodo de servi<:o que uwlltor
conrilin a si!uplicitlatl:~ e Jll't~S!t·za cou1 as t:OitVI'lliellt:ias
da Jbcalisação.
H. lk,;olvcr os ca,;os omi~sos no prcscnt.n Heg·ulamcnt.o, sulJinetlel!llo suas resultu:õ,·s ao coJtlteciHWilto
tio Gorct·uo.
1:; Aeeitar ou recll.,ar os leg·ados ou tlo:11;õc•.;, que se
Jizert'lll a qualquer dos dons Estal.Ji'ier:imenlus.
Hi. Dar :1s procuraçtJ,•s IJUC furem ncces~a rias, LI cvendo t~stas ser sulJ.;criptas pelo Secretario do Collselho
e assigna•Ja,; pelo Prcsitleulc, ou por f{llClll suas yezes
lizer.
17. Praticar lodos os aeto;; tlr~ proprictbtle e rJr, livre
n .~eral admirlistrar,~o tJIW intt·rcs,;cm aos dous E>LalJeleeilllt~ttlus, st•udo autorizado para tlcmawlar on ser delll:tnd:!Llu, ~~ par a c\erccr plcrws poderes, em q ne sr•m
rest~rra alguma sr~ eon.-;iderat·ão comprdtendidus c onturgatlus rnesmo os pod,•res em causa propria.
Ar!. li'l:. A Ctixa E:on9rnica c o l\loute de Soccorro
lerão os seg·uinles emprcgatlos:
1 (;1'/'l'fl [C.
•1 f~ ua r da- 1i rros.
1 J{;criplurario.
f Thesourciro.
1 Per i to.
1 Porteiro r Continuo.

Art. ü:J. Alüm destes ~~mprc[iatlos, tpw st~rão nomeados
medida que o scJ·rit;o o e\igir, poderit lt:tver coiI:JIHI!'1dore~ t' sent~llll's, n~o t'\rt•dt•Jtdo o >t'll tilllllt'l'll

;i

:t11

'llt:' für :il•.<tdtL!:tlllt'lllt• ittdispt'll.<:i\1'1.
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Art. UG. O Ger·ente acctllnulará as funccõcs uc G narllalivros, ernquanlo o movimento das Repartições não
Lor·n:~t· indi~pen~avel a st~par:li:Zio dos dons t~mpregos.
Art. li7. 0..; t•mprt•g:Hlus pnt:ehtTão u~ H'J\t'itllt'nlos
que fon•m ItlarcaLlos ]1elo GoYernu, nus Lermos uu art.
ü:\, n." 3. o
Art. li8. O Gerente(· o drcfc a quem são immeuialamcnte subordinatlos tot!t,s os l~lltpre.'..(;~dll~ da Caixa
Economica e uo l\lonlc t!t: Sot:rorro. C"lllJll'lc-lhP:
i." Dirigir e liscalisar o ~ervi1:o de amlJa ..; as Hepartições, pruvitlt~nciatlllo para 1pw o expediente se faça
com toda a l'PgubritLtLle, c as jl:trles sejam attcmliüas
com promplidão.
~." Vt·lar por que os Pmprl'gatlos cumpram seus dcVt~rc<;, ptHlendo repn·lll'tlllel-os, e llli'Slllo suspPtulcl-os
tiO exercido du seu~ empn~gu~ até t:; dias, dando parte
da su;;pensão, e dos lltoli\·os que a determinarem, ao
Con;;clho Fiscal, tlo qual solicitarú lluacsqucr outras providcnt:ias que o caso reclame.
:t." lle~olver as d1tvida~ qtw occOIT<'rcm entre os
empregados, on entre 1~lks c as partes, e fazer com que
~~~las s!',jam :'Clllpre lJI'rn lrata,!~JS.
!L" Ministrar ao Cun~elho as informar,Ucs que este
exi!!ir, e cotllll!Ullicar·lltl' todas :1s Ol't~an·t•ncias importante,; IJIW SI' dt•l't'llt llti' tlous K;t::IJ.·It'l'llllt'lllos, t~s
JICCi:dmt•nl.t~ a.; !'alias dt· tli11lwiro t!ll" .~c· dt•<colll'ÍI'etll 110
correr tlo :;cn il'o dt~ rac\;: dia.
;;_o Cumprir e Liur rumprir :1s Llc•lillt'l':!(ii,•;; do mesmo
Cuusdlto, IJUt~ lllt: !'t.l't~dl I'OilllllllliÍt:ada.s ]'elo Sl't'l'elariu,
e as dl'l.t:rtllina,·õ:•s 1!0 Uirt•cltJr t],, St'lll:lll:t.
ti." Conferir~liarialllt'ltlt• a C1ixa do '1'\li·sourcirocom
as t:nlrada:; e s:iltitlas, l:llllu tia Caixa E,·ouolllit·a curno
tio ~lonlc dt: Soccorru.
7 ." í)rg·alliz:tr st~lllt:stralrnnnl.t>, para ser submcltiuo
ao Conselho, o orçamt.'ltlo th ..; d.• ..;twz·ts 1l:ls Hcparlit;ue:.:,
c autonzar opa~:tllll'!lto da.-: I[ILG lii.L't·em sido lixa,las
pelo nw~mo Conselho.
í\. 0 Pa~-;·11' o:t U!:illliar pas ...;ar as t:nlúlões que furem
rt:rt !lct·itla,;, q ua ndu n.io ltOil r1~r ,Jll r ida, caso Pll1 que
caber:·, a decisão ao Conscl!~r; ou ao Diret:tor tle scm:l!l:t.
~1."

t;ll'll'llar tkhaixo tlt• t'hav;· os exrrnplirr:s tlr ea-

dnnr:tas, li\ ros ck talii •s t' uul ros itlllll'I'S'os, c furtre('t'l-th ;\ llll.'ditb IJIIC 11 H~l'\ ÍI'O 1~\Í.~ll'.
'
10. ~ulicitar tlu Con,,•Jho :t li\.:H;ão til' 1lia para os

tio .'.lonte tk Stii'I'IIITII, toda,; a~ \t'Zi'.~ qllr'
,tliiir·i,•nlr• lli!IIH'l'tl d:• 1'''::\tlll"l'' r•m :tlr:t:t.tl.

lt•ik>t::;
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U. Frcsiüir aos lcilõe:;, exigindo que o Prrilo lhe
fLJrnrGa nma rcbção do::; pr~nhores rrne tiverem de ser
Ycnílit!o:;, rom :~s anliaç.ili'S abaixo das quaes não convenha '~crifical-os n:~ venrla.
1~. Tornai' nota dos preço<; por que forem arrematados o~ pPnhore~, para conferil-os ao depois com os
prcç•)s dPchrados pelo leiloeiro.
1:t Organizar men,almente, por si ou pelo cmprcgJdo rrnc t!Psi,gnar, a follia elo~ vencimentos <lo pessoal
d:~s Hepartições.
14. Nomear tfentrc fls rrnpregadós o que deva enca n·ega r-se de guarda r em boa ordem os Archi vos dos
tlous E:.;t.·J!}C)et;imentos.
i~i. Exewtar os trabalhos tlc escripta rruc forem mais
urgcntr~s, quando o pe:;so:ll 11ão haste para que a escriptur;H;5o ande sempre em dia.
Art. (5!). Compete Lambem ao Gerente:
L" Dirigir c liscalisar o seniço a carg·o tlas Agencias.
2. Tomar ou manrlar ton~ar as cont:1s das mesmas
Agenci~H, submettentlo o resultado ;)O conhc::imento do
Conselho Fiscal, para este man1lar expedir quitação aos
Cltefes, ou pro vJdencia r como fr'lr eon venicn te.
Art. 70. O Guarda-livro>, IJUC dercrá gpr versatlo em
cscripluração merc:mtil, é principalmente nncarrcgaclo
dos t.ralmlhos de cscript~, tanto da Caixa Economica,
como do l\lonte de Soccorro: r incumbe-lhe:
L" Repartir esses trab:1lhos com os outrM empre- ·
gados (:ornpetcntes, segundo a aptidão ele cada um.
2." Entregar diariamente ao Gerente, para seu conhecimento e para ser presente ao Director de semana, n nota do estado da C·lix.a Economica e do l\lontc
de Soccorro no dia anterior.
3." Fazer no principio de cacl?. mez duas rclaç,õcs dos
salllos de penhores não reclamado~: uma, dos saldos qne
tiverem prescripto no mez anterior, e a outn, dos
saldos rpw poderão prescrever dur;lnte o mez corrPntr'.
A primeira scra levada á presença do Conselho na sua
primeira reunião: a segunda serú publicada, por orrlrm
do G~rentc, nas Gaze:as, para conhecimento dos intt~
ressaclos.
4." Organizar em uuplicala os balancetes mrnsaes (bs
opençucs do I\Ionte ele Soccorro, e os scrnestraes da
C·1ixa E~nomica e Agencias, para serem presentes ;tO
Conselho, cujo Presidcn te, depois d~ rubrica l-os, enviar(! uma das vias no l\!inisterio da Fa7.cnLl:~, por intrrmcrlio tia Ti1es0nraria. r Llt·ú :~rrhh·ar a o:J!ra.
0
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:;.o Organiz~r os l1al:mço,:; ;~nnn:Jr~. lanlo da C:litd
Rconomica c Ág-Pncias corno do J\lontc de Socc:ono,
comparantlo o scnresnltatlo com os dos annos nntcriores,.
}):.Jra terem o mesmo dPstino.
Art. 71. O Gunnla-livros snh~l.itnir;í o Grrcntc em
seus impedimentos, e srr~t suiJstituitlo pelo Escriplu"'
rario.
Art. 72. O Thcsoureiro não plidc rnlrar no exercicio de seu emprep:o sem prc3lar tianr,a ú aprnimenta
do Conselho Fiscal. S;lo seus principacs tlcvrrcs:
·1. o Arrecatbr todas :15 quantias que r•ntrarcm em
deposito para a Caixa Economiea; as qnc formarem a
reserva do Monte de Soe co no ; as q nc resnlt:1 rem do resgate de penhores ou rlc ~n11 venda !'m lril:io ~c bem
:tssim qnacS!JlH't' outros dinheiros r1ue llte formn contia-·
dos.
2. • Ter rm l1oa onlcm c segnrançn, em cofre ou casa
fo-rte, os objectos dados em penhor, c rcsti I ui!-os a seus
tlonos, lo!-!·o qnn sejam rcsg:Jtado~.
3." Pagar as rdiratlas da Gai\a Economira, os em~
prcstimos feitos pelo lllontc de 5occorro, a~sim como os
vencimentos dos empregados e dcspezas do cxpcdicnta
'lliC forem autorizadas.
Art. 73. O Thnsoureiro tlcYrd nomear, com approV:Jção do Conselho F isca I, pcs~oa idonca, remunerada
ú sua custa, que o substitua rm W:JS faltas ou impedimentos. O mesmo Tltc~onrci ro scr;í rcsponsa vel pelo!!
artos de seu prl'posto, de quem poderú exigir as garantias que entender conven it·n tes.
Art. 71. O Perito anliatlor ó crnprPgailo especial do
l\lontc de Soccorro, c não podcrú assumir o cxcrcicio do
seu cargo sem prestar :1 fiança que fõr fixada pelo Conselho. Além tio inviolavel scgretlo qun lhe cumprt~
guardar sobre as operações do lllon te de Soccorro, são
seus principaes deveres:
L o Ouvir promptamcn te :~s pes~oas que se apresentarem para solicitar cmprcstimos.
2. o Avaliar os objcctos que cllas pretenderem empenhar, e declarar-lhes a maior quantia tpiC, ;, vista tla
ava linção, lhes púde ser emprestada.
3. o Dar parte ao Gerente c ao Thcsourciro, para que
!>C resolva sobre a ultimacão do eontracto nos termos
tlo presente Regulamcntó, lavrando-se o competente
•
acto ou t'!rmo.
Art. 75. O Perito é responsavcl pelos prejuizos que·
causat· ao ~lonte tle Soccol'!'o, c deverá ter, com appro-v:lf;:ln do f.onsPiho Fh·al, pPssoa ele ~\la r~colha rprP o
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sulJstitua em suas faltas 011 impedimentos, c por eujo~
~c tos ~t'l';t ta miJem r c~ poma vc!.
O subsl itu to serú pngo á sua custa.
Art. 70. O E:;cripturnrio de~ernpcnhar:i o" traktliJOs
tlc cseriptn qut lhe t'oi'cm tlistriiJuitlo~ pelo Gerente ou
Guartla -I i vro~.
Art. 77. Ao Porteiro e Continuo incumlH~:
1. • Tt•t· soh sua guartln e re~ponsahilidade as chaves
do etlilido, cuidat· do <JSseio deste c tia con~enação dos
moveis e mais oiJjt>clos uelle existente".
2. • Abrir o editkio uma hora ante.;; da marrada para
comec:ar o expediente, c fechai-o llUCJ!lUO este lermili<J r·.

a.• Prov~r as me~as da Heparlição tlos olJjertos precisos para o cxpedicul1'.
h. • F1•clw r a c:orrespondc•nc ia ~~ da r-llw d1'~l ino.
~i. o lh•,empcnhat· todo o serviço interno e externo,
que lhe fur dderHlinado pelo Gerente.
CAl'ITl'lJ) 1\'.
DA ESCHlPTUHAç."\.0 D.\ C.\lU EGO:\"OmC.\ E DO ~lO:iTE
DE SOCCOl\llU.

Art. 78. A esc ri ptur·ação da Caixa Economica n do
Monte de Soccorro será fei La pelos mesmos empregatlos,
mas em liHos tlistint.:tos c proprios de c~.ttla uma das
ltcpartiçõcs.
Art. 79. A C.aix:a Economic1 terá os scg,Jintes livros:
1. o Livro de entrar.las de deposilos, que deverá mencionar a data, os numeros tlas cadernetas c a imporlaucia
das entradas durante o dia. (Modelo n." 7.)
2. o Livro de sahidas de deposilos, no qual deverá
lançar-se a data, os nurneros das cademctas c a importancia das reliradas tlurante o dia. ( Motlelo n.o S. l
Estes dous livros potlcrão, se convier, ser reduzido~ a
um unico, que sirva ao mesmo tempo para escripturação
das entradas e das retiradas.
3. o Livro-caixa, que será escriptur:1tlo diariamente,
mostrando a importanci1 recebida c a dcspenditla, c
mencionando em resumo a receita c a applicação ou
destino tios fundos. ( l\lodelo n. o !J. )
4. 8 Livro de contas correntes com os depositante~,
íJUC rucncíon"rá ~ d~l~ do lleposílo, o ntuw:ro Lla c~der-

lll'la, o nome, cslat!o, !d:ltlt-, p!·o[k;ãu, !l:ll·uralitlade n
n~sitlencia Llo dcpo~ilalllt', 11 ·kbito e t:ll'il!tu, os jtnu~
V1~11cidus e os ~a!Lius l!e cada t'tl!lta uu dq1osi taatc. I, Illodl'!n 11. o 10. )
llaverú um ou ma i:• lin·o,; dt· l'ttnla:; c1 !Tl'tllrs l''[ll'ciaes para as Agencia~.
;;.o LiYro dt~ lalt"il's de :"·r1i:t:t p:1ra :;s l't~:nessas que se
liwrem ú Tlw.;ouraria de F;rz,•ttda. , :: 1. .tddtl 11. o 1-. )
li." Livro tlt• talüt•s Ut~ gtti:1~ para as l't'l iratl:is da
Tlll'souraria de F:lZt'iJda rCtjtti:.ilatlt:; pelu Tltc,:outl'iro.
( l\IcLII'!o n. o ri. )
, .
_
7. Livro dt\ tnlõcs dn co!l:tcctllll~nlos t:a.s IJUaHllaS
rkpositatlas. ( .l':Iodt·lo 11." '2. 1
.
.
tl." Li no de t:tlõt•s tk ci:Ullt·nmt·ntos dos llepostlos
J1:1gos. ( :Motlclo n. o :1. )
_
D.o ltc,ústro das radntll:!:Js rt'tttd I iuas a c:llla ,\gene ta.
Art. 80. AIL'Ill dcslt~s li\ rue; [JUdl'!ll l!Her outro:; IJUC
a pratica acunsdlle.
Art. 81. Para a t)scriplur:tt::~o do Monte de Soceorro
lta verú us seguiu Les ll H o:; :
1." lliariu.
::!." C:ti\a. ( :\loilclo 11." i!.
::." Hazao.
(!,," Livro de entradas ~~ ~:tliid:Js. I ~lot!L-Io H." L:!.
:i." Livro de t;dõe ..; de CIJ!Jitccin:L'!llus uu C~!Ull~l:is.
(1\Iotldo 11."fi.)
ti." Li\ rode registro li<; pr·nl:orc~, Illt'Ilcionanlio o.
data, avaliação, uumcro Llc t:ada [JI'II!wr, a intportancia
c prazo do !'lllpres!into, a la\a c a importancia do jt1ro,
o tolalrla divida e o rcsulladu JiHal da OliJ'l'at;âu. (_ l\lu··
delo n." 1:3. )
':'."Livro de registro dos penhores ventlirlos emlcilJo,
contendo a data c o numero de cada cautda, o produeto da Ycntla, iwportancia do cwprestimo e scusjnros,
saldo a favor uo devedor e a liiJUirlaçao linal. \ ~·.luddo
n. 0 l'L)
8. o Li no de registro r!os sa!Llus dos penhores prcs~
criptas. (Modelo n. o 15. )
9." Livro de registro tios saldos d(• penlton's, rl1~ que
trata o art.!). o do Denoto n." ~ü!J::l rk H de Non~miJro
de i8ü0. (Modelo n." lü.)
Art. 82. Além destes, potler~l o l\lontc de Sorcorro
ter outros livros que julgue necessarios.
Art. 83. Todos os livros da Caixa Economica c do
Monte ele Soccorro, especificados nos artigos an teced~nlcs, serão abertos, rubricados c encerrados pelc:J.
'1Wm1Jros llo Conselho, rrue o Presidente designar
0
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Art. ~'L Emqn~nlo :'1' IJ:io ITc~n·m C 1ixa;; Fili:ii'S,
as l\Ies:1s de lli'JJd<Js I' CidlecltJJ'ia,, SJlti:J:Ias ll<h lltlllliripius de fúra da C:1pilal, poJ,~rão ,;enir dt~ ,\ucwias d:1
C:tixa Et·onontir~ e-;t:iiJL'Ii'eiJa em c:ttla Pt"uvinria, !'ara
relt'IJel"elll as quanti:1s iflll~ 'IIIÍZ~'i'l'ill tlepositar as !II'Ssoas rcsitlt•IJtes uus dislrido ..; de sua jrtric.tlil't)o, !lu';
Lt~rmos do ,,n•scn!e Hcg-ul:llliCJJto.
Art. ~n. O Governo, sobre pro fi''~ta tio Come! li o Fiscal
r infonJJat:ão da Thesouraria de Fazl·nda, tb;iguarú ai;
Esl:uJ;e.;; de a1Tccada1:J:o fjllC devam servir de ,\~·,·nri:.;s.
Art. 8(). O Adrninisti':Jtlor da }I ·sa dt< ~~~·n:las ou o
Colll'clor sed o Clwfe, e o E<crivJ:o serú o E<cripturario
da Agem ia.
Art. 87. Os deposilantt•s rec!'b:·rão da A~cncia a
cadl'rlll'la de que trata o art. 'L", a qr1al Sl~tá assig·u:,da
}JC!o Cltde da Agl'uci:! ; c ao lado da as.sigtt:tl ura th~stt;
as:;ig-na r:lo tamhcm :IIJ tw ll1:s ou ,.:eu~ rcpt·cscn tan [l•s, ou,
:;e u:io suulwrcm escrewr, !'ar-se-lia dccl:trat):o dc,.:la
eircumstaucia. ( :Uodl'lu 11." 17. )
Art. tl8. As cadel'lli:l:ts, que St'L!o fnrrwriilas pl'la
Cai\a Ewnornica j:1 llUlllCradas, di'YI:r:lo ser rulJricad·ts
pelos LJirecton:,.:, segundo a dcc:ignaç:lo do Pn·siucale.
IIa~crá uma lllllllCra('io p:tra catl:t ,\~·em· ia.
Art. SD. Para clfl'ctuar-se na A<.!;t·JH.:ia o Jcposilo 011
rctiraua d1; qualquer quantia, deYer:"t extrai! ir-se eonlit;cimentos de li nos Ju laiiks ( motJclos 11. '" lH ,; lD ),
seguiJlllo-se o proccs.so eslalwlt·l·ido nos arts. 8. !J. ",
iO, I~ c 13, e ub.;t•rvanJo o Cltde e o E:ocriplurario
arruillo que nos mesmos artigo' se jll't•srrnt• rnra o Tlll• ..
sourciro c o Gu:lrda-!i\Tus da C:1ixa Econu111ÍL'a.
Art. UO. D depositante poderá retirar tod t ou parln
da quantia depositatla e ~eus juros, prevenindo ao Clicf,:
da Agencia com anlt'I'C:Ienri:J, ao llle!los de l:i dia<,
se a i mportanr:ia C\CL'uer ti!~ :iO;)OOO
O Cheft• poder:1 remittit' <HIUellc JH'azo, quando nJ:o
houver nisto inconveniente.
Art. 01. A Agt•ncia, nos casos dPentrcC!:aon reliraua
de deposito~, observará o r1ue se acha disposto 110:> ar~~ ..
0
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Art. !)2. A Agcnciacomeç;Jráa contar o~ juros :lesdtl
o dia seguinte ao do recebimento tlo tlcpo~ito, e deixará
de os abonar, no ca~o de retirada total, de,de a vcstH·ra
do dia que para clla i'ôr fixado; capitalizando-os !lo fim
uc cada i'Cmestre tlo anno civil.
Art. U3. As lJIIantias que a A,~·cncia rnct•ber do~ dnposilantcs serão recolllitlas no dta st•guintL~ ao cofre da
respectiva Estar;ão 1lc arrecada\ão, se não forem empregadas em pagamento de retiradas.
Art. !!L Para recolher-se ao rofrr• da l'eipL~ctira E..;tação de arrccadar;ão a importancia dos depositos Pli"I~C
tuados na .\gcncia, o Escripturario desta L'x.lrallirá de
livro de tnlõcs uma .a:uia conforme o modelo n." 20.
Na Agcneia será cscripturatla no livro-caixa a quantia
entregue á .!\lesa de Hendas ou Collectoria.
Na Estação de arrecadação scr~t cscripluJ·ada no li \To
de receita c dcspeza, sob o titulo tle- Deposito-, a
quantia recebitla da Agencia d<J Caixa Eeonomica.
Art. U:.i. AEstaçãodearrecad<~çãoextrahiráde livro
tlc talões conlll'cimouto em fórma da Quantia rect'hida,
o qual senirú de documento para a Agenda; fazeiH!u
esta as notas Llc que trata o art. 20.
Art. !)li. Se a impot·tauci<J tias entradas em qualiJUCt'
dia não fór ~mllicieul e par a ut:curr!'r ;'ts reli radas, a Estação de anecadaç,io supprirc"t a lJLtaltlia lJUC fôr uccc:;saria para preencher a d ilkn•u\a.
Para ell"cctuar-se o suppriml'nlo, a Agrneia rxlrahirá
de livro de talões uma g-ttia conforme o modulo n." 21, na
IJUa! será passado o recibo como documento do Ex.aetor.
A Estação de arr1•cadação est:riptnrará no livro de re- •
ccila e despeza, e a Agencia no li·Ho-caixa, a importaneia do supprimento.
Art. !J7. Se na Esta1·ão 11c arrecada1·ão não houvct·
fundos pcrlcnccntcs aos.dcpo~itus da Caixa Ecouomica,
eJTectuar-se-ha a retirada logo que seja possível.
Art. !)8. Se houver avi~o pn\vio 11ara rctir:ula de
alguma quantia, quando esl1~ja para linl.lar omez,fjttartel
ou semestre, cuja renda tenha 1le ser recolhida ao5 cofres
da Thesouraria, o Admiuistndor ou Collector reservará
a imporlancia necessaria para em tempo supprir á
Agencia, a lim de poder esta eliectuar a entrega.
Neste caso deverá a Estação tlc arrcca:lação, no respectivo balancete, discriminar do saldo que ficar em
seus cofres a importancia destinada áquellc fim.
Art. !)!). O depositante qutl pcnlcr a caderneta de·
verá logo participai-o á Agencia e annuneiar a perua. naGazela Ll.c maior circula~.:ão,
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A Ag-encia tomar:i nota do aviso na conta corrrntr~
11ara que cessem toclas as operações de cntra1la c sahida
trn relação ú essa conta. Se passados 30 ti ias, não
:tpparcccr o 1locnmcnto, nem houver suspeita contra a
realidade ua perda, a Ag-uncia darú parte do occorritlo
ao Conselho F isca I da Caixa Econom ica pelo in terrnedio
do Gerente, afim 1le que o mesmo Conselho autorize a
t•xpediçfio de outra caderneta, cobrando a mesma Agcn•
f' ia 2.-)000 de cmolum,~ntos.
Art. 100. É' expressamente prohibido ao depo3itantc
fazer emcn1las ou quaesquer alterações no texto da ca•
dcrueta; c quando alguma se apresente em fórma que
motive suspeita de fraude, scrú esta circmmtancia not;ula na conta corrente, snspendemlo-se todas as 011('•
ra,·ões relativas á llii'Sill't cadcrncta. A A~encia dar[t
Joio parte miuueiosa de tudo ao Cons1•llw Fiscal, pelo
intermetlio do Gerente; devendo o rlepo"itante justi li ca r-se no prazo de :JO dias perante o me~ mo Conselho 1
que po1kr:'t proro.u:ar aquclle prazo f'lll attenção ú~ distancias, llifliculdadcs de communir·ação e quacsrpter outras circumstancias espcciaes do caso.
Art. fOL Se o dcposilantn não se justificar no prazo
man~ado, o Conselho Fiscallllandar:'t encerrar a respectiva conta, sem aiJOno algum dr• jrtro, rcsolvell!!o soLre
o drstino que deva dar ú caderneta.
Art. 102. Para a escripturaçfio da Agenci:t, r1ue será
inteiramente distincla da concernente :·t Estaç~1o tle
nnccadaçJo, havei'i o;; seguinll's livros:
Li no de contas COITI~Htes. ( l\Iodclo 11. • 10.)
Livro-caixa. ( l\Iodelo n." 2~.)
Livro tlfl talões, para as IJUantias lflle se depositarem.
(Modelo n."18.)
Livro de talões, para as rtnanlias r1uc se retirarem.
( 1\Iodelo 11. 1U.)
Livro rle talões, para as remessas que se fizerem á
l\Icsa de Rendas ou Collcctoria. ( l\Iodl'lo n." 20.)
Livro rle talões, para as quan Lins fornecidas pda Esta~ão de arref'adar;ão. ( Moddo n." 21.)
Art. 1o:J. Estes livros, rpw serão fornecidos :'t Ag-encia pela Caixa Econornica, devrrào ~er ahertos, rubricados c encerrados pelos memhros do Conselho Fi~al,
que forem dcsign:1dos pelo sw Presidl•ute.
Art. W'L A:; Agencias remetterão á C:1ix1 Economica da Capital, no principio de cada mez, um La lancete da receita e despeza do anterior, acompanhado de
duas relações nominae~: uma dos depositantes que
hourr.rrm rnlrrrrne, n a outra rins qlln hnurrrrm re0
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tira:lo drpo3ilos, no 1lr>curso r.lo mrz :1 que sr rl'frrir o
b:dan.:etP, com <lesi.Q"nar.:ão das datas, quantbs, capital
c jn1·os disl'!·iminadanlcnlr', e do numero da cadcrnrta
COI'l'CSpOlHlf'lltr• :1 Cada Ulll.
Art. HJ5. O E·~;~ctor, qnando PnlrPg-:Jr na Thcsour;~ria di' F;~zpnda o saldo l't'"P''<'liro, dcvPr:í ;~prescntar
uma guia f!eclarando q11:ll :1 impori:Jnria do mesmo
s<1ltlo qur perlenr~e :10s dqJOsilo.' da G1ixa Economit:a, a
liétl di• ser essa gni;~ enYi:1da ú mn.;m:l C·IÍ\a por aqud\;~
.Hr•parti~:~o, rlt~poi.' rle arerh:1r IH•ll:t a data() o nu11wro
da partida dn n•cci ta.
Art. 10'i. N;~ mP,ma o~r·1siiio apl'f':wnlarú t;~mhcm
o Exac:lor uma dnn1onstr:w~o d:ts entradas c sailidas
diari:1s tln rl<:pl!silos d:t Cai,:·, E,·n"n•nira, q11e se Lr11ham
rt•alizado na Esl::•.:ão de :I!TtT:Id:u;ã·l dura11Le o JH'l'iodo
:t que eorrt•srwnder o rdt·rido s{t!do.
Art. 1.07. ()~ cnnilccillll'llfO" r•xlrahidos de livros de
t;~\õrs, rcla Li vos :'ts oppr;1çõ••s il•J rei'!' i la c rlr~spi'Z:J tla
A(\'cnci:~, ser:1o cntrl'gncs pel•l CI!Prc na Caixa E('(momi!':l, na mr'sma occ:J·;i:to Clll qur• fii:Pr 1'11 trc~ra na Thf'souraria du Fazr·nd:1 do~ s:tltlr1.; d:1 :Ilesa de !lendas on
Cnllr·rtoria.
Art. UH. No princ.:pirl d!' rad:t :lllno as A!.;rnci;~s rrJil()lftTân :'i Cai\a E~~onomi•·.tda CJpilal os linos-c:~ixa~,
taliies c c:Hlernetas findas, corrt''JIOilllenlrs :~o anno :~n
I.Prior, :1 lim rlt' procr~dt~I'-SI~ na iift•sma Gai'\a :10 1~xamn
e lirplillar:ão da re.~pons:d)ilida:!e dos rt•spcel ivosGitdes.
Art. HJ\J. 011ando o C->t:11lo da ~ixa Econonlica c do
1\Iontc de So:::corro o p.•rmttltl', u Címscllin Ftscalmar-e
cará um nncimcnto aos f:il ·f:•s e Escriptnrario ..; das
Agr•ncias, em remunera1)11 c JII'oporcionalmcnlc aos
scniços qne preslarcnl.
An. HO. Pela illlport:mcia tl0s rlcpo:;itos rccolliidos
ús Estações de anec~dação nt·nlttinla porcentau:em ser[t
abonada :10;; scns elllprl'g:tdo'; mas l'stc seniço srr:'1
digno de cow;idt~ra•.:ão c. ;pcl'ial, e o Tilf'snnro Nacional
rontempl;~rá l~mhl'lll o accre~l'imo rle traha!ilo c responsabilidade resullanlc da~ prrsentcs disposições,
quando lixar os vencimentos lcg·ac:; dos ditos funccionarios.
'
Art. HL Ao Chefe da A<:cnci;~ incumbe:
i. o Dirigir o serviço, cni.pre~ando tod:t :t rlilig-encia
para qu() os tll'positantcs sejam promplamentc dcspachadoo;;.
2. o Ministr:tr á Gaix;~ Economica as inform;~çõcs que
ella exigir, c communic:tr-lhe todas :ts occurrencias
rnjo conhrrimrnto lhe interco;;oa:·.

::. '' :-;olicifar do (;1'1'1'1111' o.~ l':wl:ll'l'l~inll'llllls dt•. rJllP
rni'()<:Cr para o hom dt~sentpenlw do ;.;t•ni•:o a l'~rgo da
Ag-rneia.
1-." Cumprir as dclihcrnçurs do Con~t>llio Fist·al, que
lhe forrm lransmiltidas pelo GL•rcnle ,. as dt'lermina(t"'ies
llestt·.
~i." Conferir dbriamentc ns somm:~s t'lll ··aixa cmn
ns Pnlr:tdas c sahidas.
ti." l\landar pa.,5ar Jll'lo E.~rripturario asccrtidik;; quP
forem J't•qtwridas, quando não houver incnti\'Pllit•nlt';
aguardando no caso contrario a dt·c.is~o do Gcn•nle, a
!JIIt'l11 consultará.
7. o Arrccatlar, c ter sob su:~. guarda n rrspons1-·
hilidadc, totlas ao; quantias fJliC cntrarpm rm deposito
para a A~encia, c recolltP!-as impreterirnlrncnlt• 110 dia
seguinte ;tos cofres da l\lesa dr Remias ou Collr•ctoria, >c
não forem applicadas ao pag-amento de retiradas.
8. o Pag-ar as retiradas dos drpositns, ~~ quaesqnt•t•
outras despt•zas llliC st•jam autorizadas pPio Cnnsellw
Fiscal.
n.• Fazer organizar r :1ssigrwr· com o E~criplurario o
L:tlanc~t>IC mnnsal, i' as n·lar;ücs de quf' trata o art. !Oi.
10. Cumprir e faz1•r :;umprir as demais disposiçiies
do pn~sentc Beg-tllamcnlo na parte que lhe colllpcte.
Art. 112. Ao Es:;ripturario Lia Agcw~ia incnmhc:
I." Organizar os halanccles mensacs e as relarões tlc
quctrataoar·t.lOL
·
2." Escriplurar os livros da Agf'nc~ia, r fazrr loclo o
mais trabalho de escripta pertent~f'nte á me-;ma Ao;t•nc·ia.
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Art. 11::. A Caixa J~conomica c o :\l•)nlc· clP ~nr·corr·o
gozam da garantia do Gorcl'!lo, s~o i,entus do impoc;l"
do sello e têm a faculdade ele ;u;cil.ar rloaçli••s I' IP.~ados.
,\rt. ll'l. Erwruanlo a Caixa Econoutira niio tiver
renda para OITOITer ;Js dcsprza.~ rln seu t'!J.'tf'io, serão
t'SI.~s pa,!t;t~ por t'llllfa dos fundo~ 11l1 !urros do !llonte d1•
SncrntTo.
Art. .J l.'i. 1\'"n' pl'imt~irns lf'lllfio', n t~llllfll:tlllo o
ji.JJ'O da.' 'fll:tllfias f'lil!>l'f''l:td:lnf,r•· ,,;·nf,,>J 11.-., li,r
!•)II:Tf'

11.

,.

''

:;'l-li

snlfieiente para fazer l':lCt' a to,l:ls as dt'SJWZ ,,; ,!., \!on!ü
ue Soccorro, o dc{tu't ser:·l suppriLlo pelos funLlus ,:e,tc E~
tabt'lcciml'nto.
Art. 'i lti. Quando o Con~clilo Fisc:ll julg:~r comenicnte aceitai· como penhor, a!L-m dos cHcitos ue metac~
prcci osos c hri lilantes, outros n !ores, propor:i ao Governo est.a ampliação ao P.egulamcnto, indicando logo
as HQVas c:;pccics de penhor qne se po:<sam admittir,
e as mcdiLbs que convenha atloptar no intuito de bcnrficinr os que carecerem de pequeno,; cmprt•:;limos, cvitanuo prejuízos ao EstaiJd<~rimcnln.
Art. U7. Cobrar-sc-ha ':200 rt'>is tlt~ cuia ca:lernela da
Caixa Economica que fôr arclliY:ula, L'lll consr•qHencia
tio cnccn~mcnto da cont:~. corrcspondclltc; e Lcm assim
emolumentos pelas certidões, os quacs ser.'io rcgulauos
pela tabella adaptada para as Ht•partir:üL'S publica.~, cujas
taxas não deverão ser excedidas, m~1s poderão ser I·etluzidas pelo Conselho Fiscal, se o julp;·ai· t'onvenienle.
Art. U8. Para facilitar os depositas, poderá o Conselho Fiscal determinar que a C:lixa Eronomit·a funedone ú tarde ou nos domingos c dias santos, desi.cmando
os empregados tltie devam comparecer p:~ra esse lim.
Art. 11!1. Na Provinda do Uio de J:Jnciro, as AQcncias, que rorcm crcaua,:, SCI'JO Lll'pt~IHicneiJ~ lia Cai \a
Economic:t da Côrtc; competindo ;'t Dirct:loria Ueral de
Contabilidade do Thesouro l\'arion:tl as func~õcs que por
este Regulamento são commcttidas ás Thcsourarias uc
Fazenda.
Art. t.20. Os conhecimentos que se' inutilisarcm ;Jepois ue cxtrahidos, sc1·iio coll:ulos ao respectivo tal.'io;
declarando-se o motivo por t{Uc dL~ixaram de proLiuzir
efl'ei tu.
C,\I'ITULU \ il

})[SPtl:-:.lt:ÜE:-:.

! l\ \>~ ll\1HI \:-:.

Art. l:i!t.. O i\lunlc 1\e Soccorro n;io podl·r:, comrr:ir
suas operações cHHfUanto não linr pelo menos" o
capital de 25:000~000.
Art. 122. Para occorrcr ús dcspczas ncccssarias com
n crcação c installação da Caixa Economica c do 1\lonte
dt· Sol'COlTit, t• )>:11':t !'t•l'lll:lt':i''

,J,

l'tll!'"' l':l]'it~] ,_l,»:ft•. u

LXLLflll\ll,

::'17

.. ,na quol.t ou toda a imporLtl!l'ia da t:t\:t 1L• 1 °/., dn impo:.lo sohrr, :ts loterias, nos
ll'l'ttto~ dn art. !l." H." r1:ida Lei n." 1111 de 27 de SctcmJ,rn d,~ t:--:m .
.\ri. 12:1. Para os mesmos fins potlcrú ainda o Go'>~TIIn, Jll'l'rqlendo autoriz;11:ão do Poder Legislativo,
Ltzn •·mprc,;timos por con la da importancia do:;; dcposi1o., da C 1i\ a Econolll ica tia C·jrte, c:js trn tes no Thcsouro

t :111 l'l'ltil J!"·l,'l':·t ronc,~dcr

\:ii'lUJJ;JI.

Art. 1':2'1. :in pri;nciro anno da inst:t\bção da C:tixa
Fr·.nnrm ica . ou f'tll'F'·1 11 to o ~l0n te dn Sorrorro não
i,..,,.,. lllnrl"'· o (;ov,•rno, se o jnlg-ar conveniente, podn:'t mand.tr dedttzit· dn juro li\ado para as quantias
deposita1Lis na mesma Ctixa uma fJliOla, nunca excedente de 1''/.,, para ser :1pplicaLla ús dcspczas de custeio
mais urgentes c indispcus:1vcis.
Art. 12li. O juro dos deposito~ 1\a C1ixa Economica
'-tr:'t de :i "In annualmente, salva dderminação competente em contrario, em conf(Jrmid11lo rlo :trt. :3."
Art. I2ü. O Conselho Fisral propor:'1 :10 Governo ns
:llter:lçiles qnc rcconhl'crt· nL•eessari:ts a este 1\egulamenlo, :'t vista das circumslancias loraes c segundo a
nperit~nria o f1ir indir,attdo.
l{io rl1~ .lill''iro. I~ •l1• Ahril d1• 18/1.- Visconr!t• do
!lin Fl,l/l''il.

PÁGINA ORIGINAL EMA BRANCO

a 'file :'ie relel'C o l'eg·ula.meulo Jlam ;ls
t:ai\a~ Ecouomieas e Monl'\" dt• Soi'I'OITo
1/;, s l'm vinl'i;i s.

JIIODELO N. I.

N. :1 __
CAIXA ECONOMICA
D.\

CAPITAL DA PROVINCIA. DA BAHIA
GARANTIDA

PELO GOVERNO IMPERIAL.

PÁGINA ORIGINAL EMA BRANCO

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

At:'I'O~

IH• l'lllll:!;

A Caixa Economica rerehr rir r~rla inrliYiduo desde 1,~000 ou
nmltiplos desta f!nantia até :;o;;ooo por semana. a juro~ rir ti~;. ao
unno, contados do dia seguinte ao em flUe tiver lugar o deposito.
Logo f!UC as quantias drpo~itarlas r, scns juros pcrfizrrrm :t
sonuna de ~:000 1~000, só esta ultima importancia continuará :t
vencer juro; consrrvando-sc o resto rm rlrposi!o, srm premio,
ernquanto o depositante o não reclamar.
O depositante pórle rrlirar em qualqurr tempo totla a quantia
rll'positada e seus juros ou ~úrnrnte parte, prevenindo á Caixa,
com anteccdencia de 8 dias pelo mrTw~. quando exrrtlPr de IOo,';ooo
a importancia qne qulzer retirar.
No fim de cada sernrstre do anno civil s:io r>apilalizarlos o~
juros vencidos.
O depositanta que perder a rrspct:ti\·a caderneta deverá parlidpal-o immediatamente á C:tixa, annunciando a pl'rrla pela
Gazeta de maior circula~ão. P:-q;ará ~nnoo pela novn. r~tlrrnet~
que se lhe expedir.
E' expressam~nte prohihido ao depositante far.rr eme111las nu
qu:wsquer altrra~ues no texto d:t radrrnP-Ia.
O Dt>poMitant ....

RXF.CUTIVO.

(Rubrica, do Director.)

N. L

L. N. L

F. t.

CAIX1\ ECONOMICA DA BAHIA.
Cre11dn sob a garantia do Go:,enw Jmpe?'ü:tl pelo Decreto 11. 0 • • • • • •
e Regulamento de. . . • . • . • . . . . . . . . . em vü·t ude das Leis n. 0 1.083
de 22 de Agosto de 1860, a.rt. 2. 0 ~~ L" e H à l6, e n. 0 !507
de 26 de Setcmln·o de !R67, art. 36 li L"
O Sr ..•.•......•••.•......•...•...•...............••....•..••

DATA.

1.874,.

quiuzc mil n'•is ...... ..

Janeiro.

(Assignatura do
Thesourei r0 ).

(Assignatura do
Guarda-livro~.)

30 Retirou dez mil réis ....•.....••.
(Assignatura do
Depositante.)

i' ARTE Jl.

4ii

(Assignatura do
Thesourriro.)

!OiJ(JOO

IIODELO N. 1.

N.

j_~

CAIXA ECONOMICA
J>_\

CAPITAL DA PROVINCIA DA BAHIA
(L\ fi A!H I!>.\

PELO GOVEHNO 11\IPERIAL.

.HODELO N. 2.

.:.,

....:.it

Caixa Economica.

CAIXA ECONOMICA.
~

Em ! de Janeiro de

~

!87~.

Dahia, 2 de Janeiro de 1874.

~
~

g

Caderneta n. • J.

Liv.• n. 0

i fls. i

Caderneta n. • i

9

11 ~r.

Antonio Maria José, 38 annos, ~

O Sr. Antonio Jlaria José, 38 anuas, casado, al(aiate, natural de Pernamb"co,

9

. osado, at(aiate, natural de Pernambuco,
•11o1mlur d rua de ........ ,.,., n. •., ••.
ll••po~ita •.••...•...•..•

Rs.

HS/íOOO

~
~

morador d rua de ...................

································

c

.
o

o

11 .o ... ..

,

;o

~

~

Deposita a quantia de ................................••......... Rs.

~

j~

~

o GUA.RDA·L!VROS,

>

~

=>
:n

~

o T!IESOURI::IRO,

~~
~

·~\

•• f

tI

f

o

o

o O f

f

f

O O t'

f

O I

0
O f

O •

0

I

O

GUARDA·L!VI\OS,

································

~·•~aJ~LU

CAIXA ECO!fOMICA.

~.

-~I

Em 30 de Janeiro de f874.

Caixa Economica.
Dah ia. 30 de Janeiro de f8i<i.

~~

ª

(;')

CaderMta n.• L

:J.

Lir.• n.• f fls. 1.

Caderneta n. • f.

~

n Sr. Antmrio Maria

g

Jo~r.

~

0

101;000

lg

GUAHDA·UVHOS.

..............................

Í~

~~
~~

__

~

~

o

=
...,

O Sr. Anto11io Maria José.

~

,.,; >.. ........... , .. , R•.

...

Retira a quantia de ............................................... R•
0

DEPOSITANTE,

!0~000

0 GUARDA-LIVROS,

(

~

N. B. No caso de retirar-&' capital e juro, deverá discriminar-se a importancia de cada um.

v.

C.""!

MC}DELO "'· 4.
~~.\1XA

ECO:-IOMICA.

}\,;,

CAIXA U:O:'iO.\HCA,

"'

~02,')000

R;;.

~

tJ(> ~/j(J()O

~~,,

,_.

na

t·:ntr•'i!~

Thcsour~nia

tlc Fnz,•rtL\

:l

....

)

..:'~~

l

(~·

'' T1Jrc·

:· . •m• d:

t:c~ix:

~:r-onr.rut\·a

d.• Hatt:a c-utrcg;J. na Thesouraria dr

>

da mc,;m;~

-:;.

··-';\'

·f•\:J.nlia

di)

,,drlo das
110

quinhenlo8 e dnns mil l'iis.

oprraçlie~

~:

r.\L:l,Í.l ,,

::r.. !:l;l:t

d•.'

q>unhrnlo.'

I' rh,l' "'" í'ft,,,

•:\!do U:l'

O[ll'filÇÔCS

r -j'

da (ai:\a Ect1nomic:t

rlia 9 rio co!'rente me:.

:.:::, ; t::lixa r o di:\ !) do ,,.,rente 111e:.
~1
~
BalJi:l lO •lc Ja•;eil'ú rle lkí4.

~

:r.
':!'

~i

Bahia, 10 de Janeiro de 187i.

-

~~·

: -:P '
:-;_.,~

I) (~ERE;'\TE,

0

THE>Ol'REIRO.

;~

l·-~-·

O GP:nr::-;n:.

0

:I

0

0

0

I

THESOCRJ:IRO.

I

0

0 0

0

0

t t

t

t f

0

f t

0

f

f

t

t9

.....

MODELO N. ...
CAIXA ECONOMICA.
Rs.

600,~000

tJ Sr. José Jfanoel Affonso vai por mim

CAIXA ECONOMICA.

-~!

l
(

,., '
,__,._.,'
~·

R~.

OOO,IJOOO

~:
.tUlorizado a receber do Sr. Thesourciro ~':

da

Thcsourari.l de Fazenda a quantia de

<eiscentos mil réis do,; fundos rlrt mesma

-ª

O Sr. José .Vanoel Affonso vai por mim autorizado a rrceber do Sr.

9'

<la Thesouraria de Fazenda a quantia de seiscentos mil réis dos

c_~'

Caixa ahi depositados, para occorrer ás c:::); mesma Caixa ahi drpositado;;. para orcorrer ás retiradas
r~' I ira<las

Thc~oureiro
fund·'~

rh

reclamada~ ['Pil'l<

~

>C

2
c
..;

:(

c

reclamadas pc!o' rcspcrth·os i (1-") . resprctivos depositantes.
.~.

J•'PO'itanlo>.

:~:

H:\hia, i\l de Ja11eiro de !Ri'1.

~~'

o T!!E'OL'RElRO.
,

.................... .

Bahia, !9 de Janeiro rlc 18ií.

:~

·~

·~:

__

í(

o THI!S01.'JIIillRI).

···························

~

-·

~IODELO

.!Hhia, i8 de Janeir·o de i874.

f'I2:J.lll

C.'t

cr.

MO:'{TI DE SOCCORRO 11.\. C.\.PITAT. IJ.\.. PROVINCIA TIA. BAIIU.

l °

mczc,,
l
~I Fi··am depositados no Monte rlc Sc1ccorro. garantido pelo Governo Imperial, o:;
.
· !Eeguintcs
ohwctos: umrt salca de prata com 480 grammas e um paliteiro do mesmo
depositados no Monte rlc Sorrorro
metal com i86
avaliados em cmcoenta e quatro
réis.

l'i. i.
6

40:~000.

~~~

N. G.

H<>.

°/0

Cautelan. 0 L

Rs.

40f1000.

9

~

g1·amnw~

mll

"o!Jjecto> abaixo llll'llCil!lado.'. nvalw- i~
Que fora111 r•:rebidos do Sr. Miguel Jacintlw lloarentura, casado, 40 annos de
em cmcoenta e quatro nutre1s e d:Hios i 4") 1 idade. nata m/ de l'éi'IU111li!1lco. ca1 pmtPiro e mo1·ador a 1'1/a de ....•...•••• •11. o •••••
.:m penhor pela quantia acima pelo Sr. \.
~ cnn.Jo prnllor d•J rrnprestirno da quantia de quarenta mil 1·éis que se l!Je fez sob
M"l'trl Jacintlto Boat•cntu ra
( c:L-, as .'Pg'Uintcs eonrl içües:
I-:')
La Pagar a dita quantia com o premio de 6 por cento annuacs. que SI'
Morador á rua .de ...... n.o...
l ~~ ~ vr:lr.f'i' durant0 o prazo de 9 1!li'Ze3, que se conta d·:~ta data a 18 de Outubro
i'iatural de J'ernrunlmco.
) '""v r/o I'OI'I'CIIfP 1111110.
Idade40 wmos.
I
:!.a S0r wndicto rm leilão o penhor, se nncLJo o tempo náo fôr resgal'rolissao carpllllciro.
~1!1 tarlo ou prorog-Jdo o prazo do emprestinw.
_ .
3.' J'rf'scn•vrr o saldo do Inrs1no p••nll~r SI' nao fur procurado durante o
Estado casado.
·prazo de rinco annos, rontarlo da data du leiiao.
C'i'i sn/1•a de pmfa com 480 gmmmas.
4.a S0 ar,nnt··cerrruc o penllorsc extravie neste Estabelecimento c não p03sa
l'n• T!lllileiro du Jll'ata com Hltl grammas.l i!!J 1 :;rr n•>lituido ao HIUiuario. será o Tliesourciro olJJ'igado a pagai-o pelo preço
~ ~ a vai iar:iío c 111ais 2t.i ~ó dt) inrlenl!!iza~:lo.
~ ~
Jlalda. !8 de Janen·o de 187'!.
.~o,

91

'' MuTl.'AHIO,

...

·············

o

Tl!ESOUREifiO,

d~

t:~

c;') i

................... (g !

Ü l\IUTUAlliO.

o THE'Ot:REIRO,

>

r.

....

c'J>
ec

c

,.
~

F.Xf-.CUTITO.

MODELO N. -,·.
I-ivro ele f'ntrnllnli doR

d~po,..ltoR-

E~.onorni«•n

•n .
<~

•n"'

..:-o

Q!-<

::.;
;:::
r.
..-.
w

~

O..:

~=
-~

~

"C

!-<

..-.Q

tsa.

J~neirn.

:.:>.-.
z;u

2

"

i

l
2
3
4

tio Coh::n

4

Cl

Q~

~~

.-....
~
Q

::.;

"l~

;::
""...,

7.0

Cl

ê~

:.:>

H>5000
w~ooo
3.~000
5~000

----33!)000

----

N. R.

F.~tc

livro prírlc

~rr rsr,riptnr~do

rm [órma dr

m~pp~.

::no

ACTOS 110 I'OOE!l

~IODEI_.O

I,i,·ro de

N.

snhidn~

do .. depositas- cfn Cnlxa
l'•·ounntl<'n.

"'...:~.

..;

....
..-.
<=l

fR7~.

Janriro. l2

~.

"''"'
~~

(.r.l~

~:;;

j'.:u

'""'
-<-<:
....

""

-<

;_,

o

21

6,~000

42

HifjOOO

i:!

"''"'

'";:':

56000

----2itj000

-----

g~

..-.
....
..-.

"'

..,

~

=~

""""
:::>--:
il""; '~

rr:

..-.
;:::

"'..,

::;,
o

MODELO N. 9.

~

~Deve.

-

Caixa.
-~

"'

qj

7:-'

"'o2

Q

.....

~

~

1/aver.

-·-·-

o
<'"'
Q;;
<o
o:: o..

.... ~
zc
~

>-1
>=<

O<
,..._
~<;3

2::0::?:

o::~>-1
,:..:llN

~

<o
"'
c!::
<"'

cn

<

5~~

0::

"''""'<

;>

Q

>-1
Q •

~

"'
~

z

=2
.... ~

...i
<
....
o
....

l.87i.

>olQ
0::

>-1
<Q
"'<
<- •
~,o:<

<=>

<o::~

o

00::

<~

c:::u

<Y.

- v
-,_,

cn:;ofJ

<~

.::;rõtl~
~o::

~

~~~

"''"'<

~;::;

~~

:;:;-;

-o

""

...;
<
....

o

....

Janeiro. 31 Pelas operaçüc;
hoje cticctuadas ...........
iOO.')OOO, 1
400})000,
4 Irlcm ...........
ü:Idem ...........
i05466 320,)iü611
3l1Idcm ...........

........
........
........
10~,')000

6õOSOOO !.00,')000
------

l.O'i66 820h4üô!J

-I

········
........
300,~JOO
........

l.OO,')OOO
40'JJ)OOO
iO,SOOO

300t')OO:J 510/)000

.........
.......

~

-ó
...,

~

l.SH.

Janeiro. 2 Pelas opera~ües
hoje ctfccfualias.•.•....... wo;;ooo
3 Idem ........... 4.00,~\100
::; Idem ........... 160,5000

~

1.05~66

l.COfjOOO
400,5000
3i05000
:I.OM66

l.O~i66

8201)466

N. 11. Na 3.' rolumna scrao lanrarios os juros relativos a contas salrlaria;; dentro do primeiro mez. as fracções infcriore.~
;;, 100 réis, os emolumentos de certidões, substitui;ao c encerramento de cad<:rnetas; devendo discriminar-se nos bal;~.nço~
a Huportaucta de cada renda.

-

ACTOS DO I'ODER

1\IODELO .N. IO.
ldade.-38 annos.

N. I.

E.-;tado.- Casado.
J'rollss;io.- Alfaiaic.

Antonio Maria José.

1\"aturalidadc.- Pernambuco.
Hcsi<.lcncia.- Hua de ...•.• n." •••

o"'

..-.
~
...,
DATA.

OPEllAI,Õ!cS,

o,...

o
o

Q

õ:i

[.il

A

Q

[.il

""

o
,...

....,
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<:::

<fo

"'
.::;o

c f;;
w::~

...,J,

~:.,;

Q

:-:;

:.o~

"'
[.il

>:)

<..:•

u

..-.

~

"'

::'1

[.il

"'
"'o
~

::;

"'o~

-

~

"'oA

"'

[.il

>O

u•
u
<
.::;

"'

!874.

Janeiro •.. 2 Entrrgnu ....

u

)I

ldl'lll ........

......
······

t:i,~OOO J:i,~IIOO

!l

!11.~01111 ::!ii.~ll(l(l

;j

t),~ouo (u;~ooo H
:10,')000 ...... 211,~1100 !!
20~0110 io;,r•oo \l6
1
1\Ia~o ...... iO Idem., ......
Hi,)l!OU 1)000 51
Hj Idr~rtl. .....•.

)I

30 Hetirou .....
"
3 Entregou ....
FCYPI'Ciro.

Junho .... 30 Juros ........

......

--

10,)000

15ti

))

"

JJ

•

•

I
'

))

......

Frarçürs rlesprPz~das ..
Entrarias das ······
mes111as para o cofrt' .. ,)0!!8
Retirou ..... 1i2Ji3UO

--

f~301J

J)Oi8

--

77~3~8 'i7,~3i8

-- --

1i2;')300

----

--8

Julho .... 8 Entrc[(·OU ....
10~UU0 1 ü6/)11110 2>!
Agosto ... 5 Hctirou ..... :li'i,')OUO ...... 51/)000 !.46
Dezernbro. 30 Juros ........

3.R~O.OOO

2.805.000
7.400.000 fhOOtl h() H

tEOOO :iü,t.:ouo
6f\~ooo•:i(i,~l)(l()

i:l.'i,OOO
i2i.i.!IOO
420.000
1'!0.0011

HR.OOO

L8í8.000
7.446.~00

---0.742.000 i/)300 ~03i
---- -- --

3G!l

EXECUTIVO,

Apf)Cn.dicc ao modelo n." IO.
F:XPJ,I8AS~O r AnA O CA!.GULO DOS .lUilO~ F. St: A GAPITAI.IZASÃO,

Na colnnma irnmrrliata ;i dos salclos rscrr.vc-sc o numero fie dias em que
c~cla r!Ppusito on saldo venecu juros, islo é, o nnuwro t.le dias decorridos
cul_rp urna e outra opcra~;to (motlelon. 0 10)..
.
ler-se-La S•'lllprn Plll vista crnc, r:onrn drspcic o 1\cg-nl~rucnto, os JUros
C.OIIIt.'';:rur a c·orTt'r do tlia st•g-nin!f' ao da cnlr·ada tlo tkpo~dlo.
Mulliplica·s.· a illlp:trÜn•·ia de r.:1cla sald" pelo nunrt~ro dt) dias clecorridos,
lt)\'antln-sc o prorlnclo á colurHua dos unr11cros.
No li;11 do scuwstrc do anno ri vil. sul!rnram-sc os nmneros; o total
lllltltiplira-sP pela la.\a do jnrn; do proclndo eortarn-s11 os dons nttiuros
:1l~arislllm :i tlir()ila, e t]i;·itiP-sl) o rcsnltatlo pelo nnr11ero tlc dias do anno
l'il"il:: o tplnc:iPiltc rcpresPnta a irnpnrlancia elos juros, tfllC tem de ser
c:1pitalizat1a; n:1o tlcvrndo, pnr,lrn. incluir-sr nella as fraer;üc; inferiores
:.t :100 réis, que reYcrteru cu1 I>Pilt'Jicio tio cofre.

EXJmno:
.~o f :ti elos. rrnuwros Jan~~dns na n•sprrtiva colnmna..

7lO:iDOO

l:rxa dojuro............ .............. .••. ...... ....

t;
3702:JO~

3711~;)t)

o:;2:;
lWO
Jíll

Di:l' do anno.

J ur"'·

No raso dn rr_firar-sP o rl<'posito antes dr findo o semestre, lança-so na
colur_una. respccl.tva o ntuurro tln eiras r.ru 'lllf' a ultirrra opcr.1~:io tiver
veneulo JUr0s; c procede-se, tjll<Ullo ao mais, cunforrne adma foi cxplicatlo.
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118H.
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2

Import~nri:t

rrrcbicla por crnprc~timo,
! em virlllllt' J,1 autoriz:H;:Jo tlc ••.•.••
\ conforwc o :1rt. i\J do Hegulamcnto.
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4 Impnrtanci:t rcceLida dos C<Jfres ProYinrbc:; p<lr conta da ,HIJI·rnt:úo
cuucctlida pt•la Lei Pro1·indal de

Il .................................. .

8 Ituportanda

de penhores

I hoje rc,;gatatlu:>,........

,~

'Dita tlc prcmios vencidos.
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31 Importancia da renda da Caixa EcofiOU!iC::t •••.•••••

to •• I

•••••••• I

•••••

I)

~

~

Caule!:; n. o .....
n.o .....

tl

.~

---

o

<n

t:1

o

Irnportancia dos saldos de penhores
pagos aos m u tua rios :
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3 Importancia dos emprestimos hoje effectuadus ..........................
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SALDO A FAVOR DO i.\IUTt:ARIO
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1\IODELO N.

I4~

Lcihio dos penho1·~·s correspondentes ás cautelas abaixo 1nencionatlas. etrectuado no dia ts de
Dezenahro de~~~·~. por tc1• cxpii•ado o p1•azo concedido aos respecth·os 1nutua1•ios,

CXGTELAS.

SALDO A FAVOR DOS 1\IUTUARIOS.

LOTES.
DATA.
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Janeiro ..........

i8

i

i e 2.

E=:
tf1

...:

Q

§5

s;:::;

~
~

""~

g:

c

1Si4

§i

60,'000

~

.....

<iü,~OOO

TOTAL.

..."'

§

~

2,';000

ti
<

DATA DO
PAG.U!E:\TO.

DATA DA
PRESCR!PÇÃO,
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ACTOS DO I'ODEit

MODELO N. I:;.
neglstro

dot~

saldos dos penhores presct•lptoa.

NUMERO
DAS CAOTELAS.
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PROPRIAS, EXTERNAS.
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~
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N. B.- As cautelas externas são as relativas aos saldos de
penhot·es de que trata o ~rt. ül llo Re:,:ulamento.

:lli'.l

Jlt<"r;:;i,..tro do"' "nl<ln,. d<' p<>nhor'""" d<'I"' .. !C a•~o"' pela!"!
ea"'u"' de cntiH't•sUnaos sobre pcnhot•es.

SOLIJ(\0.

~

n \T.\
!lA E:\'i'IIAIIA.

1871. Jan. 2G

52 Jm:6 Fclizanlo .. ,

F c v. 2R

120 Manoel Jo;l<JlliiP

»

1·.1 I: TI' li

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

l!'lta
do [la";unrulo.\
llala •la
'
"
pre;;cnp<;ao.

,.
L

ih\lOIJI 18il. Fcl'ereiro. :J
ii,~IJI\0

PÁGINA ORIGINAL EMA BRANCO

f<:XECUTIVO,

MODELO N. I7'.

N.

CJ\.IXA

i~

ECONO~IIC1\

DA

ClPITU Dl PllOVINCil D,\ BAIIU

GARANTIDA

PELO GOVERNO IMPERIAL.

3i1

\CTOS lll>

l''.tDI:It

A Agrnri:l. tla Clixa Ecououtica rcci'!Jc de cada intlivi<ltlO
ncsdc i,~ooo ou mulliplos drsta rruantia ate r;o~ooo por semana,
a juros d•~ t;% ao anno, contados do dia seg-uintn ao rm que
tiver lugar o deposito.

Logo que as !JIW.ntias dPposilauas e seus juros pt'rflzcrPm a
sol!!llta tlc lJ.:OOOijOOO, só esta ultima importancia continuará a
vencer juro; conservauuo-sc o resto em deposito, sem premio,
eJll!IU:.\lllo o t!Ppositautc o uflo reclamar.
O depositante p(Hlc rPtirar em qnai•Iucr ll'lnpo toda a •Jnaulia
t!Ppositada e spns juros ou s<'nucntc partr, prevcuindo à Agencia, com a antrrcdcnria de 1:1 ti ias pelo menos, tJuando cxcrtler
!lc :;o,~ooo a importantia tfnc qnizcr retirar.

No fim de catla semestre do armo civil s:lo capitalizados os
juros vencidos.
O depositante que perder a rcspcetiva caderneta deverá p;trticipal-o imwetliataruenlc á Agencia, annunciantlo a perda pela
Gazeta tle maior circulação. Pagará 2~000 pela uoYa catlerncta
fJUC se lhe cxpctlir.
E' prohihido exprc:;sarncntc ao <lrpositantc fazer emendas ou
I]UaC:'tJUt'r

altera~ücs

no !t'xto da caderneta.

o Chen:,

11.
illttbri<'a dn llilertor.)

N. 1.

1. F. 1.

CAIXA ECONOMICA DA BAHIA
Crcada sol1 a [!OI'alllin do Gorcr110
e l!egnlamcnto tlc
71." !083 de 22 1/e
11.

0

lii!JICI'ial pelo

Decreto n."

rirtwle das Leis
t.o ~~ H á lô, e
!.507 de 2G de Selemúro de 1867, art. 3ü ~ i. o
1Ut1

Arw~to de

!.860, m·t. 2. 0

~~

AGENCIA DE VALENCA
O Sr .•••......•...•.............. ·· .....•........••. ······

DAT.\,

l8i4.
Janeiro.

2 Enlrrgou Yintc mil n··i,;...... ....
(Assignatnra do
Chefe.)

(Assif(natum do
Escri plurario.)

24 Retirou Yinte mil n\i:; ........... .
(Assignatura 1lo
Depositante.)

20 1~000

(Assignatura do
Chefe.)

20t)OOO

~

1\'IODELO N. IS.
CAIXA ECONmliCA.
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~

r~o

de Valençn, 2 de Janeiro tk i8H.

~

~

amws,

.-,;tt,·im. marceneiro, natural do Rio de

f,,,,,.,.o. moradm· á rua de ....... n. o ••
lkpn,;ita ........... Rs.

.\~enci:t

~

tsa.

_-;r. r;uilherme Pedro Paula,

""'

Caixa Economica.

AgcncLt !lu Valença.
t-:m 2 de J,uzciro de

-J

20,~000

~
t"";;
~
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L i\·. o n. " 1 lls. L

Cadcrncl:t n. o 1.

~

::;,
f·

O Sr. Guilht'l'll!e Pedro Paula, 40 aJuws, SIJ/tciro, Jlillrreneiro, natural r/o RiiJ

o ESGI\IPTUR.\1\10,

;

~

Deposita :t quantia de ................................... Rs.

~

~

~

::l

~

de Janeiro, 11/0i'a<iol' á 1·ua de ........... ,, ••• 11. " •••••.•

~

~
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r.

0

CHEFE,

o Escrurn:nAnlO,

20!!001)

MODELO N. 1.9.
CAIXA ECO:'iQ)IICA.

"'

Caixa Economica.

~

Agencia de Va/ença.

~

~

e
~
e~

Caderneta n. o L

1)
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:'r. Guilherme Pedro Pauta.

................. Rs.
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:!í t!e Jaitc,·u de 187.1..

tis. L

t~;u!erneta

n. • 1.
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2co

O Sr. Guilherme Pedro Pau/11.

Retira a quantia dt' ........ , ................................... lt;;.
0

DEPOS!TAXTE,

~0.'0::0

:::

li E'Cill!•Tl'I\AI: lU.

...............................

No caso de retirar capital e juro, tlcwrá diôcriminar-se a illlportanciJ d•:

c;111;: UIJJ.
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~l

CAIXA ECOXmJICA.
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do "\Íi•!isf••ri•l l'f':t :1 lllt'!l r:l\''."11, :t<tl,,l.il.:r.!q l'''io lh:•.'r"lo
11. ··:;:;'f. i .. de 7 di' F:·i ere i 1·o 1!11 i llli '· u:lu ~·· s 11 fii•;i r'Il !t• JH r:1
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C111!l:uhH·i:1 d.·,

Ol'('.lf'l'•'l'

;~·',:lilll';

:1

1!111:

~t1.lrin:i:t~ :~:· t'\·id:•:,{·i:1

;'J-; dr·;;:~:·z·,,; !fUI' !H'h ti i 1:1 '<·rlt '· t···m

ti•· ·:.a

dl't•,;-

ltt::da~

no t'tJt'i'<~llit: t•-,t·:ril'i,_,.
:\ llt':'t'.<:-·.id::dt• impl't•,:cintli\t'r .::1 :,,··pli'it;;iu ;),: arl1

U1.11'Í:J., :II'Jll:tíill\n!u

dt' rn

P

1'

,~y· l.r'ill:l:-\ lHULlt'l'JI\h~ :1d q,:;l.j 1 ·;~

·:.!i...: :!rti~~u..; '·'(·IIic(l~1 úo-;

::::-~

di\

'~l':i:IS lll:U'if!ll.J.S

do lllillldo. n:lo s:·, )111\1 !'il!t:iifr~ir ,, :111!;~-ll ;J!'!ll.lllllf'tlto
dt• :::•'1111' dus li"'sn.; !1<11-!u;, ''"lllll l:l'lli<l'fll pr:; i\l'lll'JI'
11\ J:;.:lu:-:. 1: a ro:llt'IIÍt'lll'i•t •it• :1':!11\t !'!!<<:.-; fnrc;1-; 110 Hio
da l'l':il:t, Pa:·:l~!iJ'tY<'.\!In !'rn~JJ:t\', ··ol!(lt'ar:'!O a .\d'llini·il·::c;1o ,ia :\L1rinl1:1 na 111'!2'1:111 · ll·'<'t'~sidlll•· t!t: fazer
dt':'j•·:'.-''· par:1 :~.; IJII~,·~ 11:i•1 .':In '''ílif'icntrs o i'J'Cdilo
t'Oli' .... lido ftt'l<l ::r:. ~i." d:1 !.:•i n." :::\'1S, de:!:; de Agosto
dt• 1~\-;::, ~~ tl :JI[torizado p:•lo ..;upr:lt'iLidO !Jccrclo de 7 de
Fc·o:Tciro d:t COI'l'l'!llt: :lllliO.
;:nmo Ym:!':a :ÍÍ:ic''''L!dt• Jn,l'''rial s1: diQ'll:tr:l r••r da
·l•·l:t:''i~l.f':>(io junl:1, a dt'·'JH'!.a cifl't'l'Jada t' a }li'O\':trd
:;!,··o :i111 1[,1 !'OI'i'!'lli;: 1'\''l'•'i:·io, t'\t't'dl', na rerln de
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:1 ri. I::! da r,,.; 11." 1117 dt: \)de Seteml:ro t!P 11lli'::!, para
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A11toriza o rr:•ilito ~nppk111eulat' tlt~ ·(.O.>;Il:3W~:S~:! p:ll'~ :h t!Psp('Z:t:.. do l\lln!~;trr·io (~a !üol·i~d:a. na 1'::bri1·;1- Fi i'(.'a ~;:t\ai --do '~\t'reit~iu dt• u;":;·:l :1 1S"j~.

T•·lldt•-sr vcritit':ido qa:· o crr.·dito ,·,w,·•·<l:.l" [11'1"
art. ;)."da Lei n. o ~:J'I8, ele :2:; ,1,~ .\:.•,o.-:[,, d•~ l~-1'1:1. ,. o
:1utnrizado pt•lo llrcrt•!u 11." :;·:':7 ,l,. 'i',:,. Ft·H·rt'JI'fl ,Jt:
IH7'J., tl:io ~:lo sunicit'll~t·~ J>:ll'a ~ai i::Llzt•r :1s de 'l'f'i::l~ d:1

\'t•t·!J:t-Forra N;tr:il-·110

cuJTt'llit~

t'\I'J'ci•·io, 1lt•i pur

lwlll. de cun'forntitl:iil!' •·olli '' ~11'L. !:2 d:1 Li i 11." 117'7 de

de Setembro de ·ISii::!, e 'l't'!Jdo •>!ti ~do o Co:J:it•lllo tln
Ministro,; autorizar lllltllll\O c•·,·tlilo ;;J:piilt'lli!'!ll:tr dn
1 .ORS::Ho',)R~~ para :.cr ::pJdi,·.till) :"J;; tlc.;;p :z.,;; ,;um t]UC
foi Ollt'~':Jd:t a tlila ,.,~:-ft:t do OJ···iitllt'JJIIl.
A prest•lltt~ autorizat:.:in '''t'il i>ppor!u:t:Jtll•·::lt• sulJ!Hi'ltida á apwov:~r;:iu tio Podt•r Lt"::,;!ali\11.
Joaquim D.•ltino Hilwirn til Lnz, do Jlt•u Con,rlho,
Senador do lmperio, Mini~lro e s.~,·;·l'!;li'ÍO di• E~l:u.lo
dos Negocim da :\brinlta., a:;sim n f, llh:1 t'll!l'ntlido t: LH:a
C\ecutar. Pal;u:io do Hio rln .l:irll'il'il em tll'ZilÍ to tk Abril
do anno de mil oitoccr:lus sctent:1 c quatro, quinrJlragcsimn terceiro Ja InJependcllt:ia e do lmrwrio .
!)

.Tnnqnim. J)d fino R iiJPiro ria Ln=.

,,
:-:it•nl!or . - A v,nerr:1 do Paraç;nd'y pt'IZ, em relevo o
quanto é defeituosa a or;c:ani;::u;:io tlc nossos crJrpos
de artilharia; assim o reconheceram, rcspondcnJo ao
1." dos quesitos formulados em Avi~o deste l\finisterio
de Hi de Maio de 1872, os illnstrcs Gencracs que commandaram c111 chefn o tJI>sso E'\t~rcito em operaçõl's naquella Hepuhlica. Confirmam uquelles Gencracs que ~·~
insuflicientc para as eventualidades ele uma guerra o
actual regimento a cavallo, tcnt!o sido alli nece~~arin
rnoni:Jl' dons hat:dhiirc df' ar! ilh:~r·i:l (lf' pn' ir-;:(.~ :•o

pas•n qnc onlJ:I·•-:-n d:'<l<'; p;t:t nm pouco akm da~ lli'rrssllladt·~, dest i•1ado.; r<"IIP dt'l l'lll sPr ao snviço tia
gnamição e dd,•:;a da' f,q·l:!lez:ls.
Ncslu ~entido ol·.!!aniz••i a presl'llli' rdorm:1. f!UC trnho
a l10nra de suhmi•lter :'1 a~signatura d1~ Vossa ~hgl'st:lrle
Imperial. For:im cn•:liltlS 111ai~ dons n·g·imenlo~ a cavallo com q1wln' baterias cada um: t~llt tempo d1• paz,
port'•m, lerão pst:·s novo.~ l't'.~!·inll'nlns st'.!ilt'lllt' os cavallo ..; ncrt·s;arios p:11·:1 a IIIOIII:HI:i do' Ol'iicia•·~, l)flir.iat'S
infPI'ÍO!'O.', mu.su:os e cl:ll'Íll', e as pan•lli:1s dP llllJai'PS
illuispl'll:'aleis p~ra a lrart.:ão das IJo1':1s de fogu. () t.o
T'c'gÍilll'!llO CU!tiÍ!lllaiã em lt:lll[IO de paz l'lllll tuLlos OS
ravallos o lllllare;; lll'l~<'ssario.; para sua compl1•la mohilisação quando o C\.i,gir l[lt:dquL'I' l'llll'rgt'Hr:ia.
Estes regi men I m; I eLi o" e111 c i r eu 111 sta ncias normat•s,
os seus qu~rlt•is: o 1.", na Provi11cia do Hio (~ramle llo
Sul, que pela sna po.,it:ão presta-~~~ Jllelhor [t acquisit;ão
e tratamento dos anim:ws Lle tiro c montada; o ~.
ll('~ta Cürle, Olltle pt•la SIW proximi1lade da K;coh 1le
Tiro Llo Campo Gr:l!t•le, poderá alli l'I'Celwr a nee1~'saria
instnH·~;Io pralira; o :3." e,;tacionarú t'lll S. Paulo OLt
Paran:'t, eont'Pl'fl'.ndo para lJII<' alli se Ul'sCitVolva, a par
tlos hahilos militares, a t'!'iarão Jus animaes muares c
eavallarrs; podendo mais fae~ilmente tr:mspo, .ar-se :í
Provi ncia de l\la to Gro~so.
o~ batalhões a pi~ ou Llc po~ição foram reduzidos ao
numero tle quatro, e lerão seus qnartris nas fortalezas
das Províncias, livn·s, qttanto fór possi.-el, do sPrviço
tlr guardas c lli~.c.;taca!IICilto', t'lll qne Ílll[Jropriamentc
lt~nt sido empregado<.
Neccssiuade~ de outr.1 r<rtlt~ra for~:n altPJHli(las: snpprimin-sc nos rogimenlt'' u posto de Tt•nentP Coronel,
cujas funcçi'il•s uão eramlwm definidas; anC:llll'lllou-sc o
numero dos Ollieiacs inf'eriorl's, neressi1lade lla muiltJ
reclamada, c substiluiram-st~ por t·ornetJs, nn~ batalhões de posição, o,; pifarns c tamhor1:s. cujos lO<[ilf''
são sem signiticat;;'i.o.
São estas as priucipae' alterações f(Ur jul~uei 1lover
fawr no Decreto n." Gí2 de 12 de Agosto de i870, de
accünlo com a autnrizac::lo eonl'erid~ pelo art. 3. ~ :!.
Lia Lei n." 22(il Li e 21 uc :i\laio de 187:1.
De Vossa Magesl<iile Imperial.- Subtlilo lirl I' rnvPren te.- .TorTo Josrf dP Oiii'I'Írrr .T'm!JUI'ira.
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0

0
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EXRI.UTIYO.

DECilETO N. ;j:;!IJ

-DE

18

OE ADRII. O F.

i8i'L

Approva o plano tle or;:auiz:v:fw dos Corpos tlc Artilharia.

F::;antlo da autor-ização que 1\lc confere o art. 3. u,
2. o da Lei n.o 22(il de 2~ de Maio do auno proximo passado, Hei por bt~m Approvar o plano de organização dos
Corpos de Artilharia, que com este !Jah.a, as;;ignado por
João José de Oliveira Junqueira, do ~leu Conselho, Senadot· do lmperio, 1\linistro e Secretario de Estado dos
Ncg'lcios da Guerra, que assim o tenha entcndi!IO e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro em dezoito de Abril
de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Imlependencia c do Impcrio.
~

Com a rubrica de Sua

!l;~gcstadc

o lmpcratlor.

Joiio José de Olil·eira J unqueira.
Plano tle orgaulzaçilo dos Corpos de i\rtllharla. na eeuformidade do art. :1. 0 , ~ ~. 0 tla Lei n, o ~21lt de 24 de
Maio de ·IS7:1. e a que se r·efer·e u Uecreto desta data.

Art. L o O quadro Jos Corpos desta arma compl'ir-~c
ha de tres regimentos de artilharia a cava !lo de n. •• t
a 3, e de quatt·o batalhões de at·tilharia a pé de n. •• 1
a.}.

Art. 2. • Cada um dos regimentos de artilhat·ia a
<:avalio terá um estado maior c menor, c quatro balPrias de seis canhões cada uma, com ex:ccpç:io do 1. •,
que continuará com seis baterias.
ESTAro AHIOfi

Coronel

Olt

E ME:'\0:1.

Tenente Coronrl.

C~J?lmandant~ ....................... • · · .. · :,_/~~}6~MA n ,
M.l.JOr.. . . . . • . • . . . . • • .•..•.•••..•.•.... 0 . { Ç' ·, .. \'\ t

Ajudante ............................ ,::-;" :.<\~-- 0
Quutel-mcslre .................•.... ,: -~-..
S~'crctario ... , .......... , ...... , . , . /.~<... .
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Sargento Ajut.lantc...........................
Sargento Quartel-mestre.....................
Armeiro....................................
Scllciro.....................................
Carpinteiro Je scgc.... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Clarim-mór.................................
~le!'lre de mu~ica...........................
~lusiros............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l
L
i
I
l
I
I

Hi
2:1

Uma batrria.

t

Capitão.....................................
t.• Tenente . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.•• Tenentes................................

I
2
·~

t." Sargento.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.•• Sargentos...............................

I
4

Forriel.....................................
Cabos de Esquadra...........................
Anspeçatlas . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soldados artilheiros................ . . . . . . . . . .
Soldados conductores . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corrceiro........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serralheiro.................................
Carpinteiro.................................
Ferrador ......................... <.. . . . . . . .
Clarins.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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i
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i
i
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Art. ~-· Carla um dos batalhões a pé tcr:i um estado
maior c menor c Sl'is baterias.
ESTADO

Coronel

OIL

~L\IO!l

E

~lll:\t>Jl..

Tmente Corotlcl.

Cominandante........................ . . . . . . •
Major......................................
Ajudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quartel-mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ecretario............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

I
i

1
t

,,,.

:tH7

EXECUTIVO.

SargPnto Ajudante...........................
Sargento Quartel-mestre................ . . . • .
Armeiro............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coronheiro . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Corneta-Inór............................ ..• .
l\lestre de mu~iea...........................
Musieos.....................................

i
i
I
i
I
i
i6

L.:ma bateria.

Capitão.....................................
i." Tenente.................................
~. "' Tenentes................................

i. • Sar·~en to ............•.............•......
2. "' Sargentos...............................
Forriel ..•...............•....•... · ...... · ..
CalJo~ dn Esr1uatlra.......... . . .. . . . • . . . . . . .. .
Anspeçadas..................................
Soldados. . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Cornetas............. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .

i
i

2

2
ti
ti
fiO
2

llEC.\rlTULA(\0.

O pessoal uc um rt'gimento de seis l•atcrias coiiSLle:
Olliciaes do estado maior.....................
5
Ollicines das b:tlcrias........................
24
Praças de pret do estado menor..............
23
tar~t

Praças rle pret d:Js ba lerias. . . . . . . . . . . . . . . . • .
lJm regimento uc quatro baterias conterá:
Ollieiaes do estado maior. . . . • . • . . . . . . . . . . . . .
Olliciaes das baterias.... .. . .. .. . .. . .. .. . .. ..
}>raças de pret do estado menor.............
Praças de pret d:1s haterias..................
Um batalhão tle artilharia compôr-sc-ha de:
Olliciaes do cstauo maior.....................
Olliciaes das baterias... . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .
Jlraças de pret Uo cstatlo 1ncnor........... . .
l'l'<l!:as de prct uas ba lerias ....•.•.........
o

•

80~

t)

Hi
2:;

r;:ai

;i
2~

2:!
'ltic~

,\CIOS lJIJ I'OlJEI:

l\ESU310 DE TODOS OS llEGnU:NTOS E BAT.HIIÕES DA ARMA.

Officiaes do estado m:tiot• ...••.............•.
Officiacs das ba lerias •....•.......•.•.......•
Praças de ptet do estauo menor., ...•..••..••
Praças de ptet das baterias .................. .

:m
136
157
3.7~8

Total .. SOfficiaes ............. ,.... .... .. .. .. ..
i7~
!Praças de pret. ....................... 3.!.l0->
4.07li
Art. li." O actual L" regimento continuará com a
mesma dt•nominacão.
O 2." ~ed orga.nizado com n 1.", 2.", 7.• e s.• companhias do aetual 1." batalhão.
O 3." será formado do actual 4." batalhão.
O i. o batalhão a pé será organiz:Hlo com a 3.", !1. •,
r;.• c 6. • companhias do actual L" hatalhão c mais
com o pessoal nccrssario para a 5.• e li." halt•rias.
O 2." scrú organizado com o aclual 2. o halalhão.
O 3. • do actnal :1. o a p(·.
O 4. • do aclual 5. •
Art. r;, • Ficam rxtinelas a 7. • c 8. • companhias
do:; actuar·s ':?.",:L" c r;.", e ~cu tw~soal serú COIHcnicntemenlc tlistribnitlo (Wlos diversos corpo' tia
arma.
Art. 6." O 1. • regimento ter:·t sempre os r;1_Yallos
e muares precisos para o seu pessoal c todas a;, viaturas; o 2." c 3. o regimentos, em circumstancias normaes, terão apenas um numero de cavallos necessarios
para os officiaes, inferiores, musicos e clarins, c tres
parelhas rle muares por boca de fogo; em cirrumstancias anormaes terão o numero de cavallos e muares
como o L" regimento, em proporção com suas baterias.
Art. 7." Cada batalhão de nrtilharia a pé terá uma
bandeira, c os regimentos um estandarte para cada lluas
baterias.
Art. 8." Em circumstancias onlinarin>, o L • reg-imento terá seu quartel na Província do Hio Grande do
Sul; o 2." no 1\lunicipio da Córtc; o 2. 0 hatalhão na
l'rovincia de .Mato Grosso, dando as guarniçõt's para as
fortilicaçucs das fronteiras; o 1. o batalhão na fortaleza
de Santa Cru~, tlando as guarnições para as fortalezas da
t1arra c porto, e ;u~cumul:llldo o Chefe tio corpo o commando da fortaleza de Santa Cruz; o 3." IJalalhão w•

EXECUTIVO.

Amazonas, gua meccnuo as forlilicaçCít~s c fronte i r as ; ~~.o
4." no Pará, H titia ou Pernambuco, segundo a~ nrces!'ldaucs do serviço; o 3. o regimento na Província do Paraná ou n~ de ~. Paulo.
Art. 9. o O batalhão de eng-enheiros continuará com
a organização marcada prlo Decreto ue 12 de A~osto de
,1870, sprvintlo seu~ Ofliciacs por commis,ão, na fÕI'ma
do :~rt. 2: do plano :tpprondo por Decreto de 2:3 de Janeiro de 18~i!i.
·
Art. 10. Ficam supprimiuos dons postos de Tencn~e
Coronel do c>lado maior de artilharia e do l. o regimento desta arma.
Art. H. O Governo distribuirá pelo~ corpos novamente oqpnizatlos os diversos Ollidae~ da arllt:t, altcndendo ás suas aptidões r convrnienrias do scniço.
Art. 12. Fica rPvou-arlo o Drcroto n. o ~:Jn de 12 de
A~o~to de i87fJ, na parte que se refere á arma t.le artilltaria.
Palacio do Rio de Janeiro Pffi 18 t.lc Abril de 181'1.João José de Olireira Jtmqw1im.

DECRETO l'r.

~:iU7- DE

18

IH: \1:!'.11.

ur.:

L~il.

Conredc privilegio, por sPis annos. a J. L. de Sou7.a IlrcH•,; ,\: c.•
para o systcma, de sua invcn~;]o, 111' ennscrva<;:lo de caf<"o no.>
arma7.cus.
Attcndt~nrlo ao que 1\le requrreram J. L. de Souza
Breves l\- c:, c de conformidade r:om o parecer do Con~t>llteiro Procurador da Corôa, Sohrrania e Fazenda Nadona!, Hei por bem Conceder-lhes privilt•gio, por !'eis
annos, para o systcma, de sua inrenção, de conservar o
caft'l nos armazens, descripto no documento annexo á sua
petição, que fica archivado, t.le H dP Outubro de iS72.
Jost'1 Fernandes da Cost·• Pereira Junior, tio .Meu Conselho, .Ministro e Scere' .rio de Estado dos Nc.Q'ocios da
Agricultura, CommPrCIO c Obras Publira~. assim o tenha
cn tenditlo e faça executar. Pa lacio do Hio de Janci r o
em dezoito tle Ahril de mil oitocentos setenta r quatro,
tptinquagesimo terceiro da Int.lepcndcncia c do Imperio.

Com a rubrica de Sua

~l:tge~t:tíle

o Imperador.

José F''i"ltllurfcs ela Costa l'crcira JuHi,Jr.

~HJO

ACTO~

JJECHETU N. C.i:i\.18-

110 I'OIJElt
DE

18

DE Afil\11. DE

18H.

Coucct!c á Imperial ComJlanhia c![) Seguro Mutuo Contra o FogQ,
aulorizac:ão para funecinnar por mai.> vinte aunos cou•. ?S
wcsHJOs cslalnlos.

Attcndendo no rJur 1\lc requereu a Impel"ial Companhia de Seguro l\Iutuo Contra o Fog-o, Hei por bem
Concerler-lllc autorização para funrcionar, com o;;
mesmos c..;tatul.os, por m:lis vinte annos, contados de
cJuatro do corrente mez.
Josó Fern1ndc~s da Costa PPrrira JtllliOJ'. do l\Ien Con~rliio, Mini~lro e Secrdario de Est.1tlo dÓ,; Nr•gocio:s da
Ar~Ticnllur:J, ComrnPrrio cObras PuiJiicas, assim o tenha
entendido e faca executar. l'alac:io clo Hio cle Janeiro
em dezoilo de A'bril de~ mil oilocentns setenla e quatro,
cjuinrJua.~csiino ten:eiro da Imlcpellllencia e do ImpNio.
Com a ruiJrka de Sua l\Iagestadc o Imperador.

Jusi Fcrnwulc.> da r:oçfa l 1ercira Junior.

Sc~nltnr.-A'> flllantias conrc.litlas para a dcspcza elo
1\lini:;terio da Guerra no corrente c~xcrcicio, j:'t pelo
art. li." cl:t Lei n. o 2:ns de 2:i de Agosto tio anno pas,;ado. já pelo Dccri'Lo n. o 0:11S de 7 de Fevereiro do corrcnlL' anno, f[IW abrin nm rri•Liito t)'{traonlinario, elevam-se ú impol'lancia t!c f8.f):J1:7G~r5587; c, como pela
dc·spcza j:'1 realizada c pelo calculo sobre c~ ta baseado
rb que se tc•m de clfectuar ak o lirn do exercício, SIJ
rneonherc cpw, salvo circnmslanrias rxtraonlinarias,
não clercr:'t l'lla excccln de IH.Oiil:ml.)::!!ri, se,!.!'llllclo a
demonstração junta, organizada n:t n,•partiçJo Fiscal
de,;le 1\Iinisterio, resulta nm s:dclo de 170:721-~:W:?, c pois
~~· púdc presumir IJUe os crcditos concedidos !'crão sullicien tcs para todas as despezas do exercido.
Acontece, porém, que se ha sobras em algumas rubricas, est;}o outras esgotadas, como sejam as dos~~ 2.",
G.",7."c~HJ, pelas razões que passo:~ expôr:
No~ 2."-Conselho Supremo l\lilitar-o drlicil de
li::i!Ji-:;1!);: ó prornnic•nlc) do augmento conccdiuo pelo
Jler:reto n. • 2:mg de 12 de Setembro do anno passatlo ao~
Cll!Jlre:;ados tla SCt'l''laria Llo CoJHclho Supremo l\lilitar

:IH I

F~l:ct'TJ\11.

(~ 1la tle~p,•za rxtraonlin11·ia qnr ~c faz com o AUllilor
dn Uucrra junto á divisão t•stncionada no P~ragu:~y.
No ~ 6. o_ Ar!'enaes ele Guerra- o de !riO:OOO.)OOO
resulta de maior tlespcza t:om o fardanwnto das pr<11;as
de prct, invalitlos (.) aprcndizc:> artii!JI'iros c aprendizes arti!ices, consenat.:ão rlc oper~rios para prompLilicação ile CIJnipamcnloo:, c augmcuto de jornaes para
os Arscnacs da;; Províncias.
No ~ 7. •- Corpo de Saudc c Hospi t:~rs- o rxcrsso
1le 83:~1!!,)810 tem a sua explicação no augmenlo dos
preços dos mctlicamentos, diet:~s, appositos c instrumentos cirurgicos, hem como em maior desprza com
o tratamc~nto de praças docntrs nas enfermarias r hospit;ws partieulues, onde os não lia tlo senieo privatito
deste l\linistcrio, otl porque um tratamcmto especial
reclame a remessa Lias praças para tacs estauclccimcnlo,;.
No ~Vi- Di versas dcspczas c C\'en tuacs- jus lilic:t-so
o Llclicit com a dcsprza fPita no Hio Gr·andc do Sul
para acc]uisir;ão de opt•r:~rios ncrcs,arios á Cornrnissão
de Engenheiros, tr:~nspol'tc de tropas, conH•tlorias tlc
r•tu!Jarque c outras d1~spczas não previ,;las.
E,;los ifUatro clclicits reunidos pro<lttzt•rn a somma
dt~ 1.089:606,)329, entretanto que as sobras existentes
c~m outras rubricas elevam-se a l.5G0:327:)62l, c portanto comportam tJS tlcf1cit& int.lícac..los, sul.hisliiHIO o
sa Ido a que acima me rcfet·i.
Nestes lermos tenho :1 honr:~ de submettcr <i assignalura de Yossa .Magestarlc Imperial ,' Decreto junto,
:m tot·iza ndo a transfcrcncia , na fúrma da L1•i , de
~00:000/iOOO do ~ 8." e de 28D:UOG;):3~U do ~ iO para
as mencionadas verbas dos ~~ 2.", li.", 7." c Ui, de
modo a rohrit· o delicit na importanria adma tlita de
i. 08!):1iült)32U.
Dn Vossa Magcstatlc Imprrial.- Snhdito licl e rcnrcn te.- João José de Olirl'im Junqurira.

DECHETO N. 5599-

DE

23

DE AllniL nE

1871.

Autoriza o lllinistro e Secretario dr Estado dos Xcgocios tla
GU()I'ra a transferir de urnas para outras rulJricas tia dcsp~za
do mesmo .Minbtcdo a somma de l.08!l:60ü~32!J.
....--

Não scntlo sHffirirnte o rrctlito conrcdid . ·]~JJ~i,MARA
n. • 2:.1-18 de 25 de Agosto do anno pruxin li:~ db, n
o aberto pelo Dccrelo n.• tl~18 cln 7 0,1('-.•'t<vcrf'im
dt•slr anno p:1ra as rlc.~J'''zas da~ rulll··l":t~·
·, C:owt'lll"
,'

;

'-....'

,_.
'

("~:_,

.\t~TOS

1111 t•ullEB

Supremo Militar-Arsen~esdc GnPtTa c Armazrn~ tk
artigo~ hcllicos-Corpo deS:tUJe c Jfo~pitars-t~
llirer~al' despezas c rventuacs- no exercido cont•nle
úc Hli3- 187\,: llri por lwm, na r·ottformidatle tio
art. 1:l da Lei n." 1177 de 9 de S!'temhro tle 18ti2, e
Tendo ouvido o Meu Conselho tlc l\linislros, Autori1.ar
a transferenc.ia para as ditas ruLJric:~s tia somma L!P
L089:GOG,~3z9, flUe deverá s:dtir das sohr:ts dos §~ 8. •
c 10. o do art. fi. • tia priml'ira das rcft~t·iuas Leis, e
distrihuida na fórma da tahella que com e~tc haixa,
observantlo-se a,; formalidades indil'aLias no Dll'ncionado art. 13.
João Jo~é de Oliveira Junqueira, do :Meu Conselho,
Senadot· do lmpnrio, Ministro P Secretario de Estado
dos Negociostla Guerra, assim h tenha cntcnditlo c fat·a
executar . .Palacio do lHo t!P Janeiro em vinte e einco tie
Abril de mil oitoecntos setenta c fJnatro, quinquagcsimo terceiro da lndepcndencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Mageslatlc o Imperador.
Jo(iO José de Olireira Junqueim.
Tabt>lla das sobr"s que cle,·em ser transferitlas cl11s rubricas abaixo declaradas, ttara fnzer desupp:net,.~r u
deficlt reconhecido nas ,·erbas-Const•lloo Suprenoo Militar e de .Justiça, ,\.rst~nae .. de (wu~>rra e Armuzo•ns ""
:ordgos bellicos, Corpo ele S:\uole e llostoitaes, e Uivrr'"''~ des1tczas e eventuae" - , u Cl"e se rerere o Uceretct
olesta data.

Para a rnl1rica C.on,;elho
3U(II'Crno Militar c de
Justi,;a...............
Do§ to. Classes inactivas
rara a rubrica Arscnaes
ele Gurrra e Armazcns
dr artigos hellicos....
Do~ 8. o Quadro do Exercito ..................
Do~ lO. Classes inactivas

.. .. .. . .. . . .. . . .. .... .. .
.......... .
6:501-,'ll\13

6:::i9~M\l:l

.. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .

~0:000~000

SOO:OOOSOOO
tíO:OOOfjOOO

Para a ruhrica Corpo de
Sautle e llospitacs ............. .
Do~ lO. Classes inactivas •...•..•...
Para a rubrica IH versas

&iO: 000~000

.............

83: .\lll,')81U

dcspczas c cvrntnacs ...........•

Do§ to. Classes inactivas .•.......•.

83:4H/i~IO

14!1:59í/J326

---------1.089:606fj329
!.089:606~329

Palario do Hio dr .Janriro

Jt ( Jlin•inl .IIOHJUt'ira.

Plll

l:ci "'' Ahril cl" !R7~.-.1illin .luso!
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DECRETO

~.

5ü00-

DE

2;j

DE AniHL DE

1874..

Dá estatutos á Escola Polytechnica.
Il:~i por bem, para execução da Lei n. • 2261 de 2~ de
1\laio Je !1~7:!, art. 3. •, n." 3, Heorganizar a Escola
Crntral, danJo-lhe a denominação de Escola Polytcchnir·a, e o.; estatutos, que com este b:lixam, assignados
por João Atrredo Cor·n~a de Olivr)ira, do Meu Conselho,
.Ministro e Sccr·ctario de Estado dos Ncgocios do lmJH)rio, que assim o tenha rntcntliJo e faça executar.
P:llacio Jo lHo de Janeiro em vinte c cinco de Abril
jc mil oitocento5 setenta e quatro, quinquagcsimo
terceiro da lntlevendencia c do Impr•rio.

Com a rubrica de Sua

l\I:~gcstadc

o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.

Estn.tutos a que se refere o Decreto supra.
TITULO I.
Di~. ORGA.NIZl~.Ç"-0 SCIE~TIFIC.'l.•

CAPITULO I.
Dos cursos.

Art. l. • A actual Escola Central passará a denominar-se -Escola Polyteehnica- e se comporá de um
curso geral, e dos seguintes cursos especiacs:
1.• Curso de Scicncias P!Jysicas e Naturacs;
2. • Curso de Sciencias Physicase Mathcmalicas;
:1." Curso de Engenheiros Geographos;
4. • Curso uc Engenharia Civil;
5.• Curso Je :Minas;
ti. • Curso de Artes c l\lanufacturas.
1'.\IITF

11

:;11

Os estudos do curso geral e dos espcciaes serão uistribuitlos do modo seguinte:
Curso geral.

L" mmo.

i. • Cadeira.- Algebra, comprrhcnllcndo a t hro1·ia
geral lias equações, e a thcoria c mo tios logarithmos.
Geometria no espaço. Trigonomctrb rectili"ne~. Geometria analytica.
2.• Cadeira.- Physica experimental c l\lcteorologia.
Aula.-Desenho geomctrieo e topographico.
2. o

(1111!0.

t. a Cadeira. -Calculo difTcrcncia I. Calculo in tcgral.
racional, c applicatla ás madlinas elementares.
2. a Cat!eira.-Geometria lle>cri pli va ( primPi r a pa rLP).
Trabalhos graphicos a respeito tl:l sulnçiio dos pt·incipaes problemas da Geometria dc~cripliva.
3.• Cadeira.- Chimica inorganiea. Noções gcraes
tlc Mineralogia, Botanira c Zoologia.
~Iecanica

Os estudos deste curso serão t!irigiuos por cinco Lt•nles
Ca thedra ticos, dons Subs ti tu l'lS para as reconlaçõt~~ e
experiencias, e um Professor para o desenho do 1."
:mno.
Este curso é preliminar necessario a todos os cursos
~spccia.cs.

Curso de Seieneias Pbysieas e Naturaes.

1. o anno.

i. • Cadeira.- Bolanica : anatomia, organographia,
physiologia c taxonomia vegetal, hotanica tlescriptiva
c geogra]Jhia botanica.
2. • Cadeira.- Zoologia : llcsr.l"ipção e classificação
los animaes, sua physiologia c anatomia geral e comparada.
Aula.- Desenho organographiro dos vcgctars c animaP-s: pai~agens.

E~ECl'1'lVO.

~

.., nnno.

L' CHleira.- Chimir·n or!:!:anit·a.
2.• C:tdeira.-1\lincralogià c Grolugia.
3. 0

ai!!W.

i." Ca·lcira.- Chimica analytiea, mineral e ur;.;anit:a.
2.• Catlt~ira.- Biolog-ia industrial: ag-ricultura em
g-eral, e com applicação ao Brazil; ron~crvaç:lo das matas
e r~úrte dt~ madeiras; criação c const•rvaç:io dos animaes
utcis á nutrição do homem e :i industria.
Aula.- Desenho geologico c de machinas agrícolas.
Os estudos deste curso serão dirig-idos por seis Lentes
Cathetlraticos, dous Substitutos par-:t as recordações, experiencias c analyses, e por dous Professores para os
trab:tlhos graphicos.

Cur.-o de St•lcnclas J•hyslcas c l•athcmath·as.

L

0

amw.

1.• CatiPira.-Sérics, funct;.õrs cllipticas. Continuação
do r~a leu lo ti itTt•t·encial e in tcg-ral. Calculo das variacões.
r::alculo das tlill'erenças. CalcÚio tias probabilidadr:>:
Applicações ús taboas de mortalidade; aos problemas
mais complicados rlll juros composto:; ; ás amortizações
pelo systcma de Price; aos ealeulos das sociedades denominadas Tontinas c aos seguros de vida.
2. • Cadeira.-As m;1terias da 2. • cadeira rlo 2. • anno de
Seiencias Physicas c Naturacs: Mineralogia c Geologia.
3. • Cadeira.- Geometria drscriptiva, applicada á
perspccti va, 1.ombras e ~stcreotomia.
2." anno.

i. • Cadeira.-Trigonometria cspherica. Astronomia,
comprchendemlo as observações astroBomicas c calculos
de a~tronomia pratica.
2. • Cadeira.- Topogra.phia. Geodcsia. Hydrographia.
Aula.- COI:strut:(ão c rlcsenho de cartas geograp' icas.

:J!)(j

3. c.

1111110.

L" Catleira.- Mcranica celeste. Pliy:;iea mathcmatica.
2." Cadeira.-Meranica applicatla: machinas em geral,
c calculo tios !'cus ctfeitos; mad!ina~ tlt! vapor.
Aula.- Trabalhos graphicos c concursos.
Os estutlos drslc Clli'"O scr;io tl i ri~itlos por· spis Lrn tr!l
Cathctlratico.•, além do da 2.• cadeira do 2.• anno de
Se iene ias Plrysit·as e Na luraes ; por tlous Su h~ti tut os para
as recordações, c um Profe~sor para os trabalhos gra·
phicos.
Curso de Engcnbdros Geograplao!l.

As materbs do 2." armo tlc Scit)JJCias Phvsicas c 1\latlwma ticas.
·
O;;; csttl!los deste rurso serão tlil'igidns pelos Ll'ntPs e
Profl'ssores que nnsinarcm as mesmas ma terias no curso
de Scicncias Physicas e l\lathcmatiras.
Curso de l'ngcnlmrl:a Civil.

1. o

1111110,

L • Cadeira.- E:; tudo tlos matrri;ws tlc construc~ão c
tlc sua resistcncia. TQchnologia das prolissões clcmeutarcs. Are h i tcctura c i vil.
3. • Cadeira. -A 3. a do t. • a n no tle Sciencias Ph ysicas
c lllathematicas: Geomelt·ia dPscriptiva, applicaLla á
perspectiva, sombras c estcrcotomia.
Aula.- Trabalhos graphicos c concursos.
~-·

a.nno.

t.• Cadeira.-Estradas ordin~rias; cgtradas de ferro;
pontes c viaducto.:;.
2. a Cadeira.-A 2. • do 3. • anno tle Scienr:ias Phvsicas
e Mathematicas: l\lecanica applicalh.
•
Aula.-Trabalhos graphicos e concursos.
3. 0 anno.

L • Cadeira.- Estudo complementar da Hytlrodynamica applicada. Canaes. Navegação de rios. Portos Jc
mar. Hydraulica agrícola c motores hydraulicos.

EXECUTIVO,
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2.• Catlcira.-E~·onomia política. Direito atlministrativo. Estatística.
Aula.- Trabalhos graphicos e coucur·~os.
o.~ e~tudos de~tc curso serão dirigidos por quatro
Lentes C:ll.lwdra tieos, ;dt'•m de dons q uc per I curem
:10 curso dt~ Sl'ienci:1s Pilysicas e l\lat hem:1tieas: por
uous Suhstitntos p:1r·a as r·erord:l(ões e cxt•rcicios, e
dous Professores para os trabalhos graphit..:us e concursos.
Curso de Itllnas.

f. 0

U/1110.

t.• Cadcira.-Estudo do.,

rnalt•ri:u~s d1!

construcção

e de sua resislerH.:ia. Tn:hnologia

das prolis:-ÕL'S pfementares. Archilectnra ci~il,com :~pplicação ús minas.

2.• Cadeira.-A :3." do 1." anuo de St:iencias Pllysiras
c l\Iathematicas: Gconwtria tlesaiptiva, applicada a
perspectiva, sowbras e estercoto111ia.
3.•Cadeira.-A 2." do 2." anno de Scicncías Pllysicas
e Naturae~: Mineralogia e Geologia.
2. • anno.

f. • Cadcir·a .-A 1. • do 3. • anno de Sciencias Plly·
sicas e Naturae.; : Chim1ca aualytica.
2.• Cadeira.-J\Ictallurgia.
Aula.-Traballws gr·aph ico:; e concursos.
3. • anno.

t.• Cadeira.-Exploração das minas. Macllina~ applinas minas.
2." Cadcira.-A 2.' do:)." anno de Eng-crrlwria Civil:
Eronomia poli tiea, Di rei Io admm istr<J ti vo, e E.; ta tistica.
Aula.- Trabalhos graphicos c concur~os.
Os estudos deste eurs') serão tlirig-idus por tre.~ Lrn~
te~ Cathet.lraticos, além de quaii'O dos cursos anteriort•s: por um Substituto c um Profe~sor, all·m dos pertcureutcs ao., 1:ursos auleriures.
•'.~Lias

398
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Curso de Artes e Manufaetura•.

I .•

UlliiO,

t.• Cadeira.-A l." do L" anno de Engenharia Civil:

e~ tudo

dos ma teriaes de construr:ção e de sua resistencia; technologia das profissões elementares, e archit.cctura civil.
·
2.• C·1tleira.-A 2.•t!o 3." anno rlc Scicncias Physicas
e l\lathernaticas: Mccanica applirarla.
3. • Cadeira.- Physica industrial.
~. •

anno.

t . • Cadeira. -A L • do 2. • anno de Sciencias Physicas
e Natut·aes: Chirnica organica.
2.• Cadcira.-Chimica industrial.
Aula.-Trabalhos graphicos e concursos.
3. • amw.

L• CarJcira.-A l."do 3." anno de Sciencias Physicas
e Naturaes: Cltimica analvtiea.
2. • Cadeira .-A 2. • do ·3." anno lfe En:;renharia Civil:
Economia política, Direito atlrninistralivo, c Estatística.
Aula.- Trabalhos graphicos e concursos.
Osestudos deste curso serão dirigidos por dous Lentes
Cathedraticos, além de cinco dos cursos anteriores; por
um Substituto c um Professor, além dos pertencentes
aos curso:. anteriores.
CAPI1TLO li.
Do Dh·ecto•· da El!lcoln.

Art. 2. • O Director da Escola Polytechnica será
de li vrc nomeação do Governo. Em suas f a!tas e
impedimentos será substituído pelo Lente Cathcdratico
mais auligo em cx.crdcio.

r<:XECUTI\'0.

Art. 3. • O Direclor é o Pre;;iden te da Congregação.
Incumbe-lhe regular e dirigir, de confor·midatlc com
estes e~tatutos, tutlo quanto prrt.enccr á Escola c n5o
fôr· da eompet.rncia da Congrcgaç:io.
Art. í. • Além de outras attribuiçõcs mencionauas
nestes c.;tatuto.;, compete ao Director:
l. o t:onvoear· a CongTPgação Llos Lente~, não só nos
casos designados express;nnente, como por delibrr:~ç.ão
sn:1, quando as~im o exijam as ronvenienchs Lia ordt!lll
t! o bem do ensino, ou quando fôr· a convocação l'l'tluerida por qualquer tente Cathedratico, ou por quem
suas vezes fizer, com declaração do objecto, com tanto
que a Congregação se rcuna em hora que não perturbo
ou inter·rompa o andamrnto dos trabJIItos r~colares;
~.o Lc\'ar· ao eonhcci men to da Congreg:u:ão todos os
requerimentos, t(ue lhe forem dirigidos. c t·ontrnltam
ma teria da cornpctencia desta, e dar despacho áquelles
cujas decisões lhe pertençam;
3. • Prcsitlir ás sessões da Congregação, na fórma das
disposições rcgulamentar·es, e tr·ansferir o dia da reunião, ou suspender a sessão começada, em ca~o de gravidade, dando immediatamente parte ao Governo de
qualquer das duas occurrencias;
~."Executar e fazer executar as delibcracões da Congregação, assim eomo suspender a :.ua execu'ção, quando
forem ella~ illcgaes ou injustas, dando em continentP
l'arle :t'o Governo, a qurrn então compete decidir:
~-o Assi~nar com os Lentes pre~entf's as actas das
sessões da Congregação, hem como assignar a correspondenda olncial, as cal'las de Doutor e Bacharel, os
1liplomas e os títulos de habilitação, c quaesquer termos
lavrados em nome ou r-or deliberação da E~cola Polytcchnica, ou em vir·tude destes estatutos:
6. o Nomear com missões, quando o seu objccto srja tlc
mera solcmnidade, ou pelos estatutos não perten(a á
Congregação :
7. o Organizar o orçamento da despeza annual da
Escola, incluídos os gastos com o Obscrvatorio, os Gahinetes, Laboratorios c Hortos; rubricar os pedidos da
dcspeza mensal , consultando a Congregação sobre as
cxtraordinarias, e dando parte ao Governo, para seu
conhecimento, ou para resolver·, sobr·e qu1lquer cr~-~
baraço que encontre na I}lesma Congre~açà~;_~ "~~~RA ,
8." Ordenar, de conformidade com a Lei, as gp~1Yl~
autor~zadas, fisc-alisando o emprego das q~ y11~ \lo*
tadas,
~" ,.._,-..
,
9. o Nomear os Pre.paratlorPs. ~olll'e pl'o Ó~- rlos re~(Çjjl
' -~
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ACTOS DO POIIF.R

pectivo> LPnlrs; c torlos os cmpt·e~:ulos snh.tlt1-1rnos tla
Escola, indPpr•n,lr•ntemeiiiC rle proposta, dando de lmlo
con hr• c i meut o ao Govt·mo ;
tO. Exercrr a polida no recinto do rdificio 1ia Escola. procedendo na fórma destes esta tn tos contra ,,s
inft·actores e pCI·turb:~tlorcs da ordem e tl isei pli na ;
H. Propõt· ao Governo tudo quanto fôr concerncntr- :10
aperfeiçoamento do rn~ino e regimen !la E,;cola, não !'Ü
na parte administrativa, que lhe é pcrtencentr, como
ainda na parte ~cit~ntilica, devenuo neste ultimo caso
ouvir prcv!amcnte a Congregação;
t.2. Velar na oh~erva111:ia dos estatutos, esforçando-se pela manutenç:io dos bons costumes;
t.3. Suspender por um a oito dias os emprcg·auos
de que falia o capitulo t.2 destes estatutos, pt·ivan!lo-os
até ue seus vencimentos, e dando de tudo parte ao Governo, a quem compete julgar uPlinitivarnentc.
H. :Finalmente, o Director, cujos actos são exclusiYamente sujei tos á inspecção do Ministro e Secretario
df' Estado dos Negocios do lmperio, informará mensalmente ao Governo tio movimento da Escola Polytechnica,
e lhe apresentará um relatorio annual, dando minuciosa conta do modo como proceuerem os Lentes e mais
empregados da E~cola no desempenho de sua~ funcções,
do andamento dos trabalhos lectivos, do gt·áo de aproveitamento dos alumnos e das demais circumstancias
importantes.
CAPITri.O lll.

Art. ri. • A CongTcgação compiíc-se tlll todos os LI' li tcs
Calhctlralico5 e Substitutos; ~~ 11ão púdn exerct·r suas
funcçõcs sem que se reuna mnis da metatlt~ uo numero
total Li~> seus membros, que estirerem em efTcctivo exercício do magislerio.
Quando estiver no exercício de Lente pessoa que não
pertença ciT~ctivamente ao qu:Jtlro do corpo uocente,
tambem fara ella parte da Cong-regação.
Art. 6. • Haverá mensalmente uma sessão até ao dia 6
de catla mez do anno Iectivo: poderá louavia ser
convocada para outro dia pdo Dircctor nos 3asos autoriz:ulos nC'stcs e~tatutos.

r.XECUTIYO.
llul\1nlc as fí~rias, sú por moti\·o imporlanle c urgrnlc
poderá o Dircclor conrocar a ConQ'regal~;"io.
Art. '1. 0 As dt~lilJeraçõe~ da Congregação ~erão lolll:lllas por maioria dos membros presentes, c Si'lllpre
por votação p111Jlica, salvo o caso em que sn lral:tr
dt: questiks dt: interesse (l!''Wal, sobre as tptal's se Yolarú por eseru tinio secreto.
Art. 8." O Dircctor terá voto nas decisões da Congreg-ação, caiJemlo-lhe mais, no caso de empate, o do
qu:ilidadc.
Art. !J. o Podcrú a Congreg-a~Jo rC'solvcr qtu: llque
t'lll scgn•do qtwlq11cr de suas tlcliberações; c neste caso
se lavrar:·, uma aeta especial, a qual, tlnpois de copiada,
serú fechada, lacrada c sellada com o scllo da Escola.
Sobre a c:tpa lan~arú o Sccrelario declara~;ão, assi.~natla
J!Ol' nlle c pelo Dii·ector, de fJilC o olJjeclo ésegrt~do, c uot:lr:·, o t!ia em que assim se deliberou. O original licarú
df'!)aixo tia rcsponsabi I itladc tlo Sécretario. A cúpia ~t~rú
immcdiatamente remellida :~o Governo, que poder:·, ordi'Har a pulJiicitlatlc da di,cus~Jo pelo intermedio da Cougr·1•gação. Esta poderá i;:!"nalmcnte, quando IIm part~ç;t
opportunn, rcs(l/vcr ~emel!rante pu1Jlicid;11le, ;'t qual
preecderú srmprc autoriz:HJto do Govcnro.
Arl. 10. Cumpc•tt~ :·, Congt·cgar;;ln, akm da~ outras
funcçõcs tjue lhe são conferidas ncslc;; e.>latutos:
1." Organizar os progTamm:.~s de ~·studos de cad:t uma
das cadeiras c aulas da E:;cola . revd-os annu:1lmeulc c
modificai-os tJUantlo julgar eonveniente;
2. 0 Organizar as talJellasde poJLtus para o~cxamrs de
totlas as cadeira~ tla Escola, concursos c defesas de
llrcses, l1clll corno os respectivos proo;ramm:ts;
3." Dar os programmas para o estudo tla A:;tronomia
pratica e os exercícios de outras ma terias; os lflWC:>
poderão ter lugar ou durante o anno Jcctivo, ou durante as férias, como fór mais convcnicHtc ao aproveitamento dos alumnos;
!t. o Hed igi r os modelos das ca r las de Dacli.11'cl c
Doutor·, dos diplomas de Engenheiro o títulos do lwlJilila ção ;
5. o Regular· o lrorario para cada uma rias cadeiras e
aulas rios dill'crcntcs cursos;
n.o Propôr ao Governo, sr~ntlo pot· este cnnsullada, ~s
pessoas que po.-;~:nn interinamente exercer o rn:tgisl.orio, quanrlo haja rll•ricionr:ia de LnntPs, t' nJo srja praticavel 011 ro:!VI'Iticnte a acnUtllll:tç:iu entre o.' Calltedralicos o SuiJstitutos em t'Xt:rcicio;
7." Propt!r, si ft!r COfl,.:ultada, as pessoas tfllt' por su:1
I'!RTE li.

1il

10::.!
!lloralidadl'

1:

:qd id:io ,;ricnlitira c•sl<•j:l111

1'111

ronllit;.ôL'S

d;• r·xcrcrr o ma:,·i~li'rio, ~rmprt: C[JI(\ tlc conformidade
,·nm os JTCst•Jll,·s c~laltilos, 1•·1111:, "nu1erno dn nonwar
~~lljl,;iillllOS Í!ldi'J>CIId!·l:li'!lll'!lln d!' I'IHII'III'Sil:
8." E\ern·r in"P!'<'<.~o sril'illilir:t n<• loc:tnl'' ;!ll llll~
lhlllo de cn·;ino, ·~ J:··i:illilo I[Ui) os [ll'O,'!I':II:I:tl.IS adut;1.1dn.s 11âo snjam !::odilit':td'l.;:

!l. o Propôr ao (;o\'t!I'IIO lotla'; as m:·ilid:Js que f'il:····m
:teon;wlliatlas pl'l:t e\pl!l'icnr,ia, a fi1n d,• ml'llwr:tr a ol.:.:tniz:ll'âo dos r·stndo:; e o llll'Liiodu de ('IISÍ!Io:
Hf. Emprl'gar toda a vigilanri:1 a li111 rle evitar que
se in I rod11zam J•l':llica.; aLusiv:1.; na di,wiplina e l'C,'!imen
t•srolar, J>rc.-;tanllo ao Dirl'l'lur L:,du o auxilio no ti<'SI'Illi'l'llltll de Sll:tS ftlliCÇikS;
11. Or,'2·:lll iz:~ r C) snhmc Lter :'1 r0n~itlera0ão d·l G:)\'1'1'110
lodos os re.~ul:imnnlos I!."Jl:'ciae.-; o pro.c:T:tllllllas, quo
f'tH'I~Ill IICt't•ssario.; para ~ 1Jo.1 inll'lli~~~·Jlcia e L'\l'ltli;io
<k:.;tPs eslatutos.
Art. 11. A Congrcgat.::To ~~~•rrespontlcr-sc-ha rum o
r:o\'1'1' 110 ]leio in term,•d iu do llirer 1or.

C.\I'I'ITUl l\.

lltu

•~xt•t ... (•tetn <:~>: Jtahila~.·~l<(l ,1o--. IL>t•nft.•s C~t.l!het!t·:~
li~t•ns~ Stahsti!ratu~.;, <.. i!."'r•oí-t.~!'><!--.tH·~·~;.

Ari. 1:!. o~ Lentes f;allicdra: iros S(l!lll:nlc serão ollrip:II!Oc; :·, regeucia das c:lllcir:IS para que lirt•rcm sido no1l!e:lllo, .
.t\1'1. 1::. ().;Snhstilulos S1•rão oltri.~;u]os a rcgcrqn:lfqlli'l' radeira do rurso a IJI!i~ Jll'l'lf':ll'i'l'l'Ill, I' l<'I':Íil
1:1ais a nliri\!at·:lo d1! l'l'Cord:1r a-; doutrina-; ensinad:l.'~
{'l'lu.; Calh1:.iraticos, l'llll'lnil'o:·lt!id·llll) dos progr:llllltla',
,. s1•g·undo a dislrihui1;:io kila :1l11111alnwutc relu Ih-·
ITrlor, c:om app1 or:11.::1o 1l:i CollgT,·,~:If:::o.
{)-; Proi'I'~SOI't•s n•gnão ~~~ rc~ncclil:ts aulas, 11 SIIL.si j.
li!ÍI':iO UIIS ao; OiJlr;lS,

'

.

Art. !!L Os Lunli'S Cathedr:J!i,·o, n Sul•slilul"s s~o
obrig:1dos a Lull!:tr parte no.; Ollln>:; :1dos c::etd:li'L';, 1 <>lllt>
di·.pucm estes e:;ialulos.
Al'l. Ui. A anli.~uidadt• dns Lt'llli'S .c:1'1':'1 rnnl:1d·, ,:: 1
d:lla ila posse. Ent Í:2U'Jit1:1il': "'' d:1l:1 ]1!'1'\':dl'<'l'l':·, :1 :111,
~i"liid:~tl!' d:1 ral'la nu dijdnnn. t' p1•1' nllilll" :1 ithd,·

E'\ ECU'l I\' O.

Art. Hi. Em Indo.-; os ::rtos esr·ularcs ln:lr1 1>rpr·r·-

dl'nr:iaosl.,•nlcsC·lllrelr:~tiro~ ansSuiJ-;lilillO~, c n;fr·~
:ws l'rofe<sorr·~; r• r~:ll carla rl:i<.·;r~ lr~r:'r rrlcr·r··lr~ltria o
Jllai·; aJJii~o, sal'. 11 a pt·c.'iidl'llr'i:r d:r~ mr•:;::s de W\:11111'',
p:rr:1 a qnal ;;r•r:'1 sempre prd1~rido o Lt•tlll~ 11111~ liVI'r

li\':;- ido :r c:l'ldra rnsp1•cti 1·a.
Art. !7. O Lrnln CHliCilr:ilii'O ou Sulisl.iluto, fJHI:
ron/:1r ~;; annos de t'Xnreicio clf1·1'lilo uo lll:rgislerio, ou
:w :rnuos de Sl'l'Vir;os como sr• COJllalll para a apnsentar)n
dus l'lllfll'l'gados do :.liHisll'rio da F:IZI'Ild:l, Lt·r~t direi lo :·r
juliila1;ão com o onll'llarlo pur inlr•iro.
1\rt. i~. O qrw antes dr•ssrs prazos tirar impossi!Jililarlo de conl inuar no map·isterio, poderá ser juiJil:trlo com o ordenado proporcion:ll :10 tempo IJIW till'r
elfi!diYamcnle senido, si este não fur menor de 10
aunos.
Art. lU. 0; Lcntc3 Catlicdr·:~ticos n Suhslilutos são
vilalieios, <~ não potlcm rwrder seus lugares Si~ll~1o na
frínn:~ das l1•is penaes.
Art. 20. Ntn :n ~nnos tle Jll:Jgislerio, C\igi1!os para
a ju1Jila1;:lo, Si'l'Ú eon!allo:
1. o O lC111!JO de servi1;o pnldico em commissücs scieutilica~;

:!. u O tle cxcr·cicio de s,•narlor, n~·rularlo geral ou
provincial, l\Iinislro rle E::;tado, Missão Diplomatica
c Prcsirlencia dt~ Província;
3. o O uumero de fal!~s, por molrstia, nJo cxec1lcute a
20 por :lllno ou a 00 em um lric11llio;
4. o Todo o tempo de suspcn;;ão judicial, quan1lo frir
o Lente Catllcrlralico ou Substituto julgado iunocentc.
Art. 21. O Lcnle Catherlralico ou Sub.;Lituto, que
com permissão do Governo continuar a e.\l'l'Cer o magislerio, vcneido o tempo de jubilação, pPrcciJerú mais
um terço de ~t~us vrnl~imnnto,·, c tcr:'t mai" o terço do
ordt•nado p:1ra a jllbii:H;:lo, si clll'gar :1 St'I'VÍI' cinco
anHos alüm uos prazos marcados no art. 17.
Art. 22. 0.; Prufnssorrs das :wlas de trah:llhos grapliicos tê.m, p:1ra a juL,ilaçJo, direito :·,s mnsm:1s rantage!JS <!lle cump:·l.enl :10~ Lcnl:•s c Su/islillll.os: ~~ ser:'t
con~it!t•rado vilalir,io o 11ue tiver comjJ!etado Hi anno.'>~ .. -··- ·-- ........,
d1• clfl'etivo cxerr,irio.
· ··,~~~R~
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ACTOS DO PODER

CAIITlJL') V.
I."

I'AHTE.

ho~ concursos e provilnento •la,. c:ulcll•as ('
nulns.

Art. 23. Sú havcrú conrnr~o para os lugares tlc Sub~
c de Profe~sor.
As yagas do Lente serão preenchi tias, om cada curso,
flülo~ Substitutos mais :mt i'"·os, c por Decreto tio Covemo, precedendo inforntaç:lo tla CongTC.'.!!lÇão ~ob;·e
o comportamento moralt• aptidão ~cieuti!il'a dos mesmo~
Sttb~t i Lutos.
::-;i o stm comportamento fur rrprchensivl'l, o Suhsti~
tulo poderá ser jubil~Hlo em conformidade dcsks
1• ~ L !lu! os .
Nos rt•gulamentos tle que trata o art. 10 11. o 11 se
intlirarão as habilitaçlics t•xi.~·iuas dos candidato,; aos
litgares tle Professor, ;1:; pro\ a~ c o processo do roncurso.
Art. 2L No mnsmo rurso poderão os Lt:ntes troear
r•nlre ~i as respcctir;1s ,·;ult·ira~, meti ianle nrpwriJnentos dirigido,; ao Govcmo, c informados pela Congre'-iar;ão, si isso convit·r ao l'llsino.
Art. 2:i. Qualrjlter Lr~nle poder;\, no caso do vaga,
requerer a trora rll' sua catll'ira. O Governo decidir<'t
I'OIIIO ft'H' mais convcnil~llll', ouvida a Congregar;Jo.
Art. 2fi. Trcs dias dPpoi.s da vcri!it:ação da vaga de
Sulhtituto, rn:111darú o llirel"lor annunciar o respectivo
concurso nas folhas de 1nai~ circulação da capital do
llll[)l'!'io, llltrcando-=-e para a insnipr:ão um prazo nrtnea
met1or dt~ tres mczes, nt•m maior de seis.
Os nwsmos annuncios st~r;1o rcnovatlos, c pelo mesmo
motlo, Ires dias antes da tcrminar;ão do prazo.
Art. 27. No easo d1: haver mais de uma vaga,
a Congregação resolverá qual a ordnm em que devam ser c lias postas a roncurso. O prazo da in~
srripç:io tio segundo romcçar:i a eorrrr do dia do cncer·
ramcnto do primeiro, n assilll pnr dianlc, de sorte fJtte
haja um eotH'Urso especial para rath n~a.
~liluto

EXECUTIVO.

3.'

l'AHTE.

Art. 28. Só potlnrão ser :ltlmittido<;ao concurso p~ra
Sub~tiluto os citlad:los !Jrazilt•iros, que,
estando no gôzo uos direitos civis r político~. tiverem
o gráo de Doutor, si a n.~a ]H'rtenccr ao I. o ou 2."
curso especial, c approva<;ões plenas em todas as materias, com cxcepç:to tlo Llcscnlw, si flir de algum tlos
outros cursos.
Para provar estas cond içõrs, oq r a nu ida tos dcrer:io
:1prescnL:11· ú Secretaria da Escola, no :1cto da inscripção,
seus diplomas, ou puhlicas-[;irmas destes, justificando a
impossiiJilitl:ll.le da apresentação dos orig-inaes: certidão
de b:1ptismo, c folha corrida tirada no lugar em que
as vag-as de

rr~sitlirt•m.

Art. 2!1. Si no C'Glme dos tlot~umcntos cxiQ"itJos no
:!!'ligo :llltt'Ci'dCillü SU,CÍ!al'-Si' duviua sobre :l validaue
ou import;~ncia de qualquer dnlles, scrú o cnso decidido
pela CongTt•gaçiio dt~ntro do prazo de Ires dias, ouvido
o in teressntlo, quando isto st•ja prt•t;iso.
Art. :10. Da decisão tia Cong-regar;.:lo potler;'t recorrer
p~ra o Governo qu:1lquer dos candidatos que se jul~ar
prejudicado, não stí em relação :10 que fôr resolvido a
seu rt'spcito, como lambem em relação aos outros ~~on
currcnte.s.
:L·'

I'AI\TE.

Art. :u. As pro,·as tio concurso para o preenchimento
das yag-as tle Substituto consistirão no seguinte:
f." Dcfc~a de thcse,
~." Dissertação csrrijlla,
3." Prelecr;ão oral,
4." Prova pratica.
Art. 3~. A thcsc constarú dn duas partes: I.', tlisscrt;ll;ão so!Jrc um ponto, tirado ú sorte, de doutrina impor-

Íi )fj

tant1: rd;l!i\a :111111:1 das c:L111·ir~s 1lo curso a qur lll'l'!cncer a Y:1ga; 2. ", proposic:ik~ sol11·e lotlas as maiorias das
dit'ft~renles caLlciras. O ponto para a disscl'lação scr:'t o
mesmo p::tra totlos os candidatos; as proposiçõ.·s porém
serão esc ri ptas sobre 110n 1os <lcs ignall os com a 11 tecetlt•neia
)'ela Con~rcgação, c <!'entre e~tcs cscolltitlos pelos candil!atos. O nnmero da.~ proposições scr:'t t:unh~m tll'lcrminatlo pela C:>nccrt•gação.
A proYa c.;nipla vcr~ar;'t solJrt) ponto tir:Lilo :'t ~nrtl',
e durará pelo llll'lln:; lrc.; hora:;, não se Jll'rmitlintlo ao
candidato con~ull:.tr livros ou !tolas, ~cnão no prno de
uma hora antes ele eomi'Ç:tr. Esta pror:1 scrú lida pl'lo
proprio autor perante a Con~reg0ção, sob a i·t~pe('ção
de outro candid:llo, ou, quando Hão houver mais de
um callllitlato, soiJ a tisr:ali~:u;ão Jc um dos Substitutos,
designado pela Congrno::1ç:!o.
Art. 3:3. A prclecção Mal uurarú o tempo marcado
para as lições das respcet ivas cadeiras, c versará sobre
um ponto importanw elas doutrinas cnsinadns em
qualquer dcllas, tirado á sol'lÔ com lluas horas de antcc<'dcncia.
Art. 3[f,. As provas praticas, para a vaga un Substituto, serão feitas e exhibid:ts 1lc accôrdo com o que
fôr estabelecido nos pro.c;r:nnm~E e~peciaes.
Art. 35. Il.econheddos os camlidatos, o Director
marcará uia para o recebimento das thcscs, que SL'J'Ú
sempre depois da uccisão do recurso de f[Ue trata o
arl. 30. A defesa das !ltc~cs veri!icar-sc-ha no dia
lJUe fôr designado pela Congrc!.ração; e nrsle acto se
arguirilo reciprocalllcnlc os candidatos. No caso de
haver um só concurrenlL', arguir:'t uma commissão de
Lentes, nomeada pela Congregação.
As regras concernentes ú formação c numr.ro de
pontos, aos prazos f[llC dt~Ycm melliar entre as provas,
it mandra de proceder á Yot:.H:ão, e á solcmnidade dos
concursos serão c,;tabclccidas em programma especial,
organizado p1~la Congreg:lção.
Art. 3!i. Concluído~ os actos !lo concnrso, a Congregação proccclcrú ú voL1ção por cscr·utinio secrctó sobre
u merecimento de cada candidato, firaudo e'\dnitlos os
que n:1o obtiverem o.; dous lt)rços dos votos prrsentcs;
c desta votação se lavrar(t termo, sem Lkclaraç~o da
qualidade da approva('ío. Proce~lerá depois a m.;sma
Congregar;ão, igualmettle por c;;crulinio secreto, á f!Ualilicação, por ordem de merecimento, dos camlitbtos
que ti verem si1lo atlm i ttidus vela primeira votação.
Si houver l'lll)!:lte entre t.luu-: ou m:~i~ roncurrcnlc~
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~oiJl'e o Jug·ar em qne Llcv:un :-:r•r collocatlos na rela(;ão,
deciuirú a sorte, Lrzcmlo-sc declaração desta circumstanria na ronqwlr~nte :1cla.
Art. :n. Tr•rJninarla a vot:11~:to, ,. em :1rto sucrr·ssivo,
a Con,:.;re~·aç:io org:mizar:'1 a lista do.s candidatos approva:i"'· Cllllo:·:rudo-os na ordem CJUt: tiver rlesignado o
St::IU!Jdo e,,·rut inio secreto; c cuviar[t ao Governo r·sla
lbt:1, propon1lo arjltclk rrue a mc,;!na Congregação julgar
em s ·u conceito CfUO LII'Va ser prel'crdo.
Art. :3t·L A CongTeg:u::To f:lrá ::e~:mpanl1ar a sua proposta d rs cópias das a::tas do processo do concurso,
das cúpias d::s provas c~eriptas e de uma infonnar:ão
J'f'srrnula de lo:l::s as circunJ:-:tanei:Js tJUe occoiTcrem,
r:om espcci:d nwnr;ão da manrira como cada car.rlirlalo se houver durante as proí·:,s, de seu comportamento moral c civil, dt: sua reput:1ção littrraria, rio
quac;qut·r ti tu los de lia!JiJitaç:io que 1•ossua c dos serviços rruc trn!Ja pro ..;tatlo.
Art. 3U. Si o Governo entender, ouvida a Secção
dos Ne~ocios tb lmpcrio do Consclllo llc Eslatlo, que
o concurso deve ~.er annul!arlo, por se haverem prctnrido fonn:didatles es~-:.enciac;:, o determinara por meio
de um Deen•to, em que mencio:w os motivos dessa decisão e ordene que se proceda a novo concurso.
Art. 40. O candidato tJUC, som motivo justificado,
deixar de comparer:r~r a qua!rp:cr d:1s provas do concur~o, entelltler-se-h,t r[ut rt·:tnnciort: quando a falta
fôr com antrct•tlencia justilicada, a Congregação, aprccianJo os moti\·o.o; aiJ,•gado~, resolver:'! si dt•verú ou
não adiar os ar:tos llü cont·ur~o, c comlnunic:Jrú sua
decis:tl) immcuiatamcnte ao Govl'l'liU, com a c:\posição
das razt1cs em quo a fundar.
O auiamcnto 11~0 pmL~rú em ca~o algum exccrlrr
a 10 di:rs, lindos os qu:ws prosrg1tir:io os :wtos do concursu, S8J<Llo cxc!uillo o randitl:do tjUe tlei:\:tr de comJlarrcer.
Art.. H. O ('antlitlato, cujo nome• não fôr inclniclo
na relação dos ;qH'I~scnlados a rscollla do Governo, não
podN:'t de novo concorrer dentro Jo prazo de dous
annos; aquclle, porém, qnJ fôr pela srg-untla vez rcjcilatlo, licarú para sempre illlj•ossiiJiliLallu de concorrer.
Art. !~2. Si, findo o prazo marcado para a in~~ripcão,
nenhum cant!itbto se tiH•r apn·,;r•ntado, a Con,~re
ga~ão farú [l'lblicar nol-os annlmeio~, espa1::rndo por
outro tanto temp.J o prilltl'it·o prazo; si, ~~ncOIT.Jd:; o,,,_
.!!Uiltf.o, IIÍIJC:'tll'lll ''' tÍ\'1'1' iW~I'l'ÍJitll, o (;1,1 1'1'!111 )<~ll]t r:'1
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preencher a vaga por nomt•ação indeprntlenlc de con·
.
curso, sobre proposta da Congregaç.ão.
Nesta hypothese, quando a nomeação rrcah11· em
algum ltH;harcl para Substituto do i." ou~- o curso
uspccial, a Congregat_;ão lhe conferirú o grúo de Dou to r
antes tla posse.

TITULO
no REGil\11~~

rr.
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CAPITULO \"1.

Art. ~3. As matricubs comccarão no tlia L o tlc
l\brço, c se fecharão no dia Hi; ·dt·pois de rllt:t•rrad:~s
ningucm será admiti ido a matricular-se, tjualt]Uer r1ue
seja o motivo que allegar.
Art. 41. Para ser allmittitlo :'t matricula no 1. o anno
do curso geral, serú neccssario:
L o Pagamento tia taxa respect i r a ;
2." Certidão de idaJe, com que prove ter mais dt) ·l:i
annos. e na falta deste ducunwnto uma jn,;tilicat.:ão;
3. o Certidões lle approvação em portngut•z. franccz,
inglcz, historia, geogTaphi:l, arithrnetica, al[idJr:t até
equações tio :1.." grúo c geometria plana.
Essa :1 pprovaç:Io deverá ser obtida em C'CllllC ft•i I o
na E~cola Polytcr!Jnica, ou rm tjualquer nutro qnn
sina para a matricula t'lll qualquer da,; Escol:t,; SllJH'riores ou Facullatlcs do Impcrio.
Para a matricula no 1." uu ~.o rurso rc;pccial, a!t'•m
daqucllcs prepara torios, requer-se Ia tim c ph i losopli ia.
Art. Mi. A matricula será fL•ita pela aprl'~entat::it~
do candillato, que St) inscrcvcrú cnt Ltlll livro cspcci:tl,
ou por meio tle procur.1t.~ão. Em ambo.-; os casos cumprir-·sc-hão totlas as e'í:igencias tio arli!.W ;lntrcctlcntc.
Art. f!G. Para a matricula no 2." anno tio cnrso
geral, ou em outro rrualqucr anno dos tlilrt•rt•ntcs curses
"d•t Escola, exige-se approva!:ão crn todas as matcrias
rlo anno anterior. r~ rertific:tdn tlr' l1art•r Jl:lgn a re~
pt•cl iv:t lax:t.
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E' porém licita a matricula e~ qualquer aula para
os alumnos que não pretendam seguir algum dos cursos
da Escola.
·
Art. 47. A taxa da matricula de cada anno será
de !S0$000, paga em duas prestações: uma para admisslio
e a segunda para ter direi to á prestação dos exames.
Art. 48. A importancia das taxas e a das certidões
passadas pela Secretaria da Escola serão destinadas ao
fornecimento dos Gabinetes, Laboratorios, Hortos botanicos, Bibliotheca e Observa to rio da Escola.
Art. 49. As aulas serão abertas no dia tõ de !larço,
e encerradas no dia 15 de Outubro de cada anno.
Art. 50. Cada Lente será obrigado a fazer a lição
oral de sua cadeira nos dias e horas marcados no horario
que a Congregação approvar, cingindo-se ao programma
que tambem será organizado pela mesma Congregação.
Os Substitutos farão pelo mesmo methodo as recordações que forem indicadas pelos respectivos Cathedraticos ; e os Professores adoptarão o methodo de ensino
que mais aproveitamento possa trazer ao estudo dos
trabalhos graphicos.
Art. 51. O Director e a Congregação procederão de
modo que no dia da abertura das aulas estejam todas
as cadeiras preenchidas, distribuídos os Substitutos,
feitos os horarios, e organizados e impressos os programmas das lições de cada cadeira.
CAPITULO VII.
Do• exame.. e t"requencla,

Art. ü2. Haverá em todos os cursos da Escola Poly~
te::hnica sómente duas épocas de exames: a primeira
começará tres dias depois de encerradas as aulas, e a
segunda :lõ dias antes de sua abertura.
Art. 53. Os exames constarão de duas provas: uma
esct·ipta e outra oral. A prova escripta será commum
para todos os alumnos de uma mesma cadeira ; a oral
será prestada por turmas de quatro a seis alumnos. Ambas " · ._~~R A
estas provas versarão sobre ma terias designadas
"'~~"
""
sorte: uma hora antes de começar o exame, p á"._~·
prova escripta ; e duas horas, para a oral.
~ ,{·:'
1
Art. 54. Os exames de que trata o artigf antecedente serão prestados perante uma commiss .:.._Elê· tres
PUT8 llo
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Lentes, nomeada pelo Dircctor, e da qual deverá,
sempre que seja possível, fazer parte como presidente o
Lente que tiver regido a cadeira sobre cujas matertas
versar o exame. Os Substitutos podcr!o fazer parte
dessas commissões, todas as vezes que fOr preciso.
Art. 55. O prazo marcado para a prova escripta não
excederá de tres horas. A arguição de cada examinador
na prova oral dcvel'â durar, no maximo, 30 minutos.
O presidente do acto tambem poderá arguir, quando lhe
seJa necessario para bem ajuizar do aproveitamento tlo
examinando. Nesta prova poderá o examinando ser arguido em generalidades das materias que tenham relação necessaria com o seu ponto.
Art. 56. Concluída a prova oral de cada dia, c em
acto continuo, a commissão examinadora procederá por
escrutínio secreto a uma primeira votação, para decidir
si o examinado devorá ou não ser approvado. No caso
affirmativo procederá tambcm por escrutínio secreto
a uma segunda votação, para indicar a qualidade da
approvação, que scr·á plena, si houver unanimidade
de votos, e simples na hypothesc contraria.
No caso de approvação plena, si qualquer dos examinadores, induido o presidente, o requerer, se procederá ainda a uma terceira votação, e si ainda obtiver
o examinado totalidade de espheras brancas, terá a
nota-approvado com distincção.
O resultado da votação será no me:>mo dia publicado
por edital na Escola, e o Secretafio o fará tambem publico no dia seguinte pelos principaes jornaes da COrte.
Art. 57. Os exames dos trabalhos graphicos serão
feitos por uma commissão com pos la de tres Professores ;
e constarão de uma arguição feita á vista das provas
graphicas apresentadas pelos alumnos durante o anuo.
Art. 58. Os exame!~ dos trabalhos graphicos terão a
mesma publicidade dos exames theoricos.
Art. 59. O não comparecimento dos alumnos a qualquer trabalho escolar do anno lectivo será notado por
um guarda em caderneta especial, a qual, finda a aula,
será examinada, corrigida e rubricada pelo respectivo
Lente ou Professor.
Art. 60. O alumno que na frequoncia de uma mesma
cadeira ou aula de trabalhos graphicos tivor dado 30
faltas, embora abonadas, ou iü não justificadas, perderá
o anno.
Art. 6L As faltas só poderão ser justificadas dentro do
prazo de cinco dias, contados daquelle em quo o
alumno se apresentdr.
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A justifica~ão será feita perante o resrectivo Lente
ou Professor, que é autorizado a abona -as, si julgar
fundadas as razOes apresentadas ou valiosos os documentos exhibldos. Da decisão negativa haverá recurso par a a Congregação.
Ar_t. 6~. O alumno que comparecer a qualquer trabalho escolar um quarto de hora depois da marcada, ou
que se retirar das aulas sem licença do Lente ou Profesgor, incorrerá em falta como si não tivesse comparecido.
Art. 63. O alumno, que houver perdido o anno, poderá ser admittido ao exame das materias de:-;se anno,
si previamente tiver sido approvado em exame de
generalidades das mesmas materias. Este exame, que
será sempre feito poucos dias antes da ópoca designada
para a :tbertura das aulas, constará de duas provas,
uma escripta e outra oral, c será prestado perante uma
commissão de cinco Lentes ou Professores, da qual será
presidenteo mais antigo.
Art. 61. O alumno, que no fim do anno lectivo fôr reprovado em uma ou mais ma terias, poderá no principio
do anno seguinte ~er admittido a novo exame, comtanto quo tenha sido previamente approvado no de
generalidades, de que trata o artigo antecedente.
Art. 6t). Para os alumnos da Escola a approvação nos
exames de generalidades substitue a frequencia de aulas
em todos os seus eiTeitos, e por isso a nenhum alumno
serão permittidos esses exames sem que o requeira
ao Director, juntando á petição conhecimento de ha-ver
pago uma taxa correspondente á prestação exigida antes
da matricula.
Art. 66. Os indivíduos estranhos á Escola, que pretenderem prestar exame de qualquer das materjas nella
ensinadas, o poderão fazer, satisfeitas as condições exigidas em regulamento especial, ou as do artigo antecedente.
CAPITULO VHI.

Art. 67. Terá direito ao gráo de Bacharel todo aquelle
que se mostrar approvado pela Escola Polytechnica em
todas as materias de qualquer dos dous primelrQ~
ctnsos especiaes.
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Os que do mesmo modo se mostruem approvados em
todas as matel'ias dos outros cursos especiaes terão
direito ao diploma de Engenheiro Civil, Engenheiro
Geographo, Engenheiro de Minas ou Engenheiro Industrial, segundo a sua especialidade.
Os a pprovados no curso geral poderão ter um titulo
de habilitação nessas materias.
Os grãos de Doutor serão conferidos aos Bachareis
que, tendo approvações plenas em todas as ma terias ensinadas nas differentes cadeiras do curso a que se
referirem seus ti tu los, tenham siuo approvados na defesa
de theses, e satisfeito as formalidades prescriptas nos
programmas especiaes que para esse fim serão organizados pela Congregação.
Art. 68. As theses versarão sobre doutrinas importantes relativas ás sciencias do gráo, e escriptas sobre
pontos tiradosásorte d'entre os que forem com antccedencia approvados pela Congregação.
No programma se marcará o prazo concedido para
escrever as theses.
Art. 69. O Bacharel, que pretender defender theses,
o requererá ao Director, instruindo o requerimento com
a sua carta ou titulo e certidões das approvações tjUe
houver obtido.
Art. 70. As theses serão approvadas pela maioria dos
votos presentes.
Art. 7L A defesa de theses terá lugar perante toda a
Congregação da Escola, sendo o doutorando arguido
por quatro Lentes, comprehendido neste numero o presidente do acto, que será o mais antigo dos nomeados.
Art. 72. Só têm voto em defesa de these os Lentes dos
dous primeiros cursos especiaes e os dos outros cursos
que forem Doutores nessas sciencias.
Art. 73. O doutorando, que não fór approvado, não
poderá defender novas theses sem que hajam decorrido
tres annos.
Art. 7~. A collação do grão de Bacharel se fará sem
apparato, assistindo ao acto, além do Dircctor, uma
commissão de Lentes do respeetivo curso.
O Cathedratico mais antigo, d'entre os Lentes da
commissão nomeada, conferirá o grão pela fórma que
determinar um programma especial.
Art. 75. O grão de Doutor será sempre collado com
a maior solemnidade em presença de toda a Congregação da Escola.
O reconhecimento dos Engenheiros constará sómente
de seus diplomas.
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CAPITULO IX.
Da ))ollcln tlu Escol o.

Art. 76. Os estudantes deverão proceder ·~om toda a
assim durante as lições, como ao celebrar-se
qualquer acto arademico.
Em geral, dentro ou fóra do editicio, deverão manter
as leis da ·tvilidadl', j{t entre si, j;í para com os Lentes,
já para roR. ')S empr•·~··:~ctos da Escola.
Art. 77. O estudante lfUt' perturbar o silcucio, causar
d••sot·dcm dentro da aula ou nclla proceder mal, será
rcpre!Jendido pelo Lt>nle.
Si não ~e contiver. o Lrule o fat·~ innucdiatamente
~altir d:~ sala, ordemndu ao Gu;mla •Jue lhe manJUC uma
falta e tome nota do l;wlo na sua cademeta, para ser
levado ao conhecimento do J>irector.
Si o estw.lanl(~ rccus:~r sahir, ou si u~ar de palavras
desrespeitosas, o Lente f:~rit tomar por lermo isso
mesmo pelo Guarda, e darit logo parte do orcorritlo ao
1Jirectot·.
Si o Lente vir qm a ordem não póde ser restabelcrida, suspet11lerá a li•:<io, ou sabhatina, mandando pelo
lrmnla tomar o:> 11umcs rios autores da desordem para o
li m acima indic;tdo.
Art. 78. O Directur, as.,illl que Lin'r noticia do
facto. nas tluas ultimas hypoliJeses do artigo antecedente,
f~rá vir :'t sua presença o culpado ou culpados, c depois
tle h't' publicamente :1 parte dada pelo Lente, e o termo
la nado pelo Guarda, imporá a pena de prisão correcciona I de i a 8 dias.
A prisão corrcccional será cumprilia dentro do edificio
da Escola, em lugar conYenien temrn te prepa ra•lo, c na
fal1a deste, no quartel do Corpo Policial da Corte, de
modo que nos dias lecliros possa o dcliiHluenle sahir
para 3ssistir ás liçl)e>, ou par:~ ir fazer acto, si este v~
riticar-se quando u in•la não tenha preenchido os dias
de prisão.
Art. 7U. Si a tlcsonlcm J'ôJ' tlcntro uo erlilicio, porém
fóra da aula, qual![Uer Lente ou empregado, tjue presente
se achar, procurará conter o;:; :~utores em seus deveres.
No caso de não serem atten1lirlas as admoestações, ou
.si o successo fur de natureza gran•, o Lente ou empregado, que o presenciar, dnrr<~ immcdiatamcnte cummunirar n f<•cto ao flitTI"!or.
~ericdadc,
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Art. 80. O Director, logo que receber a participação,
ou ex officio, quando por outros meios tiver noticia
do occorrido, tomará do tudo conhecimento, fazendo
comparecer perante si o estudante ou estudantes indigitados.
O comyarecimcnto tcr<i ln~ar na Secretaria.
Art. 8 . Si depois das indagações a que proceder, o
Dircctor achar que o estudante merece maior correcção
do que uma simples advertencia feita em particular, o
roprehenderá publicamente.
Art. 82. A rcprohcnsão será neste casm dada na
Secretaria, em pre.~cnça de clous Lentes, ,s.rus empregados da mesma Secretaria c de quatro ou seis estudantes
pelo menos, ou na aula a flUO o estudante pertencer,
presentes o Lento e os outros cúndiscipulos, que se
conservarão nos respectivos I ugares.
A todos estes actos assistirá o Secretario, c de todos
elles, bem como dos casos referidos no art. 78,lavrará
um termo, quo será presente na i. • ~cssão da Congregação, c transcripto nas informações dadas ao Governo
sobre o procedimento dos rstudantes.
Art. 83. Si a pcrturbaçüo do silencio, a falta de
respeito, ou a desordem fdr praticada em ~c to de exame,
ou em qualquer acto publico da Escola, ao Lente que o
presidir competirá proceder pela maneira declarada no
art. 77.
Art. 8~. Si algum dos factos de que se trata no artigo
antecedente, c nos arts. 78 c 81, fdr praticado por rstudantc do ultimo anno, que já tenha feito :~elo, o Lente
ou Director deverá leYar tudo ao conhccinwnto tia Congregação, a qual poderá substituir a pena de prisão, ou a
rcprehensiio publica, pela rio espaçamento 1b época para
a defesa de thcses, p::la de retrnção do tliploma, ou
demora na collaç:lo tio ~r:·IO Jtt'· dou~ m·~z.·s.
Si o estudante não fôr da aula em 'llll' praticar :1 '"'"ordem. o L·'nlt'. proc,•<len,Jo como .~.:· •L-t·'rmin1 no
:Jrt. Ti, d~r3 p1rt~ •1" tu.l<J 10 Dir.·ctrJr. •JUC, em l:l!:!JT
Ja pena tle uma falta, imr•or."t 3 ·Ir r··l'rl·Lc•n<io pubJi,·'!
ou a de um di:l Lle pri:;;"io, olJrantlo em tudo m:1i,;
romonas outra~ hypothoses tlo cit:Hlo artizo .
. Art. 8:). Si o Director entender que qualquer tios deIr c tos declarados nos arts. 78 e tH merece, pelas circumstancias que o acompanharam, mais sevt>r:-tJHllliç~o,
mandará lavrar termo de tudo pelo Secretario, com as
razões que o estudante ai legar a seu faYor c eom os depoimentos das testemunhas que souberem do facto, e
(I apresentar:í á r.ongTe.z:tção. Esta, (\t•pois de emrn·-
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gar 010 meios ncccssarios para se conhecer a verdade,
condcmnará o dclinqucntc á prisão até quarenta dias,
c :i. perda do anno.
Art. 8ü. Si os estudantes combinarem-se entre si para
não irem á aula, fazendo o que vulgarmente se chama parede, a cada um dos que não justificarem a ausencia
será imposta a pena de cmco faltas, c os cabeças serão
punidos com a perda do anno.
Art. 87. Os estudantes que arrancarem edital dentro
do cdilicio da Escola, ou praticarem a c lo de injuria,
àentro ou fóra do mesmo et!i!icio, por palavras, por cscripto, ou por qualquer outro modo contra o Director ou
contra os Lentes, serão punidos com as penas de prisão
de um até trcs mezcs, ou com a do perda do um até
dous annos, conforme a gravidade do caso.
Art. 88. Si praticarem dentro do cdificio da Escola
actos otTensivos da mor·al publica o da Hcligião do Estado, ou si em qualquer lugar, ou por qualquer modo
que seja, dirigirem ameaças, tentarem aggressão, ou
vias de facto contra as pessoas indicadas no artigo antecedente, ou (}ualqucr outro empregado, serão punidos
com o dôbro das penas alli declaradas.
Si etTcctuarem as ameaças, ou realizarem as tentativas,
serão punidos com a exclusão dos estudos em qualquer
das Escolas superiores ou Faculdades do lmperio. ·
As penas deste artigo e do antecedente não excluem
aquellas em que incorrerem os delinquefltes segundo a
legislação geral.
Art. 89. Si os delictos dos artigos antecedentes
forem praticados por estudante Llo ultimo anno, serão
punidos com a suspensão do acto, com a demora tia
collação do gráo, ou com a retenção do Lliplom:~, si
aquelle já tiver sido feito, pelo tempo correspondente
ao das penas marcadas nos mesmos artigos.
Art. 00. As penas de prisão correccional por mais de
oi to dias, de retenção dos diplomas, LI e suspensão do acto,
de perda do armo e de exclusão, serão impostas pela
Congregação, da qual so admiltirá, nos quatro ullimos
casos, recurso para o Governo, sendo interposto dentro
de oito Llias contados da intimacão.
O recurso ~rá tambem lugar quando a pena de prisão
f(}r por mais de dous mezes.
O recurso ~erá suspensivo nos casos Lle perLla do ann_Q...,.~
ou de cxclusaú.
_,...- · ~'~MA D
O ~overno Imperial, a quem serão pre:>entes.M:~g~Q~~ J
'~'A
papets que formarem o processo, resolverá Tl D.ecz:eto,
confirmando, revoganLlo, ou modilicantlo . ~i~~o da
'
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Congregação, depois de ouvida a Ser1;:io I't''Jleclira do
Conselho 1e Estado.
Art. 91. O estudante que, chama:lo pelo Director,
nos casos dos arts. 78 e 80, não comparecer, será coagido a vir ã sua presença debaixo de prisão, depois de
lavrado o termo da dcsohediencia pelo empregado que
o fôr chamar, requisitando o mesmo Director auxilio
da autoridade policial, e fazendo prore.~sar em seguida
o desobediente pelo fôro rommum.
Neste caso, qualquer aeto de re;;islencia :i autoridade
policial impoi·tará a perda do anuo. c, si a resistencia
1'6r seguida de oiiensas physicas, a expulsão da Escola,
além das penas em que lilrt• incorrido pel:l legi<lar~iio
geral.
CAPlT!'LO X.

Art. 92. Os Lentes não pert't'l!crão as ~r a li11caçul's,
que lhes são ou forem fixarias como parte de seus vencimentos ordinarios, srm o C\ct·ricio da respectiva cadeira.
Terão porém direito aos ordenados, quando faltarem
por motivo justificado de molr,stia: não lhes serão abonadas sem essa circumstancia mais do que duas falias
em um mez.
As licenças, que pedirem, s(J lhns poderão ser concedidas com o ordenado por intr•ir·o atr'· sr.is mezcs, c por
causa de enfermidade.
Fóra destas hypotheses c.r.;;;;arão os \·enrimento~,
qualquer que seja o motivo da falta.
As gratificações pertr·nct>rão em I orlo caso aos que
os substi lu irem.
Art. 93. As faltas dos Leu te~, dul'alll.t' o tempo lcclivo, só porler:lo ser justificad 1s até ao 3. • dia depois da
primeira, ~ada vez qne ell1·s a~sim intcnompercm o
seu exercício.
A justificação ~crá repetida ou no fim das faltas, ou
continuando cllas, quando ti\'erem de rrceber seus vencimentos.
Art. 9L As que não forem justificadas, além de
duas em um mez, importam a Jl'lrda dos vencimentos
correspondentes.
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Al't. m;. As faltas dos Lentes ás sessões da Con~
gregação, a quaesquer actos e funcções da Escola a
que são obrigados, serão contadas como as que se derem
nas aulas.
Art. 96. Na Secrctat·ia da Escola haverã um livro em que o Secretario lançará o dia de serviço de
lições, de exames e de Congregação, no qual notará as
faltas dos Lentes e os nomes dos que comparecerem.
Art. 97. O mesmo Secretario, á vista deste livro, e
das notas que haja tomado sobre quaesquer outros actos
academicos, organizará a lista das faltas dadas durante
o mez, e a apresentará ao Director no 1." dia do mez
se~uinte.

() Director abonarú as que tiverem em seu favor
circumstancias justi11cativas.
Art. 98. A decisão do Director, no caso de indeferimento, será immediatamente communicada pelo Secretario ao interessado, e este dentro de tres dias poderá
apresentar sua reclamação ao mesmo Director, que des·
pachar:i como entender de justiça.
Art. 99. Si não fôr deferida a reclamação, será admittido, dentro de tres dias, recurso suspensivo para a
Congregação em sua reunião mensal, e desta no effeito
devolutivo para o :Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios do lmperio, no prazo de outros tres dias contados da da ta em que tiver lugar a sessão.
Art. iOO. Si não se apresentar reclamação, ou nJo se
interpuzer recurs~, segundo as hypotheses dos artigos
:mtecedentes, o D1rector mandará lançar as faltas em
livro especial, para serem trazirlas opportunamente ao
<·onhecimento do Governo.
Art. 101. O Lente Cathedratico ou Substituto, que
deixar de comparecer, para exercer as respectivas
funcçi'les, por espaço de tres mezes, sem que allegue
perante o Director motivo que justifique a ausencia,
incorrerá nas penas do a!·t. H)7 do Codigo Criminal.
Si a ausencia exceder a seis mezes, reputar-se-ha
te1· renunciado ao magistedo, e o seu lugar será julgado vago pelo Governo, ouvidas a Congregação e a
Secção dos Negocios do Impe1·io do Conselho de Estado.
Art. i02. O Lente nomeado, que dentro de seis mezes
não comparecer, para tomar posse, sem communicar ao
Director a razão justificativa da demora, perderá a
cadeira em que foi provido; a pena lhe será imposta
.pelo Governo Imperial, depois de ouvida a respectiva
Secção do Conselho de Estado.
tARTlt
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Art. !03. Expirado o prazo da primeira hypothcse tlo
art. 101, o Director convocará a Congregat;ão, a qual,
tomando conhecimento do facto, c de todas as suas
circumstancias, decidirá si temluga r ou não o processo,
expondo minuciosamente os fundamentos da decisão
que tomar.
Si fôr affirmativa, o Dircctor a remetlcrá por cópia,
extrahida da a;:ta, com todos os documentos que lhe
forem concernentes, ao Promotor Publico para intentar a accusação judicial por crime de rcsponsaiJilhlade;
e dará parte ao Governo assim do que resolveu a Congregação, como do andamento c resultado do processo,
quando este tenha lugar.
Na segunda hypothesc jo citado ar·tigo, o Dircctor
dará parte ao Governo do occorrido, a fim de procederl>e como alli se prescreve.
Al't. 10-í. Na hypothese do art. lOt, verificaria a demora da posse, c decidida pela Congregação a procedencia ou improcedencia da justificar:ão, si esta tiver
sido apresentada, o Director participarú o facto ao Govemo, para a decisão rJne a este compete.
Art. 105. Os Lentes se apresentarão nas respectivas
aulas e actos academicos, logo que der a hora marcada,
e serão sempre os primeiros em dar o exemplo de pontualidade, cortezia c ur·banidadc, abstendo-se alJgolutamente de propagar doutrinas suiJversivas ou perigosas.
Art. i06. Os que se deslisarem destes preceitos serão
advertidos reservadamente pela Congregação, a quem
o Director é obrigado a communicnr o procetlinwnto
reprehensivel.
Art. i07. Si não fúr Lastantc esta advertencia, o
Director, ouvindo a Congregação, darú parte do oceorrido ao Governo, prop(lndo rrue sejam applicatlas as
penas de suspensão de um a doze mezes, com privnção
de vencimentos; c se observarú o que a tal respeito
fúr pelo mesmo Governo determinado em Resolução
de Consulta da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado.
Art. 108. Todas as disposições deste capitulo são extensivas aos Professores, na parte que lhes fôr applicavel.
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CAPITULO XI.
Dn!!l

honra111, pre1nios e reconlpensa!ll,

Art. iO!J. Os Lentes Cathedraticos e Substitutos gozarão das honras de Desembargador, e terão o tratamento de Senhoria. Os Catheuraticos, qne completarem
o tempo mar3ado para a jubilação, c que tiverem no
exercício do magisterio bem desempenl1ado seus deveres,
terão direito ao titulo de Conselho, sem prejuízo de
quaesquer outras distincções com que possam ser premiados por serviços extraordinarios.
Art. 110. Qualquer membro do magistcrio, que escrevor· tra Lados, compentlios c memorias sobre as doutrinas
ensinadas na Escola, Ler(l direito á impressão do seu
trabalho por· conta do Estado, si pela Congregação fôr
a ohra consiclerada ele utilidaclc ao ensino; c mais a uma
gral.~licação )lecuniaria, proporcional á importancia <lo
cseripto, m:~rcacla pela Congregação c dependente de
approvar;ão do Governo.
Art. i H. O alumno, que tiver completado os estu<los
dt) <I'l<l lquer elos cursos cspcciacs ua E5cola, e que por suas
notas de assiduidade c aproveitamento fôr classilicauo
pilla Congr()gação como o primeiro cstuJantc entre os
\fllC com elle concluírem os estudos, terá direito de ir
ú Europa ou aos Estados-Unidos, a llm de se applicar aos
estudos praticos de sua especialidade, dando-lhe o
Governo uma <Juantia, que julgar sufficicnte, para a sua
manutenção.
Art. H 2. Não poderá gozar das vantagens de <[Ue
tnta o artigo antecedente, o alumno a quem tenham
sido infligi lias penas escolares, que desabonem sua reputacão.
O direito tlc estudar em paiz estrangeiro por conta do
E:; ta do passará então para o segundo alumno classillcado,
c assim successivamente; o que terá tambem lugar no
caso de recusa por parte do alumno sobre quem recahir
a eles ignação.
Art. HJ. Os alumnos, que forem assim em viagem
de instrucção, continuarão a ser considerados como ____ _
pertencendo á Escola, e serão obrigados a remetl~
....
semestralmente um rclatorio do que tiverem estutla(lo. ·, \)\M MlA '
o fJUal sení julgado por uma commissão tia ~é'~m~
Escola.
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Si os rclatol'ios não forem remeltidos nas ép~cas
competentes ou si demonstrarem pouco aprovei tamento da pa;·te de seus autores, a Congregação poderá
reduzir os prazos concedidos, ou mesmo dal-os por ~n
dos; e participará ao Governo, a fim de que a respect1 va
gratificação seja suspensa opportunamente.
Art. UL O alumno immediatamente classificado,
conforme o art. i H, poderá ser preferido, sobre proposta da Congregação, nas vagas qu.c se fore~ da.ndo
nos lugares garantidos como prenuos aos pnmcuo~
alumnos de cada um dos cursos.
CAPITULO XII.
Dos emJn•egado!i! tln Escola.

Al't. HiJ. Haverá na Escola Polylcchnica uma Bibliotheca,destinada especialmente para uso dos Lentes c dos
alumnos, e que poderá ser franqueada, com pcnnissão do Director, ús pessoas ueccntcs que o solicitarem.
Art. H6. A Bibliotheca ser;'t de preferencia formada
de livros, mappas, memorias c quacsquer impressos
ou manuscriptos relativos ás scicncias que se ensinarem
na Escola, e estará a cargo de um Bibliothecario e de um
Ajudante deste.
Art. U7. Ao Bibliothecario incumbe zelar pela hoa
ordem e conservação de todos os livros, memorias,
e mais objectos pertencentes á Bibliotheca; organizar
com clareza e methodo os respectivos catalogas, e rc>ponder por todo o movimento interno.
Art. H8. O Ajudante terá a seu cargo a escripturação da Bibliotheca, e todo o trabalho in terno da
mesma, que lhe fôr designado pelo Bibliothecario; será
o substituto deste funccionario, c se conformará com as
instrucções que delle receber.
Art. U9. A Secretaria da Escola será dirigida por
um Secretario, o qual, além dos outros deveres que lhe
impõem estes estatutos, será encarregado do serviço
interno da mesma Secretaril, da correspondencia do
Director e da direcção do Archivo, que conservará na
maior ordom c asseio.
O Secretario deve ter o gráo de Bacharel uu Dou to r.
Art. 120. Para auxiliar o Secretario no desempenho
de seus deveres, haverá um Escripturario, e tres Ama.
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nucnses, sendo um destes especialmente encarregado da
escripturação c boa ordem do Archivo, além do mais
scniço que possa prestar na Secretaria.
O Escripturario sub~tituirá o Secretario em seus impedimentos.
Art. 12i. A Escola terá um Porteiro, e dous Contínuos; servirão estes tambcm de Correios.
Ao Porteiro incumbe a guarda c consenação do erlificio tia Escola e suas dcpcndcncias; os Contínuos servirão
debaixo de suas ordens, c prestarão o serviço que lhes
fôr designado.
Art. 122. Para o servit:ollas aulas haver:"! seis Guardas, c para o asseio do cdificio c de suas depcndcncia!'
o numero de serventes que forem nccessarios.
Art. 12:3. O Porteiro deverá residir no cuilicio, si
fôt· possível.
Art. 124. Haverá na Escola um GaiJinete uc Physica,
um Laboratorio de Chimica, Gabinetes de Zoologia,
Mineralogia, Geologia e 1\lachinas. um Horto hotanico
c um Observa to rio astronomico.
Art. Uü. O Gabinete de Physica c o Laboratorio
Chimico terão Preparadores cspeciacs, propostos pelos
Lentes ao Dircctor, a quem compete a nomeação, c os
serventes que forem ncccssarios aos trabalhos de Jlrcparaçõcs.
As salas de modelos tlc engenharia c de machinas
terão um conservador.
Os outros Gabinetes c o Horto botanico terão tamhcm o numero de conservadores que forem ncccs~arios.
O Gabinete de Pl!ysica tcr:'t outrosim uma pessoa encarregada de cxammar semanalmente os apparelhos e
instrumentos, a fim de reparal-os o concertai-os. A
mesma disposição é applicavel ao Obscrvatorio astronomico.
Art. 126. Haverá um Agente The8oureiro, encarregado de fazer as compras de tudo quanto se faça mister
it Stcretaria c ;'t Bibliothcca, aos Gabinc tcs, Labor a torios, Horto c Observatorio, bem como de pagar as
despezas ordenadas, e receber do 'fhesouro Nacional as
tJUantias indispensaveis ao custeio do Estabelecimento,
por ot•tkm do Dircctor, fazendo de tudo assentamentos
em livro especial, c prestando as respectivas contas.
Art. 127. O Secretario, o llihliothecario, o Escripturario c o Agente 'fhcsoureiro serão nomeados por Decreto ; o Ajudante do Bibliothecario, os Amanut•nst's, o
Porteiro e os Contínuos, por portaria do 1\Iinistro do Imperio; os Guardas e mais empregados, pelo Dircctor.
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Art. 128. Os cmprcgatlos nomeados por Decreto ou
Portaria terão direito it :-~poscntação na fórma do
ti tu lo 4. o capitulo 3. o tio Decreto n. • 73ü de 20 do
Novembro de f850.
Art. 129. Em regulamento especial, organizado pela
Congregação e approv<ldo pelo Governo, se determinarão o serviço interno da Secretaria, Dihliot!Jeca e Archivo, o numero dos livros de csr,ripturação que devem
existir c o motlo de os cscripturar ; bem como as regras
sobre a frcqucncia de todos os cmpt·t'gados c as licenças
que lhes forem concrd irias.

Art. 1:10. O pl~11o da instruc1;ãu g-eral tia Escola
comprchcnderú:
L" Lição oral su!Jrca doutrina tlc cada cadeira;
2. o Rccordaçücs seguidas de intrrrogrH;ões, cxtTcicius
cscriptos, analyscs chimicas e lllanipulações;
3. • Concursos sobre probll'mas seientificos, projrrtos
de cngcniJaria, c.\ploraçõcs de mi11as, lcrantameHlo de
cartas gcodesicas ou lopographicas, questões de artes
c manufacturas c trabalhos gr·aphicos.
As lições, recordações, concursos c m;Jis lrahallws
serão fcitos,pcla fúnna c na ordem de tempo que de lerminar o regulamento cspcr:ial, nas Sal:ls, t:ahineles,
La hora torio, Horlo n OIJserva to rio da Escola.
Art. f31. A inslrucçüo pratica aos alumnos do cur~o
geral, <l aos tios cursos espcciaes, comprchcnderá :
L" Exercícios de nivebmcnto, leYantamcnto de
plantas c rcconh1'cimnntos gcodesicos:
2. • Visitas ás fabricas, <"1s ol1ras importantes de engenharia c esta IJeleei men tos i ud us tr iacs, bem como a os
museus de Histot·ia Natural;
:L • HcrhorizaçõL'", explora<,;ões mincralogiras e .!.!"r'ologicas ;
4." Arwlrses chimicas.
Os exerclcios c visit.as aos cslalwlccimculos serJo Jdlos depois dos exames das ma Lerias que constituem a
instrucção gera I.
Os atnmnos do 2. o anno elo curso de Scicncias Physieas e Ma thematieas terão exercidos pra tiros tlc tralwllws geodt:sicos sob a tlircr~;iu de um Lente Calhi'dra!ico ou Sllllstituto.

u..; alumnos do curso geral terão exercícios praticas
de nivelamento c levantamento de planlaf; sob a dit·eccão tlc um Lente ou Profe;;sor.
· Os do 3. o anno do curso de Sciencias Phy5icas e Mathematicas, e os do i. o anno tlos cursos r~peciaes de
Engenharia Civil~ de Artes c l\lanufacturas visit:~rão as
cstar.ões c oílicinas d:ts estradas de ferro e os cstabelccimr;ntos importantes de engenharia existentes no 1\io
dt~ Janeiro ou em Nicthcroy ~ dercrão apresentar memarias , c~boço dos eu ilicios c outras notas do que
tiverem examinarlo, c serão dirigidos por Lentes ou
Professores.
Os alnmnos tlus outros anno;; do~ cursos cspeciaes
serão distribuídos, conforme a ma teria tlo curso de cada
um, pelos cslabcli~cimcntos e obras importantes, pu!Jiicos ou particulares, tanto na Capital do lmpcrio,
como nas Províncias, c lic:uão sob a dirccção de Engc~hciros a scrriço rlo Est::lllo, de Lentes da Escola ou de
outras pessoas habilitadas. Findo o prazo dos exercícios,
deverão apresentar rclatorios c desenhos sobre o que
tiverem examinado.
Art. 132. Os Lentes ou Pr·ofcssorcs, que dirigirem
exercícios pratico;;, tm·ão a gratiticação especial de
200~000 memacs; c uma ajuJa de custo de viagem,
quando srja preciso.

A1·t. 133. Os livros e mappas taros, c os manuscriptos
pcrteneclllcs ú Escola, só poderão ser consultados na
lli!Jiiothcca ou em sal:~ destinada para a leitur·a.
Art. 13'J,. O juramento dos grúos acatlcmicos, do Dircctor, dos Vmtes c mais empregados tia Escola scrã
préslado ele conformidade com o que fôr estabelecitlo em
programma cspecia I.
As cartas de Bacharel c Doutor c os tilulos dos dill'erentcs cursos tla Escola serão passados segundo os mo~
tlclos cstallclecidos no mesmo programma.
,_-.-.
Art. 1.35. Haverá na Escola um seU o grand _,.-:1]~~ u AR · .
servirá exclusivamente para o.s Jiplomas a /a(nli«<UI\ 111 ,4
c outro pequeno para os papeis que fore ---~~(l'itlos
,
pola Socret:~rin.
/ '\-·
Art. flli. A l1orla, o capelln, a fita/'"'-~·bs p1r:1 o
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sello pendente, terão a fôrma c cúr que forem designadas
no mesmo programma, onde tambem'se marcará a fórma
do annel e a natureza da pedra, distinctivos do gr·áo de
Doutor.
Os diplomas academicos serão passados em pergaminho, e preparados á expensas daquellcs a quem pertencerem, conforme o modelo que fôr atloptado no programrna.
Art. :l37. Não se passará segundo titulo _senão no
caso de perda ,justificada, c com a competente resalva
lançada pelo Secretario e assignada pelo Director.
Art. 138. Os diplomas serão assignados pelo Birector e
Lente Cathedratico mais antigo, pelo Secretario c pelos
alumnos a quem os mesmos títulos pertencerem.
Art. 1.39. Os lugares de Bibliotbccario c Secretario
da Escola poderão ser exercidos por qualrjuer dos empregados do magistcrio, c neste caso perceberão os
vencimentos respectivos.
Art. 1~0. Além dos domingos c dias santificados,
serão considerados como feriados os dias de grande
gala, a Semana Santa e os dias de carnaval.
Art. f!JJ. Logo que forem publicados estes estatutos,
a Congregação tratará de organizar os programmas e
rcgulamen tos especiaes de que f.11la o art. fO n." H.
Art. 142. O fornecimento dos Gabinetes, e das Aulas
de desenho será feito á vista dos pedidos dos Preparadores ou Consenadorcs, rubricados pelos Lentes c Professores respectivos.
Os mesmo~ Lentes e Professores deverão rcmctter
ao Director os orçamentos annuaes e mensaes das despezas
neccssarias: os primeiros em ópoca marcatla pelo Dircctor, para tambem serem incluídos no orçamento
geral, e os segundos até ao dia 20 de cada mcz, para
serem contemplados na folha do mez seguiu te.
Art. 143. Em cada Gabinete haverá um livro especial
de receita e despcza do respectivo Preparador ou Conservador.
Nenhum instrumento, apparelho ou objectoqualquer
do ensino terá entrada no Gabinete, ou delle sallir·:'t,
sem que nesse livro se faça a respectiva declaração.
Haverú mais outro livro, em que serão notados todos
os petlidos feitos, com decl:lração das datas em que
foram entregues e satisfeitos os mesmos pedidos.
Estes liVl'os serão rubricados pelo Dircctor·.
Art. 1-H. ODirector, os Lentes Cathedraticos, Substitutos c Professores pcrcebcr·ão os vencimentos marcados na tabella n. o 1.

RXF.CUTT\'Oo

O;; empregados a que se refere o capitulo !2, terüoos
constantes da tabella n.o 2.
Arl. ·Hü. Os PmpregaJos da Escola Central, que
tinham vencimento superior ao marcado na tabella
n." 2, continuarão a perceiJel-os.
Art. 116. O Lente, que, além da rcgencia lle uma
cadeira, accumular a regr~ncia de outra ou o servir;o
de Substituto, terú direito a uma gratificaçâ(l correspondente ú metade dos vencimentos que competem ao
Cathedratiw ou Substituto em r•xcrcicio; a nwsma disposição srrú applicada, 110 caso de accumular:ão fie mais
dr' um servi co de Substituto ou rle Professor.
Art. ·l'l7: O Lente Cathedratico, que cumulativamente ex:r•rccr as funcr.;ões de Director, parcchcd taml•em os vr•ncimcntos 1les1e srgun:lo emprego.
Art. 118. O Governo, :'1 vista do quo a nperiencia
:~consclhar, e sobre proposta da CongTCI~a~ão, poderá
fazm· nestes estatutos as a1Lnraçü1'S convenientes, excr•pto na parlc que diz respeito a direito dos Lentes e
I>ro!'cssorcs, c aos vencimentos d(JS emprrgados em
geral, uma vez fJUC dessas allerações não resulte augmento de tlesprza, salvo si este tirer siLio vot;Hlo pelo
Poder Legislativo.
Art. 149. O Governo podcr:'t em regulamentos csperi~es ne~r rursos acccssol'ios, para a formação de Agrimcnso!·es, M1~stres r ConLluctorcs de Engcnjtaria Civil,
r Allmin istradores de Estabelecimentos r unes, uma vez
que srja respci tal! a a rcstricr;ão final do :.JI'I. HH.

vencimento~

CAPITULO XY.
Disposõçi>es t.l":tnsitol'falii.

Art. 11m. Os presentes estatutos, n·J que respeita
ú org-anização do ensino, começarão a vigorar no anno

de 1875. Os regulamentos de que trata o art. Hl indica rã o o meio pr·a ti co de sua execução, de modo que os
alumnos, matriculados c approvados nos di!ferentcs
:.~nnos da Escola Central sob o Hcgulamento de 28 de
Abril de 181i3, possam continuar e concluir os seus
respectivos cursos sob o regimcn dos novos estatutos.
O curso de Scicncias Pltysicas c Naturacs c o de
Artes c Mannfacturas serão iuaugur:~dos quando o Governo julg:Jl' opportuno; entret:mto serão proriLlas as
cadeiras quP pertencerem tamhem aos outros cursos.
Art. H\1. O Governo distribuirá os actuaes Lentes e
Profes.~ores da Escola Central pelas dilfcrentes cauciras,
l'AUTK ll,
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do modo r1ue mais conveniente fôr ao ensino, merlinnte
apostilla nos respectivos títulos nos casos em que haja
mudança de tlcstino.
Os Repetidores existentes serão considcrallos Sub~li
tutos, c como taes poderão ser promoddos a CatiJedraticos indepcnLlentemcntc de concurso.
Dentro do prazo de tlous annos, contados da llala
da publicação destes estatutos, poderá tambem o Governo, ouvindo a Congrega<:ão, c sobre~ proposta desta,
preencher sem conrurso as vagas para que não haja
concurrcntcs ltabilitallos.
Arl. Hi2. Os iiHlividuos, providos nas r:Hicir:Js di'
matorias alt) agora não en;;inadas no Brazil, poderão ir
habilita r-se nas Academias e Escolas da Europa ú r ns 1a
uo E~tauo, principalmente na parte das applicaçi!1·~ v
«'llsino pratico.
Potlerú Utmbem o Governo contrariar para as ;;olin·dilas cadeiras, ou para qualquer outra que não tenha
concurrente ilahilitado, prolission~tes rstr:mgí•iros de
dislincto merecimento, sob condições esp<~ciacs, si elles
não preferirem servir com os me~mos onus c vantagens dos demais membros do corpo docente da E~cola.
Art. Hi3. Os actnaes Lcntf's c Professores da Es1·ola
Central, que j;'t eram cntpregados ll!l magist!'rio ;l!llro da
n~organização approvatla pelo Decreto n." ;}:;s~ ti<~~~ t de
Al1ril de 18(i0, consernr;1o dirt~ito ú julJilar;fio com as
vantagens c condiçlie~ nstallckciilas no il<'~·nLtmcnto t!o
1. o de .Março lln 18:58; os que for•) IH mil i Lar r:~ e p;i~
sarcm para a Escola Polytechni<·.a, continuarão a lH'rcciJcr o meio soldo das respectivas patentes e a contar
fKtra a reforma metade t!o tempo de exercido do magist.erio.
Os Lentns c Professores, cuja nolll('a<;ãn ftlr anterior
ao eitarlo Hcgulamcnto de 18'i8, poder-s<~-hfio ,iul,ilat·
com o ordenatlo qun tl'anl('.' percebia111, logo que rnmpletarem 20 annos de excrcirio, ou com ordenado proporeional ao tempo que tiHrem de serriço, si antt·s se
impossibilitarem de continuar no rnagisterio.
A todos é tamlJem mantido o direito <lt~ jubilação segundo o Regulamento de ~8 (Je Abril de WC:l,
si o preferirem, uma vez quo se tenham sujeitado ús
suas condições.
Art. UH.. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro em 25 de Abril ue 187!,.
Jolio Al{Ndo Corrêa de Oliveim.

E XEf.l!Tl YO.

'l'nbellas tios venchncntos dos entprega(los da
Escola Polytecbnica.

N. 1.
é)

ó,:::,
~

:--;

E~ll'HEGOS.
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o

o:;

o

c,
·~

..,
s
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~
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o
....

::::
....

~

0::

a
-

I

llin~dor ...............

r~:coor;ooo

2:000,~000

6:000,~000

Lf'!!le Calhcdralico .•..

3:200~000

I :üliO,~OOO

11:800 1WOO

Di lo Sn]J.;tiluto ........

2:000,)000

1 :000.~000

3:000,~000

Professor ..............

2: o.w;)ooo

1:020,)000

3:060,)000

I:OOOHOOO

3:000:')000

I

N. 2.
Scerl'l.ario ...........••

2:oooHoool

Bihlio lhccario .........

1:600,~000

Roo;;ooo

2: 100~000

A~c !llC

ThrsourPi ro ..•

2:000,)000

l:OOONOOO

3:000,~000

EseriptmarifJ .....•....

1:320~000

660,)000

1:980NOOO

Alll<illllf'IISC, . . . . . . . . . . .

8'10,~000

~20~'000

1 : 2r,o ,~ooo

cario .................

SOONOOO

1100,')000

1:200~000

l'repa radar ............

J:üOO,')OOO

800,)000

2:MJO~OOO

C< >WTrvador ...•....•.•

1:200!;000

600NOOO

1:800NOOO

Porteiro ...............

1::!00,~000

600,\!000

1:8006000

Cnnlinno ..............

600~000

300~00

!JOONOOO

600~000

3oosooo

!JOOt')OOO

Ai 11dan\r rlo Bil!liothe-

-

<inarrla ................
Hin de Janeiro

Clll

25 de Ahril dn 18711 •

•I mio Alfredo Gorréa de Olircira,

---
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ACTOS DO l'ODER

Senhor.-A lei n. • 19:):~ tln i 7 de Julho rle l8il abriu,
no art. L •, o credito de 20.000:000,-5000 para se completar a 4." Serção da Estrada de ferro D. Pedro li, e prolongar a mesma Estt·ada até ;i l_.gôa Dourada, na Província de Minas Gcraes.
Achando-se este cretlito r-sQ,·oratlo, ~~não podendo ser
suspensas sem grande prejuízo par<1 o Estado as respectivas obras, que, tendo sido contractatlas lle 1871-1872,
e primeiros mezes de 1873, jú se adtam em andamento
n'uma g-rantlc extensão; é de mister· a abertura do credito :n:traordinario de 4.i'::ll:2:J28000, con~tante da demonstra~,ão junta, para occoner· ás t!l'speza s com aquelle
prolongamento durante o e'í:ercicio de i87:3-187L
Nestas circumstancias tenho a honra de suhmctter
á approvação tle Vossa l\Iagestade Imperial o Decreto
junto, abrindo o tlito credito na conformitlade rio~ :1. 6 ,
art. 4. •, àa L~i n. • 589 de U de Setembro de 1800
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa
l\lagestarle Imperial.- Suhdilo li e! c revcreute . - Jostf

Fernandes da Costa Pereira Junior.
BECBETO N. :iiHll- DE 2:j

DE .\MIL DE

lt\7'!.

AJ•re ao Minbtedo da. Agri~;ullura, Ct>llllll''n:io e llhras l'u/,/il';ts
llllt credito cxlraordiuario .de ~.72t;:l:;2worJ para. as dt~SJII'l.a.~
cotu o prolongamento da Bstraua uc ferro D. Pedro 11 dura11l•) o
exerci cio d•) f873- f87.i,

SPwlo insutlicienlc o ercdilu ,·utado rro art. 1. o
da Lei n.o 19itJ de l7 de Julllo tlc 1!:171 para eutrt-

pletar a L • Se..:ção da Estr·atli\ de 1'er'm D. I'L~dro 1!,
c prolongar a mesma Estrada at,·~ it Lngôa DnttratLt
na Província dt~ Minas <1eracs; Hei por· IJCrn, r1;~
conformidade do~ 3.", arl. 1.", da LPi n. • i.íS\1 de 9 de
Scteru!Jro de 1850, e ouvitlo o Cunsell10 de illinistt·u~
Aurir um credi\O extraordinario de L 7:!1 ::i:j~soori
para as respccltvas ílespczus, durante) o exereicio
de i873 a ·1871 ; dcvenLlo esta ttlcdirla set· levada
opporlunamentc ao conhecimento da Assernbléa
G0ral.
José Fernandes da Costa Pereira Junior·., do Meu
Cunsclho, Ministro c Seerulario de Estado dos :\"t~·
gocios da Aaricultura, Cornmerdo o 0\H·as Publicas
a~sim o tenlw entendido e faça 0xecutar. Paluciu d~

~29

E\EGUTIYO,

lHo de Ja11ciro c:n vinte n cinco de Ahr·il de mil
oilucentus setenta e quatro, quinquagcsiHIO terceiro
da lllllep<·nd!•ucia e do Iuqwrio.

Com a rubrica Je Sua Mngcstadc o Imperador.

Josi Fernandes ia Costa Prwcira Junior.
Dem1-nsf raçdo tlít dcspe::a QIW aindtt se tem de {a::cr c&m
o Jli'Olon;wmento da Estradrt dt• ferro D. Pedro 11,
dnrante o c.rcrciâo de 187:3-1871.
lmporlancia nerc~saria par;1 os reparos
do l1·ito Ja estrada, obras d'arlc r,
dirr~rsas despezas .................
:J.JU:8U'i,):i!8:!
Dita para a snperstructura metallira
80il · ooo.<oon
das pou tcs ...................... .
::_~oo; ooo;~ooo
J>iLa p;1ra o maleri:ll lho ........... .
Dita para ;1s lltJ\'as csLH;Iit's e suas rlcl:CIIde:u.:LJ,,.............. ... . . . . .
:i7n::J!lnil8
Tu t;il . . . . . . • . . . • . (t.. 7::! 1 : '::?~i'::?t)OIJO
Cuntal1ilidadr· da ~ecrelaria dn Estado dos i\eg·ocios
da .\t!"rirultur;J. Commercio e Uhras Puhlir:as em iv
de .\ÍJI' i I r:e H\H.- llrnwrdo José de Castro.

Scn!Jor.-Scntlo iu.s111liLicntcs as quantia~ votad<JS na
Lei deUr,;amento n." ~:lít; ele 2:i de Ag·csto de u;n par·a
as despeza~ das rerha~- Estratla tle faro U. 1\•dro li,
Ohras PuiJiira~ r• Tcnas Publicas e Colonisado --do
exercido tJe 18/:J-Wi~. torna-se neccssario i·ecoriTr
ú pi'Oviclcncia autorizada pelo art. 13 da Lei n." 1177 de
U de Setembro tlc 11'62.
O dcfir:it na Vl'r!Ja- Estrada de ferro D. Peth·o l i procede ua despcza com o pessoal c material neccssario
na parte úas liu!:as ultimamente construitJas, c da r:ompra do comiJUslivel.
O delici t wt de-- OIJI'as Pu!J!iras- provém de aux ilios
prestados a l'rovincias para estradas, c da construc1:Jo
do edilicio na pr·aça 1). PeJro li para serviço deste l\Ii-

. .

\

/ -~.~R ' \~
O delicit na_ d1•- TotTa~. i'ulJlica,; c C(Jlonis·,?lo~ '->"1" ,~ ,\ \/

nisterio.

ptorrd,)do1llal0r llcs''ll\Ohtmm~lo datlo ~ m ~~~~~

~ ~

terras para CO[UJJUS, ;'1 ÍllllJOI'!<II;cio deSll'.', C"l'
U a..ç_~ll{(l
da dilleren1 ~ a tlc SlW'- !Ja·q~cn~.
, r--'I.._

I

"~

,,,

(')

: ......_,,

~/ ~~'

<-'

,, '"<\
<':

,<'"'t /

l'
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ACT05 DO POM:n

A' vista do que ~c acha exposto, calie-me a honra de
apresentai' a Vossa Magcstadc Imperial o J)t!Crelo jnnto,
qne autoriza o 1\lini:;tcrio da Agrir·ult lll'a, Cornntnreio c
Obras Publiras para applirar :ís dr·SIH':·a..; Lias menrinnaclas verba-> a quantia de 7fiO:ODO~Oin, tira1la das
sobras que se verificam nas t!e-Gara:tlia de j11ros ás
estracLls d1• ferro, Tr·lcgrapiJOs c SllliVt!Dt;ü•J ú~ Col!lpa·
nhias dl' NaYec;ar~:lo a vapor, ro::;•) coE~!:t th.; detn:trt:'.·
trat;iks junta;·, ·
·
Sou, Senhor, com o m:li~ profuwlo rl'spcilo, de Yoss:1
Magpstatlc Imperial.- Subdito fiel c rcver;•Hlc . - Jose

Femandrs da Costa

P~rcira

Junior.

DECUETO N. ti!i!):2-DE

:~~; IJi: .\t:r\11.

nc lKiL

Autoriza o ~linisterio 1la .\::.-ie;dl:i!':t, CulltlliCITio ,. Obras Pu·
hlicas para applicar· ;is d"·;JH.:zas d:t-; Ycrltas- !:stratLt dr. l'nro
D. l'cdrtl 11, Ohras !'uhlic;l '·c T;-rras l'ulolil'a.-; '~ Coi:J:~bat::lo
-do exercício de 1ô<3-t:~Jl. a ·~!l<tllli:t ti:• iíi:l::l::o;O:liJ r(':;•!!tallte das sobras da> de-C::ran!ia 11l~ jmos it; t•,;trailas iiP
ferro, Tclt•grapltos e tk Snill"'ll';~w as C:llllJI:tll::ia-: de :\a·
vcga(ão a va por.

Sendo in~ufficicntes as qn:lllli:Js votadas Ho.q;: li, U
c H"i, :~ri. B. ", da Lei de Ur0atncnlo n." ~:)}) dl' ':'ti .lll
AQ·osto dn Hlí:J para as dc::p:•z;s <lnranl1' o ''xt•rcicin d1•
1873-1871 com as \'!'l'lta::.--!~'ll'<~th de ferro D. p,.,i 1 u li,
Obras Pultliea:;, e Terr:ts Pu!Jiic:t;; t' Colo:lis:t•;.l,,, T<'tldo
ouvido o Conselho dt• l\li'1i:~lru:-;, I' d!'L'Oill'nrmid:Jrlt~ co111
o art.. 1:3 da Lei n." llii til: \) d:· S:'ll'lll!Jru dt~ 11\(i~!:
llci por bem Autorizar o ~.!ini::I1Tio d.1 :\~(ricrlllltt':t,
CornHwrcio e Obras Pu!Jli1·a~ rnra applir:1r :'1-; rdt·ridas dcspczas a qu:ml ia tk 7li0:01Hh0111), fnl'ln:tda das
sobras dos~~ 10, H 1: 17 do llH'llciunado art. 8.". :;OJll'l
se YÜ tias clcríwnstraçõcs junl:t.:.
José Fernandes tla Co,ta Pcrr•ira .Junior, do Meu Cortsellw, .i\Iinislro e St:crelario de E~tatlo ,t,~ l'it·:.:o:o::io~ d:t
Agricultura, Comnwrcio c• Obr:1s Puhlieas. :~:c.~ittl o
tenha entcndi<lo r~ fa:·a CXI't'l!lar. Palat·io rio Hi•l d1• .Janeiro em vinte c cinl'o Lln Abril de Jllil oi IOCI'IILIIS selt•nl:t
n quatro, qttilliJUa.'.!n.,imu terceiro da Indqw!lllcncia I'
do lmpcrin.

Com a rnbrira 1le Sua I\fa.!"estaLle

José Fcrnandc8 tTn Costa

11

l!lljiCl'ador.

/'l'i'ci/11

J,mioí',

EXF.Cl"I'IYU.

A.
n

J)P!~1nn,.,h•a"i"io

dG!!õ verbaiiclOii
10, iD, Ji~,l.t,
}I;; •.• 1-:r. au•t.. 8. 0 da ,·i;;;entf~ l.ei t!e Ot•<.•nn•euto,
=• •l••e .. e t•<•fen·c o Decreto de .. ta data .. nh n. n
t;tl"~(.D?.!.

Al.:TOHIZAIJO.

SUBIL\:-i.

% ltl. G:nanl i~. de juros
;i,; e,;traJas tlc
friTO ....•.••••••

flti8:80G~3i3

cr.•tli!o da !ri .••• I .2:JS:SOG~:Ii:l

11. E;tra<b tlt: ferro
ll. l'rtlro H ..... 3.l\IO:Rlfi.)8R2

['<>r

t!P>[lt'IH]CJ" .•.• l.Ol7:!J!.J'I~f!S

Tola!. •........... L20R:SH·k01tU
Credito da ki. ... 3.!1U8:8lí,HODil •••.••••••••• 300:000$000
~

12. Obra,; pnhli~:1s ....
l'or despt'Ilt.kr....

l.tl!ili.7!l2.~:!7:i

!J:l:20i;ü2:;

Total .......•..... 1.7;JO:OIU:OOO
Cret!ilo tia I:' i .... J.:W1:üi8.·:.ií0 ••.•••....•.• 3:::.i:321S~GO
§ H.

TP!.-;~raplto;; .•....
tit'SJ>t'llu<~r ....

l'or

g~;g:

i8J_,;O{Iii

2il:2l!J,,!I!J:;

To( :11 . . . . . . . . . . . • . I. 2:1:l: 01;!!.~000

Crt•dilo t.Li ki. ..•. l.lí',IJ:::;:n,.,o!:::
~

2'!ü:OOOSO'JO

l:í. Tt•rras pnhliras c
t:o Ion i;;a~üo... • . I. !H7: 21 B:i;J:i
Por tk.·:pcHder. ... 2:J7:'lü7.~um;
Tnl:ll ............. 2.l:;'i,:Gi88;i.\,ü
Crt•tiilo tl:t lt'i .... 2.llliO:OüOSOOII ••••••••••••• i:ií:GíS.~:JW

li. Sttltl'<'llt"ln :i c: rnniJl:illlli:'ts de ll::tYCg:ll':to a \':lpDr ... 2.228:li(i'i\\li2
l'or til->:pendcr....
tiíü:liGG ;GüG
To!:1l ............. 2.HO'i::l:l:2.~()3H
Crcdiio da lei ....• a.r~:\ti:Utllr·OOII
SOIIIIIIas •••.•.••.••••••••

G3il:()Gí,'i3G2
l.l:10:G()íS3li2 íGCJ:OO:JSOOO

Conl.ahi!itlat!c d:t SccrP!aria ile Estado do.; N<'glwio' da AgTicnltura, Commercio e OIJr::s PniJiiras rm 20 1!" Ahril ti<• 18íí·JJenwnlo Jos,! de Caslru.
· ·

ll.
J)f"lllODSJtl•a~·:iO da!<~ IBOIUlll:\~ C:JUe Sl~ t~lll <i<" tii"UP
<In .. §~IH, 14 •• 1':1, :a•t. I"L 0 da ,·i;.;·entt> l"ei

d•• Or•çantent.o. pnrn •u,eo••••<•!· ''"'" <il"lieit"' <In,.
de:• out t"'fb!':i !U:lt·n~···=•J•hn~ .. c· u flt.IP· f[o\t"' , .. ...,_
t..•··•·t• c• llJh~CI"t_~lo tlt .. ~ta ..sat .a snh n.n :i f; o~.
,,.4~t·hu~

Para fazer f:~r11 ao <leflcit do
~ H, nril:t Eslr:ula <11'
JPITO

ll. Pt<<lro II-, c tk

trata a

IJIII'

tleHIIliiSlra~fto A, ~··r:·,
do~ iO, nrl.Ja- l;:t-

liJ'arla
raulia ti<' .i nrus :ís estradas dl'
f•'ITtl - . :1 t[H:mlia dt' ..... ..

1':11':1 fazrr faeP ;tO tll'lit·il tl11

JJJCsJno
~

~ H ser:\ tiJ·atln tlu
H. H riJa- TriPgrapho~-.

a de ....................... .

1:';~

:flfKl,SOOO

300: OO!l~OCO

ltlrlll do ~ 12, yerha - Ohras
pllhlicas-, scrú tirada tlo
~ 1i. Yrrha - ~ niJn•nt:ãn :\'
t'lllttp:lllhias tlc naYt'g:~t;:lo a
Y:tpor -.:1 tlt• ••••••••••••••
ltlrm do~ I :.i, Yerha.- Tt'JT:ts
publicas I' rulonisnr;:lo- .
itl<'lll

du lllCSIIIO

~

!í-. a tlr.

t:ií :li7S~0í0

T•1lal............. . . . . . . . . . . . . • . . . • . •

7liu:c.;co,cnu

CoutalJilitl~de da Srcrrtaria tlt> l><latln rins :\r".!'•ll:in;; tl:1 A•!ricultnra. Cnmlnen·io e Olor~s Pulllira' t>Jri :z:; tle ;Üril de 18i4.:.... Bu-

narda

Jose de Castro.

A!lera ,_, Ir

~i·?lu 11.'"

2!3\l tle !.3d·· Jnil1u tl-' 18'>9 r.-·btivo

f:mhmen!rJ das praça,; do Corpo t!t' lmpPriae,;
Cnnip:-tnllias de Aprendizes:

~larinlJt•irn;

~·>

e

Tcnrlo a promulgnçiio rlo Jll'rrcto n. o ri21l8 dn :.fi
de Abril do anno proximo J1wlo tlemonslr~do a w•cessidadc de augmcntar-;:e r·om al,~mm:1s peças o f:lrdamcnto, fJUA deve ser· allonnrlo :'ts praças do Corpo tle
lmpcriaes 1\larinheiro~ e Compa11hias ele Aprendizes,
Hei po'r ltrm Alterar o Drcrcto n." 2í39 de 1:1 deJullto

EXE::t.:Tl\'0,

de 1Ki.l, e onh·nat· qtJc o reft~rido abono seja tl'o1·a em
tlianlc re~Jtlado pela lab\'lla que com este baixa ;Jssignatla
por Joatptim Iklfino Ribeiro tla Luz, do Meu Conselho,
St•nador do lmpt•rio, Minis! ro e Seaetario de Estarlo do~ Nng-ocios da l\hriniJa, que as,-im o tenha entPnditlo c faça CX!'CIIlar. Palaeio do Hio tle Janeiro
t~HJ vinte e cinco df\ Abril ue mil oitoct~ntos setenta e
quatro, qniJH[Uagesimo tert~eiru da lntlept•ndencia e do
Imperio.

Com a rubrira de Sua Mage ..;tat!t• u lmpt•rador.
JOWJilÍIII

Tabl'll" a qu••

~r

t•eft~rc

De/fino Jlilwiro da Ln::.

o Ueercte de,ta d:tta, Jmrtt o

nhono dt"' l'.•t·da••n·ntu fa~ JU":u::•!d du l~cn·t•n tlc laupeJ·Iaes l1hninheh•o.-. e Cnruttanhia!O de Apt·eudizes.
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DECBETO N. r;Go<l-uE 2:i

nc _\IIBtL DE

IH7'1.

:lland~ oh,Cr\'al' o H•~~lll:unr::1Lo d1'sLa data para "'"~C111::w do
art. 2. 0 da I~ci n.• 1H2\l de !Í 1le Setembro ~~~~ 1HíO, ua parlP 1'111
que cslalJclcee u registro civil 1los uascinwutu,-, easanwutos c

uuitos.

Hei por hem ~lanuar que, Jnra ''\I'Ct11::Io do :11'1. 2. •
da Lei n.• :1.8::2!) d'~!) d•~ SL'II~IIllll·o de Hi'/11, na pane em
que estabelece o reg-i~tro civil do.; n.~,,·im"nlo;, l'asameut.os ~~ o!Jit.o~, se oiJ~et·\·e o Bcg-nlamt·nlo qn:~ 1:om
este baixa, :J~sig-nado peh llr. Jo:lo Alf;·,•do Corrt·a 1!1- Olivcir~. do Meu Coth;el!Jo, Ministro 1: ~t·crt'lario de E<Lado
rios Ncgorios do lmpPrio, que assim o ll'tilta l'llll'IHii,Jo
e faca l''íl~l:lll:lr. Palacio do Hio dt~ Jatll'iro 1'111 Yinte
e ciitco de Abril d•· lllil oiltll'l'lllos si'Lcnt.a e qtJatm,
'lllilltfuagesimu terceiro Lia lntlependcncia c do lmprri1 1•

Com a ruurica Llc Sua :\l:tgesf:IIIC o Imperador.

Jo!lo lll{-redo Cvrn:a de Olil:eira.

Reguhunenlu do registro chil dos nascimentos, casamentos c ubilos, a rtue se rcl'crc u Uecrclo Sllllfll.
TITULO I.

C,\ PlTllLU I.

Do registro

l'tn

rrmt.

Art. :l. o O registro civil ~~nmprchcndc nos seus assentos as 1lcclaraçues especificadas neste Hcgulamenlo, para
rertific:~r a existcnci:J1\c trc~ factos: o na~cimrnlo, o
r·:~s:tmt>nlo r amnrtt·.

Art 2. 0 E' cnt:arreg:Hlo dos ns,:entos, notas c avcrh:u;õt•s do registro civil, em cada .Juizado dt) Paz, o
Escrivão respt·etivo, soh a immcdiata dircer;iio c inspccção do Juiz de Paz, 1 quem cabe decitlir atlministrativamcntc qnaPsquer duvidas que occorrcrcm,
emqu:mto os livros do rl'gistro se conservarem no seu
Juizo.
As notas, averhações c rertitliit'S fir~rão a cargo do
Secretario da C:tmara l\lnnicip:il rcspcetira, depois que,
Jinuo~ os livros, furem l't)metlidus para o arrltivo dartuclla corpor:tç:in.
Art. 3. o Os assento;: tln registro eiYil sPrãn exarados
rm livro,;, para e'~t) fim .::stwei:dmt•ntt) dt•stinadns, sendo
um pat'a o t'Cg-islro dn:; nascimento;, oalro para o uos
ca~amentos, c outro para o dos uiJiLw;.
Art. r,., o Estes livros :;er:io fornt)r;idu-; prlas Camaras
1\lunicip:tco; rnspcetivas, cujos l'n)sidt•Hlr•:; dt)VCrãu lavrar
lll'iles o-; lt)l'lllllS de alicrlttra e e;:cerramcnlo, e numerar t' rubricar as fol11:1.q.
Art. :i. o Os empn·g:Hlfl'; do l'P!.iistro ri vil não devem
illstn·ir nus ac;st'lllo,, que lavr:1ren1, ou nas rt•spectivas
notas c avl'rh:u;ões, se11ão aquillo qtw os interessados
dt•clararem de acctlrdo com as disposit;õ::s deste ltt:gulall't:ntn.
Art. li. o Nas rolonias est:llwleciJas em lngarrs onde
não cstl'jam ainda erl'adus os empn·g·adu:; de qun trata o
:~rt. 2. ", e qtw fie:ll't'lll tttllilo distattlt:s delil's, serão
illt:Ulllliitlos dos li HOS d11 1 egi,lru cinl, suil a itnllledi:tl:t
dirert;iin e inspt•rção do' DirecLPre.-; das lllt'slll:ts coloHias,
os cmprcgauos que o;, Presidelllt"; da,; l'roviBcias JesigB:IIT lll.

Qttaudo Sl' JHtzt•r em t''<t't'Hr;ãn o prl'st•nlt~ Hl'gulaJllt'ttlo., dt:t·larar-se-lta lo:~·o qu:tt'S s:io ;t,; rolou ias sujeitas
a esta dispusit.:io .
.\rl. 7. o Os farto' coll!'t:rtwlli.l's ao rt·c:·i~tro civil, que
se dne:n a htJJ'dtJ dos navio;; Lil' !.!'lll.'lTii t) uwrt:antcs em
vi:t.~t·m. llt> E\I)ITilo t'lll c:tmpanlta, e t:lll lerrilurio estrang·t:iru, s.·r:iot'Otlllllltllirados ent Lt•tnpo opporluno aos
rC'Jlt't'lÍ\os ~liui,Lnio:.:, a lim de que pelo do lmpcrio
s•' ~:rdrt;t: o Li!ll;:tlllt'lil", nula ou :t\L)riJ.H)'I 110.-; li\TU:i
t'UIIIJ•CiCllleS do:; di,:lridllS a IJl!t' pnlt·Jit'CI'I'lll OS iudiVidnu;; a t[Lteta se rclerirent, OIL su~'' Lttllili:,.;.
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CAPITULO 11.

Da I'W'ipturaçt'io dos livros do l'l'fJistro civil.
Art.. 8." Os livros para n e~cripturação do 1·egislro
civil ser<lo prepararias da fúrma s<~guinl<~:
~ t.o Terão 'ZOO folhas com tiO centiml'lros de altura
e 27 de lilqrura.
~ 2. o Xa parte esquerda de carta uma das paginas, c
deíx:1do ú margem um espa•:o em hraneo de 35 millimetro;;, serão feitos osas:-:enlos p1·h ol'llem chronologica
em que forem solicitados, d!~clarando-se o dia, rncz e
anno do lançamento, e não havendo entre elles senão
o iutpt·vallo de urna linha, que será coberta por um traço horizontal. (Modelo n. o 1.)
§ a. o Na parte llin~ita, c salva a margem :la pagina
de 3!) millimctros, ficará um espaço em branco tle 7
cenlimetros, sep;~ratlo dos ac;scntos por um traço vertical, para ;~hi se fazerem, 1~tn frente de cada assento, as
notas~~ averbaçõ1•s que lhe forem relalivas.
Art. !L" A eseriptnração do~ as~entos se fará seguiflamente, sem abreviaturas nem algarismos; e no fim de
cada as~ento e ante~ da suhscripção c Lbs a~signatun>õ,
se rcsalvariio as emendas, entrelinhas ou quaesquer
outras circumstancias que possam ocea~ionar duvidas.
Art. 10. As partes ou seus procuradores assignarão
estes assentos com sew; nomes por inteiro, e assim
tamhem as testemunhas nos casos em 'Jue são nccessarias.
Si com tudo algum;) rlcst;);; pessoas não purlcr escrever
por qualquer cireumstanria, far-se-lla declaração disto
110 assento, a<>siguando a rôgo on tra pessoa.
Art. U. Antes da a~siu:natura dos assentos, notas
ou avcrha,;ões, scr<io cstPs lidos :'1s partes, ou procuradores dt•ll:!s, c ás tcst.cmtllliJas; do que se fará menção,
como SI' pralie;) nas ~~st:riplttras puhlira'>.
Art. 1:?. As tcslemunh;,s para o.~ asst•nto.~ do re~istro
rivil dcvt•rão ser, senqm~ t(ne fôr [Hts,;ivl'l, varões, livres
r lllaiurrs de 21 annos . .Em IWllhlllll ra,;o se admitt1rão
como lt•slcmunhas os pser;)vos c os mcnorps de l!i anno~.
Art. 1:1. Tendo havirlo aiL;um erro ou omissão no
ar lo do lançaTllento do ass<•nto, d1' modo que srja neccsqno fazer alguma PIDPII(i:J on ~,l,iição, psta se re~ervará
fl~1':1 fl fim r\o a'H'li(P, plOl'Cdl'tlclO-Sf' c'Llii!O 110 raso do
;) r!.
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Art. ll. Depois de concluído e assiguarlo o assento,
si em acto successivo e presentr:'. ainda ns partes e tes~
Lemunhas se reconherer a nrcessi•lade de alguma rectilic]ção, far-se-ha ella por declaração e;cripta em seguida :to mesmo assento, e como este suiJscripta e assignt~rfa pelas mt)smas pessoas.
Art Hi. Fúra •los ca~os prrvistos nos artigos precedentes, nenhuma rectilicação se poderá fazer senão á
vista e por virtude de decisão do poder judicial, em devidos termos, a qual ficará archhada.
Art. Hl. A reclilicação, de IJUe trata o artigo antecedente, resultante de decisão judicial, se fará por meio
de um novo ass••nto, e~.-ripto em seguida ao ultimo que
houver no livro respectivo; e em frente daqnelle e do
assento primitivo se lançarão notas remissivas, com a
necessariá clareza, de modo que tornem conhecida arelação eu tre os dous asst•n tos.
Art. 17. Serão consideradas Hão e'<lstrnrcs e sem efTeitos jurídicos quacsrruer emendas e altPrar;ões posteriores, ou não resalvatla~ nos termo.-; deste Regulamento; e
os empregados do registro, que as tiverem fl'ito, licarão
sujei tos á re;;;ponsabilidadc criminal, c á c i vil, que no
caso couber.
Art. 18. A' mesma responsabi Iitladc fica rã o sujei tos
os individuas que, não sendo empregados do registro,
pra li C< I rl'm rssas :~I te rações c emendas.
Art. W. J)ppois rlc cscriptos e :~ssignados os assentos
os (~mpreg-ados tio registro só os poderão annotar ou
averbar nos casos c pda fúrma neste Regulamento determinados.
CAPITULO Ill.

Da amwtnrrlo e averlHIÇITO dos assrntos.
Art. 20. Para ter lugar a annotação de rrualrJuer as!'rnto do registro civil pelo Escrivão do Juiz di' Paz nos
livros correntes, c pelo Secretario da Camara Mun ici pai
nos livros lindos, é necessario Ill:indado do Juiz Municipal do termo respectivo, ou do Juiz tle Direito nas comarcas especiaes, desi~-:ando o assento que dere ser annotado e a nota que ~e devt• fazer.
Art. 2J O Juiz Mun ici paI, ou o de Direi to nas comarcas espe,,aes, é competente (Jara atlmittir as partes a
justificarem perante elle, com citação e audiencia tios
interessados e do Promotor PuiJlico, a necessidade da
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rcclilicacão do registro na parlüclll fJIIi' contivr•r algum
erro, engano ou inexactidão, on em que sn tive!' dado
omis~ão de facto ou eircumslaltt:ia esq•nrial.
Provarlos juridicamente os f;1etos allegado.', o Juiz julgarú a ju5tilieação por scntenr·a, ordrn;lltdo nc~la que
so passe mandado de rectificat:ão rio registro, comespecificada dcelarac;ão dos factos que fazem o objccto da
rectilicarão.
Ar L. Ú. Da sentcn1:a, qtw julgar, on niio, Jli'OI'Cill'nln
a justi(kat:ão, porler;io as partes interess;ulas c o Promotor Publico "Jli'CIIar nu priizotln 10 dias euntadu tia
iutimarão tia scnlenra.
Art. '':2:1. Est:1s :q;pclliil:iirs serão interpostas para o
Juiz de Direito, qtt:111do a ,:entr•n1::1 f1)r dD .Jniz .Unnicipal,
ou piira a Ht·la1;:io, quando ftlr dt~ .I11ÍZ de Direito nas
coutarcas csjw.:;i;Jes, e ~wr:lo rt•t'I'IJirlas nos clfl'ilos regulares.
Art. 2'L Para ter l1war ;J :JHri>acão de al!.;nm as~en
lo, 1\ ncces.;:JI·io qut' as partn' aprt'SI)ÍJICIII :10 ·r~lllPI'I'.'~a·lo
do rPgislro Sl'lll.i.'IIÇ:J. mandado, t'l'l'lid:io ou documento
l1·g-al ~~ :Jiltlll~ntir:u, d'ondr• I'Otlslc :1 Illtltl:tnt;a do e.·;lado
CÍ\ :i d:JS flt'SSil:IS, :1 !Jili' 0 :J5SI'Jil0 di::.~!' I' I'I'Sfli'Í[O .
.\rL. ;2:;, J\pn~.sPlli:Jdo:.;os lll:Jndadus, d,• q111) Lrala o
art. :!0, o emprt~g:tdo do rn·:·i,lro Lirll;:~r:'l, ~~lllronfurmi
tLtdc do que ud!t~:i so di•lcrlnin:J;·, ~~ as;;ign:~r:'t, as notas·
colll[H lenlr·s na eul•,flnn:J 1'111 h!·:llli'O, Clll frl'llll~ do~
;JSSI!Illos I'ITI.ilic:ulos, com dc1·i:Jr:t1Jio dos mand:1dos t!
data.'; tlt•stes.
:\rl. ::!!i. ,\fll'l'.;:•ni;Jdas as snnll'nr::rs . rcrtidiit'S on doClllliCIIIOs, tlt! qlll: lr:1 !.1 o ar L. :!1, ;rind 1 q111' s1~ I'l'liram
:1 (ll's~o:!', a l'l'~p:•i lo d L' qna.·:.; p.; :rs.s,•ltlo.; sr: acirl'lll l'lll
lino; filltf,l.~ e rel·llilritlos ;,o :il·r:IJilo ntunirip:d, o Esrriv:!o de l':1z rt'gislral':·l l's:-:a' I"'':"' 1111 livro CPITC'llk,

I' farú !'111 frl'.llll' dr•;;;;p !'i".fi.,lro, ,. tl11 a:-:sl'lltO primitivo
(SU l'Sle SI' :H·Iial' lliJ llfl':;l!lil JiiTO', as llUl:iS l'l'IUÍSSiViJ;)

de qt<e tral1 u art. Ui.
:\1 t. ':27. St! o :!s.',~!llo, .1 if'l'~ :1 'nnl,•nr::~, cct·! itl:1n 011
diJI'IIflWitlo SI! l'dnir, c·;tivt·r ;'lfliil 1'11 lind11, 1111 :Jrt:lliro
Jll~lllit:ip:il, o 1-:sn·ir;lo, depo:s d,• co;rl'i tido " 1111\'11 t·,·gislro 110 lirr11 rorreilll', p:i~<:~r:'Jr·el'Lid:to tli•;.;s1~ l'l'fi'Í·:lro,
a li:n fi,: sr•t· fcil:i p1•lo ~)··t:rt' 1 '1!'io d:1 C·1ntar:~ .\!Jtltit'il ai
a arcrba1;;to CO'ilpl'l'.'llll', ~o·.rto :11·it1:a ri.·ou rlíto.
"\rt. :!8. 0.-; registro:; tia~ scnll'll•:.J:'. ccnidões ou doCitlilt'!ltos, doudc consrar a lll11da11t:a do e ..;Larlo civil
d:ts pr·s.;oas, t:tt.ios HISI'Íill<'ii!u; n t'a~aiiiCil!u.s j:'t l''liV''''I:ill re~·istr.Jdu,, f:Jr-sc-11:1 1 I"''' 1'\l r:ll'!.o do ljllt.: n,·i lt·s
l!11:t v•·r dt~ suiJ.-;1 J!tl·ial, 't:lltprc '('!'' t.''' h l''~'_:ots hrclll UiJ
1

~·\lr•nsns qur as custas do lalli~amenlo n'l'/10 arl verlmm
exn•dam ;r !'i,)OíJO.
,\rl. :.n. Os EsLTi vãC's dos Juizes de J>az, quanto ao~
assentos, uolas c averbações dos lin·os rorrt•JIII~s, e o.~
SPr:r<~lariosdas Carnaras Mnnicípaes, quanto ús nolas e
anTbar;ücs <los livros lirrdos, !2;Uardarão sob sua rcsporrsabilidarlt•, ronrr·rricnterrrr•rtlt' crrtmassados r rolul:ruos
com 0' nnmr·rosd:• ordPJJl rorTr•.-;pondt'lll.es aos assentos,
os rlonll'lt'lltos que llrcs furem r·•~latiro.'.
Art. 30. No ca:'o previsto 110 art. 27, o Iawamento
ou registro da rr·rtitião não w poderá Jemorar por mais
dr• qu:;n•rrta t' oito horas. depois de aprc,;entada pPia
parte, 011 rt'lileltirla ('.1' O/Feio pt•lo Juiz dt• Paz ou pelo
l)n~sitlr~nte da resper·lira Municipalírladr\ qu:llrdo por
qualrJunr· cirr·umstanr:ia assir11 sn faça nr~rc·s3ario.
Art. 31. U,; documento~ n procurnções, !Jllt) forem
:1prcscntat!os para se IJvrarcm os a:;:;r~ntos a que s1~
reftTt:m os arls. H) r U, s,•rão rubricados pelo arresr·uLtniP, n cmmJssatlos e rotrrl:ulns do modo pn~rripto
no art. ~!); acolllpanlrar;to os livro:; JirJilos para o arcilivo da Camara lllunicipal, onde se consnrvar:io pelo
lt~liiJW que se guard:rm 11os rat'lorios dos T:iiJ('IIi:1r•' de
notas os <lonuneutos concernentr•s a c~cripluras.
Art. :l~. O extravio destes papeis sujr~ila :i responsaL i I idade c i vil e c r i mina I os seus g·ll a r das o :1 dt'[)OS i ta rios.
Art. :l:l. Não existindo regi-;tro, ott temlo-sn perdido, a prova do nascimento, casawrnto ou oLito será·
súmeute atlrnissivclnos termos do art. :!I.
Art. :l't. Se a perda rr•strltartlr~ inrr~ndio, alagamento
ou outro ea .;o fortuito, a reforma dos livro.~ do rngisl r·o
se far:'1 :i custa tio rol'rr) da I'I'S!Jrl'liva Muniripalidadn.
SI' rr·sultar, por\~rn, rir• !lr'glignmia ou culpa dos cmpreg·ados, a rdor·ma se farú ú custa dos lllOí'lllOS e na falta
:'t eusta da :\lllnicip~lidatle.
Art. :l:i. Os E~cr'iYãc~ de Paz c St~crr:Larios das Camaras Mttuiripae.-; poderão dar its partes, sern dcpcuden(:ia de pclição e de desp:~t:lw, certidão dos assentos, notas
t) avcrb:1çõr:s do registro; e dereri[o, sob pena de responsabilidade, lranscrercr nas certidões, que passarem,
dos assr·ntos, as notas c avt•riJações que lhes forem relativas, ainda qut~ não sr•jam JH'didas.
Art. :m. Estas ccrtidiics farão fé mn Juizo súmcnlc
para proYar os factos co!lstanles do registro, tle conformidade com o disposto nos capitulas L", 2." c :l." do
ti tu lo 2. o deste Hcgulamcn to.
Art. :li. Para rjlll' tiS :1sscntos de nascimentos, t'a-:anwnlos uu ohilus t 1e flr:r;:ilr•ir·o, em pair, r•str:ur.f>t•iro
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sejam cousiderauos authentiros e produzam os ctreilo5
juridicos !.los assentos do registro civil tio lmperio, é
necessario que tenham sido feitos segundo ;~s leis do
paiz em que foram passados, ou que tenham sido pas~a
dos 110S Consulados Brazileiros nos termos do presente
Regulamen Lo, do Regulamento Consular expedido com
o Dec!·eto n. • 4!Jü~ de 2~ de l\laio de 1~72, e rr,ais legislação respec Li Ya.

CAPITULO IV.

Dos emolumentos, penalidades e rPcursos.
Art. 38. Os Escrivães de Paz e St•r:retarios das Caruaras 1\lunicip:lcs courariio o~ seguintes emolumentos:
~ l. o Pelos registros, riOO réis.
§ 2. Pela annotaçiio 011 aver!Jação de fJUai,1UCr assento, na fónna dos arts. 2;) e 2!i, 200 réis.
~ ;3. o Pelas certidõrs, 400 réis por lauda de 33 linhas,
contendo r:ada linha :30 letras pelo menos.
§ fJ,. o Pelas buscas, 200 rt"•is por anno, contados os
annos do segundo crn diante, llepois da data do assento.
Emu«>nhum caso porém se coiJrará. a titulo de busca,
mais de 1"),)000; nem se cobrará mais de tiOO réis, si a
parte indicar o dia, mcz e anno do assento.
Art. 311. A despeza do registro das sentC:'nças, certidões e documentos, feito verbo ad verbnm, ser<'! calculada de conformidade wrn o disposto no§ 3. o do ar ligo
antecedente.
Art. ~0. Não se cobraril emolumento algum pelos registros, anuoLaçõe~ c averbamcntos, relativos a pessoas
notoriamente pobres, a lilho~ livres de mulher escrava,
c a escravos a bem de sna liberdade, nem ainda pelas
certidões que solicitarem para defesa de seus direitos.
E' suflicwnte para provar pobreza noloria, quando
impugnada, a declaração dos respectivos Parochos,
Juizes de Paz ou Subdelegados ele Policia.
Art. 4L Se os empregados do registro civil recusarem
fazer ou demorarem qualquPr registro, averuamento,
annotação, ou certidão, as partes prejudicadi.!S poderão
queixar-se ao Juiz de Paz ou ao 1\lunicipal ou, nas
comarcas cspcciacs, ao Juiz de Direi to, conforme a recusa
ou demora fôr do Escrivão de l'az ou do Secrcta1·io da
Carnara. O Juiz, ouvindo o empregado, dt~cidirá com
a lllaior hreyida!ll'.
0

h~ECVll'.O,

Art.. '"2. Sendo injusta a recusa ou injn~l.irk:ncl a
demora, o Juiz que tornar conlif'cirnl'nto do fado nn·
rler:í impôr ao empregado do rcgi~tro a multa de 20~000
a üOSOOO, e ordenará, sob p1•na de pl'is:lo corrl'ccional,
qut~ 110 prazo improrog-:nt~l Ui~ 2'l lwr:1s wia feito o rcgi~lro, llllllotação, avcrb~lllli'lllo ou certidão.
Arl. ~L Os Promotores Publicos, sob pena de res•
vonsabiliuatle, inspecr.ionarão, uma vez pelo menos em
cada trimestre, os livros do l'l'l!Ístro ri vil, denur.l'iando
os Escrivães de Paz ou s.. eretarios das Camaras Illunicipaes, que no drscmpenlio das ohrig:1ções, IJUtJ ll11~s são
comrnetLidas por este llcgulameuto, forem negligentes
ou prevaricadores.
Do result;~do dessa inspcccão darão logo parte ao Pre~iden lo da Provi nr.ia.
Art. ft.L Os Juizes de Dirl'ito, nas corr1~içõrs que
aiJrircm, examinarão tamiJCm e~~cs livros, e proverão
a rc"peito delles, como fôr eonveni1~nle.
Arl. Mi. Das lleeisões dosJuizes de Paz c dos Municipaes ou dn Direito, em maioria de r'3gistro civil, eaüerá ás partes interc~sauas o recurso de awcllação nos
termos dos arts. 22 e 23.
Art. ~G. ToJa pessoa, nacional ou estrangeira, que,
tendo oiJrigar;ão de dar a registro algum nasr:immto,
casamento ou oh i to, não fizer as tleclarar;iks conqwtl'nlt~s
drmtro dos prazos marcallos nestn He~ulameulo, incorrerá na mulr.a de :;~ooo a 20MJOO, elevada ao duplo 110
caso de reincidencia, alilm de Sl'r :~ eonlll~lllnação puuiicada por cditacs e pda impn•nsa, ondn a houvt•r.
Art. tf7. Incorrem nas lll'nas do crimr· dr) fabirhtln os
qur, praticarem o~ actos especificados nos arts. 17 e 18.
Os que commetlerem o crilllt) previsto no art. ;I~ licam sujeitos ás penas do art. 2ü:) do Cot!igo Criminal.
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Art. 48 .. ToJo re~r~m-na,;1:itlo, lillto de
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ou estrangeiro, devnra ser aprn.,l'lllado, drn ,~ ~lfó\ .lO
vrimciros dias depois do nasrimcnto, no l c@)o do
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raz do dislriclo em que residir ~ua família, a fim
de fazer o registro competente. Se o Escrhão residir a mais de uma légua de distancia do lugar em
que fôt• dado á luz o rcccm-nascido, a aprcs<'lllaçân
!'erú feita ao IBSlttclor do quarlr·irão do lugar, obrigado
este a ir á casa do reccm-Jwscido, quando fôr chamado,
c com a sua declaração farú o Escrivão o registro.
O Jtrazo aqui marcado JtOdcrá ser worogaLlo a t(• tres
mczes }hJio Juiz de Paz.
Art. (ül. No caso de ter a criança nascido morta,
c no de ier morrido na occasião do par lo ou dentro dos
trinta llias, Lastarú fazer uma declaração <JssiguaLla
pelo pai ou mãi da criança fallecida, ou 110r quem
suas vezes fizer, e por duas t(•stmuunhas prcsenciaPs.
Art. ;)O. O uasdmento será commuuicarJo pdo Jtai,
e na falta delle pelos medicos, cirurgiões, parteiras
ou outras pessoas, que teultam a>:listido ao parto; e,
quando a mãi do recem-uascido tiver dado á luz fúra
lle sua resi<lencia, por pessoa idonea da ca;;a em que
o parto se tivet· dado, a qual, se estiver presente,
assignará tambem o assento.
Art. 51. O assento <lo nascimento deverá conter:
L o O dia, mez, armo e lugar do na:.;cirneHto, e a
hora certa ou approximada, sendo possin;l determinai-a;
2. o O sexo do reccm-mscido;
3. o O facto tle ser gcmco, r1uamlo assim tenha acontecido;
!1. o A declaração de ser ll•gi ti mo, i llcgi Li mo ou expo;; to;
5. o A declaraç.ão de ser li lho de mulher lirrc ou escrava, e sendo de escraYa, o nonH~ do scnl10r desta;
6. 0 O nome, no caso de jú ser IJa]ttiz:tdo;
7. o A declaração de que nasceu morto, ou morreu no
acto ou logo depois do parto;
8. o A ordem de liliar;ão de outros irmãos do mesmo
nome, que existam ou teuham existido;
U. o Os nomes, sobrenomes c appellirJos dos pais; a
naturalidade, conrJição e profissão destes; a parochia
onde casaram e o domicilio ou resillcncia aclual;
10. o Os nomes, sobrenomes e appelliJos tlc seus aYús
paternos c maternos;
H. o 03 nomes, sobrenomes, appellidos, tlomicilio ou
residencia actual <lo padrinho, da marJrinlra e de duas
testemunhas pelo menos, assim como a prolissão destas
e daquelle, se o rocem-nascido já fõr baptizatlo. (Modelo n.• 2.)
Art. 52_ Podem ser omittidos, se dahi resultar cscandalo, o nome do pai uu o da mãi ou o~ de amuos, e quaes-
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11uer tlas ücdan.çucs tio artigo anlccctlente, que fizerem conhecilla a liliação, observando-se a este respeito
as reservas cs ta bclecidas par· a os assentos de ba plismo
na Constituirão E~clcsiastica n. • 73.
Al't. rn. Sendo exposto, declarar-se-ha o tlia, mez e
anno, c o lug·ar em que foi exposto ; :1 hora em que foi
cncontratlo, a sua idatle apparente e o cnvoltorio, roupas
c quacsrpree outros objc1:tos c signaes que tiver, e que
pos~am a totlo tempo fazel-o rcconlleccr.
Art. ~L Sendo illegitimo, não se declarará o nome
do pai sem truc este expressamente o autorize c compareça, por si ou por procurador especial, para assignar,
ou, não sabenL!o ou não potlendo, manrlar assig·nnr a seu
rtH{O o respectivo assento, com lltns testemunhas.
Art. titi. Sendo gemeo, flcclarar-se-IIa uo asscuto se
nasceu em primeiro ou scgnnllo lnga r.
Os gcmeos, que tiverem o primeiro nome igual, eleverão ser insr::t'lpto;; com tlous 011 m:1is nomes, de modo
que se possam llistingnir· um do outro; e a respeito de
carla IIIU sr) l~vrar;'t assento espl'cial.
Art. t)lj_ (); a.;sentos de nas~imento no mar a !Jorrlo
tle navios hrnilcir·os serê\O lavrados (logo lf!IC o fal~to se
realize) do modo estalwleeirlo no art. 117 tio Hegulamento Consular tlc 2~ rio l\Iaio tlc 187::!, c ndles se obscrvnrão torlas as disposições do presente H.egulamento,
que lhes forem r ela ti vas, e puderem ser obset·vadas.
Art. t)i. No primeiro porto a que chegar o navio,
c tlentro d:Js primeiras 2'1, horas, o Commanrlantn tlnpositará llnas cópias authcntieas do auto do nascimento na C:tpitania do porto, e, onuc a não houver,
nas m:\os do Juiz 1\lunicipal do lugar, ou Juiz tle Direito em comarea especial, se fôr em porto do Imperio,
e no Consulatlo ou na Le,C\"ação Brazileira, se fôr em pol'to
estrangeiro.
Um:l destas cópias se eonscrvad no archiro da C:lpitania do porto, no C:ll'l:Jr·io rio Escrivão do Juiz
Municipal ou l!C Direito, ou no Consulado ou Legação
Brazileira; a outra será remettida com segut·ança c pelos
meios re.~ulares ao 1\linisterio do Imperio, que a encaminhará, p11·a sei' lançada no livro respectivo, ao
empregado do registro civil do lugar da residencia do pai
elo recem-nascido, ou da mãi, se aqucllc fôr incognito.
Art. tiS. Se o assento, de que tratam os al'ts. ;w
c !')7, não mencionar os nomes dos pais do nascido a
1Jordo, nem o lugar de sua residencia, por se dar o
caso previsto no art. õ2, a cópia remettida ao :Ministeria do Imperio será por este enviada ao Escrivão d.o
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.lu:zo rir• l'n do 1." ou uo unico di-;LI icto da rarncflia
da t:dtJÍlal da ProYincia, a que pertencer a cmlnrcaçãu,
e alli se cfl'cctuará o rcgic-tro. Desta ruesma fórma se
pr:1lirará com os assr•nt.os, feitos a Jwrdo. de filhos rlc
rst.raw~eiro<, qne n:to tiven•m rcsidcncia no lrupcrio.
Nas capitaes ue Provinda que tiverem mais de uma
parochia, serú Pnviatla a cópia ao EscriYão uo 1." ou
uo urtico districto da paror·hi.r m~is antiga.
Art. rm. Alt•m das dll:ls cópias, de 'lur• tra la o art. 57,
e a f('([uerimento do pai ou mãi do mscirlo a bordo,
ou de pessoa interessada, podorú cxtrahir-se uma tercdra cúpia uo assento pan sr·r entn·gu'~ ao reqnercnrc.
E~sa cópia, ronferi<la e rllbriralla pelo Capitão do porto,
pelo Juiz Municipal ou de~ Uircilo. pclu Chefe da Legaç:lo ou pelo Consul, a l[llCII1 rorert·l entrrgu.~s as duas
outras, poderá ser rr'!!istratla pelo rmpreg:ulo do registro eiviL ao CJU:d fdr ;tpresr~ntada para la[ Jim.
Art. (iÜ. o~ as3enlos rlc llaSCÍIIIClltO de lilhos de
llrazileiros em campanha, tlr·ntro ou fúra do Lnpcrio,
scr:to lançados, na fúrma deqc Hcgulamrnto, pr~los Secreta rios dos corpos a CJUe p!'rl.encerr~m os pais, em
livro especial, que para r:ssc tirn deverá existir na
s,~crelaria dos corpos aiJl'rto, numerado, ru!Jrica~lo e
encerrado pelos respr•rtivo~ CPillllLIIld:ln!t'~.
Se os nascidos em camp:1nha forl'm filhos rle pai.sanos,
como criados, nr•gocia ntes, forn<•cr·dnrrs do Eu rei to,
vivandeiras e mais p:-ss:1~1,; rplf•, n::io ~endo militare;;,
acompanll<illl o Exercito, 011 de rnilit:1re,; rJUC 11ão per··
tenr;am ou não estr:jalll ;tddidos ou a'!gn•gados a al~um
l1atalhão ou corpo arregimentado; os a~~~~ntos de nascimonto se farão em livru <piCdeverú n:\Ístir p:11·a essn lim
na S"cretaria do Comrnanrln do Exercito, do mrpn de
E·;:ercito, da rlivkio, liri'-i·:111:1 0~1 lial;.lll:in, oh~en·arlas,
110 qru: lhes forem ar•pliL'avr•i:;, as dispusir;ul's da primeira
Jl:lrle deste artigo.
An. OI. Dos a~senlos <[llC ~t· fnrcml:mr;an,Jo nos livros,
de que tr:~ta o artigo antecerknle, se c\:trahirão cúpias
authenticas, conferidas e rubrieadas pl'los l't'SJWCI.ivos
Cornmandantr~s, as quacs serão na primeira opportunidadc remettidas ao l\Iinisterio do lmpcrio, para ares.,
peito rlellas observar o mesmo que está disposto nos
arts. 57 e ~8.
Quando nesses assentos se não declararem os nomes c
a resiclencia, ou ao menos a resi<leneia dos pais, o registro será feito pelo Esc ri vão do Juizo de Paz do :l. o ti istricto da freguezia do Santíssimo Sacramento elo l\lun~~
r:ipio da C<irte.
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CAPIT[LO H.

Do r·egistro dos casamentos.
Art. G2. Ikntro de trinta dias da cclchr;rção <le nm
casamento no tPrritorio do Impt•rio, os espo>os por si,
ou por ,;1~Us procur~dort•s espeeiacs, são ohri~ados, quér·
sejam nacionaL~s, qut:•.r cstr;rngeiro_.;, a fnc·r larrar o a>seHLo respt~elivo 110 c;trlorio do E~crivão dt~ Paz do districlo de sua rcsidcncia, á vista de certitLio ou dt•c!aração do cl'lelmml<~, seja qual fôr a sua cornmHnllão n~li
ldusa, revog;rda ne,la pane a disposição do arl. H) áo
Decreto ll." :muu de 17 de Ahril di~ !H:;:L
Art. (;;1. O asscHto de casa meu to deverá conter Lcccssariamcnlt~:

1." O dia, mez c armo, rm qnc fôr lavratlo;
2. o O dia, JliCZ e ;ru1w, P lambem a hora, ao menos
:lpjiroxirnadarneutc, t~m qur, o casanwnto Si~ ceiPiirou;
:.Lo Indicação da Jgrej;J, Cqll'lla on outro lugar e111
que se celebrou; c da pruvrsãu de licença, sn o casam::ulo fôr de catlwlicus, e tiver-se eJl'ectuadu fú:·a da
lzrl'ja 1\Lltriz;
4." Os nomes, ~obrcnomcs, ~ppclliilos, fili:!çJo, id;rdr,
i~stado, naturalidade, protissàu e l'L'Sidencia dos c:-posos;
ti. o O nome do parocllo iflll' ;rs~isliu :10 raS.1lll!'nio nn
do ceclc~i;Jstiroque o ~uJL,ltllliu, e ltt~~l<' ca:'ü indirat·:io
da licença do l't'>)'t'Cliro p;1roclio; e st• os ro11j11Ú·,.s
fOI'i~rll acallrolicus, o llüllli' da ptssoa COIIipelt•tlle Jll'l';illle
a qual cdi•IJrnu-se o ras;ltnL'IIIo;
li. o A co][(lição dos rorrjlt!l,'t's: se inp:cnnns, lílll~rtos,
ou t•,;craYo~, e neste raso o nor1tn do st•uliur, e a deeLtraçiTo do Sl'll eonst•nt i rueut o;
7. o Declaraç;lo de llíspc•usa de parenlt'Si~O on outro
imprdimcnto ranonieo, :1,;,;im rorno de todas ou de algam~s das dcrwnLiaçõcs cano11icas;
~." Nu c:~so de meuuritlade de um onde ;tlllhos os conjugcs, dcdaraçào do eoasenlimeuto dos snpcriort•s lcgitimos, que o podem dar;
U. • Declaração do numero, nomes e idade 1los filhos,
havidos autes do casamc11Lo, c que ficarem por cllc legi- ~- ~iÃRtimados;
y/ \jl>-11\fl A
10. o Declaração do regimcn matrimonial: se o ,~~~~
mcnlo foi feito segundo o costume do Impcrio /M.~o
l10uvc
~~sr:ri jll u r as an tenujwiaes ; e neste caso,
.
.
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o luc;ar em ([UC foram l;nT:Jt!as, o Tahrlli;io rrnr :lS lanou, c :1 suh~lanci:l dcllas quanto ao rcgimen uos bens;
11. o Se algum ou ambos o~ conjugrs se casaram por
procnr:~çãn, os nomes, idade e domicilio ou resi•lcncia
:~dn:~l tio procurador ou 1los procuradores;
I:!. o Os nom••s, itlatlc, profissão e dom ici Iio ou rcsidcnc ia actnal •k 1luas uas testemunhas qne assistiram ao casamento, c que 1\cvcm assignar o assento. ~Modelo n." 3.)
Art. n~. Na tlcclaração da !1liat.:ão dos conjugcs, de
qnc trata o n.• ft." do artigo ;mtccctlrntc, dever-se-Ita
dizer se os conjugcs são llllws legítimos, ou naturacs, c
neste c:~so se mencionarão os nomrs dos p·1is com :1~
rcstricçucs dos arts. :i~ c :i~, ou se são lllhos de pais
incogn i tos, on, fi na lmcn ti', Pxpostus.
Na rleclar:~ção do c'tado do~ r:olljU~t~s. tlc que tr:~ta o
c i lado n. • 'L" do ar! i.c;o anl ,,,.,,den lt\ s1~ alo: um ou :~mhos o.~
ronjngcs forem YiUYt>s, tlt•vcr;lo llll'flt:ionar-se os nomes
das pessoas com qnr~m !'oram l'a-:a:los, e o tempo c lugar
em q11c essas fa lll'ccram.
Na h~·puthcsc da mcnoritbtln de um ou de ambos os
conjugc~, o assento fará mençãll tio con:;enlimcnto tios
pais, tutores ou curadores, c da natureza 1!0 documento
que o proYa; IJcm assim do aiYarú de licença do .Juiz de
Ot·phão.~, nos ca~os em rpw 1\ preci~o. O cons••ntimento
por cscripto tios pais, tutores, nu cnratlures não é ncccssario, estando cllcs presentes c assignanuo o assento.
Art. Q:). Os asscn tos dn casa mcn tos 1lc aca thol i cos
~erão feitos nos termos dos arts. li:'l c (i~, cxclnitl:ls tão
súmcntc as <lcclaraçi'ics que se rl'f1~rcm propria c exclnsi Y:~mcn te ús Cl'rt'mon ia~ ~~ fll!'IILd id:tdt•s da Jgr1~ja CatllO!ica.
Art. GIL Si o casilmcn Io ti c p:•sso~c.; que rrsidem, 011
que vierem residir no Imprrio, tiYt'l' sido conlrahido
em paiz cstran~·ciro, o facto 1\" f'asamcnto srrú notilicado pelos conju::;cs, t!t:nll'u t\1~ Lrinla di;1~ de sua cht'garla ao lmperio, ao rmpr<''r:ldo do rt•g·islro do districto
de paz de sua rcsidcncia, :lprcscntandtt ct•rlidão anthcntica do acto cclelJrJdo St?g·undu a lt·gi,;Jaç:lo do paiz em
que sn cl'fcctuou o ras:11ncnto, ou na ronformidadc deste
Regulamento c cl:!s Leis do lm[wrio. :;i o ar to do cas:~mcn
to tircr sido laY!'ado no Consulado Br:1zilciro, c sem cm]Jargo da communicação que a eslt' incumb~ pelo art. 7.
Si o casamento já estin:r registrado por virtuue da
disposição do art. 7. o emprrga:lo elo rr.o:istro se limitará a fazer nota da apresentação 1\o documento em
frente do respectivo assento; si ainda não estiver rc~
gi~lrado, farú o rc;;istro c a nota.
0

0

,
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CAPITl'LO III.

Do registro dos oúilos.
Art. G7. Nr:nhmn cntcrraJHeuto ~c fa1 ú H'lll ct•rt idfio
!lo E~criYão ue l'n uu uistridu ('ltl que ó't' 1ÍH'I' dado o
fallecimcnto. Essa certidão snrú c:qwdiJa sem tksp:~dJO
l art. 3;) ), dt'JHIÍS de ]a\lado O l'•'~JH'cliYU :ISH'JIIO de
ullito t'lll yjqa dt• altt·sl:ido dt~ mcLliro ou cirurgi~o, si
o liuun·r 110 JuQar do fallcctiilcuto, t', se o uão ho1n cr,
de duas pessoa~ t]ualiJicaL!a,;, rgw tcuham}'re~enriauu uu
Ycrificauo o o!Jito.
Arl. U8. Fúra Lia~ jiO\O:H;o<'S, 1'111 lugarrs qut• di~lr•m
mais de uma légua Ju ral'lurio uu EscriYâo dn Paz do
rcspectiro districto, os t'lllerraJIJtlilos se pndrTão LIZI'l"
sem esta pri·via foruwli1lade, mas com a aulorizaç:lo dos
Inspertores d1~ quarteirão: e a COJIIIIIUllir:ar;ão c o asst•!llo
tio oiJito ueslas ciiTUlllstaucias ~c farão no termo Lle
quatro dias.
Art. G\J. S:io olJI'igauos a fazer a commuuicação tlo
obilo:
i." O chefe tle família :1respeitotle sua mulher, fill10s,
lwsprdcs, aggregatlos, uia.Jos e esn,lvos;
2. 0 A viuva a re'JH•ito de Ecu lllaritlo c rle ra1la uma
das outras pessoas indicadas uo numero aulee!'di'Hl<':
3. o O filho a respeito do pai ou da IJJ~i, o irm5o arespeito do irmão, c Jas mti~ Jl<·ssoas da casa, inuicadas
em o n. • t..•;
4." O AdwinislqJdor, Director on Gcrcnle de qu:llqucr cstalJelecimento a l"l'Si 1Cito das pe::,o:IS que ali i f;lllecerem, qui·r o I'SlahclcriJllClllo p<'!'i.l'lll;a :10 Estado,
!JUt'r pertença a alguma associar;ão ou rorporar;âo, ri\ il
ou reli~iosa, fjlll'l' sej:1 puralllClllC particular:
ti." Na falta da!' pe ..;oo:Js romprehellllidas JJOS nu meros
:lllleccdcnles, aquella que tivl'l' assi~tido aos ultimos
momentos do finado, o parocho uu 'aCI'rtlo!r~ que lhe
tiver ministrado os socconos cspi!'ituaes, ou o vizinho
que Jo fallecimcn to h ou ver noticia ;
(i. o A au toriuade policial a res pei lo uJS pe~soas encontr:~das mortas.
Art. 70. Oassento de oLi to deverá conter :
i. o O dia c se fór possi ve! a hora, o mez c anno t1o fallecimcnto;
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2." O lugar deste, com inuif':H:ão da parocltia c districto a que perlt•ncer o morto;
:.!. " O nome, sobrenome, appelliilos, sexo, irladc, estado, condição, profissão, naturalidatlc c domicilio ou
residt•nt~ia ;
1." SP era casado, o nom~do ronjugc sobrevivente;
se era viuvo, o nome do conjugc prcdcfunto; se era escravo, o nome tlo senl10r;
rl." A declar:tção de tJllC cr:1 lilhn legitimo, ou natural,
ou de pais incognitos, ou I'\ posto;
G." Os nomes, sohrcnonJt•s, appclliilos, profissão, naturalidade e rcsidencia dos pais;
7." Se fa !teceu com ou st•m tcs tamen to ;
8. • Se dnixou filhos kgi Limos ou naturaes rcconllccidos, quantos c os seus Iwrncs e idade;
9." Se a morte foi natural ou Yiulcnta, c a causa conheeitla;
10." O lugar em que se vai scpul lar, ou foi sepultado
(arts. G7 c G8) c, sewlo em j:;zigo fúra de cemiterio
puhliro, a licença da autoritlade competente. (l\loLiclo
11. u 4.)
Art. 7L SclHio o finado pe,;so:~ tlc-wonhceida, o as·
sento deverá lambem conter di'claração da cstatur:J, rôr,
signacs app:trentl's. idade prl'~lllllida, YCsltJario, c qHalqucr outra intlit::1ÇITo que po,s:t :tuxiliar de futuro o
seu reconhccilllclllo; e, no caso dt~ lt~r ~ido encontrado
morto, se mcllcionará csla dn:umstanci:J c o lugar em
t]UC foi Pncontratlo.
Art. 7'1.. O assento drvcrã sr'I' as~ignatlo pela pessoa
que 1izcr a comi1Junicação, ou por :dgucm a seu rtlgo, ~c
Hão souber ou não puder a~sign:~r.
Na liypolhcsc tlo art. 08, Ldtando atlcc;tatlo dt~ farultati\O, ou de duas pessoas tJUalilicadas. as~i.Qnarão r·om a
pessoa que Jizt•r a t:Ollllllllllicar:ão, duas~ te~tt•mtmhas
que tL~nham as~i~titlo ao fallcGinu·nto, ou ao enterro, c
possam attcstar, por conht•t·imcnto proprio ou por informar;õcs rJUe tenham t:ollddo, a idt·nlit!Jde do 1·adaver.
Art. 73. Os assentos de o!Jitos de pe~~oa~ fallecid:ts a
:bordo de navios brazilciros em vi:lgt•m tlc mar Sl'rão organizados de conform irladr com o disposto ncst~ capitulo,
bem como nos arts. ;jQ c ~7 ácl'rca dos nascimentos oc·
r;orriLlos a bordo, l'm tudo que Jlll~S:J sPr applicavel.
Art. 74. Os assentos de ohito de Brazileiros em campanha serão feitos em conformilladn do rlispo"-lo neste
capitulo e nos arts. (i0 n IH, no qUt: lhl's fôr applicavcl.
Art. 7i5. Os obitosquesc derem em batalhas c comhates, e qnc por isso não pos,am ser ronsignados no rc-
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gistro dos corpos l' do Couunauilo em chefe, serão
insrripto~ no rrg-istro civil, conformr as ordens rio dia
do Exercito, que dt~ver:io ser rt•tnf'ltid:h ao l\linistet·io
do lmpi~rio, e acompauh:.das da rel:iç:lo dos ttlf)l't:,s,
conten1lo seus nontes, irladt), natitl'ali.!;l(lt~, Psladn P desig-nação dos corpos a tJlH' JHTtenriarn, para :'1 vista d··ll:ts
se fazerem os asSI)lltamentos na f'onfurmidar!e do que
a rr~speilo de naseinwnlos e,;ta tli:~post.o no art. li1.
Art. 7(). Do as.;enl:•lltPnto cli• obito occn:'l'ido em
hospital, prisão ou qnalqner outro e.;l:lhcl,•cim,·nlo publico, c do <JUi' ft11· retati1o a p,·s.;oa I'III'Ottlr:uh :H·eidental 011 violentamente morta, n ruj 1 domirilio Sl'ja
conhrciclo, l'i)llleltt•r;'J o E:-:crivão de l'n r.r o(fil'io uma
cópia aut!H·n~ica ao EscriYâo do domicilio dn ti:J:ido.
Se o domicilio fúr tlt'Si'OttlH'I'itlo, ma.; hou\i'l' ronlwcimento da Prorincia a que Jli'l'leuria o tin:lllo, t'l'llli'LI!~r
st~-lta c~s:t eúpia ao E:;;criYão do L" ou do unico districto ria frcgupzi·1 mais auliga d11 mnuieipio d.i i':Jililal
da l1 rorilll'ia, ou ao do I." di.;.trilo da frr:!Ui·zia do Santi~siJno SaiTalllC!llo do ~lur~ii'ÍI'ÍiJ d:1 Cúrte, Si~ o Jinado
a este pertenria.
Se lambem ~e i.!;norar a Prorinci:L a rúpia mencionada serú reJnl'l tida ao EscriYãu d<l 1." tlislricto da
dita fri'~Yut·zia do Sautis~i1no S:~crarnt•Jtlo.
i\ r t. 77 . (),; E.;c r i v :lt•s dI) n i 111 e, q ltl ~ : 1."-' is l i 1· 1• m :'1 1•x. 1·cuç:io de st·ntt•nça de (H'II:t rani t:l!. s;1o o:l1·igado> a
l'nviar, no prazo dr• ~·~horas, ao Esnido de P:1z do distrirlo 1'111 IJUC Sl~ f'Xi'CU[OIJ :1 Jl<'!i!l l.udO.> OS I'-'1;!: 11'CI'illlCIIlüS inuispensan:is dt~ arrt1rdu co·n o :trl. 70, Jl!'lo IJill)
dcv1: constar do auto di• qualilii'ai:ão do,; intt•rJ·og:il.orios e d'' outras qu:lf'~fJill'l' pi'I.';J' do prt,CC~'O.
Art. 7R. No c:t~o rir' tuortc nas (li'Í,iii'S, nu 1'll1 rirluriP
dP execur:ão de SPJlli•nça, ncnlt1Jll1a dt'el:tra(:ã 1 "e f.1ra
desta eil'l'lllil'l:tlll'.ia ::os l't'c>pl'CI Í\ Os :IC:Si'll!OS de 1d1ilO do
registro eil'il.
Palar:io do ltio de J:nwiro em 2'i de Abril rlc l87L-

João Alfrerfo Corrria de 0/ireira.

l'li!TI' Jl,

PÁGINA ORIGINAL EMA BRANCO

EXECUTIVO,

DECRETO N. ü60ti

-DE

20

DE ABRIL DE i87~.

Approva os estatutos da Companhia da Estrada de Ferro do Paraná c melhoramento do porto de Paranaguá c couccdc-lhc
autorização para fuuccionar.

Attcnclcndo ao que me requereu a Companhia da Estrada de ferro do Paraná c melhoramento do porto de Parana.o:uá, c ouvida a Secção dos Negocias dolmpcriodo
Conselho ele Estatlo, em consult.a de 14 cl1~ Janeiro de
i87'~. Hei por !Jcm Approvar sfms estatutos c Concederlhe autorizat:ão p:~ra funccionar.
José Frrnnnrlcs da Costa Pereira Junior, do .Meu Conselho. l\linistro c Secretario de Estado dos Nt'gocios da
Agricultura, Comnwrcio c Obras Publicas, assim o
tenha ententlido c faça executar. Palacio tio Hio ele Janeiro em vinte c cinco de Abril de mil oitocentos setenta
e quatro, quinquagcsimo terceiro da Indcpentlcncia c do
Imperio.
Com a rubrica dc Sua JUagcs ta de o Imperador.

José Fernandes da Costa l'ereil·a Junior.

Estatutos a que se I'd'cre o Decreto n. o 5603 desta
data ácerca da Companhia da Estrada de i'erro do
Paraná e melhorameulo do porto de Paranaguá.
CAPITULO I.
DA

COMP AKHIA.

Art. 1. 0 A Companhia constitue urna associação anonyma
a drnominnção de-Companhia EsTRADA DE FEnno DO PAnMd.,-tendo por oL,ic,.to c tlm a exceuçlio do contracto de
20 Lle Novembro Llc 1872, celebrado prlo Presidente da Provincia do Paran;í, em virtude da Lei Provinl'ialn.o 30!.! de 26
de !llarço do memw anuo, fJUe r·ont·ede a Pedro Aloys Scherrr, J,Jsé Gnncal\·es Peeogo Jnninr c José Maria da Silv3 Lemos, Jlrivilt>gio exelusivo para a construcção, uso e gozo de
nma estrada de ferro de Litola estreita, que, partindo do
l'ort() d'Agna em Paranaguá, vü terminar nu citlade de l\Iorrete~; c lJem assim comtrnir no rererido porto, a cstaçiío
~olJ

lt:llh 110 l'ti!H-.1:

mariti1n.l t:om :.;nas dt'Jl"liden,·i:l<, na c·nnr<~rlll iuaúu 1.lo [) ·C'i'l't" I:npni:il n."505:1de lí d·· Agoo;tnde lR7~.
Art. ::!."A sütlr, da C"li!p.Hilti:l s•·r:i rwsta Cc'lrtP, c ~ua cxi,;tnneia dt' Gil annos; pror.,ga \'PI, pflrc':nJ, llll ctlant•~ tl1dilll'ra·
;·:lo tia :JS:'1:mhléa g1:ral d.•.< accioni,;ta..; I' auiOrizaç~o rio Gnvcrno Impc:ri:11.
Art. 3." Dissr>lvrr SP-li:t nns c·as· .s ['fi'YistM pelas leis vi·
gnntPs, 11n qn:1nrln a a:"s•::i!l!ll 1a gPial c!11s a•·r·i.,aist:lsrztlhM
I'OilVOI':HI:l l'I'SO!Vt'f a dl:'..;nluÇ~Il. () l!lodo j•l':ltico de liqni·
dar:ãn sl'r:í n qnr, rttr riPtP-riiiiHado p,·!a llll'>'lll:l assp::.!llt'·~
g·t·riil, clf' :Jr·r(lrdo c'tllll :1s di,:p~;sic;õ··s do Cod i_~o l,omllll:rt:i:d
~~ Jnai.; lt•.'!i~·d:u.:ã() re~;H~t:th·~.
Art. !~." O eapit:JI da C'.JIIIJ•an!:ia sn:í cl1' ::! 000:000,)000,
rt•pr.•..;••nta 1·1 !1111' 10.11110 :lt''.'ll·'" d·· ::!Oli-'0'111 e:!tla U111:1, clividi·I:L-; l'lli rl11a.; ,,··ri, s c!,• ii.OOll :ll'\'''''" c:11 1a 11111:1; n~n
pnr!Pndo crnittir·:::-(l :!~ :H't''*'~ d:1 ~r·gutula ~(~I';P ~Ptll tt•r pn··
vi~lll!t'!llt• l'toitn a nlti111:1 l'il:llt::l•la d:1 pritll<'il:l.
Est•• 1':1pit:d 1 ol•·r:·, '':r l'lt'\''''!" ptll' dtdilt<'!':ll;:ín !la a:'St'll1·
11}(•:1 g-Pr;d dn..:: :·fTinn i . . t.~~. ~~tdJ l'''lliHI'ta d:1 llirt•t·tnrin, ~~ t'Olll
npprovar::tn d11 r;,,\.t'l'/111 l111p"' i:tl; 1'111 t:tl •·:1.-<~1 "·" aC<'Ifllli,;tas
ll'l'~ill Jll'l'i'<'f''lli'Í:I ll:t <fj,t;·j!JJiÍ<.':it• d,.;: :111\';1-< ~1\'iJICo' IJilt' f'11·

1'1'111 r:ni 11 i las.
~\~ t·ntr~das ~rr:tn

lli:I!Jrln pr•ln mrn"s n
P t'Oill 1 r~chlt·n--·i:l 1!1•

re:di,:;rd:~'·~ 11:1 raz;io d1• ~O :1 :o~',., n1n·
~'"i'açn "''trinta di:1.;
11111:1 a 111ll.r:1,
::lH!lllJJI'ÍlJ:-; IHU' uil11 diils n{)~ jorn:H·:~ da

d,,

l:l>rtr•.
,'\ Clltllpnnili:-t .inl;:::!f·."f'·fl;l t·~~T~Iitt!it~n }.).:.:.n qu0 t•::;!1•ja
suh..:;!·ripta n ter,~:t p:trt~· d1~ ~~·n t':lidt:1t, in..:lallnndP--~r dt·:-:dt~
1(111' s•·n.; ,.q;ll.i!!IH s•·.i·"ll :li'!• I'<" adn-< P•·lo f~ll\·,·r11o llllfll'l'i:tl.
Art. ri. 0 A~ at·f:õ,·:-: s:·r:l11 !lliiHiiL'lli\':1~, t' :1 tr:nJ:-'ft~r,)nr·irt
.··1t•lla,; >l'lll>i'l':lr:'i ('111 I Í\'ro '"1'''~''111, :'ÚIIIC'Iltn til'sdt• que tiY,•r
c:idn r":tl iwda nma qtWI'tl' Jt:lfll' tio •·;q•it:il.
0.; at•ciO!IÍ'ta,; qnc: JJ~u f'!J,•c·tJWI't•lll :"' prt•;;!nçõ!'s tlr~ c·apital c 0.11 a clt•Vitl<~ pnntn:tlid:llito, J:r•rdrr~n 1'111 lli'Tlf'lit·io ela
f Ol!l1J:1n1d:1 o din~11•1 :í~ rt'S!:I'C:iY:L' :~r·(~·tw:~, n :~t) Y:d•1r da~
pre~!:!rVt·~ qut~ ti\'t'I'I'UI

p:tr_:q.

Art. li. • l'or l:tllt•,·inlt'lll" tJ,• qna:qn1·r at'I'Ítlni>:a, p:"'ar;í
p;.u·:1 ~~'IIS 11f•J'dt·iro:,;; T•:in ::1'1 Cl dirt·iltl ~" l't':-;Jwt·ti\-:IS :\l'('iH~" I'
ar)~ 1livi11C'nrl•1·~, t'll:;Jcl t;;r:ll ~·rll 11 1l1• ltllllart•!ll Jl:Jrt~~ tt:1s 1l1·li~
twrac;õt·s da n'St'l!ildt;:l (~t·ral, tf:nrlo" n·<;lll'l'ido tlllllli'l'll ,,,,

acçõt·~. com tanto qnP. si•ndo lil:tis t!P um,
si par a 11m só 1'''11l'PsPn t~ r.

sp I'Ornldlli'lll

r:ntrc

CAPITULO li.

Art. í. o A a8semhlra geral !los arcionisla~ ser:í composta
elo.; possuidores rle 20 ou mais a!'ÇÕf';.;, ins,Tiptas nos rpgistros
Ja r:nmpanhia, tres lllf'ZPS anti'' da rcnni;io p:tr;t •tne fo~n·m

E'i.ECUTIVO.

t'utt\'tlt':nlos. ]~.;ta rt~strit:~'ão não serú, port;m, npplieavel na
prin1t>irn rcuni:w da nssl'mhléa grr:ll, se rlla tivo>r lugar
antP~ tit\ tlt·rorrer o prno dü tres rnt~zes l]t·pois da installat;ão
~13 Cnmpanhia.
Art. 8." A as-ernhléa !:rrnl 1los ncrinnistas pntlr.rá fnnct'ÍIInnr aekt•ttlo -s:· rt•prp,;pntntl<~ pt•lo llll'llllS, nma tptarta
uartn tio capital n·ali7a•lo.
l'ara~raph<J nnieu. Tratant.ln-:-:<', Jl'·n:rn, rln elevação rlo capital, rdonna dns esta tu tu:;, ou dis.,nlu('ão tia Companhia é
I'XÍg"JV•·l n rnninria a!l.«ilnta d:ts at·çut•s ~'mit.tidas
Art.. \l." N~o SP n•nnitJdo lllltll<'l'o sHffieirnlP tlP a1:1'innistas
na prinH•ira CIIIIV<·I·:,ç:"'• t'llll\'ot·ar-~;~·-lta nnv;1 rt·nniiio. e
rH·sta os al·t·ioni.;las prt''l'llit'.'• l"'r oi, 011 por snus pr<H'III'a·
:lurr.~. PIHI"titniriin a.;st•mltl<'·n gt•r:tl 1 ara totlns os rffo·itos
l:·:::te" tl•·ntro da I>!' li i ta tio•:;!., s P>t:tlntu>, qualqner l(lll' seja o
lllllill'fn di' :11·çu•·s ro·prP:'<'nl:"las.
,\rt. 10. A as""''li''t\a ~··r~ I n·nnir-s··· lia or<linariamcTJtn
tia l'itindt• d., !:in <k .f;llleiro t'lll o IIII'Z d1• .lnlho de Palia
:t11110, " P'\tr:•oro!innri:llllt'llil' :"Pillpl'l' qnr p:1ro'l'l'l' e"nve1lil·nt•) ú ])irt·t·t~~ri:t. tl\l a t·~:!a !"lll' ft••jl!i··:ilada a ~un f',tlllVo ..
f·::~ii, í'lll l'! 1 qtJt•rinH•flltll!\tdÍ\"·''dot• :t:--::-:i·_;l\.'H!np~.~r .'1rrioni~t<IS,

o!il•' 1'<'\lfl''~'!ilt'll: 11!11'' .~ \!:1 pal'l•' "" •·:1:•i!al "lltiltido.
Par:I~!T:lplto nnio·11
;'\<>r:!'" dt• fOI'fi!:JI l'l't:IIS:l fllll' t•artP da
Di<'l'o'IOri:>, 1111 do· n~" :ll'•::''''"•·o·n··ia dt·..;la att·· oib d i:1s tiPpois
rll' f<·ila a n·•pti..;i<::i". p•·ti•·Jiío 1-s ;Jt·o·i 11 s·a..; I'<'IJLII'fl'lllrs
f:l.í':Pr :1 t•un\'L(':lf;iin Ji(•!l ~ jornaP~ dt~ l!!aior l'if'í'tl 1:lí:iln. f'Oill a
1:'\p!l,;ir,~n dn r::oliv" fi"!' oJ<ll' n-..;illl pr. r•·olP!<I ,. 11 fitn para
qt:t.• prt·IPnt!Plll a rt•ttl!i~o P\tra~·rdin:lri.'l da :t~ . . ~>tnldt)n gt•rêll.
Art. 11. N"' r,•nniõ•·" o•rdilla<i:J"' da as.'>'lllllif'•H t:;t•ral,
SPf'i.O :\JII'I'"'I'II J:loliiS li ]'l•]a"HÍII da liÍI'I'i'IO>fÍ:I I' li ]Jalanr,O g'f'!'fd
<1:1 C•llllJI:lnldn t'<llll o par<·t·o·r da l'llll\1liÍ<..;ii<> d1~ Pxamn tle
r·nnt:J", os qua''' êl'f~" s:llil:teltido' :í npr<'t'illr,ii" e Yntaçã•) tia
diia ~:--~o·mlii<·:J; p,d,•ndtl "' al·o·illllÍ>'I~!' rxi;.:ir :1s informaçi'í,·s q 110 j ui~~~ fPlll (11'<'1' i.,ns 1':1 r.1 o •'St·J:q·,·e i lllt' 11 tu de ,l'tt voto,
on fi'IJil"I'Pr n noliatnl'ntn d:1 votnr;~o.
Art. -12. Em n·::ra geral :t vntnr,~o I]PI·i<lr-sr pr.Ja maiorin
n],;olnta dos voto~ pro'SI'III<·s. I'OIIInntln-:;e nrn voto por t~:ltla
gTlli<O l'olltpii'IO d1• \'Íiill' nt·r.•õ:·~. Íllo'ITiplas nas I'Ondi~·õo·s do
;1rt. g_" att'• 1!00al't,'Õ<"', OJll<' ,.,rr:''JI'll!lll'rn a ::!0 vot11s, rnaxirno
1!P IJIII' 11!11 :H·o·ionista potlt•l:í di,:piJr,qnalqnrr qnr sPja o nuJliP!'Il rll' al'f:urs qnn fi'Jl!'l's• nt<', JIOI' :;i, nu pnr ontrt•rn.
l'nra~rnpl111 nnit:•>. Os :JI't·ioni."t:ls qnr. pos~nirPm tle i alti
l H :11'\UI'S podl'rn as,;i;;t ir :'ts as.,t·nild6a..; g"l'l':lf'', propondo o
qne lhrs parr•t·nr I'OIIVI'IIientr aos Iins sul'i;H·:-; ,. t<lllllltHlo parto~
1ws diseussues, rnns niio terno Yntn.
Art. t:~ Todo n ncrinni-ta tem n rlirdtn tlr comrarccrr ~
JW'soalrnente ou fazpr-s·· ft'prr>entnr rm nssernhlt;n I!
::.--- u 1
por nutro :-tr~eionista con~tit.nid'' se11 pro~nrnrlnr. Nos . os~~\.,,
porr'·m, rll' elrição rh Dircc~tnrin e tia ron1mi~siin rlo> . , ~~
Pnntn>, g-nardnr·s~-hn a rP.strieç-ão do :~rt. 2." § lC) tí<,.ID:f'n."
!083 tlr 22 dr Ag-osto ti r 1860.
/ :;.,.:....·
Para:;r~.rho nnirn. As mullir~rs sPriin rrpr 0-r.ftt..~r.las pnr
~Cil' m;,rJ<]os; "" lllrnnrr•" " tntr·r<ill'to<, ~~~~~- p~i',

r:
I

""-J

ACTOS IJO l'OHEII

tutores ou curadores; os acr~rvos pro-indiviso, pPlos re~p::c
tivos invcntariant •s; as sociNlarlt:s, companhias ou corporaçíJ,•s, por um do,; soei os, s ~us Gacntes, Direr:torcs ou prcIJO:<tns.
Art. H. Nos 01litaes de convocaç::ío dr. asscmlJléasg-cracs
ordinarias ou nxtraonlinaria,, in<lie:u-s,·-1:a s::mprc o fim da
r cu n iã".
As a<.<<•mhl•;as cxtr.1rmlinarias niio podcr1ío tr:1tar, nem
1h•lilll'rar s<tbre ponto r:xtranho a.1 <tltjc<'ln rla l'nnvo ~ação.
Art. ifi. As S<'S<ur•s da a,;,,•:lrtldl·a :;<·rnl s.•riio presidiu~~
por nm a•·r·i tni:'\!1 rlr•it.n, nu :ll:l·l:lllliltlo na nr•r·:Jsiiio, o qual
nom.·arú :tlll S:•t-rr•t:•ri-1 e nn1 EsTnt:•dor.
A' dr:lilt·•raçõ•·s rl:l :ts;;D:nblr;a ,:,:r:tl lt"_;ilimamuntr cnnstitniua, qna!lllo tnn1a:bs na nr!Jita ilt•stc'- l':<tatnt<>s, obrigam
:1 tnllos os arTionistas, emiwra ausr·ntr:;.;, <)11 rlb:drlent •s.
Art. l!i. A' :l.'"<'lllili•'•a g-t•ral l'<liiiJH:te:
~ I." Ei:->;1·r tri<:nnalnn•nte a !li r: d••ria e ~nnn~lrnt•ntn a
l'tl!lilllis-:iio dt) <'\:11111' d·· t'<>llta,.;; qnn niio J~<llkrã<> l'llll':lr P.ill
CXt'J'I'i<:io SI) !I I JH'SSll il' .)1) Oll I lia Í•; :li'I.'Õ"S.
Exc<'ptu~-se a pri:n,•ira Jlin:dt~ria IJIIl' lir·a eoltl]1n'<ta dos
s.•;::tLint.•·;.; inr·orporarlor,·s da Crnnpan!!ia: l'e !r•t :\lt!ys St:!lcn•r
Jo::,·· Gonn:riV<'S l'r·~~·~n .Tllni:tr I' .los!: .\J:~ri:1 da Sill'a L•:tnns.
As funcl;õt:.-; desta i•rim<•ira llin:etori:1 d nrariío pnr l<Jtltl
o t•::np•1 da c•mstrner:uc rla,~ ohras, " por m:lis um atuto élf'·
poi" tl•: org-anizado" snn-iç.o marítimo c de ser entreg-ue a
linha ferro-\·ia ao trafrg·o.
~ 2. c O lEmor~rio <la llireclori:l I· fi\ado <'lll q11a tro 1~nn tos
rle réis, pag-os anHtt:lllllentr: a c:1da um de ::cu,; llll'illl'r"'•
elll'lll:tnto durar o:< t.r:rlrallws rl" l'nnstrncr:uo.
O n:nml:rn <la Direct"ria IJU•· H•rvir corno G ·rr·nl•', tcrú
dirl'ito a lllais uma gratillr:a~·iio ''~Inc:-tral, em rctriltuiç:io de
seus tralmlhos.
CAI'JTCL'I 111.
ll.l

.I

ln!1:\'I:'Tl1.\Ç.iO ll.\ Cti?,J PA.\111.1 •

Art. i i. A flirc1~<.:ãn t];1 Cornpaahi;l inrtllnk a uma Oir,~c
tnria de trcs rnr:mltro,;, os qu;'~' d.:\·rrão po:;suir no ad'' d:1
Jlf>'S<~ nelo rn•~nr•o; l'irlt'<Hmta ar·!.'u<'.', in:ili<~ll:lVI'i:; até~ approV~('iin 1l1~ snn,.; l"•l!lfa,; ]lt'ln as.''<'rnbl(·a ;:;-er.11, o qne importa
plena quitação P':la :;estilo comprcl!entliua nu Jteri<Hlo tlas
!'0nta:; npprovarla'.
Para.r~raphn uni•:o. A DirPr~loria tle,;i;·;Jará 1l't•ntr.: ~i nrn
l'rcsitlent•, 11111 G·~n·ntt) e um ~t·l:rl'tario: o Prr>:idt>nte representará a Direet•1ria Plll suas rrlat;u•:s II!Tidat•s; o Gerente
ter:í a S<)tl ear~n a 1lireeção !las oilras a exe.·ntar; an Secretario !:nmp"te r:sr:rcvPr as adn:~ ·~o l'~;pl'tlil'nte.
Art. !R. A cki<;i:IJ da llirl'ctnria L•r-:;r: ha pP!a fúrrna de·
tl'rminada no :1rt. lG ,. s-~u.s par:tgr:ql!Jo<, por c:'!Tlttinio SIJ·
neto<' maioria aiJ,olnt:t rlus voiu,; ]tl·l':-,·nlt :<

EXECUTIVO.

,..

~·
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Se do primeiro rscrutinio não rcwllar mainria absoluta,
proeedcr-se-ha a seg-undo t•ntre os candidatos nwi~ votndos,
em numero duplo dos IJUC tiverem de ser eleito~, decitlindo
a sorte em ra8o de empate; c nesse segundo escrutínio I astad 11 maioria relativa de votos para tlc,;ignar os Direetores
eleitos.
Paragrapho unico. Os membros de Ulll:l Diret:toria srrvirão até (jue o;; novos eleitos se aprescntt:m a tomar posse.
Art. 1!1. E' pcrmittida a J't:ekição da Dirct:toria.
Art. 20. No impetlimeuto ou falta prolougada de qnalqner
Dircctor, os outros Dir,)etorc>, ou atJnellL: qnn rt)ó'!~tr, l'>t:olherão um accionista idunt.1o p:tra substituir o Ílllltt'dido durante o impedimento, uno easo de val'aneia ( pur Inorte,
renuncia, ou outro motivo) para pucnehcr o lu~~ar r:u:;o;
excreendo-o sômentc até a primeira reunião da D~seluiJJ,;a
geral ordinaria, nu extraortlinarin, que SI! pronruH:iarú a
respeito, contiflnantlo o acdonista CSI'OIItiilo, ou el1!geudo
outro t:aJliJídato.
Art. 21. f:ompetc á Direeloria, além das mai,; ~ltlriiJUições
que lhe são inherentl's:
~ 1. o Administrar todos os nngodns 1la Corup;lllhia c c:>k·
hr:u todos os I'Uiltractus qu,~ t:tlltrt·nhain, ort tlirl•t:laiiinnt:·,
ou autorizando a sua eelc!Jrar;ão; delega mio p:tra i:<t'J poderes ao Director Gerente na Província do Paran(r.
§ 2. o Nomear c demittir livremente todos o~ nmprc;:;ados
da Companhia, dcle:::an:lo esta attrilmit:ão ao Gerentn eum
n:strieção aos cxincntes em ParJIIaguá ;;uiJ a Llircq·ão do
mesmo.
§ 3. o Fazer-lhes os respectivos ordcnadog c gratifieaçõcs, t'
m::rrcar-lhrs os deveres e attriimicõl's.
§ 4. o Dirigir a escripttlf~lÇã•l dá Companhia.
~ 5. o Fazer recolher em 11111011 mais haneos aen:ditados os
saldos pertencentes á Companhia, as,;irn eonw arrc:c:Hinr
todos os seus haveres e reecitas.
§ G. o Autorizai' as despezas IH'et'8<arias.
~ 7 ."Comprar c adquirir tudo o que fôr Llo interrsse tia
Companhia; não podendo, portim, \ct'lldt~r ou alit~twr de
•lualtJlll'l' modo IJcns de raiz, 'em autnriza•"·ãu da ~s:<eiHIJii;a
geral dos acdouistas.
~ 8. Exercer, finalmente, livre c geral adrninistra6ío, para
o t(lle lhe são outorgados plenos poderes, no,; tllla,:s s,: devt•nt
sem reserva algurnH, eonsidcrar t;omprPhewlidos todo:<
mrsmo os dr: procurador Clll causa proJJria _
0

CAPITV LO TV.

Art. 22. Esta eommissão eomptlr->e·kl rJ,• tf·, •., lllt'lll!JrO.',
(jUfl serão clt•itos annnalml'nln em catln ,:e,;,;i}o ordinarü• da
assPmiJiéa geral por t•.<t'fulinio '"'''l't!lo ,, lllili,,ria al'''duta

dos v<~to~ !Hescnte'; servinuil tln r~>~ra para n d<'if:Í''• t•tt
~nllstituir;ão de Sl~lls lllf~tuiJru.;, o qtu~ fica r!i'[JOSt•r n"s arts. iH,
!9 '~:!O do eapitulo 3.", tanto quantu PO>S"l sPr ;qrplit-av.-1.

Art. 23. Antes de eonvoear a r•,união ordinnria da asgeral, deve a eomrnissiíu exatninar os livro.;, tJ,,.
eumentos e contas da Cnrnpanltia, para, c111 vista dtllltls, do
IJalauço c relatorio da Oireebria, lorruul;rr o seu parl"cer,
<JUe snrá impresso c ar11texu au mesruo relaturio.
s.~miJiéa

CAPITULO V.
DO FUNDO DE HESEllVA E !Jl\'IJJE:XDOS.

1\rt. 2L Dos lucros lir]uido.; provenicntos das operaç-iírs
rff,,etivameutiJ ~~ont:lnida'l om eada trirne,tre civil'"· dl'dU·
zirá a quantia de H.í "/ 0 , sr'nrlo lO"/, para proVIJl" ao dl't 'ri11·
ramnnto uu mat.,rial P ti "I o para a funu:Jçãn dt~ lllll fnnrl•J
de reserva. Do restante far-se-!Ja diviriPndo aiJ:' a·~d'llli,;ta:<.
Art. 25. O furu1u d<) I'I'S••n·a é dXeittsiV:IIlll:tJtc tkqill:itlo
a reconstituir c auqwrar u eapital sudal c.•rlltr:• p1:rda,o n\'l'll·
tuaes: a sua a.:,:umulaçiío, 'por{:llt, ,:,:ssarú dqrui,; de l1a\'l'r
attin~-:idn a fO "/o do capilalt)lllittidn.
Art. 26. Orrtrosirn ~:nssará :1 :Jr:;:llllllll;lçãl) p:Ha pro\'<'f ;!IJ
deteriorarnen!o do rnat••rial, s•: por \'•·ntura ti\'1'1" attinddo a
;;omma de 250:000:)000, prt:Pn•·.lli !:1 a lfiJal, l'•''nln-sr) t:tnlli·
vidtmdo n lfllllta dt: 10 "/ 0 " ' ' lfll<: tr;Jta o art. 21.
Art. 27. Nãrr S·J fará di:-:triiJllir::io al;.;ltllla dt) di\'i<l,•nrl<l,
rmquanto o capital social, tl•·.slai,·adrl ·prH" perJas llavirlas,
não fôr reintegraJo.

CAPITULO VI.

Art. 2H. A C•mtpanhia 1•;1.~arú aos r:utu·t•s.-ioltari<J' a' d•·spezas fl"itas t:um as I'Xplor:•I."Õ•'>, pl:11l1as "t'Stlltl<h dl'linj ..
ti v o; depois de appro\ a l11s. O prt:ç.r da indenlltiz:~•.·ã•• dt:rida
aos llJeSIItO:< C<lneessinnario:<, [l"l:.t tran.sf,·nwcia dos sPtrs prt·
vilegios ;i Cotnpanhia, s•.:r:'t :h.stuttplo :·:rra ser re ...:ulridu na
printdra reunião dos at:doni:n.as.
Art. 2!l. Os ;wrioni<ta;; fun<!ad<JIW' da Companl1ia appr•J·
vam os Jll'!~St'lllt:s f'statnt"' n atttnrizatn os eon•·es,,ionari"s
incornoratlores da mesm:1 C<HJtpanltia, Pt:tlro Aloys St·lwrt'l',
Josú Gonçalves Pece)lu Junior e Jo.-:ti Maria tia Silva Lt~IIHb,
que ficammunhlos !le plt•nos podl)res, para impntrar d11 Governo Imperial a approvat~?ín !los nt~:sruos t'statutus; nt~Pi
tan!lo as moliificaçõ,Js ou additant•:rtto,, por Ytmtura ldtr1s.
Hio de JaHeiro, 2t; ue s.•temhm til' Hli:l.-l'l'dl'O A/oy>
Sdu'J"er .-.José Gollntlrt•:; l'r.-t•r;t• .!1111ior. -.loú Moril{ tl11
Si/1'1( Lt'1110S'

•
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DRCRETO N.

:;aoli -u~:

~~j

nE Anrm DE 187L

durante 30 annos llanca do juro de 7 °/0 , garantido por
Lei da Provineia do Ceará sõõrn.6oo:OOOSOOO, e garantia de igual
juro sobre 1.400:000,~000 á Companhia Ccar·ense da via ferrea

Cun~rdt~

dP llaturiU·.

AI tendendo ao que .Me requereu a Companhia Cearense da via fenca de Buturité, Hei por bem, nos
termos da Lei n." 2í50 de 2í de Setembro de !873, Coneeder-llle garantia de juro até 7 %durante 30 annos,
solm~ a quantia de mil f.l lJUatt·ocentos eontos de !'éis, e
lwm assun aliançar durante aquelle pr·azo a garantia
dP juro até 7 °/" sobt·e a quantia de dons mi I ~~ seiscentos
eontos tle t·t~is, outorgatla ;i nwsma rompanhia pela Lni
l'rorincial do Ceará n." 1í9H, de 20 de Dezembro de
·IH7~. o!Jsenadas as clausulas do t't'i;pt'cli\'o contracto,
celebrado com a Presidcncia da Pro vincia, de accôrdo
com as tJHC com este baixam, assignadas por .José Fernandes da Costa Pereira Junior, do :Meu Conselho,
1\linii'tro e Secretario ue Estado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, que assim o
tenha cntenditlo e faça executar. Palacio do Hio de
Janeiro em vinte e cinco de Abl'il de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da Indepcndencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

José Fe.rnandes da Costa Pereira Jnnior.
Uausulas a rtne se ••efere o Decreto n." 5UOC
de

~:;

de Abt•il de 18,.4.

r.

ia

Fit'a concedido ít Companhia-Cearense da v f,•rrea dtl
D.tturitlj-a fiança do Estado para o pariamenlo d.o~ juros de
7 'i, ao anuo, gnr:mtidos pPia Lei Provincl:t l n. "l~jlü; de 20
dt~ Dez.em!Jro de _Hl72, sobre o c:Jpital dt) 2.GOO:OquA, desli·
·''· ·
nado,; a eonstrue~ao da me,;ma estrada.
3 L" Fica i~ualmentc concedida á mesma eompanhia a
garantia de juro~ de 7 ~~ sobre o capital addidol.jul de
t. fJ,OO: OOO;SOOO.
.
PARTE li•

tiS

4ti8
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~ 2." A responsaiJi)itlade do Estado pr·l::~s conccs~iies feit~s
na presente clausula, entender-se-lia rxtcnsiva ao Jl~!!;a·
mcnto do> juros de 7 "lo soure o capital que fúr rfTecuvarnente empregado na construcção da estrada de ferro de Ba·
turité, na Província tio Ceará, até o maximo d., 1l.OOO:OOO,).

H.
Além dos favores :wima ontorg-~dm:, gozar:í :~inda :1 Companhia dos seguintes:
~ t." Prorogação rle seu p1·ivilegio a !f~ UO anno~.
§ 2. • Cessão gratuita de terrenos dcvoln tos e nacionaes, ~~
bem assim dos comprehendidos nas srsmarias e posses, excepto as inr'!emnizações, que forem de direito, para o (Pito
da estrada, estações, armazens e outras o!Jra~ esperiilca11as
no respectivo contracto.
~ :J." Uso das madeiras e outros materi:.~es existentes nos
terrenos jevolutos n nacionaos indispensaveis para a eonstrueção da estrada.
§ ~-· Isenção de direitos :le importação soiJrc: os trilho~,
machinas, instrumentos e mais objet:tos dr,;tinauos il con·
strucção, hc:m corno durante o prazo de :lO annos. dos tli·
reitos do carvão de pedra indispensavel Jlara as officinas e
custeio da estrada.
Esta isenção não se: fará effectiva emquanto a Companhia
não apresentar no Thesouro Nacional, ou na Thesouraria de
Fazenda da Província a relação dos sobreditos oiJjectos, PS·
pecificando a respectiva quantidade e qualidade,rfue aqnellas
Repartições fixarão annualmcnte, conforme as instrucções
do Ministerio da Fazenda.
Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á restituição
dos direito>, que teria de pag-ar, e á multa tio dotJro desses
direitos imposta pelo l\linistPrio tia Agricultura, Comrnrrr·io
e Obras Publicas ou pelo da Fnenda, se provar-se qut~ ella
alienou, por qualquer titulo, oh,jectos impartatlos, sem que
precedesse licença daqu.ell·~s Ministerios 011 tia President:ia
da Província, e pagamento dos respectivos direitos.
§ 1>. • Preferencia, em ig-ualdade de circumstancias, para
lavra de minas na zona privilegiad~, senrlo expresso em contracto especial o numero de datas que o Govrrno jnl~nrcon
veniP-nte conceder, bem como as condições a que deve fi1~ar
sujeita a em preza.
§ 6." Preferencia para acquisição de terrenos devolntos
existentes á margem da rstrada, effectuanrlo-se a venda prlo
preço mínimo da Lei de i8 de Setembro de i8t.i0, se a Companhia distribuil-os por immig-rantes on colonos, que imrortar e estabelecer; não podendo, poJ't\m, vendd-os a est1:s,
devidamente medidos e drmwrcados, por prrço excedrnte ao
r1ne fôr autorizado pelo Govrrno.
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Ill.
Para que a fiança, a garantia de juros concedida directa·
mentB pelo l~overno e mais favores referidos nas elausulas
pn•et~dPntes, vigorem e produzam todos os elfeitos, o contrat:Lo, de que é cessionaria n Companhia, celebrado p,m 25
de Julho de 18i0 com o l'resitlente da Província do Ceará,
será executado tle acrôrdo rom as rondiçürs abaixo eslipu·
la da,.
~ l. o A dan:mla 6. ', segundo período, será nlterai.la pela
~eguiute fúrmil :
Estas serão apresentadas para to•la a linha, dentro do prazo
rlt> um anno, e de cunformidade com as exigcncias adiante
··~rH~t:iftt:aJas.

S•! decorridos dous mczes, dt'pois da apresentação das re·
f•~l'i·.las

l""''"'•

plantas, nenhuma ruodilieação ti\·er o Governo proputlcrú a companhia proscguir na eonstrucção das

11hras.
:\'enhuma altnração poderá o Governo fazer nas obrns já
cnnstruiilas em conformidade de planos já approvados pelo
Pn•sitlente da Província.
~ :'!.o A clausula !l. • será su!Jstituida peln sef'Uinte:
A rompanhia obriga-se a possuir, antes da nbertura rlc
toda a liul1a ao transito, ou a forneeer [lroprJrcionaliii<JnltJ á
ex.tensãu de cada urna das seeçüns da estrada, pelo menos o
8 ,~guintc trem rodante: oito lowmotivas, st1is carros de L •
1:1;~:-;sc, oito tle segunda, dez de terceira c duzentos waf'uns
de llltJn:adorias, in c; I usive os de gado, de lastro e de frPios.
s.~mprn qne pelo dr.senvolvimento do trafeg-n, reeonhc(~l·.r-se a insullieiencia desse material, a companhia obri;;n.se
a augmcntal-o na prop.or~Jão neccssnria, incorrendo, em cnso
cuntrarin, nas multas Impostas pelo SflU contracto.
~ 3." A clausula 13." será suiJstituida pela que srgnc:
os preços de transportes serão fixa doE crn ta hclla approV<l<la pelo Governo, não porlendo exceder nos primeiros dez
annos ú metade do preço de transporte cobratlo, na data do
,· 11 ntnu:to. na estrada da cidade da Fortaleza a Baturité.
;\s tarifas, por esta fórma organizadas, não poderão ser
<'kvad<~s sem approvação do Governo, c cmquanto subsistir
a <2:arantia de juro JlCio K>tarlo: ou a fiança da garantia pro·
viileial, taullwm não potlerão ser reduzidas sem essa approvaf'ão.
Qttando u~ Jividendos da companhia excederem de i2 'lo,
~m tlous annos consecutivos, terá o Governo direito de
·~xigir rcducção nas tarifas.
~ l. o Ser:·, suhstituida a elansnla !6." pela seguinte:
.\ nHilpanhia se obrign a transportar com Hbatimento
não 111••nor de iíO o/,, 1lo preço das respcetivas tarifas:
l. o Os Juizes e Eserivãcs r1uando viajarem por motivo de
~cu ullir in;
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~. 0 As autoridades, escoltas policiaes e respectivas hagagens, quando forem em ditigencia, e os presos que acompanharem ;
.
.
.
.
Se porém, tratar-se de c1rcumstancla cxtraordmarw, a
companhia porá á disposição do Governo, l<~go <Jile cst~ o
cxi~ir, todos ns meios de transporte de que <hspnzer.
.
Nc.stc easo o Governo pagará a quantia qu~ lur eonV('ll<'lo·
nada pelo uso da estrada c do seu trem, nau exl'edcntlo no
valor da renda média de período identiüo nos ultimas Lre:;
annos.
:1." Os ollidaes c praças da Guanla N"aeinnal, tle Pulil'ia ou
rlc t.• linha que se diri~irem a qualquer dos puuto~ =-~rvHin~
pela estra<la de ferrn, por ordem do l;ovcrno ou de ~~~u:.:
a"entes ·
0
'\.
Os'colonns e ÍlliiHigrantes, suas lwgageliS, Ult'llsilio,; I'·
instrumentos àratorios;
i>. o As senumte.s c plantas enviadas pelo Uoverno ou pelo:.:
seus agentes par a Stlrnm tlislribuid gra tu ila men t~.
Os demais pass~gciros, ha~a:,!ens on <~argas do J<:stado ''~riío
transportados com o alJatimento de Hi ";,sobre as respectivas
tarifas.
§ 5. o Ao linal da clausula 18. a aerPsecntai'·SC·ha:
.\companhia se obriga a (H'C:itar o~ est'lnreeimcntos r'n
informações que lhe forem exigidas pelo Gov:•rno, En!.!:•'nheiro Fi>enl on por outros funcdonarins pulili<,os autorizados pelo Gov<mJO; e bem as,;iut a en tr•~g;H o:nmf'~lra luwntt~
ao Engenheiro Fisc;tl ou ao Pre:;identt' da Pro\'iucia um l't'latorio drCUTnSialleilldO do PSlado UllS traliaJhns de t'OIIstrUCÇãO, aeompanhado da c6pia dos contra elo~ de ••mpreitada
<JUC ef'lehrnl' n dn est:Jtistica do traftlg"o, nl•ran!.!:l'll<lo as dl':<·
pezas do üU•teio convenientnmente <'o>pPeitie;Hia>, e o l"''"•
volume, natureza c qualitlad•) rbs mc•re:Hinrias t[<In tran,;portam, com declaração nas distaneias nH'·lias pr•r e! la pt·r·
corridas, da n'cdta rias PStaç.ões <' da t•statistiea dos pacsa·
geiros, sendo estes devitlarncnte l'las:.:ifir·ado~.
~ti o Será substituída a elausula ~o.• pd:1 qne segtH·:
As plantas e mai:; c'tudos fJUc a rompanhia lica obrigada a
apresentar, c :;em"" quacs não poder{! t:orne<,:ar ~~ olir:•s 1)111'
não •·stiven:m ainda ern antlanwnto, forn~;Jri.'ín o pl;1no •lt·linitiYo e o orçamento das dcspt•za,, brlll eonw 11111 n·lator io
geral demonstrativo das olm1s projectatla~.
Esse plano conterá:
A planta geral da linha ferrca na c'cala rld:MJOO. f'lll quP
st•rãu indicados Ps raios de eurvatura, n a eoutigurar:iío do
tt:rrmw representado por meio tlecnna-; de nivt'l <:quJdis·
tant•:stln tn•smctrus, IJC!Il eumo,emuma wna nnne:~ uwnor
de Htl uwtro~ de eada lado, os earnpo,, matas, terr••Bns petln:;!Osos; e, sempre ljlle ftll' possível, as divisas das pruprit•·
datles partienlares, :•s terras devolutas e as minas.
O pnrlil longitudinal na n;;e:tla dt• l :~110 p;1ra as altur:~.' H
dtl i Jlor ~000 para as distancias horizontat·,; iudkandt• a ntcn,ãu e rotas oi o' del'!ive,_;.
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Perfis transwrsacs na oseala de 1:200 em numero ~nffi·
ciHnle para a ddermina~ão dos volumes de obras de terra.
Pl:tnns g-Praes das uhras mais imvorlanli•s na eSI'<tl3 de t:'!OO.
Hl'laç~o 1las punli'S, viatluelo~, pontilhõPs e !Joeiro~ com :•s
print'ipa•·s dinl<'ll:;tít~:;, pn~it;;i:• na linha, syst••ma na com;true·
~·;io .. quautiLI~tlt~ tk obra.
Taltdla •i~ quautidatln tb• "'~"·'Y;It;i'te~ para f'\''t:llt:•r o prn·
.i•·•·tn •h~ trau:;porlt~ 1111;dio da lf'lll"~·âu dos matcriat•s e :;ua
r·la;;:<itir:•\,"~" a pro\ ilnad:1.
T.du~lla de alinllalllt'llt<~ e'"''"' dc,-cnvolvinwnto:', raius tle
,·.un ao<, t~ntas d•~ <kt·.livitlatll·:; c ~nas t•.xtrn,iws.
C.~tl•·ruut~s alltlwntiratlas tias notas das operaçõe~ tupn·
g-raphit:as, :!;COtlesit:as c a,:tr••w•nli•:a,; feitas no terreno.

IV .
•\ r.nmpanhia ohriga·se i,:.;nalmPnll':
§ 1." A manter :1 t•stnl<la d<l f,ITO, Hta:' dcpt'll<i<'llt:ia' "

materi;JI hem t'Otlst~rvadn~, d1~ 111:1tll~ira que 11 Lraff'~o ''!
ct\"eetuc com facilidade e '"~ur:llllp, soh Jll'Ua dt> tnulta tlc 11111
a trPs euntos de róis on su~pt!W'Ü" tlo s<·rvit'IJ e de ser a eon·
scr·va~·iio feita ptda Atlnliuhtraçiio pttblie:~," ii eust~ tl<t Plll·
preza.
~ ':2." A uão po<snir p,-cra\"1:,;, nt~lll t!rnprl'g-al-o~ no servi,;o,
tJillil' da t:onstrlll"'.':iu, quér do t'tlsl<!IO ria t::,trat.la.
~ 3." .\ snhllll'llt~!· á apprllV:t~·ãu <111 Gllvt•ruo, ant~ ..; tia 1:o11·
tinu·~<;ão tio~ trabalhos tln t'OII>lrurrão ~~ de a!lertura do tra·
tú:;o, o quatlru de seus Plllpr~gados" da la bulia tios rrspet:li·
vos vent·imt•lllO'. Qualquer :lll•·ra~·iitJ pnslerior, dt')lt'tllb•rú
i:;n:dnlt~llt•: dt! :~ntorizat;iío do Gtl\"tTnu.
~ '1,." .\ aeeitar r'ltlliO dt:linilint, ,,.111 ret'lll'>", a riu·
o·biio do f;overno nas 'JIII'Sii•~s que >e su":il:trt'lll, rel;ltiva·
llll'lltc ao uso rl'eipl'twn tl:is t•stratlas qur: ltll' JH'fl:•llt't'l'l'lll ou
a outra' l'lllprt'Za'. Fira <'llll'lltlitlo qr11: qnalqt11·r <~l'I'Íirtlll
q:r•· ,.,.lt'brar n:io j'l't'j!tdk:H:i ,, tlirt•ito dtt t:oVI'I'IIO ao
1'\~IJli) d:tS l':;tip!lial;í'it'S IJ!ll) p:ll"lli<HI'III, I' ;t llliHiifit'ar;~o
dt·sta:-:, ,:~• entt·n•ler lllC ,,j, nl!"t•nsiv:l:-: ~'"' intcrt'S>t'O' tlo E~
l<~tln.

v
L.,g·oqll<' us di,·idPn•lo.< f••ru111 .'<llperiorP,; :1 H"/,, o l'~t·t~·
dt•nlt• >'t•r:i reparli<ln i~u<illll<'filt~ ent.rn :1 f:ompanht<l <!o L'',,·..-,c-,-.
t:ldn, t•<ll a indcmnizaJw do juro que tiver [tag·n,
VI.
li

1;,,,.rn"

rlf'.I'•'ITi<Jn-;

J!)

t•~Li "o'lir,•·if.o ti• rt·~·~alar
:IJlfiO' rl••:<lõf d:t!rt: :'l'll<Jn

ACTO.) IJO I'OIJE!l
J'l'~Uiado, i'lll fall~ do~ lli'I'Úfdll,

pt\lo Lo'flllll ll!l;dio d11 l'clldilllPrJ!o liquido do ultimo quinquennio, P tPndo-s:~ PIII ton·
sidPraçào a i111portaneia da:i obras, JIIaterial e do·peilliPnciac,
"" o•>L<•do e111 rJUe i'Stiven•m entiio.
Si\ o r!'.,:.::• li' Si~ eflcetuardepoi~ d1• •~\pir;Hiol o prazo do pri·
vilt•;.:io, do !}0 :illllos, o Govnruo sú pa:!ar<i ;, '"llllp:1111lia o
valur :las o!Jras t\ III:Jtt•rial como aeiina fit-a dito; t:u111 t;inlo
que a sn111111a que tiver rlP olesiH'IIIler niw I'XI'Pda ao que 'n
tivl'r l'!l'erlivamPnte cmprc~adn na ,·.onstrncriio •la IIJ<'sma
o·>trada, alú o maximu do eapital :iliano;ado e ;;<ifillJti•lo de

.i. 000: ooo.,ooo.
Do pn••.:" du r<:,;.:ate, qualquer IJI!o' c! lo: '"'Í:i, :<•: dduzir."t <J
parte do juro :linda n;iu uu!Job~ttla ao Est:nlu .
•\ i111pol'lanria " IJIII' lir;it' obrig:odo" Eslad11 p<•do:r;í '''~'
pa:~a <~111 a polire' da divida pul,li<:a interna til: (j "/, <k jlll'"!'.

VIL
O capital :.,:aranli•lo ,. :lli:Jll<:ado 1":1" E'lad" Clllllp.",r. s<•·lla
1la' >llllllnas do•:;JH'.ndi•l:os <:olll n...; <'o-tiJdll.'i da <':.Irada, .'lia o•onqrlli'I;;IH e dt\ ~ua::- d<'jll'lld<'IJ<'i<t<, ;ldrlliHblr;lt:;i" t: lllar.,•rial,
IH~Ill romo do~ outras "'''111'7.:1~ f,• i tas f}l)t/.1! fi/,·, IJil<' t<·niJ:IIII

sido :1pprovadas pelo (;,,v,.ru". O l:ovo•rno resi'I'V<l-'11 o di·
r.<ilo dt~ do>ar •JU:II'''I''''I' outras "''"I"'Zi.IS nã•J IIICH•·i·lllüdii:<
lll'sta clausula.

VIII.
:--;.,~

d,·,·p,·z:o,o;

,J,, t:n:-t··i,, tl:l

•!:,tr.lll:~

,,.r;,., ,.. "ill'i'<'ill'lldirLI<

lfllP .c..;n fj~:,'l'!'lll 1:111)1" tr;Jf,·:.~o, ad~rlilll~;lrit::.Jll, J'l' ..
llill'll,; lll'dÍJI:Ol'iiJ;;!) lll'l'ill'l'l'llli'S "" fi'I'IJI l'llfi,!Jifl' J'I'JIII\'"f';-111
p<~tri:d da via pt'l'lll:tll<'lil•< P "illr:~..; 'I"'' <':lÍ\'<';., 111 atJI,.'ri;,:Jd;J.' l'lll I'IJII[!';II'lll>' iiJIJII'II\':Odih jll'llJ 0•1\ 1'1'11<1.
s,·,ltli'IJII'
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[.\ .
,\;; d<':'jll'l.;r, ik "l•ras nur;t;;, d•· n.:ll•l\':11:!"'·' I'OIIipl<·las 1:
~~~~rncnto

du trn111 rudant<',

I);,;;

sJJI•:ilitllí<J"'" da \'ia P<'l'lll:t·

111'111<', n111 r~xtensão r11:1Ío~r "'' -lj:! 1\iloJJH'lriJ, IJllt' f'oro'lll ,.,.
l'luida;; do t'llô'Ll'io da l'O'I rad~, rorn·rão i'" i' I'IIIJf;l ,J,. 1:111
f'IIJHJII dt• l'i'SI'I'Vil, :I'JIIlilli:ifl';llfll .<OIJ fht•:lfi.':ll'iÍII d11 (;<l\'i'I'Jii!
n IJilf' f'orrnar;i a ÜJlllfianliia de 11111a ·'''lllllt:l, lf,.dllzida :111:
nn;olmenl<: do.; s<ws divid•·nd'''• coJ'I''''l'UTidl'lllc ;1 l/í· ··;,,
pl'lu 111:'1111:.:, do ~~~1pital ;~;or~tntill••.
En11111~l1fn n fnndo "'' 1'1'.·'•'1'\':1 11:i11 :III.ÍIIc'ÍI' ",.,.!11 ,... 11111~ di•
r•;i<, ''' "'''I'"Z:I:' d<· tjll•' ll';tf;l <t 1'1'''·'''111<' rf;lil'll!il ><'1'~11 I<··
l':t•lci:' ;Í I'UIJ!;o rJu <'llSii'Í".

F.\ ITL'II\'11,
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A rt'Sponsa!lilidat!P !111 Estado fJI'I:i llan{':l tio; juro; til' i"/"
Ll'i l'rovinei:tln."-I'J% lir -10dt•.lli•7.t\lllliro dt\
1Ki:l ú Cnrnpanhia 1!:1 via fpffl'a ti,• ll.ttllf'Íti\ t• [IPia garantia
do I'<IJIÍlal :dilkional sPr:í rfT1'f~liva ilnr:tnl'~ ;tO annos a t·ontar
fla data <(~s Jli'I'SI'U[I'S PSLÍ(IItl:u:ut•~ I' dr :II'I'IJJ'dO elllll O f'IJII•
tradot~l'idJr:llloi'LLI 21) de .litlho de JHiO, l.'lll tudo IJlll' nãn
fl•r:ti(Ui HlOdillcado.
tka, porúm, ~al·<•130 Governo o direito !In su~pender ternpor:ll·i~llJelllf' n pa,..;anwnto dos juros a I(LH: se obriga pela não
o!Js<·n·aneia de quaiiJUI'r das pn•snJltPs elausulas. l~ssa sus·
jJensão l'l'ssar:'t 1lesd1' que fi•r justifi,•:J.tla, por causa d1• força
maior, a falta t'lll tJlH~ itleOI'I'l'l' a t:r,IIIJtanhia ou rsta n r1:·
parar.
garantido~pPiu

\1.

A g:ar:wti:t dfl juro.; on a fianr;a, na part~ que t'OUhl'r ao
Esl:ltlo, SI'I'Ú paga P''~' SfHJlf:~l.rPs Vt~nddw•, rm prPsenra dns
1Jalan1:·Js de Ji,prirlaçiio d:t reePil~ t' lil'spr>za de t~onstrur~ão e
t~ustcio da t~strad:t,I~Xhilri,J(IS pela Companhi~ n dnvid:.tiiWlllt~
examinadtrs n autltt•nlkadtrs prl~>s :•g-t:ntes do Covcrno.
N11 ra~n da t.'ltiJII't'Za pa.;.;rtr a n111a I'GIIl)lanlli.1 t• ..;trntlg-Pir:t,
l't'giii:Jr:í o ,•amJii,• 1k 2i Jinhciro.~ por 1.)000 p:1r<t tddas ;.s
:--;~tas OjH'fa<_:"lwsa

,';:~~ li')uidal_~i:J.'S das I'Onias da ~:Hantia tlr jnros !t•r-·;n. l1a
1'111 vbta a di<trihui1;~o 1!:1 l't'l'r>ita da nstrada n111 parli·s propurdonaP." :111 l'tl(lÍtal priulitiYn g-arantido pela l'rovind:t do
Ct•ar:·l, I' o addil'ional g·arantitlu tlin·ct:IIJii'lllr• JH'Io Estado.

\li.

.\ fi.;r:~li,ar::io tia ,•.,tl';lrla I' tlrl ::r•u St'l'\·ir'l s,•rú inr.nmhi,I:J
ao EllgPnlwiro Fbr~al 1• sf•n.s Ajntlanll's, rto:JH•ntlr.,; JHdo Gtr·
Vrl'llil; I~ O 1'\:11111' e ajn~tt• 1Jas I'OIIl:~S 1!1~ I'I'I'I'Íta 1~ di'SJlt•Z:J
para o p:l~!a:tll:nto do.< Jllrns garaHtJdos, a lllll:t l'lllllnli<s~o
Cülllposta do l~n!renltl'il'll Fi.;t·al, rk lllll :J."I'II[t• da Cllllpanhia
e di' mais um empn~gadn desi;;11:tdo pdu Go\'l'rnu olt pulu
Prr•sidl~lllP da Provinria.
As Jr·sw•zns IJIW ~·· fizu\ m l'om ... ,,a fisf•ali.;:Jç:iu, l'Ofl'l'l'~u
po1· conta d11 E<tadtr tlurantn o prazo da Ha!IC:l.
Palal'i,1ilo Hio ile Janeiro rm 21Jtlr• Abril.tlc t8i1.-.José
Fr!'nandfs d!l Costa Pereira .lul!il}r,

'Jii4.

MTOS llll I'OIHcR

nEr.HETn x. :jtiOí-

nE

:?:i nF.

.\nHII. 1H:

l.'-'í'l.

C•Htl'l'lk, t1uranl1' 30 annos, lbn~a. dr g·a.ranlía de• juros tlt• í "/,.
·;o~lll'l' •I capital da l'lllllJl.IBhia S. l'aulo L' Ttiu di' J:tiiPiru.

Altcn(lentlo ao que l\lc requereu a comp311hia S. Paulo
e lHo de Janeiro, Hei por bem Conceder-lhe lian~.:a durante trinta annos, tle g-arant.ia de juro Jc 7 "/., outorgada pela Lei Provincial de S. P:utlo, n." 28, de 2'~ :.lt~
l\larço de iH7l, sobre o c:~pital 11:io ~~xct•dente de dez
mil seiscentos c cincocnta contos tle róis, rcgul:~da do
ronformid:~de com as clausul:!~ tio eontraclo celehrado
t·om a Presitlenl'ia daqucll:t Provinl'ia a 2 de 1\l:tn·"
de 1872, c com as que as moililiram, f' ora lltPs sJo addi,·ionadas, assign:11las por .los{· FI'I'II:JIIdt•s d:1 ( :o"l:J Pt•I'I'Íra Junior, do l\leu Conselho, ~lini~l.r11 t• Serret:lrio
de Estado tios Ncgocins da :\~ricnltur:.~, Cnllllllt'l'rio e
Ohr:~s Puhlic:~s. ((Ue :~ssim o lt•nh:l PllLPntlido P f:u::t
cxt~cut:~r. Palacio tln 1\io tle Janeiro l'fll vinlP cinco un
AIJril de mil oitocentos seLPnta c quatro, quirHtuagcsinro tcreciro tia ImiPpentlcncia ~~do lmpcl'io.

Com a rulJI'ica de Sila Magcsla(lc o lmperatlor .

.José Fernandes tia Costa flerrira .Junior.
Clausulas a que se referl" o ltt"N'Pto n.• :;coJ
de~:;

de AJn·il de 187'1.
I.

Fka ~~orH·rui1la :í Companhia da r.;tr:11la !11· f"rro dP S.
P:nllo ao t:io ti•• .Janeiro a fiança do E.;tadiJ, para 11 pagallll'lllu
dus jurr1s til' í 0 /,, ao a uno, garautil(u..; p·~la LPi Pruvirll'ial
n. :!H de 21t Llt~ l\I:H1.~•l Ll•.' 1871, ,,,tJr1•o l':tpital,·ff,•l·tivarnl'lllt'
PIIIJII'Pgatlll Tl:l I'OIISII'lliTàO da llli'>llla l''lf'Jtla :tlé u llta\ Ílllll
dt• I O. 6ti;i: 000 1~000.

11.

Al•'m tia rt•ferida !l:tnç:~, o I;0\'1'1'110 t·nnct•d,~ i~ua lmen t•' :'t
Companhia os segnintP.; favorl's:
~ L" Cilgsão grntnila de ti~ITI'IlO> df'volutos n nadnn:ws,
c hem as~im tlo;; compn•hentlidos nas S>1smarias r pogsf's, rxcepto as inilemnizaçõt1S que forem t!t• direito parn o leito da
estrada, Pstações, nrmazrns c ontras obra,; espndlit•.ndas no

respectivo eontracto.

EXECUTIVO.
'~ :.!." (T:;o 1!:1~; m:llll~ira:r. o11tros m:-ttrrÍ:lPS rxis!f~ntrs nos
tlnr·~nns ~~~~vollltlls n rwdnna~s, in•lispensaveis para :1 ~'m·
~trut~r5ío da r~str:ula.
~ :J.o Isenção de 11ifl\itos rle importação sohrc os trilhos, marhina.-, in~trum.~utos r mais ol1jeetos drslinarlos :í constrnr.rão; llr•r~r 1:omo, duraut•~ o prazo d1~ :lO annns, dos tlirritos
do 1:arr:io dn pntlra intlispPnsavel para as ullicinas e eust,•i•l
tia nstradn.
Rsta i,;enr,,ão não se f:~r:'1 r!Tectiva, emquanto a Companhia
não apreseutar no 'l'h••sonrn Nacional, on na Thesournria tle
Fazenda da Provinda, a rolla~·ão dos sobre1Jitos ohjl'etos, t•s(t<'l:ilil:a t11lo a n•spneti v a q uan ti1ladc e q ua lidadr, qtw aquPIIas
l'f'JWI'tiçõe~ fixaram anntwlntnntl', confornw as instl'lH'I,'Õe~
do Ministrrio da F:IZt'lllla. c.~s;arú o favor, !il:ando a Cnmpnnhia sujdta :í n:stituiç:Jo dos dirdtos, qtw trri:1 tll\ pa~ar,
t\ :í multa do dobro tless"s ilir<'itos, i111post~ pnlu .Miui>tPrio
tia AgTit:nltura, Comnwrrio o Olir~1s l'uiJiieas, o'n pelo da FaZI~rttfa, ~e provar-~o IJlW ella alh:nou, por qualquer titulo,
ohjectos importados, som que pret:Pdnssr• lkt~nr:a d.1qtwlll''
J\lin istt'l'ios, ou da Pr1·sitleuria da Provinda, e JHig-~men!<l
dos I'I'SpPetivos dirl'itos.
~ 'I." PrefPreneia, rm i:~na!ll:11lP do ~:irr:urnstnnf"ias, para
lav.ra d1~ minas na zona priviJ,giada; ~1:ndn cxprt•Sstt mu
rontr;u:to espec:inl o numero tf1~ datas qtw o Governo jukuP
t:onVPIIÍI'lllP l:unt:Ct]Pr, JJt'lll t:ullltJ as I'OIItfif,'U•'S a IJlll! dt>\'C
fir':lr sn,jP-ita a empr1•za.
~fi." l'rdercneia para at·quisil,':in tln trrreno-; devoluto>
rxist.rm>o~ :í rnar~om 1la rstra.l;l, pff,:t:tnaJHlo-sl' a venda ra•lo
prnçn mínimo tia Ld dr IH tln St'lt•rnbro d11 IHfi!l, se n t:ompanhia di-<tritmil-os por in11nigTantes ou l'ltiOJios ljlW ilnportar f\ ·rstalielr••,,:r, não JIOt!Pndo, port~lll, vnndt•l-os a r:siPS,
dfwitlarn1~nte meditlo.; ~~ rlrman:ados, por prt•r:, PXI'r•tfPntn 3LI
qur fôr outorgado pelo Governo.

UI.
Para qno a fiança o mais favores ont0r~:11los nas rl:lllsnbs
pree1'ilm1t1)S vig-orem o produzam torto~ os rlf,~itos, o eon·
lraeto eelrhrado 1:0111 o Presidente tln Provinl'in tJ,) S. Paulo
r~m 2 de 1\larç'J de 1872, sPr:í executado du at.:eôrdo com as
l'tllliliçü,,s abaixo rstipnladns.
§ t." A clausula (L" ficarú su!Jortlin:Hl3 ;'t srgniute condição:
A parte da estrada que nrstn rlata cstiw.r por construir,
só o stmí de :wcôrdo com os planos tlo!iuitivus liUI' forem
approvados pelo Governo.
§ 2. 0 A ci:Jnsuh• 7." será suhstitnitla pela sr~nintn:
A Companhia não dará começo <Ís obras que i'StPjarn Jlflr
com:trnir, sem que tenha sido previamente mbmetti.do ;i
approvação do Governo o plano definitivo c orçamento d:n
despezas, bem como nrn relat0rit1 gf'!'al c tlescriptivo d~:: refHH!as obras.
I' UITR I!.

:i! I

ACTOS DO I'ODF.R
E~se

plano conterá :
A planta :.rcral da parte
linha ferrea por comtruir na
r~•:ala Je t:l!OOO, em que serão indicados os rnius {!e •:un11·
tnr:l I) a eonligurn\ão llo terreno n·vrnseutatlo por meio dt~
rurvas de nível e•tnitlistante~ tlt• :4 rnPLrns,llmn como em um:1
ZOil:l nunca llll'llor de 80 ml'lros tlt! eatla latlo, os campo~,
matas, terrenos pPdrcgosos, P, S••111pre qtw l'ôr pos~ivel, as
divbas das prol'I'Ít!tlaues 1 artkulal't)~, as terras devolutas e
as minas.
O perfil lnngittu.linal, na ,•,wala ti•· I por /100 para as altura~,
ue 1 por tlOOO para as rli.~taul'ias hurizoutae~, indieauuu a
rxten>ão t! t·otas dos dedivcs.
Perlb tr:tnsvnr,ae< na P>eala "'' l por 200, rm numero suf·
llcit)lite para a dt)tenuin:Jção dos voiU111es dt) olHas de terra •
.PianJs gt·raes das uLras mais illljtOI'lante,, na l:'scala de t

ua

JIOI' 2()(),

Relariio tln.ç pnntPs, vi:ulnctos, pontilhõt•s e !Joe{ros, com as
prineipaes diiJH'll>lws, posi~·:io na liuha, syslt!llla de ronstruc·
~ão t! quantidade dt: obra.
·
'fahella tia quantidade de ~xcnvações para executar o pro·
jecto de transporte métlio da n·muçào do.-; materiacs e SU:'I
eh:;sifica~ãu aproxiuwtla.
Tallelta de alinhamento c St•u,.: tl•·sPnvolvimcntos, raios.ll·c
curvas, eotas dtl dedividatlcs e >'II!IS PXt•·n~ÕPs.
Cadnrnetas alltllPiltieatlas tias ltttUb das opr·ra~utlS tnpogra·
phil'ns, gPodr•si<'a> I' astronomkas fl'itas no terreno.
~ 3." No fiual da clausula t7." ant•>t'.t·ntar-se. ha:
O (jovtrno reserva-se o direito dt' glo;ar· do capital 1-,"ll·
rantidu as dcspeZ<~S que por sua natnrnza fun•m extrauhas á
t'ull>trw·t;~o da Pstrada, que não tenha1n sidu fr·itas /;oua fldt
t•ll "lolidtt a sua :qtprov:H·ão.
Fi1·a •·nt•·Bdido tpte p:1ra a prirnrirn parte tia rstr:11la qnc
rúr ('IILI't'gllt' au tral't:;.:u, Lt·r~ a Conlpa·nhia u IJI<Ilt•rial dt! trac·
~·iitt ,. "'' lntnsportc que l•!r intli<pt'IIS:IVPI, a juizo do Engeulwiro li>t·al, J•:ll'a a s.•gnra11•;a do transllu e n•gularidade
do

sr•rvi~·o.

f, q, 0 A clatbtll.l I S." st•r:í 'ill•slitnitln pr.la srg·uinte:
us n·paru.; ordiuarin' das oLra,;, tlo 11'1'111 nrJantl', a ~H h·
~-titui~·ão t!P trilhos" dtol'lllt~llt•·s, ou dt· outra qualquer t:arte
do rll~ttcriallixo, >I' l:trão por •·toul:t tio t•u;;tdo ela e'tradH •
.As rt•HOV<t\UI'' t"lltiiJllfola.", all:IIlll'lllo olo lllt'>'!llolrt•tiJ e as suL~titui•;{lf)S de trilhos 1'111 t·Xtt'll>ittJ supt·rittr a 1/:2 kilometro
eorn~rãu pur t·untJ dt! 11111 fundo de rcsL'I'\"J pa1 a l'ste lim dt•s·
ti uatlo.
~ 5. 0 S•·r~osnpprillliola;; a-; palavras:-tkanuo uwis cn·
t••!Jdido, I'Lt'.-:ttt·, oli111 1l:t •·lausula 1\J."
§ ü." At:lousula :!:;." ,,,rá sulJstitnida [tf'la spguinte:
!::illllllot"e IILW os tlivitleiJdus PXt:t!dt•l'elll de 1:1°/ 0 , o CXt!eSS9
ser:i repartido ígualmenLP entre o Gon!rno e a Companhia
vara intlemuização tios juros que tiver pago o Estado.
~ 7. 0 Ao li na I da ela nsula 27." acres~:en tar-se-ha :
Í'(l[lt•rú o Go\'el"lw, .'e jHigar eonvcniPUtP, reclamar da
Cum[taUhia o ~stalwl••druPuto dt' lii;Ji, Ulll~ d:~.<."l' t.h· tratb·

EXEt:lJTIVO.

portrs para pas~agriros, que pagarão preço inferior ao fixado
para os de 2. • classr.
Nenhuma mod ifir•:~~;ão se farú nas tarifas som que preceda
approvação do Gov•·rno.
§ 8. o A clausula 29." serii suhstituitla pela que seg-ur:
A Companhia estaheleerrá P-lll toda a extrnsão da P~trarla
de ferro uma linha telegra phka para o seu uso e que Fcrá
franqueada ao puhlico, mcdiant•~ uma taxa previamente
appr,JVnda pelo Go\'erno.
E.; te t•Jrii o direito de ~rrdr-sc do> pm:te> cnllo~~~lns prla
Companhia para o rstallcleeimento de ur11 fi,, de~tirwdo ao
serviço do E~ta.Jo. Emr(nanto não tiver i' to lug-ar, a Com·
panhia fará expedir g-ratuitamente pelos sens :~g-ent••s on
J)(•Jns do Gnvernn trvlns o~ telng-ra 111 mas rir sr~niço Jlllhl ieo.
§ !l." Aelausula 31." -:er;í su!Jstituida Jll'la srg-ui11tn:
A C•Jmpanhia o!Jrig-a·se ig-nnlmcnte n transportar, com
nhatinwnto não menor de aO ~; do prl'çu das rcsper·tivas
tarifas:
J. o Os Juizes e E'crivães rJnantlo viajarem por motivo r! e
srn nfficio.
2." As autnri<l:ul•'s, ps•,nltas polkiaes e rcspectiv:1S llaga!!rm~ quando forcrn e11r rlili~"lll'ia,
:1 " Os Olll,~iaes e pr;r~:as ria Cuard;, N;wiorwl, •lr Polida nu
1lc t.'linlra, qne sn dirigir·,•rrJ a qnalqu••r d••s pont"" ~•·r vi !lls
pnla estrada de fcH"IO, por ord•~ru do G nauo ou d•l S<'IIS
agentes.
Se o Governo, cm circnm~lanei,,s extrnor.Jirwrias, c:.rc<'<'r
de todos o; meios de transporte da ,.,tr;Jrln orr dn gJ:llHie
parte destes, a Cornpnnlria os poril ;í sua disp,siçiio. 1\'Psle
raso o Governo pagarú em vrz de 50"/ o do preço das lar i las, e
se o preferir, 3 quanti 1 que fôr conVI'Ili"ion;l,la, pnln ll'" da
estrada e do scu trr1rn, não extr•J,.ndo ao valllr da !'<'lida
mé,Ji3 de periJdo i<lentieo nos ultimos trcs annos.
4." Os colonoc; c irnmigrant~s, suas hag'al[ens, ntl'nsilins <;
instrumentos aratorios; sem !Jl'ejniw da prim11ira parre .!a
clausu!a 33." do contracto eelt~IJrado eorn a l'rcsideuda do
S. Pe1tlo.
5." As sementes e plantns ell\'i:Hia' prlo Gov,~rno on por
seus a:,;-entes (J3ra serem tli·tri!Jui<l<~,; [c;I":JtUilarrH·Bte a<Js Javr:Hiorcs.
~ JO. Aelansula 3~.•smí suhs~itui la prla que se."ue:
A Companhia se ohri~a a prestar os l'Sd:~reeimPH!os IJ!I inf,•rm3ÇÕ•,~s que lhe for0m exi<Ji•las pelo Governo, JH'Io Ell;!l'·
nheiro fiscal Oll por ontros funeri Hwri•Js puhlicos autorizados
)'l'lo mesmo Governo,
Para cxecuçi\o desta rlausula <1 Cunq:anlria IJXIri!Jirá, para
fJOe se proceda aos 11xames, que forem ordenn<los pelo Governn, todcs os srns livro:; det~s•~ripturação relatiros á lflll·
strurção, ao moYinwnto, rPePitn P Jesprza da estrntla.
§ J1 Ao final d,a L"lausula :15." arn'~'t'PHtar-s,·-ha:
J~,;ses regulament"s S•)r~o or~-:anizailos, tentlt•·St' •·nr vi,ta o
de 26dc Abril de i8ii7, que a Co,npanhia snol<riga a observar.
A C·Jillpaullia poderá inrluir uo seu prujc1:to dr· rl'gula ·
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lliPillll para as tarifas 1l1~ transp•ll't•', di;;pn,i•Jw;; qrw :dli'rPm
nesta parte as do de 21i de AIJril, as 11Ul11:,; ~ó vigor<Jràu depois de approvadas definitivamente pelo Governo.
Proporá tamhem ao mesmo GovPrno outras morlifieat;õns
do citado Regulamento de 26 de Ahril, que ni.io possam ter
exeeuçi.iona estrada de ferro de S. Panlo;•ol\iode JarH·iro.
§ fj!. A clausula 36.•será su!Jstitnida pela s1•guintc:
O Governo terá o direito de resgata r a csl rada, dc1:orrHos
os primeiros f5 annos desta dnl3, sendo o preço do rc~gate
n:gulado, em falta de accôrdo, pelo tcrwo médio du rendimento liquido do ultimo r1uinqucnnio, e tendo-se em eonsideração o valor das oiJra,, material c depurJI.Icuei;!s da estr<Jda
no estado em IIUC então se acharem.
SCl o rrsgatc ~o efftJctuar depois di) cxpira1lo o prazo do
privill•gio de !JO ;mnns, o Governo ;;ó 1a.Ciará ú Companllia
a importaneia das oiJras c material da e~t1ada, I~OIIJO a1~irna
Jka dito; com tanto r1ue a som ma a di~spen!ler não exceda
ao IJUC Sl~ tiver elfeetivarnnntr~ cmpn•g-;ulo 11;1 I'OIIstrurçào t.Ja
llll'SIIla estrada até o max imo do 1:apital ~a r;t ntit.lo.
llo Jtrr~o rlo resgate, quaiiJllf't' IJLW ,•Jin SPj;t, se dellnzir<i a
part·~ 1lo juro ainda ni.io cm,olsatla ;to l·:stado.
A irnportanda a qun Jkat· obrigado o E-;t;Jdo podPr<Í '''!'
paga em :tpolit:cs da divida publica iHli'rlla llc 6 "! .. de jul'l•!·.
§ 13. Fil'ará :;em ctreito a dausula :!7.'

IV.
A Companhiu obriga-se igualmente:
§ 1." A a1~citur, enmo definitiva n sem l'f'I'Ul':;n, a "'~ri";"' •In

Goveruo soltre as questões IJUI~ s1: suscilarPJll rdativalltt'Hle
a•J uso reeiproeu da.-; estradas de fprro qun lhe Jtcrleru:ereru,
ou a outra~ cru prezas; ficando cntenlfi1lo que qualrp11:1'
acrôrtlo que celdJrar não prf'jndintrá o di mito do Guvcmo ;w
exame das estipnlarões que 1 aetuar c ;í modilka!::ío rlest;l!i, 1:
se entnnder fJUO são ol!'ensiv;t~ dos intrHP.,ses do E'tarlo.
§ 2. o A nilo possuir es1:r:~ vos, twrn efiiJll'ng:.t l·os no ser v ir:o,
lllli~r da eonstrurção, quér i.! o eusr.do da estrada.
•
~ 3. o A entregar scmcstralrnent1~ ao Engenheiro fiscal, oll
rnmctter ao !'residente da l'rnvin1:ia, um relatorio 1:irn1111·
stanci3ilo !10 estado dos tra!Jalho~ em ennstrueção, aromJ•<t·
nhado ile cópia dos eontraetns do Ctllfil'l:itad;ts que e1:khr:•r;
t: da estatistiea d•J trafego, al1rang:cndo :~s rlespeza.' de rue.
tdo, eon vcninntemen te rspccilk:~das, e o jli'SII, vofunw, n;• ·
tureza c rJualilladc das mcreadorias •Jtte trausporL;•r, r.:om
dcelara~:i.io das distaneias média~ por cl~as pen~orridas, da
n:eoila das estações c da csl.atistir,a dos passageiros, seJHio
e,r.,~s rlf'vidamente classificados.
§ ~." A snlJmettct· ú approvarãn tio Governo, antrs do r:o.
lllf'Çn dos novos trah;tlhos d•~ t:OII.'trucdo e da ahl'rtnra d•>
lraf,.go, ,. quadro tlr, SPUS l'tllfll'er;ado.'~ na laiJ{'IJa do,; re,.
JW.divos venc.itllcut•J:>; depmrdi•Jldll i~:ualmen te qu;tliJUI r
all•cn•;àn ttl•:.:lrriur de autut it.a1:ào do mc~:uw GuVl'!'UIJ

RXECUTIVO.

V.
A Comrwnhia dr~stinará uma som ma deduzida dos ~eus dj ..
vidondos e correspondente a f/4 "/
pelo menos, do e~~
pital g-arantido, para forma(ío de um fundo dn rPsP.rva,
arlministr:ulo ~oh fiscalis<~r:ão do Governo, que será :1pplie·ado
ás dcspez~s de o!Jras nova~, renovação, n·paros eompldos
n aug-rncnto do mat··rial lix.o e rotlantc, eJUC forem exduido~ do custeio tia rstratla.
Emquanto o fundo de resrrva não :Jttin!!ir :1 200:000,)000,
as dt~S(IPZas tle que trata a pre>ente rlausula, rurrcrãu por
r~onta do custeio.
0

,

VI.
A nsponsaiJilidarlc tlo Esta elo pda fianr:a tios jnrns rlt> 7 "/"
garantidos pela Ld Provinda! n." i8tk :!'1 tlc Mar(·o dn fK71
ú Companhia ela estrada de ferro de S. l'anln ao Uio de Janeiro, serú clfeetiva durante trinta r.nnos, u contar du
fl<lla das presentes estipulações, c de acc.:ôrdo eom o eontrndo
l'f'lehrado pelo Prt~sill•~ntc da Província de S. Paulo r•m 2 de
.Março de 187:!, em tudo que não fôr arpli nroJitie:ado.
Fil:n, porúrn, ~alvo ao Governo o r.Jirl'ito de suspnnder t~rn
fHJr<Jriarncnte o pagamento dos juros a que se olJri~a. pela
1do olJscrvaneia de eJUalquer das precedentes clausulas.
Essa suspcnsao e:cssar:í desde que fôr justificada, por
l':lltsa de forp maior, a falta em que incorrer a Companhia,
vU esta a repllf<lf.
VII.
A parte ela garantia de juros, fJUC pela nança do Esta rio
n•uhcr uo Governo, scrú pa~n por scrne·stres vendrtos um
pres1:111;a dos lwlanr;os de liejuitlação da rr:ceita c rle~peza de
t:onstru1·ção e eusteio da estrada, exliihitlos pela Cornpanhia
•~ dnvidaruentc examinados c autheuticudus pelo; agentes do
liov,:rno.
Para o pa~amcnto dos juros rdativo:; :1os •:apitacs fJllc forem l1:vautados no estrangeiro, rcgularú o carniJio de :!7
di nlreiros por mil réis.
Vllf.
A fi.,t:ali;;aeão da cstrnda c do seu se:rvir~o ser:'! inr:umlJida
Eng1•nlu~iro liseal e seus njudant;:s, 1iomeados pelo Govauo; 1: o nxame c aju:;tc das eonta~ para regular-se opa~arnerrto dos juro~, :J urna cornrrrissão r:ornposta do Enge- _
.
niH.!iro liscal,,dc um ag-ente da Companhia e de mais um •_ -.-\-o l ~-'\
pn•gado dcsrgnado pelo Governo ou pelo l'residen / dll-"- I' 1\1'1

;"1

. .·
I ).IOVIIIUa.

/

C'.~~\
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~

As t[Co<[H'Zas f)IW se fizerem com essa 11.~cali;;a~ão ,or~rilu
por r:oJ.ta do Estado durante o prazo da Haura.
1 ~
. Pal;wiq do H~o de Janr:iro em .2~ de Abril de 1 1~ Jn:;é
f t'I"IIWldes da [,usta /'aetra Jttn/01'.
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ACTOS [)() I'OilLil

DEGllETO N. 3603 - nu 2:5
Concede, durante 30 annos,

llan~a

Df:

Annu. DE 1874.

do juro até 7 "lo garantido

pela Assernbléa Provincial da l'arahylm ~obre o capital 1lc
IS.OOO:OOOSOOO, destinado á construcção e custeio do caminho-

de ferro-Conde d'Eu,-na mesma Província.

AttcndcnJo ao que l\lc requereram o Conselheiro Diogo
Velho Cavalcanti de Albuquerque, o llarliarcl Anizio Salathicl Carneiro da Cunha c o Engenheiro An1lrt'~ Rebouças, Hei por hem, nos termos da Lei n. • 21-:iO de 2'l de Setembro de 1873, Conceder á Companhia que os peticionarias organizarem para a construcção c custeio elo caminlw
de ferro dcnominallo-Condl~ d'Eu-na Província da Parahyha, a que se referem os DJcretos n.•• r1s:uo~ e 5~33 de
H.i de Setembro de 1871 n Wde Outubro de 187:!, liança
no juro garantido pela Lei daiJtll'lla Provincin n.• M~>3 de
22 de Junho de 1872 sobre o maximo r a piLa I de rí.OOO:OOO:)
c durante o prnzo de 30 annos, observadas as clausulas
que ~1companharam os mencionado;; Decretos n. •• 1.8:!8c ;j~33 c as do eonlraeto celciJratlo rom a Pre.;idencia da
mesma Província a (i de Setembro de 1872, de accôrdo
com as qne com este haixam, a~si.!madas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\lru Conselho, l\linistro e Secrrlat·io dr E'tado dos Ncgorios na Agricultura, f:ommcrcio c Obra~ Publicas, que assim o tenha
entendido c faça executar. Palaeio do Hio de Janeiro.
em vinte c cinco de Abril do mil oitocentos setenta c
quatro, quinquagesimo terceiro lia lndcpenllencia c do·
I m per i o.
Com a rubrica de Sua Magcsl.adc o Imprrador.

José Fernandes

d(l

Costa Pcl'eira Junior.

Clausulas a que se r·efe••e o Deereto n." GGOS
de ~:;de AJn•il de 18'11 <I.

I.
Fica concedilla á companhia que se incorporar para a
construcção na Estrada tlc ferro Conde d'Eu, na l'rovincia da Parahyba dtJ Norte, a fiança do E,-tado para o
pagamento dos juros de, 7 "1. ao anuo, garantidos pelé~

EXECUTi\"U.

~-d Provincial n."t!:;:l de 22tle Junho tle f872,solJre o
..:apitai tjue I'Ur e!Iectivamcule empregado na construct;fio da me!;!lla ·estrada até ú 111aximo de 5.000:0006000.
~ 1." Além da referida Jiança, o Governo concede
i~ualmeute a mPsllla Companhia a prorogação até 90 anIJOS do privik~-do a que se refere a dausula :!."do De(·J'clo 11." t.S:JH tlt~ H; tlt' Uez:em!Jro de 1871.

li.
Para f!Hd os favor<):> t!t~ f(Ul' trata a clan!~ula precedente
vigorem e prodnza111 todos os etJeitos, o Decreto n." 1,838
de 1:J de Deze111bro de Hl71, e o con tracto celebrado com
o Presidente Ja l'r{}VÍHcia da Parahyba em ü de Setembro de 187'i, serão ex.L·cuLtdos de accônlo com as scguinh~s esti pulat;õt•s:
§ 1." O projct:Lo tla linha dt' que trata a clausula 6.•
do citado Decretv n." !!t:i:.IS de l:J de Dczcmuro de 1871,
conterá :
A pl:mta g-cr:Jl tla linha frrrca, na escala de 1:4000,
rm que serão indicados os raios de curvatura, c a cont.!gur:H;ão do LeiTCllo repn·~c11tada por meio de eurvas
de uivt•l etJIÜdistault'S de:.: metros; ucm como, em uma
zona nuiH.:a mc11or tle t:IO metros de ratla latlo, os campos,
J.Halas, tcneuus pedregosos, c, sc111pre que fór pussivcl,
as ti i visas tias pro1n·icdadcs particulares, as tenus devolulas c as mina,.;.
O r'crlil luugiludinal, na escala de I por 1,00 para as
<tlturas, e de 1 por l!OOO para as Jistaucias horizontacs,
i:atlicaudo a extcusão c cotas dos declives.
Perfis transversacs, na escala de 1 por 200, em nuPJt•ro suflidcute para a tlelcnuiuação dos volumes tle
our;Js de terra.
l'lauos gcraes das olJras mais inq1orlantcs, na escala
t!e l por 200.
Hclação das pontes, vialluctos, pontiiiJõt•s c hoeiros,
rom as priucipacs tlirnensões, posição na linha, systema
!<!c t:ousLrurr;ão e tjUautidade tlc oun.
Tauella tia lJ uauLidadc de ex ca vações para executar-se
o projet:to, do ttansportc mt'dio tl,t remoção dos materia;~,; c sua dassificação a proximatla.
TaiJclla de aliu!Jameutos e seus desenvolvimentos,
raios de eurvas, eotas de deelividades c suas extensões.
Cutlernelas authcnticadas elas not;1s tias operações topographicas, !;t'tHicsicas e astrouumicas, feitas no tct·reuo.

, .....
.,,_
)

.~ 2." No final tia clausula l:l." acn·sc:rntr-st>: .
Em<pwnlo o não fizer, a Companhia ohriga-ct~ a n
pPdi r gra tu i lamente os tclcgrammas uc ser v iço puhl ico .
.~ :1. • A clausula 22.• ~erá substituída pela seguinte:
Os prrços tle transporte serão lixatlos em talwlla approratla pelo Governo, não potlriH.Io exceder os .úos mrio~
ortlinarios de conducção no tempo da orgaBização da
mesma ta bella.
As tarif.1s, por esta fórma org-anizadas, n;io ))Otlerão
srr rlevad;ts sem approvação do Governo; ~~ CIIH(lJalllo
subsistir a g-arantia de juro pelo Estado ou fiança úe garantia provincial, lambem não poderão sei' reduzidas
~em essa approvação.
l)uando os div!úcntlos tia Companhia r.xcrtlerem a
12 "I. em úous annos consecutivos, terú o Go1 Prno din~ito de exio;i1· reduer·ão nas tarifas.
§ 'L • A·· clausula· 2:J." ser~t su!Jstiluitla pel:J

lf''"

Sl'g"ll () :

A fiscalisacão da eslratla c do seu serviw sPr:, inrnmhida no Engenheiro liscal c seus ;\jnd:11Ítes, HOIIII'ados
pelo Gover·no; e o exame e ajuste das contas para regular-se o pagamento dos juros garantidos, a uma eommis~iio, composta do Engenheiro fiscal, de 11111 :tgt•JIIt~ ti:~
Companhia e de mais um empregado designado [Wio t:onrno ou pl'lo Presidente da Província.
As despezas que ~e fizerem com c:;~a fisealis:tr,:.;io, t'orrerão por conta tlo EstaLlo durante o prazo da li;uu;a.
~ri." A clausula 2G." scrú motlillcada pc:la sPguintc:
O Governo tcrú o direito tlc resgatar a estrada decorridos os primeiros r[uinze annos desta data.
O preço do resgate se1·ú lixado por dons arhitros, um
nomeado pelo Governo c outro pela Companhia; os
fJUaes tomarão em eonsideraçiio não só a imporlancia
das obras, no estarlo em fJUe estiverem então, sem attenção ao seu eu~to primitivo, mas tambem :t renda liquiúa da estrada nos cinco annos anteriores.
Se os dous arbitros não cheg-arem a um accôrtlo,
dará cada um o seu pal'CCt~r, e serú a questão resolvida
pela Secção dos Ncgocios do Imperio do Conselho de
Estado.
So? ~Psg:1tc se ciTcctuar depois de cxpiratlo o prazn
do pnvtlcg-10 de !)0 annos, o Governo s(J pagar;"t á Compallhia o valor elas obras, do material lixo c rodante, c
demais tlcpeuLleneias da estrada, tudo no estado em que
então se achar. com tanto flUe esse valor não exreda ao
que se tiver elfl'ctivamcntc dc ..;pendido na cnnsrrnrção
da l~sl.r:lll:t :1!1\ o m:nimo dr. 1':1pi!al .r.r:~rantido.

F.XECUTI\"0.

Do pr·et;o tio resgalt~, qualt[Uet· tfllé! elle seja, sr! tleduzir·il a somma do juro ainda não embolsarlo ao Eslarlo.
A importancia a que fiear ohrigarlo o Est:~rlo poderá
ser paga em apolices ria rlivitla pu!Jiica in tema rle G %
de juros.
§ (:i. • A clausula 29. • será extensiva ao tt·ansporte dos
Juizes c Escl'i vães, quando viajarem por objccto do seu
officit~ ; dos presos e escoltas ; e de quaesquer autoridades civis ou militat·es tfUando em serviço publico.
~ 7." Serão consideradas sem elfeito as dausulas 33."
~~ :~s."

§ 8. • A clausula :35." será substituída pela seguinte :
A Companhia obriga-se a entregar semestralmente
ao Engenheiro fisral, ou a remetter ao Presidente da

Província um relato rio eircumstaneiado do estado dos
trabalhos de construcção, acompanharlo da cópia dos
contraetos de empreitada que celebrar, c da estatística
do trafego, abrangendo as rlespezas do custeio, convenientemente especificadas, e o peso, volume, natureza
e qualidade das mercadorias tfUC transportat·, com declaração das distancias médias por cllas percorridas, da
receita das estações, e da estatística dos passageiros,
sendo estes devidamente classificados.

lll.
A Companhia ollriga-se ainda
~ 1." A possuir, antes da a!Jertura Lle toda linha ao

transito, ou a fornecer proporcionalmente

(t

extensão

de cada secção, que fôr construída, pelo menos o seguinte
trem rodante: 12 locomotivas, 5 carros de 1." cbsse,

w de 2. •, l2dc 3. a e 250 wagons para transporte de
merc:~dorias,

animaes, de.
Fica entendiuo que para a primeira parte da estrada
q tw fôr t:rlln~gue ao trafego, terá a Companhia o ma tet·ial de traeção c de transporte que fôr tmlispcnsavel, a
juizo do Engenheiro liscal, para a segurança do transito
e reg·ularidade do serviço.
§ ~." A sub me lter á approvação do Govemo, an tcs
do começo dos trabalhos de construcção c da abertura do
trafego, o quadro ele seus empregados c a tabella dos respectivos vencimentos.
Qualt[uer alteração postcriot· dependerá igualmente
de autorização do mesmo Govcmo.
~ a. o A não possuir escravos, nem empregai-os no
SL't·viço, f[Uér da cunst.r·uct:ão, qu!·r do rustt~io da t~s
lr:ula.
I' A RTF.

!f.
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~ !~." A:tt:ritarcomouclinitivaesemrecurw, a Jeciião do (~overuo suiJre quaesquertfLWSLões qu~ se :-:u~ci
tarcm relativamente ao uso rcciprow da~ estradas qut~
lhe pcrteneerem ou de outras ~~m prezas. F.ica _en t~w.litl_o
qtw qualquer aceôrdo que cnleiJrar uão prt'Jilutcara o dtrcito do Govcmo ao exame das cstipulat:ões que pactu:.~r
c á modilic:.~(ão destas, se cnlelldcr que são oll"cnsivas
aos in ter esses do Es lado.

IV.

Lop;o qm~ os dil'id:~ndos forem su[Jeriores a !-! "/,, o
exredentn Sl'l"Ú rt~partido igualmt•ntt· entre a Compauhia e o E~lado, p:tr:J intlemuiz:11:~u dt·J juro qut• tivt•r
pago.

,..

O capital, cuja g·araulia de juro é afiançada pelo Estado,
compôr-se-ha das som mas despendidas com os estudos
Ja estrada, sua constrm:ç:Jo, e de suas Jependcncias,
atlministr:u;ão, c material; !Jcm como de outras despczas feitas bona {trle c approvadas pdo Go\'erno.
O Govcmo resena-sc o din~ito de glosar quaesqucr
outras despczas não mcnt:iunadas JH·sla elausnla.
Yl.

Nas despezas do custeio Lia estrada, serão comprehentliLlas súiJil~nte as que se lizert'IIl com o Lrafe.~·o, admiuistrat;ão, reparos ordinarins ~~ occurreules uo lrt•m rodante, renova<:ão pan:ial da ria JH'nnauenl.e; e outras
tflW cstiVL:rem em I'U!ltraclo-; approrados veto Guvcmo.
Yll.

As despezas dn ouras uov:ts, de renovações completas
e augmeuto do trem rodante,~~ as substituições da via
permauente em extensão maior de 1/'!. kilomt'L•·o, •(lW
forem e~~clnidas du custeio da estrada, correrão por
conta de um fundo de reserva, administrado sollliscalisação do Governo, e llUe form:trá a Companhia d1~ uma
somma, deJuzilla annualmcnte dos seus dividendr:;s, t:orrnspondente a 1/4 "/ 0 pelo menos do catJital garantido.
Emquauto o fundo de rcsena não attingir a 150:000$,
as despezas de lfUC L1·ata a presente clausula serão lau,·atlas ~~ runla do cuslt•io.

f-··
l ';}
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VII L
A responsabilidadn do Estado pela fiança dos juros de
7 "/o garantidos pela Lei Provincial n." IJ,;j3 1lc 22 rle .Jnnho de !872, á Companhia que se organizar para a ron~trucç5o da estrada de ferro- Conde d'Eu-, ~crú effectiva 1Inrantc :~Oannos, a contar 1la data da approva1;ão
dos estatutos tla mesma Companhia, e de c.onformiu:Hic
com os contractos, celehratlos com o Governo em Hi de
DcZl'mhro de !871, e com o PrPsidcn te da Província da
Parahyba em (i de Seteml1ro de 1872, em tudo que não
eon traria r as wcscn tes contli1.:õcs.
Fica, porém, salvo ao Governo o direito de suspentler
temporariamente o pagamento tios juros, a qne se obriga, pela n:to obscrvaneia tlr~ IJU:llqucr das precedentes
clausulas. E~sa suspens:1o ct•ssar[t desde que fôt· justilicad,1, por causa tle força mai.or, a falta em que incorrer
a Companhia, ou rsta a reparar.

IX.
A partt~ da garantia de juros, IJUe, pela lianc.:a doEstado, conhcr ao Governo, ~crú paga por >;emestrcs vencidos, em prcsent:a dos halan(os clt• liqniclat.:5o da rc~
ceila e dc~pcza de ronstrucr;fio c' cn~teio da estra:la,
exhihilios ru·la Companhia, r· daviclamente c·-.;aminaclos
C! authcntic:~dos pelos a.!.!·entt•s do GoYCI'llO.
Palaciu do Hio de .Janeiro em 2:i dt~ Ahril de 1!-171,.-

José Fernandes llrt Costa Pereira. Junior.

Srnhor.-A Lc~i n. o 2:3~8 de 25 de Agosto ulluno consignou para os diffcrcntcs serviços da verba- Justir:.as
do i. • instancia-no corrente exercício de 1873 a 187~,
o credito dt~ 2.007:5386000, mas Pste credito é insullicicnln para a dcspcza resrwctiva até o fim do cxcrcicio,
como eonsla da t;tbella n.o f, em que ~e demonstra o
dr/icit da quantia de 79:9816421. A crcaeão de novas -~
marcas, I ermos c promotorias, e a maiot: d!'S['t·za , IíÍ"~}.nA · ·
p~ga'!llento da~ ~1judas de cus.lo arbitradas aos ríz~~~
>~<
Dtrctto e 1\lumnpaes, rcmoYHlos c notrteaclos 1 ~nde
numero por ocrasião tln Sl'l' posta t•m exe · ~~q__'f a Lei
n." 2342 de ti de Agosto LlL~ 187:3, explicam c ~mcnto.
J....:_-
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Havendo, porém, um saldo de 203:6896386 no credito
destinado ás despezas da rubrica-Guarda Urbana-mais
f[UC sufficiente para cobrir o deficit verificado, tenho a
honra de submctter á approvação de Vossa Magestade
Imperial o incluso decreto autoriz:mdo o transporte da
quantia tle 79:98:l!).í2i, tirada tio saldo da verba-Guarda
Urbana-para ser applieada ús despczas com as Justiças
de L a instaneia, no cornmte exl'rdcio.
Sou, Senhor, com o mais profunt!o respeito, de Vossa
Magcstadc Imperial, subdilo fiel e rcvercntP.- Manoel

Antonio Duarte de Azevedo.

DECRETO N. ;)60!)-

DE

25

DE AnntL DE

!H7L

Autoriza o lllinislro c Secretario de E~ lado dos Negori11~ da Jn>'l i•_:a
~ applicar ás dcspczas com-Justit,:-as de J." instaneia- no I'XI'rri•:io de :1.873-!.87-i, a quantia de 79:98:1.{jí2:1., lira da da sobra da
y,:rba-Guarda Urbana.

Sendo insufficicnte o nedito Yotado no ~ 5. o do
art. 3. 0 da Lei n.o 23~8 de 2;) de Agosto de 1873 para
as despezas da verba -Justif:as de :1.. a instancia-no
corrente exercício de :1.873 a :1.87~-, e Tendo ouvide o
Meu Conselho de Ministros, Hei por IJCJn, na fórma do
art. 13 da Lei n.o H77 de 9 de Setembro de 1862, Autorizar o Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da
Justif;a a appliear ao pagamento daquellas dr,spezas a
t[uanlia de 79:\181.)1,21., que serú tirada da sohra da
verba--Guarba Urbana-, conforme as demonstrarõr~
juntas, dantlo opportunamen te conta de:.;te ac to á ·A~5embléa Geral Legislativa, para ser definitivamente
approvado.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azcnrlo, do Meu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado elos Ncgocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c cinco de Abril de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

11/anoel Antonio Duarte de Azeredo.

EXECUTIVO.

N. I .-Q11adro drmottstratiro tio estado drt IJt!l'/lo-.lnslipts tlc
I. • l11stancia-no e;-cercicio de Hli::l a I 87 L
~

s.

0

-

Jnslit;:.as de f."
:

inslaJu~ia

(;J·erlito votarloJJCia Lei
11. 0 23:1.8 de 25 r Agosto de 1873 .......... .

. ....••....•• 2 .OIJ7 :538/'101)0

JJcspezas nas Prnrincws:

C r e di I o distribuído
para as rlespezas ordinarias por A v i so
Circular de :W ri e Ouluhro de i873 ........ 1.856:02GSUUll
AugJw'nlo col!f~cdido ;t
Parahyha por A Yiso
d(' 21 dr NOYI'JlllJro
do mesmo anno.....
:;:781~7~:1
Ajudas de custo a Juizesj
dr Direito P Munidpar><........ . . .. .. ..
25:6iJO/'IOOO

L887:~::i9{t7&3

Pedidos de augmento
fei lns pelas Tl!csonrarias das Províncias do Pará, Piauhy
P Parahyha ........ .
Di la lla ct,J'Ie:
Con1 a juslil!a lcrrilul'ial, inchisin alngnPis de casas ,.. f'IIJpre!tados ........... .
Ai' udas de custo ...... .
O Jl'as P drcorar~ào da
rasa das audfencias,
sita á rua da Coustilnir;ão ............. .

62 : 005~7! 7
!1:050~000

t2:207H7~o

83:263Mt;í

Drspeza prrsnmivel a
rlfcetuar-sf' :
Para impressão rlr• leis.
?ara o rrue oecorrer durante o resto do exereieio .......... , ...•

!J : 000/'1000
7~:000/'1000

83:000/'1000

~.os7:5t!lM12t

Delicit. ............ '....................... .

79:98fS~2t

Palaeio do !li o de Jancin.• n111 ·::m de Abril dl' 1117'1 .- !lia.
'wcl Jntoniu lJuartc de A:rL'Crlu.
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ACTOS DO PODER

N. 2.- Quadro demonstrativo do estado dct ccrba -Guarda
Urbana-no ex11rcicio de !873-187-í.

~

12. Guarda llrbaua:

:::rr!lito votado pela lei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4!'18:8\J0$71>0
Despeza autorizada at1\
esta data:
Pessoal........ .. .. .. .. .
l\latcrial............ •• . .

f8'i: 31i3Sf3:S
37:037Hil\l1

22l:~OlS021i

Dita presumivel a cll'cctuar-,;e:
Pessoal......... . . . . .. . .
\Jaterial......... . . . . • • .

lib~:l1$377

12: 3ii.íS\Iti3

73:HOOH3'1012\t:J: 201H:Jiifi

~a Ido ....... ~~ ~~
?ara supprir o tlelicit vcrili r a do na vcr!Ja-.1 ustiças de 1. a iuslancia .•

203:1i8\Jg3Hii

70:HH18·i2l

Sobra .................. ..
l'alal'io !lo Hio de .Jaueiro

t'lll

21> de Abril tl1~ 1HiL-.llonocl

-lutrmio Duarte d1' A:;cudo.

Senhor. -A Lei de orçam .. nto 11." ~3íi-l de 2i'j de
Agosto do armo pa~sado votou 110 art. 8. ", para a verba
Estrada de feno JJ. Pedro li, a quantia de :UJ08:814 1)000,
que ó insullicienle para o pagamento de toda~ as despezas com o respectivo serviço, que se ~clia mais elesenvolvido e!ll eonsr•1ncncia de maior conservação da estrada, reparos na nwsma, acrJuisição do material, construcções novas, maior consumo de combustível pela
grande extensão das linhas, e pessoal neccssario.
Assim, pois, Lenho a honra de su!Jmrtter á approvaç:io
de Vossa l\lageslarle Imperial, rJ deerelo anncxo, ahrilllio,
na conformidade do ~ 3. ", art. fc:. ",da Lei n." 581) de !I

EXECUTIIU,

de Sdembt·o de 18~U, um aeJito extraurdinariu Je
3iiH80~000 para cobrir taes despezas Jurante o exerrieio de 1H73 - 1871,, como consta da demonstração
jUnta.
So11, St•nllor, com o mais profundo respeito, de Vo~sa
1\bgestaJe Imperial, sulldi Lo liel c reverente. -José

Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECHETO N. ::i6l0-

DE

2;)

DE .\I:IUL DE

187í.

I

A lJr" ao ~li ui ;teriu da A~riLultuJ·a, CommeJ·cio e Obras Pu·
lllicas um crctlilo exlraonliuario de 76:181iS000 para as tlcspezas com a Estrada de l'::rro !l. l':•dro 11, 110 1:xercicio
dt: 1873 -1SiL

Sendo insufliciente a consigna1;<lo Yotada nu § J 1,
al'l. H.", da Lei dü orçamento n." 2:318 dn 2!'5 de A:wsto
de 1873, para a;; dPspcz.as da vcriJ:t-l<.stratla de ferro
D. PeJro H-no C\t~rckiu Je H\7:3-lHi'f: Hei por hem,
na conformidade Jo ~ 3. ",art. 4.", da Lei n.o mm de U
de Setembro de 18ti0, e ou v ido o Conselho de 1\linistro~, Abrir um credito extraordinario de 3i6:180 1~000
para a mencionada verba; devendo c.sta wedida ser
levada opportunameute ao conhecimento lia Asst•muléa
Gt'ral.
Jo~ó Fernantles da Costa Pereira Junior, do 1\leu Conselho, 1\linistro e Seeretario de Estado dos Negocias da
AgTicultura, Cornmercio ~~Obras l'nlJiicas, .1ssim o teuha
ent<~Hdido e fa1~a executai'. Pal:1cio du Hio de Jan<'iro
t)lll l'iute e cinco dn Abril de mil oitocentos setenta e
quatro, tfUinquag·esimo terceiro da fndependcncia e do
lmpcrio.

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

José Fernandes da Cost(t Pereira Junior.

u.. motudr:u:ão

dn de"tW:t.a c•o•n tl l·:'ih•tttla tle l't••·•·u
U. l't•tlro 11, thll'>llllc o C":\:.ro·c·id<t ti•· ·I S7:l-·l S7-l.

:1." Divisão.

l'esso:tl da allministra'.::Tu o:nlral.........

100:000 1~000

)Jaterial para todo o
SPJ'Vil:o, iuelnsivr o
'(Ue foi encollllllendado. P 1(111~ SI' lern df'
111:t11dar 1·ir da Eump:r .••.•.......•..• 1.\Jtill:OOO!)IIOO

lliru·sas despr-zns.....
:2.' Tlirisr/•1.

2tiO:OOONOUO 2.221l:lliHI;,oou

I

PPssoal da a1llllin istra'::lo dn trafPgn ••••..

2.0li;):0(HL~Il01l 2.1lli.):00ll,~OOO

Credito da Lei n." 2348
1lP 2:; dr. Agosto d1•
lHí;t ................. .

.............

Dclil:it. ...... .

..
,
- - - - - - 4.2R••:llll0;')001J

____ _

,:~.\\IJ~:HH#OUO

............. :

:l7tl: 18üNOOO

Contahilid:ulr. d~ Seer1~taria dr Estado do.s :-;,·~ol'ios d:r Agricultura, CorHIHI'rciu e Ohras Puhli,·as ern ~:; "'' Abril"'' 187~.
ll,·rnardo Just' ,,. C11stro.

Senhor·.-0 rredito \·otado p:tra :1,; despl'Zas do§ ~O
do art. ri." da Lei n." 2:11t:, de 2G dn Agosto dt~ IH73,
hem como o extraonlinario aberto por llr~creto 11." ;;:;~li
de 7 de Fnvt'l't~iro de 187'~. uão olft·r·t'CI'Ill l't•rursos sullit:icutcs para as ol.Jr:~s cmprelremlida,; Ho,; lliqucs, UO='
Ar~enaes de l\Jarinlra ua Proviuda do Pará e do L1da1·io,
em i\Jato Grosso, c outras, durante o coneutt~ exercício.
0 dcficit que deYe resultar UC :;cmelltante aug-mcnlo
UC despeza deva-SI' :'1 importancia il1~ ;1(){);{)()();~, COJlll)
,;e n• da dt•monstrac:Tnjllnfa or':.!:alliZ:III:r Jll'!:l Contadoria
da 1\larinha.

E'(ECLTII"Oo

Occorre, porém, que para preencher essr deficit, de
com o art. i3 da Lei n. o 1177 de!) de Setembro
lln JSG::!, verifica-se na verba-Corpo de Imperiaes Ma' inlJCiros-, sem detrimento dos serviços que por ella
r! c vem ser a tlendidos, uma sobra da rrua I póde-se transf,.rir para a rubrica-Obras-a quantia em que importa
o mencionado deficit.
Assim, tenho a honra de suhmetler ú approYação de
Yossa Magestade Imperial o decreto junto, que, na
r,·,rma da lei e pelos motivos exposto~, autoriza a transl't'rencia.
Sou, Imperial Senhor, com o ma i' profundo respeito.
De Vossa l\lagcstadc Imperial suudito fiel c reverente.
~rcúJ·do

Joaqnim De/fino Ribeiro da Luz.
DECRETO N. 5Gll

-DE

2ti m:

Annu. DE

187-í.

Autoriza o Ministro c Secretario tlc E-;la,lo o! os Nrgocio.> tla 111:1rinha a transferir da verba-Corpo de Impcriacs 1\larinheirospara a verba-Obras-a somrna tlc 300:0rJO.~CJOO, evrcicio tlt~
1873-1874.

Achando-se reconlwcida a iusnflicit•rtl'ia do credito
concedido pela Lei n." ~!l:lí8, d,• 2:1 tL~ Ago.; to dt~ ttn:~, e
o cxtraortliuario aiJeJ'lo por Decreto 11." ;;:)íG, de 7 de
Fernreiro ultimo, para a~ Jcspt!zas da ruiJrica-OI)J'astlo ("<ercicio de JH73-t87í: Ilei por be11J, na conformidade do art. 13 d:J Lei 11. il77' dI! n dt! Setembro
de i8li2, c Tentlo ouvido o 1\leu C JIISt!lllo de 1\Iinistro~,
Autorizar a transfcrcncia para a dita rnbrica da ~01nma
de 300:000;~, rruc dercd sallir do~ lO Jo art. (j," da
::i latia lei.
Joaquim Dcl/ino Hiheiro da Luz, do l\lcu Conselho,
Sen:tdot· de Impcrio, 1\linistro c Secrr•tario tle Estado
dos Ncgocios da 1\Iarinha, assim o tenha t~ntendido e
faça cxeeutar. P:~lac!o do Hio lle hneiro em Yinte c cinco
de Aur·il de mil oitor,cntos setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da ludepcndencia e do Impcrio.
Q

Com a rubrica de Sua Magestade o Imprratlor.
I

Joaquim DPl{mo Riúeiru da /,u::.
PARTE I!

t)l

48~

ACTOS !lO f'ODF.R

Demonstra-:iío do estado dos ereditos concedidos ã "t'rh:t
-Obras- do ltllnisterio da Marinha no

e~erclclo

de

J8')'3-t8,.4.

Ct•edito votado no art. 5. o
da Lei n.o 2348 de 25 de
Agosto de 1873 .................... 800:000fiOOO
D i to extraordinario r•or
Decreto n. 0 ISMfi de 7 de
Fevereiro de 187·i ................. . ~,00: 000$000
- - - - - J.300:000SOOO

I

DESPEZA.

fhcsouro Nacional, conforme os processos feito>
na Contadoria, remettitlos até o lim de M3rço,
a saber :
constru<·ção do edilido da
Ilha das t:ohras, para o
A.lmoxarilado..... . . . . . 96: 102S8:i7
Idem, dito para as ollicinas
de modcladores........ 33:333$332
Idem, dito para os pharoleiros do pharol de Cabo
Ft·io.................... 3:71í0S000
Obras nos di<jues na Ilha
das Cobras •............ 232:427S800
Material para as ob1·as em
andamento..... . .. . .. .. 76:98'28608
- - - - 442·59GSIS97
P~vadoria tl:ll\l:ll'inha, até
·
1\farço de tS'H :
Ohras do es~:oto 110 I!OS)Iital de llfarinha.......... 9:7508000
Idem, dito olo quartel do
Batalhão Naval......... 9:5008000
ldem do paiol para polvot·a
na Ilha do Governador.. 28:9388803
I d e m da colloc.~ção do
Jl h a r o I do Aracatv no
Ceará .............. .".... tí:OOOHOOO
Idem, dito do pharol da
Pedra Sccca ua Parahyba........ .. .. .. . .. .. 31 :050SOOO
:::o n s t r u c ç ã o do edilicio para o Almoxarifado M :3i2S857
Jornacs e gratificações aos
operarios das obras chis
c militares .............. 201:2618192
i\laterial para as obras em
:.tmlatuento............. 7:9548287
. - - - - 317:797g199,

!j,83

EXI\CUTIVO.

Província da Bahia, até
Dezembro de 1873:
Joru:~esc gratificações aos
opcrat·ios .............. . 1:260tJSOO
Obra~ do caes em frente
ao Arsenal. ........... . 21 : 10381100
Concertos rle ollieina~ ••.• 8:700$000
lllatcrial pat'a as obras ...
!J50S~OO
32:0HS$700

Arlrliciona-sc o que rcqa
rio credito disu·ihuido,
11:1 imporlancia de réis
70:0008000, c os concedido~ por A' isos de 4 rle Juuho de 1873 c 3 de Janeiro rlc 1871, uo total
rle 11:0718000 ......... .. 1!1:058R300
---·-

Provinda de l'crnamhuco,
até Fevereiro rlc 187i:
1\lelhoramento do porto,
vencimentos do apnntador, collaborador e pessoal das dragas c officinas .................... . 67:311HiH2
lllunições de bocca •.•.... 8:731SI>Sii
IH a teria! para as obras .... 18:061823:}

lii:074$000

!li:13iS-iij3

Adrlicioua-sc o que resta
dos ereditos dist.rihuirlos, na som ma de 53:000.~
c cnncedirlos por Avisns
de 10 de Janeiro e H de
1\J:Jt'I,'O rle 187t, no total
(k it9:650SIH9..... • • • .. 78:5168086
- - - - 172:6508iíi\J

Província do l\laranhão,
até Janeiro de 187~:
Conservação rio dique .•..
2111~100
Aluguel do armazem rtue
serve de deJlnsito aos
pertences do dique,., . ,
1166000
Barca de excavacão, extracçfto de areias .•••.•• 22:2008000
Concerto do pharol de ltacolumi ................ .
2368200
Fachina na Ilha de Santa
Anna ................. . 1:367S1SOO
21:2U8t00

Arlrliciona-se o que resta
do ~redito distribuído
ua cifra de 31i:000$000... tO:iS.'iSIIOO
----

35:000R

Província tio Pad, até :."iovembro de 1873:
Gratificação do t.o Tenente Mancebo .... , . • . • . . .
81:!5333
Reparo de edilicios do At·scmll..... . . . . .. . • . . . . . . 17: :!IHS:J:2\I
Construcção de casas para
os guardas dos pharoletcs. . . . . . . . . . . . . • . • . . 13: 500HOOO
3t: 530pti6;!
Atldicinna-se o qnc resta
dos crcditos concedido~
por Avisos de 13 de Junho, 13 de Setcmhro e 6
de Outubro de 1873, e ti
tle illar~·o de 1!174, uu
Lutai de H7 :OOOSOOO .•••• I !fi: 129~:138
- - · - 1\"i:!lt\Og'lOil

l'rn\·incia do 1\io Grande
tio Sul, até Feverdro de
i8i<\:

Yencimcnt"s do pessoal
tia barca tle excavação .. H:00\83'1:;
377.~h(){j
l<km tio vapor de I'Cbuqne
Material. ................ . 3: tll!tsxt;o
Obras nos pharolett•s ,
Christovão l'crcira, Bu·
jurú c Estreito ....... .
Obras no cdificio da pratical?em c no trapiche da
Detegaria ............. .
Alu~uel do vapor Jagua'i:200SOOn
rão, rebocador .••..•.••
Construrçãn de batelões
para o serviço da excavação ................. . 8:0!108000
21iHSiiOO
Aberturas de valias ..... .
Carvão de pedra ......... . :J:i00Sü0li

Atldicioua-<:c o que resta
do credito tlislribuitlo,
uo lotai de 65:000$000... 21 :312.o,O<i8
Provincia !lo Espírito Santo, até Fevereiro de 1871:
Concerlos no quartel tia
companhia de Aprendizes l\larinht'iros .. .. . . . .
Atltliciona-se o que rc>ta
dn crctlito tlc 4:150SOCO
conceditlo por A viso de

9 de A~osto de 1873 . . . •

ft:S:OO~lSOOO

2:075SOOO

2:0i1i~OOO

~: 15080001

EXEt:UJ'IIO.

Pro• inda de Santa Calhal"ina, eretlilO COIII'elliiiU
pol" Avisn 1le tl de Fe\'C·
r·elro 1lc 18ít , para o
colll'Crtu do tra,.iche na
llha tios li atos........ • . • . . • . . . . • . 1:ij.'j\J,OOO:l
Província de .\lato t;rossu,
credito coneedi•lo pal'a
forlitkaçõcs uo l.a•lario,
por Aviso fie 4 de Novembro 1lc 1!173......... . . • . . .. . . . .. . . :W:oooso: o
Província do ramuá, credito conccdid•• JHII' ,\\'isos de 27 de Setemhro e
7 de Novembro de t8í3,
para conslrucçào de casas de rcsidcncia fio
Commandantc da cnm·
J•anhla de At•remliZl'S
Marinheiros e do~ guardas do pharol das l:onchas ............................. .
Província. de s. Paulo, cre·
dito concedido 110r A~iso
de H de Janeiro de 187.i
para obras no phar·ol da
l\loela .• • • • . . • . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 1 1:!:3.'ili~iHO
Província das Ala~úas ,
credito concedido por
Aviso de 3 de .\larço de
1874, para reparo~ do
proprio nacional onde
fuucciona a Capitania
do Por•to ......................... .
Dcspeza a fazcr·-~c pelo
lllunidpio da CurH•, alt\
o tini do cxerdcio, asaber:
Prestações equivalentes ás
ohras mcns;,es , provavelmente feitas nos difJUCS . . . . . . . . . . . . . . . . . 120:000HOOIJ
Ultima prrstação da obra
do etlilicio para as oflicinas lle moflclarlorcs.. 16:6668666
Idem, dilo da collocação
do phai'OI do Aracaty.. 1o:.toosooo
Obras acccssorias ao cdilicio para o Almoxarifado 26:0008000
Idem ao archivo da Sccre·
taria de EsL1dn........
3:4508000
Joruacs aos operarios das
obras civis c militares !J0:000Sã7!l
1\latcrial para as obras... 20:000$000,286:ãt7S2t::l t.600:000SOOO

I

I

Dcflcit • • . • . • . .. . . .. . • . • . . • . . . .. . .. . . . .. 300:0008000
Rio de Janeiro, 2/i de Abril de 187L - Joaquim Del{ino Ribeiro

da Luz.

ACTil~

DECRETO N. :)612-

!1<1 I'OIIER

DE

2:5

DE ADIIIL DE

1H71.

l\landa pagar á Companhia Nacional de Navegação a Vapor a
quantia de 18:000~000, subvcnc:1o pela viagem redonda do
vapor ltajalrlf feita na Íintíã' ri~ Montevidéu a Mato Grosso;
e considera caso tle força maior o excesso de prazo na mesma
viagem; pelo que, relevada a multa de ti:OOOHOilO que lhe foi
imposta.

Hei por brm, de conformidade com o pJrcccr da
Sl'cção dos Negocio,; do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con~ulla de li tle Janeiro do corrente anno, 1\landar pagar á Companhia Nacional de
Navegação a Vapor a quautia de 18:000,.,, subvenção
pela viagem redollll:.l tlo vapor Jtajahy feita na linha
tluvial de 1\lontevidt'o a Mato Grosso; e, hem assim,
Considerar justificado o caso de força maior que deu
lugar ao excesso dn prazo na mas ma viag"cm rcdond:1,
encetada a 5 de Outubro e conrluitla a H) tlc Novembro, tudo do anno lindo; pelo que, rcleva•la a
multa de 5:000JOOOque lhe foi imposta.
Jost"~ FernanJes da Co:.:ta Pereira Junior, do 1\leu
Conselho, 1\linistro e Sl'cretal"io de E~lado dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas,
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do
Rio de Janeiro em vinte c dnco Je Abril de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da
Indepcndcncia c Jo lmperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador.

Josi Fernandes rllt Costa Pereira Junior.

BECH ETO N. !iüt:l-

DE

2:5

DE .\I!IIIL nE

1874.

Conectlc pt·ivileg!o por cinco a~nos a .Joaquim ln~I<'Y Padteeo
para fazer photo;;raphias tle ~na •nvcnçâo applicatlas a Jlorcellana, esmalte, vidro opa!Úto c marfim.

Attcndendo ao que Me requereu Joaquim Insl1'Y Parhero, c 1k conformidarlc com o parecpr do Consr1hei r o Pro cu ratlor li<• C:orôa, Suhcran ia e FazcnJ;t

F. X F. CUTIHl.

Nacional, Hei por hem Conceder-lhe privilt'gio, por
cinco annos, para fazer pltotographias de sua invenção
applicatlas a porcellana, esmalte, vidro opalino e
marfim.
Josí~ Fernandrs da Costa Pereira Junior, tio Meu
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio tle Janeiro em vinte c cinco tle Abril de mil oitocentos
setenta e quatro, quinqnagt~simo lt'l'!:t•it·o da lntlependemia P do Imperio.
Com a rn!Jrica dr Sua 1\lagestade o

Imper:~uor.

José Ft'l'nandcs da Costa Paeim Junior.

lJECilETO N.

~tH'1- nE

2:; DI·:

.\lli\11.

m: t87'L

Approva os novos Pstatutos da Companhia Ferro-carril de
Monteridéo.

Attendendo ao que 1\le requereu a Companhia Ferrocarril de Montevidéo, e de conformidadt~ com o parecer
da Secção Jos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 10 de Fevereiro de
187'1, Hei por bem Approvat· os novos estatutos aceitos
pela assembléa ger·al de seus accionistas, em sessão
de 25 de Setembro tio anuo proximo passado.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do :Meu
Conselho, 1\linistro c SrCI'etario de Estado dos NPgocios da Agricultura, Commercio e Obras Publica~,
assim o tenha entendido e faea executar. Palacio tio
Rio de Janeiro em viu te c cinco de Abril de mil oitocentos setenta c quatr·o, quinquagesimo terceiro da
lndependcncia c do Impc.;io.
Com a ruhrica dn Sua 1\lagestadc o Imperador.
Jo~é

Fenwwfeg da f:n.1frt Pn·Pira Junim·.
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Acros no

I'ODER

Estatutos da Companhia Ferro-car·ril de

~lonle\·idéo.

CAPITULO I.
DA SÉOE, DURAÇÃO, CAPITAL E REGISTROS DE ACÇÕES DA
CO)IPANIIIA.

Art. L" A Coinp:mhia FPrTo-c:Jrril de l\lonlevidéo,
nesta :::idade do Hio de Janeiro c devidamente :mtorizada para fmH~c~ion:ll' ~m virlutlc elas conCt~~sões feitas em l\lontcvitlt'o a D. Nicolas Henet·a,
Pm 8 de SetemiH·o de i8fi8 e Deer·rto Imperial n.• ~990
tlc 26 de Junho de iSi-:2, tem ma sí•de e Din•ctoria uesta
citlatle do 1\io tle Jancir·o.
Art. 2." A Companhia toma a si, por accôrdo com o
concessionario, todos os direitos e privilegios adquiri·
dos por clle em vit·tude das refi'ritbs concessões.
Art. 3." A Companhia dut·ad por dncoenta annos.
Art. -i." O seu capital e de dous mil contos de réis,
dividirlo em dez mil arções de duzentos mil reis cada
uma, das quaes sete mil foram já :Jmittidas e as tres mil
restantl'S o serão como e quanclo a asscmbléa geral o
determinar.
At·t. !.l." Os accion istas são r·c,:prmsa ve:s súmPn te pelo
valor nominal de suas acçõc·s c oi.Jt·i.!!ados a fazer as respectivas entradas pela fórma JH'C>eripta no art. fi.•
Art. 6." As enlradas serão feitas á proporção que
forem reelam:ulas pela Dirt~r,toria, co1n intervallo pelo
menos de trinta, e aviso prévio de oito dias, publicado
nos jornars.
O aceionista que deixar de 1ngar qualquer entrada
perderá o direito ás quantias anteriormente paga!;,
s·llvo casos de força maior provados perante a Direc·
toria. As acçõcs cabidas em cotlllllisso serão novamente
distribuídas da maneira que a Directoria julgar mais
conveniente, lc\'ando-sc a fu11do de rc·set·va o lucro que
procluzir esta operação.
J\rt. 7." As acçõcs são nomin:lliv;1s c ~s lransfcrencias
se farão no livro de registro, por termos numerados
chronologic~mcnle e assignados pelas partes contractantes ou seus procuradores.
~ i. • De conformidade com as disposições do artigo
antrcPrlcnte, haYerà tambpm na ridarle Je MonteviMo
or~anizada

'<S\i

EXEo:CTI\'tJ.

rc.'!"istro de lran~fcn~nri:t de a"Çiit·;;, :'1 1\ll"gt) olt~ um
haneo da t'scolha da JJirceloria: neniiUIII'l II'.III'fcrünci:l,
purt'~m, ~c far."t naquclla cidade Jas acçik;; t~lllillidas nu
lUo Je Janeiro sem Jeclaração da Dircctoria Je l(lle taes
ae(Üns t•assam para o registro de Monte~-iut::o.
$ 2." As acções n~gi~lraJ.ts em ;\ltJnlt)VÍdt')o ~{,serão
t.ranslerivt:i~ nu Hiu de Janeiro ;'t v i.sl:t de dcd.lrac:lu
e~rrijJia UU luncu etH.:arregado ucstc SCI'VÍ(U ll:tt(llt;ILI
citbJe.

11111

D.\ .\SSic:ill<l.:':.\ ti E!\.\ L 11.1. CJ.1ii'Vdil \.

Art. H." A assemhlt')t geral ordinaria dos ;1ceioni~l:1s
~e reunir:t uma vnz por· anno no 11wz úe Agosto par,t
onvir ler o rdatorio, lJ tl~!lt:o e contas aprcsólHtadas pcb
Dircctoria.
Ne>S:l mesma sessão scrú nomc~Lla, por escrutínio secreto, uma commissão composta tlcscis accionistas, pos·
stlitlores de vinte ou mais acçõcs cat.la um, llos quacs os
tres menos votados serão supplcntes.
Na seguinte sessão convocaria em prazo nunc~ maior
de vinte dias, a commissão apre~enlar."t á :1ssemblüa geral o seu parecer sobre as referid:1s contas ou q;<altltWr
proposta informada pela Directoria c se proecder~ :'t eleição da Dircctoria se fÔI' a ópoca nwrc:~tla n•J art. 1:;.
Arl. !J. 0 Além da rcuni:io oruinaria llavcr:'1 as t>Xtraurflinarias que a Din~clori:t eonvurar por de!iblJr:1ç;io sua ou
á rCIJilisição motivada e por cscr·ipto de accionislas que
rcpresl~nlem, pelo menos, a uccim:~ parte Llu capital
emittiuo.
A Dircctori.a as convocar:'t llt'slc caso dentro •lo prazo
de oito dias lia requisição c ncll:lssc tratará súmenlc tios
objectos para que foram convocalhS.
Art. 10. Jttlg-ar-sc-ha constitniJa a as;;emhléa g-eral
quando estiverem renni1los at~cionistas rpw representem
por si ou como procurador·cs de outros, a terça parte das .- -- --· acções emittidas.Acouvocaçãoseráfcitacomantrcetle. "\~RA
cia pelo menos tle vi11te c cinco dias c annu11eins p lt~"'
t.:ados por tres vczPs nos jornaes de maio:· rirenla1" ~ '· 0
.Ar~. U. Quanr!o por falta lie. numero n:1u / ~?t~
:>lttutr a asscmhlea geral, se far11 nova convo· ciS.:tom
pr'azo nttnt~a mrnnr ti•' t'inco dia' e nt:>;,: 1 t'·;!b:·(ãu ~0
l'

u '. r i~

1( .

!j;.:

........

.'t\10

rlPlihrr:n:, rom o nnm!'ro d1' mcmhr('s rrrsrntr<;. n.~
a nsen 1es flr·~ m r• ra tudns '''; n:.us ,.ujl' i Ios :i~ drlr hPda nuiori:1.
I'araçcnpho 1111irt~. P.1r:1 ri'i':>rrn:~ d,• r•,l:tlnt~>s. aw"illPIIlo d:• rapital P\1 liqnida~·:it>d:t c,,!1Jj1:1lil!ia, ilt'lt' f',:\:' r
npresentatla :1 maiori:t :th,o!nta ti•' r:1pit:d t'lttiititlo.
Art. 1'2. O,; 3t'riontsLt~ ill.;f'riptt>·; rw; l'<'!;Í.<Iru:> !1.1
Comp3nhia pdo lllf!llll~ trint:1 di:t' :t!dt".~ ti:t rt•:trti:lll
lt~lll lllll YOlO (1(;1' t':lli:I 1ll';\:tl'f;li1'~. ,\ 11"11\illlll :l<'t:itHii:;t:t,
[llll'i.'lll, se rontarú 1113i,; r!t• vinte Yt:t•'< ~:·.i:t ljli;d !t'r
o numero dt• :H't;iit:-; qnc po:-:,nir.
~ t.• ();; ar·c.ioni;;';:,; qtw p:os:;uin•m d•• !t'.l:\ ::\,··. JWYt'
art;iirs pudr;r:lo ao::.;;i~tir :is :1;-;.;,;m\llt•a' ·:·,·ral·~, Jli'''J'Pt1.1"
o qtJt; lhe:; parcn•r cnnvenil'ntP, I!l:l·: n.l, I• r.lu 1\ll".
!\'o r::1so de c\eic,·ão da llir,•ctori:t 11:-io ·"'' .t.intiltir.'t
votos por procmaç:io.
0
~ 2. As mnlll•'rt'~ sr.rãn rt'prr::pnt~.b:: 1"'10~ 'f'll' m:Jridos, o::; mc11on·.~ oa intr.nlicim pnr sru:: j':Ji~, !11!ur•:.:
on cur:úlores, os act'rvu:> j>ro-in<li1ic.:o pelos l'í''PPt'tivos inventariantes, e ns -rwir;b;Jc~, comp:•nhi:J.; ~~
corporaçõ!'s por um dos socio~. sr·u.'> (;t'r(•nt··~. llir,•rtc•r• :-:
nrÕI''>

ou prcpoRtos.

Art. 1:1. Serão prrsilli<l:J"- :~;; :1sscmbl!•a,; [!:rrat•s pt·r
nm acclonista, Hnllleallo t)llt oda rt•nnião por :Jt'.l'i:t··
mação on por e~rrrttinio sec:relt'; ~L' trt):; :ll·cionisla,;
Jn·rsentes o rrquisitarem.
O Secretario e escrutall(lr srr:in nc,!nradn~ pL-In l'rr·.'i-

dente.
Art. H. Compete finalmente :í ~s,rmbl(·a geral rl'solver sobre todos os negocios da C'lmp~nhi:t que 11ão
rstivcrcm cxprcs>amcnte comnwttidpsá Din•etoria, ('!eVPr á f'Sta, tomar-lhe conta,; annualmrntf' e contirrnar ou
não os :-cus ~etos.
C\PITlíUI 111.

Art lii. A Companhia ::crú :Hlmini:'trada por um:-o.
Dircctoria composta de trrs mr:rnliros, que possuam pelo
mf~nos rem 3CÇõcs r a< la um, lias qnacs não poderão d ispür srnão rlepois da appn•vação ele snas contas.
A Dircctoria será eleita por tres anno:; e seus membros poderão ser reeleitos. A gestão durará até que a
r.ov:.t Directoria w apn·sente p:tr::t tomar po•sf'.

EXF.LUTIYO.

l':tr.:l·~r 1plJ•1 uni'''· C•Jllll• C'-UP :lu t! 1 d,•!tT!llÍII:t ·:111 do
n. I:i, cun ti n uar~\u a ser Ui redure~ J te :1 r.·1m i:iu ordiu:u·ia da a~srmhli"a ~~·ral t:lll A!.\·osltl de itiili n.-; al'rwui-;t:l~ José 7\l. Fria-;, Jos~ Curr.\a lÍt' Agui:lr e Deut:!eciauo
H:1:1t' .
.\1'1 .. líi. A Dirt"'loria escolhnrú d'r:ntrr1 1•s s•:u~ mem)lrl)" lllll para Prt·sidente, Otlll'o pa;-:1 ~;n :JTial i•J ~" lcr··ciru par;t TIH''''Ili'Pir''·
i\;~ l:tiLt o11 a:l~r'ii<:ÍCJ dt• qualquer llirertor pur n::;i' Jc
~''''~'!lia tli:t', o" p•-;';~;J[I'' rhanwr.Ju um a1:l'iouis~a ido111'11 pa:·a o -;nlJ'lituir; ,;,: a r:.:ta., porhu, SLljll'UIOH,'.':ar
!'•.l:· ,,.,~ llli'Z''" llit 11:ais, C'.ltJsidtrar-st~-IJa o lu,:ar vago
,. -;r• [ll'crt•,lt•r:·, :'t cl··i:::io :lr·liuit i\a.
Ar!. 17. Colllpr'l'' a Dirr·,·toria: arlmini~trar os nrgorio> da C•!lllpanlth, cP!ciJrar 11 :~:,sigu:1r tudo-; ns conlr:lt'!o.' e n'pi·cspn tai .. a pr.r:1nte :.ts autoridades :;onstituirhs dP!ll1·o ou ft'Jra do lmp:•no, e:n jtliw ou fóra dcllc,
para o qur· I!Ir• ficamronferilius pkntJ~ n illimit:Hlus poden•s. COlll dirr•ito <k SI!IJs!a!:r~lt•t'PI-os em qtH~m lltn
:1

:1 J!I'Uil\'1'1'.

:\rt. 1S. Conqwt1• ainda :'1 Dirr~t·Lqria: autoriz:tr as
.JL·,;~·I'L;JS !ll'·:i'SS:Ii'Í;•~, 1/!JI:;c.ll' C ili'IIIÍI!il' O~ Cll1J!I't1,Q':1i.ILIS,
;:t:tr:·:Jr-llll'" l>t'dt•H:Idu' ~~ •!ratiliu,·ü!s ediri:!·!r a ,.s,·t·iplnt·<;~n t1:: C·l;,·jlllt!~j:t .. :!.:~i!!l

t'•J!;l{)

1''1'(1[1!1'1'

(l

h:liiCtl

ulldl' :!1~., 1•:u stT n·ro 1itttlr,s th dir!l···ir•·s .:., C-:!tlpanhia.
Art. l!l. :\ lliri'I'!•Jria p·•ílcr;'t rtontr:ll' ~~ ilPmiltir llllt
l;l'l'l'll(i~ l'lll :\ltllt:t•Yirlt':n. ~t'll' \'l'ltCÍilli'Jl[Os I' li:tlll':t ~l'l':i11
l!liil'l:ad•·-; 11da lltt•.;t!la Dit'l'doria I' ,;u:1s uhric•a··(;!'S !i\.:t•la~ 11:1~ ilt~lrurçiir·~ •Jllf' lira anloriz:ILÍ:t :1 :hr-IIÍ(• <~ ai!~:
Llr qnartdo ;.;,•ja t:lllllt'liÍetJ!t•.

C\l'ITlUll\.

TJ\ [IISS!JLt:•:\tl, lll\l!IE\ll'l' C IT\J)II HL l\lS[f\\'1.

Di:->,olvnr-se-lta a C:llllpanhi:t rtll·', :::;os pn•\·igcnte, uu quando" :~s;t~lllbli':l ~·.···ral do~
I: o'; <'OIIYuc:tda, !'l':"ill 1'1'1' :• ~il:l rli_,,olut·;lo.
O modo pralit·o da tli~.'tlitH:ITo H'l'Ú dt~l::ri!Jill:t.dn i'~~·la
nu::illt:l a"SL'IJtl•lt'•:t .'~í'l-:!1 "'' :ti;n')rdo I'Oill :1·· di."jlí.;i:J•t'."
tJ,, Cudigo Comnwr•:ial P a 1:·(-!·isla<)o rcsprclir:t.
Art. ~H. llos lucros liquido~ t•ll't•<:liYallll~lll•~ r:·:lli:é:tdll·;
t.:tll ··adél trintt•qrc :'i~ tlc·lttziLtf' d1•,: !"".' ~'''lll.P. '''11•1<~
Art.

~0.

yi~to,; péla l1•i
a•·cionist:J.~, ad

AC I O~ llO I'OOEii

r,jn,:o piLI fullllo de rc~''rva P outro tanto pua ·tldl'ríoraç;io do matnrial, e do rcstantr', depois de dt>Juzitlo"
mais dez por cento para remuneraç;io da Dircctoria, se
1arú dividendo aos arcionist~s.
Nenhum dividendo, porrm, ~e polli'rú falf~r cnH!U'tnto
o capital desfalcado eiJI virtude de p:mlas uão fôr inteeralmcnte l'P~tn!Jclccido.
· Art. 2::!. O fllndo de reservn ~,, julg-ará rornplelo
qn~IHlo attinQ"ir a dez por cento do c:1pit~l emitti~lo.
Art. 2:1. Outrosim ces<ar:·, a ~'r<:ll!tlltlaç:io tlc~tmath
para deterioração do materi;ll qu<Jtlllo ~c completar a
somma de cento e cincocuta contos Je r<·i~.

DISPOSIÇilf) THANSITOHIA.
Art. 2'1,. A actnal Dirertnria fira autoriz·1da á solkitar do Govcn1n Imperial a approvac.i<io tlcf;tes e;;tatuto~
e a ;;ceitar qualquer motlilit:a-;ão feita pdo mesmo.
!Uo c.ln J lllciro, 1 j de Outubro l'ic 18TL-Scgucm-se
:1:" a~si gua t ura~.

1\pprova u,;

Estatutos d:t SIJI'i<'rl:•rJp :tnnn)'lll~ • Jndry Club ,, PcrHH'•~de-IIIl~ J ut()rizar~ao pu a j UJi(•~if•IJal'.

:\llendl'ntlo ~o que :.:e l'l~:p:t'l'c~LI ., Sor.irc.Lldr anonyrna
.lot,kcy Clnb, P :lfl conf'nrmid;:de com o parecer Lia Secção
do.;; ,'\cg-o,;[c:-; do lu1[krio do Cun.;cllw de l~stauo, exarado
Pm Consulta de cinco de l\brl'.o do corrente anuo. Hei
1,1:1r lJcm.\pprov:~r o'; ''L':I:; •':.Lt,lUlt ,,, c.~ Courcdcr-lhé auturiz:ll;3o ll:il':l fuilcr;orur.
José Fernandes 1la C•Jsla Pct·cir:t .Jnnior, tlo l\Ieu ConsdllO, Mrnislro e ~'e~rctario du E:.;t:<do dus Negocios da
_\gricultura, CüllllllLTeio e Obras l'ubliras, :::;sim o l«mha
~~nleilllido e rara exer.útar. Pal:lcio do Hio de Janeiro
em vinte e einZ·o de Abril de mil oitocentos setenta e
'[Uatro, quiu'fllap'!~imo tercdro da Indcpcntleucia c do
l!llr,·riv.

Cu:n

:1

rt:b:·ica c:,,

~~ua

.)l.Jg,•slad,•. o Impl'Llllor.

EXEt:CTlVO.

Estatutos da Associação Jockey Cluh.
CAPIT[LO I.
ll.\ A~SOCH(\o E ~EC~ Fli'\S.

Art. 1." A A~sociação anonyma fJllC se inst.itnc na frcguezi:J de S. Gouçalo, tia citl:ule de C:tmpos, sol1 a tlcnominarãn de- Jockey Club- tem por fim construir· um
Jll':lliÔ 1nr.t o melhoramento da rat;a cavai lar c corridas
de canllos.
Arl. 2. o O capital será fie dez contos lle rl~is
(10:000;)00tt), divididos em duzentas arçõrs <Ir cincornta
mil réis cada uma, realizadas tlc umas,·, Yct., dcvcurlo
ter lu).!ar lOf!O depois de eleita a Dircctori:t.
F.sw fundo ]Jodrr;i ser· elt>rado al(~ Yintc contos dt' rüis
ou mais, SI~ as desprzas cxel'dnrern :wc:tpit.:tl c~ li pulado;
neste e:tso a Dircdona rrprescnt:trú iJ assc•mldéa geral
dos :Jccionistas e ella rcsulvcr;'t como f'ur m:tis com·cnientc.
Art. ::." O .·apitai tia Associ:Jção st~r:'t :~pplic:lllo á
t:nmpra ou arn~udallleuto do tcrreuo, 110 preparo do
lllesmo e niYe:anwnto da r:tia, a qual ~nr;'t lotl;t cir,:ui;Jda
rom po~t.cs de ma:lt•ira, e rrn circnrnfercucia ft•cltada
com t:liwado ou ~óiw•nte nos lug::n)., indispensaveis; na
conslrur,ç;lo soliti:J de uma :ll'l:hillancada, a !filai ticar;·t
dt•h::ixo do col!erta, tendo aceommud:.1ção para reccher
cerra de mil pe;:soas mais ou menos; uma baia p:tra n•colher-so aninues corredores, c no mais quo fur ne·
assario c conrcuient.c a Jlirectoria para o IJom cxito
tlu p!auo.
Art. 'f. o A A~soeiaçáo durará por dez anHos, a eont:~r
da data em que forem approrados estes estatutos pelo
(;overno Imperial; c no liw deste prazo a assem!M~a geral
JIOtlerá resolr1~r· a continuar_:ão tlclla, com préria autoriz:tção do Governo.
Art. 5. o Quando, por qualquer circurnstancia, tenha
de ser dissolvida a sociedade, lindo o prazo ou ante:>
delle, sua liquidação serú feita como resolver a a>scmlJié:J geral dos :teciollistas.
c\rt. li." A A~soci:tção s~rá administrada rom plenn.<:.
illimil:l'lt'~ po·lt·r•'~ oor uma llircrtoria dl' rinro

Jll:~m!troC',

a saiH'I': Pre,illnalt' I' Yict~-l'rt•sidtmll', I." c
Tlt;·sonreiro, e cl<• uma commi~~:io lis:a l
nllllJl •sta de trrs nwmhru:-;, ambas eleitas tlc anno a
:tllll'J, t'lll :t'~t·mlil!·a gnal dos ael"ionisla:-;, p111lendo ser
~." Sl~ert•larii:S,

n•t•li'ila.
:\rt. 7." I lo;; lu:-rns Jiquidos vt•rifieados por kt\anço
:Jllllllaluwatt· ."I' dt duzirl1t 10 ''/,. J'ara fundo tk rc~I 'I'\' :I

.

;\rt. S.• P:tra c:tlh rorrida h:tvPr:·I um premio em
j11i:1 u11 tlinll:'iro, t'.ottl'orull' :1 llirt·ctoria dctcrmin:1r.
Art. \l." JLtrt•rú por ::lllll> l'tlll:t" corrid:1~ qllallla<;
t'•llllJ' 1rl:1relll t•S fundu.; da !'ucit'Ll:lik P a llin·cturia concor.i::r .
.\ri. 10. Os pr.~l!lios ;:er:iu di::trillllit!IIS aos vence.
dl!lt':; lo::o ljllt' lt·nni!l:tr a ultima corrid:t do d1a.
1\rl. tI. E11Jquanto a a~"t'tlll.dt~.l iit'ral 11~0 resolver o
contra rio, :1s L"ttl'l'idas ser:iu sempre de :11ll:nlurc", os
tiUaPs lieam :;~Jjt~ilu..; :·t appror:u~ão d:1 Dirtcloria.
' .1\rt. l::L ll,•<pois tla approva.t;.:io do,; c~lalnto,; pela as·
~elltiJit\1 .l'f'l'a I, a Dircetoria 1':1r:·t o n~co:ulanlcn lo especb l
p:tl'a a.; rorrirl:!s e o n•gnlaHWHIO iot~rno do prado, os
qu11'~' ~~·r;iu Slt.kit.th :'1 apprura•:ão da assemhléa geral.
c\rt. 1:1. Enti'fldP-se ]Jor rargo:; da As ..;ot·ia<:ão os tla
,,,,.,.l·toria. A nomc:1ção par.t o.; outro.; elnprl'gallu~, é
J 1 rururwtt•n'."i:t 1l:1 llircctoria.
C.\I'UTLO 11.

:\l'l. }:;. O arcioni~t.a
~~~·utltl
Y:tlllt'llll'

l"."'''J'O·''IIÍI' ll\ 1i.; dL' urna :w)11.
lll'l't'':':rio all'~lllt!lllar n r:tpital, :1s :lt:t;íit's uo<'IIJit!i:t:J:; st·r.itJ p:ty;:tda . ; l'ttlll prdercw·ia ao.;

:tt't'ÍIIII Í:-ldo' •
.\rt. ·!li. Ih :ll:r.iollisla~ s,·, r••:-:potlllt·rn ]tP!o ,-:dor dn
sa:1~ :lt:l/l<'' que pudcm SIT t!tnJa~, rt•ndid:ts, h:ypotlwr:ith;; ou lt• g:ul.1 ~;, co lll la nlu q tln o par I it~ i [l!'lll á Din:1~toria p:tr;t ser regislrad:t no livro compeleHlc.
Art. 17. Os aceionista~ tc~m direito de tomar parte
em totla.; as questões snjeitas á a'scmhléa geral, avoLt rem c a ~crcm votados para P:' CotJ'.!;IJs 'h ~oricda,lc.

F\F.d"ll\'t),

:\rt. !ti. l)~ aecinni,;las ~,,, lt\lll dtl't'IIO a lllll \illP,
rmbora [IIIO'Silalll ma i~ de uma arr;io, f' ['fl<km O'f'r 1"1'1'1'''~enl<ttlos por l'rorur:Jç5n, mcno.' para votar nas ('ICi•;tk,;
para IH cargt·S da .b,;uri:H;<'í:o.

C.\I'ITCLO lll.
D.\ ASSE}! DL!::\ GE!;A L.

Art. 19. A a,::,::pmhlt'•a ,Qcr:ll l'f'll!lir-.'·~-lt:J or,Jirnri:, r·
C'\lr:JOntinal'iarnenll'; ordirrari'llllf'llll: no al!l!Í\t'l',:lri·'
·la Fnn•l:ição da As~nt:ia•;i"io p:1r:t St'r aprt'.-'l'lllatl•i o rel:ttorio da Diri'Cloria ·~o jl:tl'l'r:t:r do con,,,·llto li.-;.::!1 sof,r,:
:1s rnntas •Jo annrJ dt•t:orTirln. f'f"ll•lo rkpuis .•.ujcit:1~ ;i
arprovaç:lo as r.orrt:1>; da Dirt·ctoria, l'lcért~r d11 anno•:m
anno no\'a lhret:toria p:1ra os 1':1rc;o., da ,\.;..;n.:i:lt;:in,
tornar conhccimcnlo """ qnesliics apn•q•nta1l:is pt•la
llirPctoria; r rxtr:10rilinariarnentc :;ellljlri1 que a DirPrtori:r jnl~•ar COfiHilÍCilk CPli\Ot';d-a, Oll ljlla!ldo f,·,,.
t•sta rertnião cxiéCi1la por proposta l'lll qtH' s1• d•·signl' o
fim da rcrrni:io, a,:;i;matla por mn llllllll'l·n dP a··rit>nisl.a,; l(lll' rPpr!'St'llle a ti." )l:tl'tl~ do capil:d "oei:il.
Art. 20. A as>embil'a g,•ral ~~· jlll!!ar:'t ,.,,Bstilni:la
quando cstivt•r n•unitlo o IIU!Ilero 1!Lo :10 ar,crl>llislas.
Art. 21. A asst•rnhlt'~a geral.~lt•.crl'l'<'l d'l'ntl·t• n,; :~:·r[o
nislas c por e,;crntinio sCITI'lo um llircctor par:1 ''']li'cialnll'nln comprar ou ancndar o lr•!Terw m·r,·ssario
para o rstalwlecimcnlo do prado, na frné;ltl'~ia ti(' S. 11onç.alo tl••sla citlatlc: para contract;lr lodo o material para
as I'I'Spi'Clivas ühl';Js, C Faznr as i'dÍiil'aÇiil',; ÍitdiO')li'I!.:';IYf'iS p.Ha o bom r\ilo do pl:111o.
Art. '2:!. t)nando a as<em!Jit':a g-eral niín J>lllkr c(,.,,_
herar por f:dla dt: nnmrro, se far:'1 noYaronv•w:H·:!o.
drcl:narulo-s•• os motivos a que rkr:Jm lng:1r. l'i· "la
rcUIIÍãO OS Yolos prr·SCillrs, fJll:ilqllt'l' tJ1ll' s;•ja ll 'l'll 111!Jllero, constituem :~ssP!Ilblt'-a geraL
Art. :;!:L Tod::~s as tli'lilll~l'at:;õ•·:.; ser;!o LrJm:lll:ic. JHtl'
maioria :thsolula de votos Jll'f'SI'Illt:;, sendo :1 vnt:~ç·r~~
para a Directoria c eonsl'llro fiscal, por r·srrut.inio scrrelo, cont::~l!dn-se por t·ada accionista nrn Yoto.
-~
1\rt. .2'L A vota1;fio. para Dircctoria c r:nnst•lho fi~; ,.,\~~A ,~
scra fcrla t'lll duas ltstas, ~endo Ull13 para a I· ~~~~
..
toria,dcelar,Jntlo os nomes c rrspcctin1s ,·a;·g-rL', 6~1 :~.
para a cornmi.,sflo li<ral.
·,.."t·~
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Art. 2ii. A convoc~ção tia ~sscm!Jib .c:cr:1l trr:'t lugar
por convitn da Dirt'ctoria I' t'lll t•ditallil·rnado pelo l'rPsidcntc r St•crctario, c publicado 11os jumacs do lugar
por quatro dias ao menos.
Art. :.!{). Compete ao Presidt~nle da :~s>cmhlé:J grr:1l
presidir :~s sessõt s, manter :1 ordem nellas, c marcar a
untem tbs discussue~.
Art. '1.7. A as-;cmiJlé:t gcr:tl scrú presitlida prla Dirt·t~
tcria até i'l.'l' eleita a rnc.;a que dnvt• Jlrt'sidir á contillll:lt~ão de :-:cus l.ralnlltos. A nw-;a da a.;;;cmblóa !!t'Ld
ser~í'composta de um Pn•si:ll'ntc eleito por cscrutil!io
secreto, o <Jnal depois de l'lt~ito convidar:·, dons acciOJiistas para ~ervirem de l." e 'l!." S•'t:relarius, con;pctintlo ao L" laH·ar a acla do.-; tral!:dilos da as~emhk:t.
Art. 28. Nas reuniGes da assemblt'·a gt~ral 11ão IH:"t
lugar discus~ãu alguma a!ltc•i:t ao ohjt•cto :la coiJVO·
caç:io.
Art. 2~). P:tr:t reforma tios I'Slatutos presPnll'S sc•r:1
couvue:tda especialmente uma assemlli<··a gl'ral.
Art. :w. A alteração ou rel'ot"llla dos csl:ttulos não
ptHler;l tt!r lugar Si~llãO por UllliiJl'DÇãO d:t assemhléa
geral dos :tccionistas, subml'ltida-; pela Oirectoria ;,
._. pprovação do Governo.
.
:\rt. :H. Nas ti i'cussõcs ~~· gu~ rtlarú totlo o rr,spc1l o,
sem o que o Presidente poderá fawr retirar tia sal:1
aquelle que perturbar o socego e :1 ortlrm; o orador se
tliri~irá sempre ao Presidente; ninguem poder:'1 fal!ai'
mais tJUe uma vez pela ortlPm crn qnalrpiCr discuss:"io, l~
serão oh.;ervatlas todas a~ tlisposiçõe~ t[Ue a rc~pcito Lt'm
lugar nas outras assemhléa~.
C.\l'ITULO IY.
DA DIHECt_;:\o,

Art. 3~. Q:; cargo.;; da Dircctoria
accionist:~s nio poucr;To cxeus:tr-se de

são gratuito~. 03
cxcrcd-os sctllt[ttc
apresentemmotivosjustilicados da sua excus~, excepto
se já li verem servido o referit.lo cargo ti uran te um anno.
Art. :3:1. O DirPctor, lo.!!o que estej:~rn concluidas :ts
obras <lo pratlo, ofliciarú ú Direc.toria; cst:t nomeará uma
cummb•são liscal, compost:t de tres mcmhros, para verilit:ar se a~ obras estão feitas com H~c;uranca e ;:olidez e
•br ~i'll p:ll't•r·t•r por ,•srTiplo: 111·slt' t':ts~ :~ Direrturi;

F\FClilll ,, .

;,S~i·lllfdt'·:t, Citlll'tll':t.f.t 1'\fll'<''·
,aJJit~lllc para''""~ lilll, llllt ref;lforio do I'Xalll<' ft~it.o, ,.
Ltl·:, 11111a t~\fl:lsit;:in do e-;L:llio d:t .\s.-;,wia,;:1o, s::nd" dep ,j-;
'llJI'il:ts i1 appro\'~(io as contas do llircctor.
Art. aLA !'f'SJlOIISaiJilidadeda JJirectoria n}u SP P'·
tc'illle alt\tll dos ar.;tos da stta gi'Sl:io, ~~ 11111a YCZ :tpftl'"l:tdas :ts contas prla assemhlt'·a ,t;cral, us st~us IIJelllillo.;

:lfol't'St•IJI:tl':'t ll:t l'i'IIIJi;'iod:t

ti,·am di·soiJrig-ados de toda a rcsponsaiJilicl:tdt•.
Art. :::i. A Jlircduri:t aprrsenlar:í auuualrnl'nle UIJt
rt:latorio eircumsl:l!lr:iado das OI'Curreneias que SI~ tJ,._
r:llll durante o annirns:~rio da .\ssnêiaç:iu: f'l'ol:,•dr>r:t
:tnntulnltllle a um !1ala11ÇO geral, fazendo di, idir por
ludososaccionL;tas, na raz:io do capiLd tfllt' tirl'l'l'lll lU
sneif:d.idt', os lucros realizados, s1: os !JOIII'I'I', 1'\l~t·plu:tll
do-se or~s') prcvi~lo 110 art. 7."; adlllini,lrar·:, a soci•·t!adt~; appli1~:1r:'t o fundo ~:Jci:ll dr conforntiol:tdl• com ns
l'.ilatutos; L1ra ns ~astos rH·cess trios p1ra a' Cllrridas;
nomeará e dcmittirá os emprc~ados qnr~ ftlJ'em pn•ci~;u5: esl ipnlar;'t cs s:~larios; design:tr;'t os dias J:ts corrid:Js; pulJiicar:1 o pro::;rarnnw ela> corridas; JtOilll'ar:t 11111
Din~rtor p~ra os tlelalhcs, um lllspct:lor g1•r:d d:t raia,
juizo das corriJas c ;1,; commis;;Gc' Jll't)í~isas Jura manll'l'i'lli a lJoa ordem 110 recinto do pr:1do; Jin:'lllltCltl•·
t•lla far:1 ludo qn~nlo co; li rer ao St'll alcan,·c ptra :J boa
marrl1a da A~soeiaciio.
Ar·t. :w. Dep,)is 1jue a Dir.·rtoria tivrr HOlliPatlo u BiJ-.rr·tor da raia, os .Juiws c as eommissiks fll'i)·:i-a;, scr:'io
dles os :Hlmiuistra·lrJr<Js interno.s, compelindo unicamrru:.e :·, Directoria n lisr_·aiis.IÇ-Jil do l'l'g·ulamcnlo l'SJh'rial, IJUe far.'t distribuir.
Art. :n. A Dircr;toria nomcar:'t pua Din~ctor qualqner p1~ssoa quP r•strja 110 r3.~él, prMnrimlu-sc accioni~lll.
I'ara :JS comrniss0L•s, nomeará pe~soa~ es~ul!J id:H d ·cu t r e
os accionistaq.
Art. 38. Ofundodercscrva 1lequetrataoart. 7.",
l· p~ra fazer faceús despcza.s eventuae,, pm'•rn a Dir.·ctoria súuwnte Iancar;t m:io delle 110 r·a<o de que os !urro.;
n:io sobrem Jtara esse fim.
Art. 39. Compete ao Presidente tom1r a inieiativa
~~m todos os acto.-; da As;;oci:lção; presidir as st•ssuüs d<i
Directoria; convocar a as,;t\mbléa gcr:d c pl'esid i!-:1 a ti· a
nomeação do Presidente da mesma, fazer e'\.traltir e h~ r
em sr•s.siio o rdalorio annu:~l; ronvor:ar ns assembli•a;;
geraes, as onlinarias no tempo marcado, as ex.traor.Jinarias quando julgar conveniente ou quando forem rcqUI'ridas na fórma do art. !9, ultim·t p31'!1': fin:dm,.nlt'
-r.. lar por torlos o~ hPns rl:l A.;sorbç~n
1'\ I! IT ll

I"'

Art. MJ. Compclr~ ao Vicc-Presidcnle substituir o
Prcsirlcntc 11as suas falt3s ou il;lfH'dimcnto~.
Art. H. Cumpctc ao I. o Secretario entreter a correspondcncia da ASsociação e :~pre~entnl-n á Dircctoria;
nnnuneiar as sessões: convocar a assembléa; apresentar
o rela lo rio ela marcha da A~sociaç5o no periorlo do anno
dcr:orrirlo, e fazer as actas rbs sessões.
Arl. 4~. Compete ao 2." Si'LTPlario substituir o 4. .•
no seu impedimrnto.
Art. 4:1. Comucle ao Thr~onreiro arrecatlar todos os
bem da sociedade; rlqw;;ilar as quantias superiores a
'l(}(l~OOO em a 1gnm cs ta b~ il'e i mr n to de cred i lo tles ig-nado
pela Dit·cctoria; cohrar as quantias com que entram o~
accionistas; recolhr~r ao r:ofr,~ n rentlimcnlo das corridas;
forneetT o dinheirn nPce~sario para as desppzas antoriz;~das pela Uirrcloria; z,·lu· os fun,Jos da Assodação que
tiver em sua guard:1, manle· .. !o a cscripturaç;io em regra;
apn'sentar no annivcrs:1ri'' 1l1 A'sociação um balanço da
rereit~ c dt•sprza do anno t[e,·t•rrido, o qual >Cri entregue ao Secretario r appenso ao relatorio.
Art. 4'L Compete á commi,;s:io fiscal reunir-se ordinariamente uma vez em rada anno para, á vista uo balanço, verificar sua ex.actid;lo, poclenJo exigir da Dirertoria todos os esci:Jrcrirnentos nc,:r,~:,rios; nesta reunião
a Di rcctoria a pr1'sen ta rá u111:1 PX lJ"' ;ção c i rcumstaneiada do estado da Assoeiaç.:io e a rl'ferida commissão fará
nm relatorio do exame feito, "endo depois sujeitas á approvação as contas da Directoria. Tambem se reunirá
extraordinariamcntr IJUatltlo fôr convocada pela Dircctoria.
CAP1Tl1U 1 \'.

Art. 4;\. Julgar-se-lia constituído o • Jockey Club >>
depois de approvados os seus esta tu tos pelo Governo, e
depois de preenchidas as outras formalidades exigidas
pela lei. O prado, porém, começará os seus trabalhos logo
que tenha realizado metade do seu capital.
Art. 46. Estes estatutos serão considerados approvados
pelos subscriptores de acções que concorrerem para a
nomeação da Directoria permanente composta de cinco
membros, que trrá :ugar na primoira rrunião, o!'. qn~r~

't 'I~ I

r :uci'IIIP.

dl!ver;lo im(Jelrar a autoriza(;ão do l;ov(Jl'JIO llllpcri:tl
para approvação de seus estatuto;:, e por aqucllcs qur
subscrel'cram ~cções, cmlwra uão comparc~es,:em 11:'1
primeira reunião, par a a q na L se faz publico convi te.
Art. 47. Na primeira reunião que deve ter ln~ar
para approvação destes estatutos, se prorcdnrá á ciPição
de f!Ue trata o artigo antecedente. Na acta desta rcuni;\o
se fará expressa menção do qne n0lla occorrcr, sendo a~
signada pelos snbscriptorc;; de acç<Jes q11c se adl<tfl!ll1
prc:-entcs e approvart>rn o' esta tu to-;.
Hio, 27 d1! FllYCrt>iro llr· l87L-: Sl'';liCHHI' a' as" i)l·na luras. 1

l:L•nrt>dc privilegio, por lO altno,;, ;i An;.mia and Tlterms-Sprcilir:
Tn'r~lliti.g Cornpany para inlrotlnzir 11•1 lrnp"ri" a n1a1~hina d"
irtven~;io d~ !::rnile Lam:n.

Atlcndcnl\o :10 qnc }r!c r('querru 1 A•nonia and
Tllenns Spr•cific Trupcllii!Q. Company, representada
JHll' Tros.:; L'< Comp., e 11~ Conformidadn Llo parecer do
Comelhriro Procurador d:1 Corô:1. Sobcr·ania n Faz,~nila
Nacional, Hei por bl'l1l Co!ll:n(lcr-lhc privilcdo por iO
annos, par.1 intmduzir nu Impcrio ;t machina Llc iuvenç:1o dt• E•nile Lamm, do qual é a mesma Companhia rc~sionaria, dt•sl i naJa ;w mtWÍllli'Hto 1h~ canus
sobrr trilhos e CO\•,,,Illlt~ 1lo tlrst'nlto e de:"'ripr:;1o qne
apresentou com o seu l'l'({l\l'rimento tlaLttlo 1lc '20 tl1•
Maio do anno proximn lindo, iirando cntrntlido qnP o
privilegio rt'fcre-s~ uaicamenlc á (lit1 machina ,. não
pótle impedir· o livre u~o do varnr sem fo:~u como tr.ator
de rarros suLrc trilhü.s, em qnal1nct· outro invt•nto .
.Jos6 Fern1ndes da Co '1 l'l'l"f'it·a .lnnior, do _j[,~II Cr>nsrlho, Ministro e S'•crnto~. io de Estoilo d'ls ~l'J.iOCÍII'
tia Agricultura, Commcrcir> 'l IIL1·as :'ublic;ls, assim
o trnha rnten•lido r far-a W<:'Clllar. Palacio do Hio de
Jant~iro em vinte c cirÍco Jc Abril de mil oitoccnto~
~etenta e quatro, quin'Jlla!.!;e~imo lnrt;('iru da ladep"lldencia e tlo lmpcrio.
Com a rubrica de Su:1 Magestad,; o
Jo~1:

!tJPll~l';loln:·.

Fernmufts drt !;o.;f,l ,.,,.,.,/ ,1 ./11uío ·.

St•lllior. -

,\ Lt•i 11." ';!:;}S de ::!:i tk .\.t.:o·dtt do anrw

ra-;-::~tfo, pt•lo ~ ~O do art.'::!.", cont:t~dcu, 110 <'Xt•rririo
dt~ IH7:1-1H7'l, t> credito de I:i0:000,)000 para d .. ,_
l"~zas rom ;;ocrttrro,; pultlico., c ml'lhoralllt~nto do csl;td~>

,a 11 i la rio.
~J:I.; l'lll l'tllJSCIJIICIICÍ:t da t•pitlt•Jllia da Y;:rioLl '[llt'
lt'lll grassatlo t'lll muitas l'rovinria;; t' no muniripio tLt
Ctirlt~, ;~lt':m tlt~ outra.; moll'slias, lt'llt-st~ dc,pcnditln
'' qu;HJ tia dt! :wH:Ii70;mL nu 21S:Ii'iO,)O:!l s(lhf"t! ''
verba \'O I:11la.
I';JI':t t'OlJt'ÍI' 1'~{1! C\Ci'SS(I I' OI'~Uri'CI' :'i.s dt'SJlf'Z:tS l(ift•
··t'.ra!culant no rt\.>to do CXt\rr:i,·inrnt·rt'llleJ llt't:C'''tl·i,J
:ilq·ir-sc um credito >'11pplt"lln:r '''~'de ';?;iO:Oll!hl:oo.
Por isso tenho;, l~tmr.t de 3fii'C'''l11;fl' ,·, t'OI\Siikrat;ci••
r :tpprovaç5o de Vossa ~l:wt•sladc lll!J)I't'i:il, em rttlll
primcnlo do dt•ver qtw !'l'l:t [,·i 1111: illl'lllltlw, "tll'nt·l"
Jlllllll.

Sou, Senhor, ron: o lltais proflt11do rc.'pt•ilo, dt• Yo.-.:s:t
;\I;J~P.-;tadc lmpt'l'ial.
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quantia de 250:0IK)S01l0 fi<Jt'\'''Tit:io tJ,· l<'i3-lti/.í par:J•wcorro:r
;J

dl'S[II'ZaS 1'11111

c'lll'l'll!'l'IIS

Jiitldit'lh ,,

fllt'IIJIIJ':ilfll'lllll tio I':'LJd"

'aJI i ta ri11,

.\ltt•itdCitdo ao que C\JIIlJ: 11 .\liui;lio ~~ ::;,•,:relario d1•
Estado dos Nt·.~·odos do Imperiu, llei por ht•m, Te11do
,,uvillo o Conselho de Ministros, Autorizar, nos termos
do ~ ~.o do art. ft. o da Lei 11." :i~!l de !) dt> Se tem ltro t!t:
IR:io, um rrt'dito suppJ,•mt•lltar da IJililllti~~ de 21i0:000.)
para occul'!'tT a deS]Jl'Zas feitas ~~ que se tenham dt•
fazer dentro do t~xerciciu tle lt!7:J-187'l com soccorro'
publicns n melhoramento do estado sanilario, Yisto
Hão ter sido sutnciente o de f~jO:OlJO,)OOO Yotado no
<:\ ftO do art. 2." da Lt•i 11." '::!3'1H dt• <;!:; dt• .\~o,;lo do
:tttno pa~sarlo.
·
n llr . .lo;lo Alfredo Cti!Tt:a dt~ IJiiHira, do ~leu Coll·,f'lfw. \liltislrn r St•n,•tarin ![,. ~~st:Jd" do' N('~'tii'Ít<' dt•

nu:r r li"-

lilll"'l"ill, :1s:;i111 o i.f'llira l'lltl'lldido 1'. l:11;a 1'\t't'ltla;-. 1':1LII·.io do llio d1~ Janeiro em trinta de Abril tl1~ lllil
>•ilnrerrlos setenta r quatro, quinqu~g-esimo terreiro da
lnd~~pende11ria r•. do fmpcrio.

ltc .. naou"'l ~·=~~ÚH t~a~ ci(~SIH~La~ ~~~un1 ~-H"t"OJ~!I·nM puhlif"'4U.r, n nu-..Jhn•·nnH"-nt n 11lu """"l.ncJu !i"!~utii cu .. lu
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DECRETO N. G618-

IJO PUllEII
l)g

2

DE MA lU

DIJ:

Hl71.

Dá novo Regulamento ás 1\claçõcs do Impcrio.

Hei por brm, Usando da atlribuição que .Me confere o
art. :102, § 12 da Conslitui(:ão do lnqwrio, c para execução do Decr·eto Legislativo n. • 2Jl2 de li tle Agosto dll
anno proximo passado, Decretar o seguint ~

TITULO I.
lta'ô llelat;ôl's.

CAPITULO I.

Art. L • O territorio do Imperio é rlividiLlo em onzn
Distríctos de Relação, comprehcmleutlo:
O L o o l\lunicípio da Côrte, c as Províncias do Rio
de Janeiro e Espírito Santo:
O 2. • as Províncias da Bahia e Sergipe;
O :3. o as de PemambltCo, Alagôas e Parahyba;
O 4. o as do C"ará cHio Gr:ltlde do Norte;
O 5. o as do Maranhão c l'iauhv;
O 6. o as do Pará e Amnouas ;.
O 7. 0 as de S. Paulo e Paraná;
O 8." as de S. Pedro do Rio Grande do Sul e Santa Catharina;
·
O 9. o a de :Minas Geraes;
O 10. 0 a de Goyaz ;
O 11. a de 1\Iato Grosso.
Art. 2. O tcrritorio, que fôr desmembrado de uma
Província e anncxaclo á outra, pertencerá ao Dislricto da
Hela1;ão desta.
Art. 3." Quantloseacltaremcomprehcndidoscmmais
de um Districto de Relação os territorios desmembrados
de diversas Províncias para constituírem nova Provinuia, ficarão pertencendo ao Di;.:tricto designado na lei
IJUC a crear. Na falta llesta designação, o Governo a fará
rrovisoria ment1~ por 1lccreto, ;~ t tendendo á maior comntnd idarll' dos fHJ\'O<.
0

0

Art. 4." São :;édns de Bcl:lç~o:
No t.• Districto, a Capital elo Imperio;
No 2. •, a Cidade de S. Sal vau o r:
No 3.", a do Rt'cife;
No fL", a fla Fortaleza;
No :i.", a de S. Luiz;
No li.", a de Belém;
No 7 .",a de S. Paulo;
.No H. •, a de llorto Alegrt'l;
No 9. •, a de Ouro Preto;
No 10.•, a tle Goyaz;
No H.", a de Cuyalü.
Art. :i.• Constará 1lo 17 Descmbar~adores a Helação
da Côrte; de H as de S. Salvador c H.ecife; de 7 as tle
Porto Alegre, S. Paulo, Ouro Prelo, Fortaleza, S. Luiz
e Belém; de ti as de Goyaz e Cuyabá.
Art. u.• O Tribunal da Relação funccionará com a
maioria dos seus membros.
Art. 7 .• Em falta de membros para constituir o TriJ)IJnal na fúl'Jna do artigo anlecedentr, ou quando forem
impediclos Desembargadores em numero legal para o
julgamento de algum feito, serão chamados: i. •, os
Juizrs 1ln Direito mais antigos da comarca em que aRelação tiver a sua sédn; '2.", os das comarcas mais proxirnas dt>signados pelo Presidente da Helação.
Art. 8.• Aos Juizes de Direito, quando substituírem
os Desembargadores, compete a jurisdicção plena dos
substituídos.
Art. 9." Nenhum Desembargador terá exercício fóra
da Relação a que pertencer. (Decreto n.• 23~2 de 6 de
Ag-osto rlr '1 il7:~, art. L •, ~ :l. ")

CA PITE LO Il.
IH Ctnli'h:TENCIA DAS RELAÇÕES.

Art. fO. Compete ás Relações:
f. • Julgar como Tribunaes de segunda e ui tim:t
instancia :
L • Os recursos, aggravos e appellações criminaes, e
os aggravos, cartas testemunhaveis e appellações civeis
inlerpos~as dos Juizes de Direito nos termos da Jegis __ ~R·---~",
ção em vigor;
~/ ~~ A ,
2. o As appetlaçôes interpostas das sentenças
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ltilid:ule do:; Comllrantlanllls militarr•s;
:?. " IJ:; runllil'lo,; de jurisdit·t::t" t'llll't' :ts :tlllnritlatl,•j ttol íri:trias tio d i~l rir lu;
:1," A rdoi'Jna tlt~ autos qu1' se pt•rdt•n'ln nas HI'Lit;i'if'.':
''··"As ltaltilitaç.õcs t'Jil autos l't'ildt•Jtl•·; i"'ranlt• l'!l:t':
ri." As suspeii;Gcs postas tlW' itt'St•flllt:tl'!!:t•lr•rt•,..;,
~~ ::." Conrnd1'1' or·dem de IHtln•os-t'OI'fJitS nos t"i'"' ,.
pt•la l'úrrna t· ...;l:tlll'lcrida na ll'!.'isl:ll,':in t'llt Yi.~·or.
~ 'J ." Cunc!'dt•r pru:·og:H:ãu tio jli':IZit :ti(: st•is lllt'Zt'<
p:tra sP procctlt•r a inYe!llariu.
~!i." Censurar ou atl\•ertir nns :ll't'trtl.'ios o.;; Jllizt••;
inferiores; 1: multai-os ou I'Oil•lt•Jtlllal-os JJ~JS rw,t:l'.
~cgnwlo as uis[Josições vigPllit•s.
~ G." Advertir o.' Ad\'Ogados n SoliritadorPs, multai-o;
nas taxas lt•gal's, ,. suspt•ntll'!-o ..; do t'\t'l't'it·io tlt• ~~~~1s
)!IJI('C.tii'S até !'eis lii('Z('S.
~ 7." Procedrr na fúrm:1 dn art. 1:ii do Codi~·o ti11
l'roec•sso Criminal, qllandn r•rn :tnlos r· p:IJII'ÍS. tlt· !JIIt'
1 i ver tlc conhl'rl'r,, tlesrohrir nim•• til' l't'.~poll'alJilidadr\
ou crime eommum em que lt•J!]Ja lugar a arção oflirial.
Arl.. 1L A airada das llclarõcs •·outinúa a ser dt•
'=:000;~000 para ;·IS cans:tc; t'Í\ris, t: do• :i:OOO,\ par:~ a~
,·:~u~as commcrcí:ws.

TITUJl 1J.
lln l'l'l''iid•·nt•·· l't•o••u••:ulcll' da ('cu·õa. S•·c•t·c•llli'Ín «'mui"
I'IIIJII'I'I-(Illln'i da-. Ul'l:t\''""'.

CA I'JTVLO I.
llO 1'1\ESillENlE.
Art. :l2. O l're:;itlcute da Helac:io

~crá

nomeado d't•n

treos Descmhargauorcs uclla, lcr~to titulo tloComelho,
~~servirá uUI·ante Ires annos, poucnuo ser reconrluzilln
por i!~nal prrindo t:ntfa~ l't•zf•squanta~ o(;o\Prnn .itilg;ll

E\Ft:UTI\'0,

:i li: i

t'OilVI'llicntcs. Em suas Ld!as ou impedimentos, ser:'1
snbsliluido pelo Dcscm!Jarg:Hlor mais antigo; entre o~
de igual antiguiuaLle, pelo que tiver mais tempo de magistratura, c na duvida pelo mais velho em idade, n~~~
sendo em caso algum o Procurador da Corôa.
Art. 1:1. O Frcsidcntc, ani1'S de entrar em exercício,
prestará juramento nas mãos do Presi1lente interino da
Hclação c perante ella: do qu1~ se lavrará lermo no
livro destinado para o~ dcmai~jnramcntos 110 Trilmnal.
Art. H. Ao l'resillentc da Hl'lar;ão compete:
.~ l. o Deferir· jur:nnento aos I>cscmhargadores, Procur:Hior da Con)a, emprcg:~dos c ::crH'tiluarios do Trihunal.
~ ~.o Nonw:~r os O!l1ciacs de Jnstiç:1, Conl in nos r Porteiro do Tribunal.
~ 3." Nomear lfuem su!Jstitna inll~rinamrnlc o Sren•fario c mais einprcgados da Hclaç~u 1103 casos indic:Hln·:
nestn Hrgnlamea!o .
.~ <i. o Dirigir os traha lhos do Trilmna I, prrsidir :'1 q
sessões c confercnci:Js, propôr alin:1l as iflll'slõesc apu ..
rar o vrncido; não conswlindo que os Descmharg-adorcs fallem sem que llics seja conf'crliua a palavra,
que se inlenompam uns aos ou lros, ou que f'allcm por
mais de duas veze~, e\':ceplo se fúr· p:n·a pedir ou dar
algum csci:Jrecimcnlo, ou para moLiilicar ou reformar a
sua opinião •
.~ ~;.o Manter a regularidade dos tr:~IJ:1Ihos, us:mdo
de todos os meios suasorios, c dos coercitivos se forem
rwcess:~rios; mandando retirar do Trilmn:ll os assistentes,
que perturb:u·em a ordem, ou prenucr os desohcdientr,,
lavrado o respectivo auto para serem processados .
.~ li." Distribuir os feitos pelos Desemh:1rgadorcs.
~ 7. o Designar, por escala, os Desemuargadorcs lJlll'
devam prcsillir as sessões uo Jury nas comarcas especiaes de que trata o art. 1. o da Lei n. o 2033 de ~O de
Setembro de 1871.
~ 8." Conccuer até 30 dias de licença, com ou sem
ordenado, não fazendo falta ao serviço, aos De~embar
gadores, Juizes tcrritoriaes c cmpr·cgados de Justiça,
participando-o logo ao Governo na Côrtr>, c aos Prr•sidentes nas Províncias.
,§ 9. o Conceder, precedendo C\':a me, I ir:cnça para advog:n· em qualquer lugar aos cidadãos hrazilciros formados em direito pelas univcrsiíbdes estrangeiras.
~ 10. Conceder provisões ue Advogado a pessoa não
formada (Cap. 4. "),c de Solicitador judicial para qu:-~1quer eorn~r1·:t da lld:1rão, mrdiantr• r.~amc.
I'.\Rrit !!.

fi~

\GTUS !11! i'< IJI.Ii

~ 11. Mandar colligir os ,)ocumenlo.-; c provas para
se YCriticar a rcsponsabilitlatlc c os rrimes communs dos
empregados que ~ão processaJr,s e julgados pela llcl;H)o.
~ 12. Her!'!Jer R dar a conveniente dii'C1'1;ão ás IJUCixas
c 1lenuncia;; contra os referidos empre.:puo~.
~ 13. A~siguar, com os Juizes dos feitos os acúnlãog,
c com o rl'lalor ascarlas de sentença.
~ i í. Expedir em seu nome c <.:Oill sua nssignatura as
ordens que não dependerem de acórdão, ou não furem
tia privativa competcncia Jus Juizes rclllorcs.
~ 1:-i. Huuricar gratuitamente todos os li nos ncccssarios parn a Seeretal'ia c cartorios da Hcl:lção.
§ Hi. Justificar ou não n falta de <"rnparedmenlo
dos Desembargadores c do Scerctario d 1:<1Jção.
~ 17. Informar sobre os recursos Llc i' I,,·:, nos casos
1lo Decreto n. • H:S8 de H de Outubro ti e Hl;)í.
~ 18. Prestar as inforqJaçõe~ c consultas exigitbs pelo
r.on•rno r Prcsidcnlrs de PruYincia.
~ Hl. lrnpt11· eurrercionalmcnte aos empregados da
Secretaria c aos Esc ri vãcs da ltcl:11;ão as ,.ena~ i nd kad:1s
no art. 17 do Decreto n." ~1~7 de {j de Novembro de

tR73.

§ 20. Conhecer da C\igcncia ou pcrccrção de sabrios

imlcvido~, nos termos uos arts. 181 a 183 do Hcgimculo

de 3 de l\la rço ~~~~ :I.Hti1J.
§ 21. Hcmetter . no fim LIC cada anno, ao .Ministro da
Justiça dircctamcnte na CôrtL', c nas Províncias por
intennPLlio t.los rc~pcctivos Prcsiuentes:
L" Um rclatorio circum~ta111:iado dos tralplhos da
llelaç.ão, c tlo Clitado da adminislr:.u;ão da Justiça;
mencionando as duviuas e t.lilliculdades encontratlas ua
l"'<rcu1;ão das leis, regulamentos c deei~fics;
':L" n~ mappas dos ac to~ da Helae;ão (Decreto n. o 3:Ji2
de :JO de Dezembro de :18{}~}) a fim de sr•n•m presenlr·s á
Ilrpa rtic;ão Gera I de Esta tistica.
~ 22. Conhecer:
I. • D.1s suspeiçõ1~S postas aos Juizes de Direito ela~ eomarcas cspcciaes (Art. U, § 1." rla Lei n.• 203:) Llc 20
1Je Setembro de 1871);
2." Das suspeições postas aos E~cri Yãcs rb llelnção;
:L" Dos recursos interpostos dos d!'spachos Je pron;Jnria proferiJos pdos Cheft's Lle Policia, no raso !lu
art. !1. • da Lei n. o :w:J:l LI r 20 ri c Setembro de 1871 .
. § 23. ExerL·er as attrihuiçõcs que compeliam aos
llre!:itlentes do.; Trihunaes do Commercio na eonforrniLiade do:;; arts. 2l e:!~! do Decreto n." 3UOO ele 2li de Junho ele 1Hti7, :ír1•rr·a do juizo arhil r;, I.

cillí

EX ECUTI\'0.

Arl. t:i. Compele aos Presidente~ da' HeJa,Jies conlwcrr, com dous adjuntos, dos agg-ravo.~ de p!'li~ão
P de instrumento interpostos da~ dl'ci~ue~ dos Juizes
de llircito, das su;;pcições postas aos Desemhargadores,
c da prorogação do prazo para se proceder a inventario. (Arts. :I':W, 13i e H~.)
Art. Hi. O Desemhargador, que exsrcrr interinamente a P1·csidencia por mais de duas sessões, passará
os feitos ao seu immcdialo.
C.\PITULO 11.
DO l'ilOCllli.\Dll\ 0

1•

Clfli~A, SOllEIU\IA E f,\ZE:>OD.\ :'>ACIO:'I.\1..

Art. 17. O I>rocurador da Corôa, SoJ,erania e Fazrntla
Narioml será livremente nomeado pelo Governo d'untr' "S Drsem!Jargadores da re:;pr~ctiva Hehção .
. · 't. tR. O Procurador da Corôa é o orgão do minist:·l ;u p11blico perante a RelaçJo.
Art. 19. Ao Procurador da Corl!a compele :
~ 1. • O!Iiciar na Hdação:
L" N,1s appellações criminaes dt' qualquer n:llurez:1,
a fim ele allegar e requerer por parte da Justiça;
2." Nas appellações cíveis em que fôr interessada a
Fazenda Nacional, e n:qucllas em que alguma das pules
se d1~fr•ndcr por cura<lor;
3.• Nas appellaçõcs de sentenças de justitic~ção de
nobreza, ou de serviços feitos ao Esta<lo para h:ner
mrrrê,;;
lL" Nos processo,; de confliclo Je jurisdicçã'J;
ri." Nas qucstiics de pcrJas c damnos eontra os Jnizr~
c empregados de Justi1;a;
ü. o Nas questões de liberdat!c das pessoas, lu te lias, c
remoçõ,•s de tutores e curadoras.
~ 2." Promover o andamento do~ processos criminacs, r a execução das respectivas sentenças.
§ :J. • Dar in-;trucções ao' agentes do minislrrio pu---~
hlico sobrt' objrcto do gcniço de sua competencia.
_, · _..., • o a ',~
.~ ~·· S11gger:ir ao Governo c ~os Prcsirlcntes rl.as ~p6-, ,~,t,n/'1 • ''.
vmcws o f)Ut' JUig:nr a bem Cio Interesse da Ju~strç.; FaS,)
7.f'llda c Sohrrania Nacion;d.
·~
§ 5."_Inlentar, fJIJallrl0 lhecomprlir.a. drn €.~ a
o(~
arrus.~~arJ do' rulpado'i por erros :ll\ olltl'lo, o cp1nr;,
c..
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~ li. 0 Exerce1· todas as mais attrilJUi(:õcs que lhe ~;io
incumbidas pelas leis c regulamentos em vigor.
Art. 20. Nos processos criminaes, que tiverem de ser
julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, oOiciará
sempre o Procurador da Corôa da Helação da Côrlr,
ainda que o crime fosse commettido fúra do districlo
da mesma Helação.
Art. 21. Nos feitos em que não tiverem de intervir
como orgãos do minislcrio publico, os Procuradorc..;
da Corôa das Helaçõcs das Províncias julgarão como os
ou lros Desembargadores.
Arl. ':22. Os Procuradores da Corôa scrviriio de procuradorrs Jlscac:; perante os Tribunaes do Commercio.
Art. 2:3. Quando forem impedidos em algum feito
serão nelle substituídos J'elo Dc~cmiJargador que o Presidrn te da Hclação designar. Em outras fa I tas ou i mw•dinwnlos. o fiovcrno na Côrte c os Prcsi1lcntcs nas
i•roviucias 'designarão o Desembargador que o deva
'llhslilttir.

CAPITULO III.
JIO SECRETA HlO E .11AIS EMPREGADOS DA RELA(i O.

Art.

2~.

Ao Secretario da Hclação compete :
Dirigir os trabalhos da Sccrcl a ria, segundo as
disposições dc5le regulamento c as instrucçõcs do Prc§ L

o

~idcntc.

§ 2. 0 Organizar c conservar na mcl!Jor ordem o archivo c carlorio da Secretaria, c a biiJiiotheca du Tri1Jtlllal.
§ 3.• Assistir ás sessões c conferencias para lavrar
as respectivas aclas, c :.1ssignal-as com o Presidente,
depois de lidas c approvadas.
§ 0 Lavrar as portarias, provisões c ordens, c c::;ercvcr toda a correspowkncia que lenha de ser as~ig
n:.Jda pelo Presidente.
§ 5. 0 Receber e ter sob sua guanla c rcspons'IIJilidade
os autos que forem apresentados á Helação.
§ 6. o Fazer duplo registro dos autos recebidos, sendo
o primeiro registro por ordem chronologica do dia,
mcz e anno da apresentação, c o ~cgundo por ordem alphabctica dos nomes das partes.
0
~ 7. Heccbcr c ter sob sua guarda c rcsponsabili•tlde, para serem distribui1la~ no fim de cada mez, a:<

'L

EXECU'I'I \"0.

assignaturas c propin~s tlos J)cscmlJarg~tlorcs, csrripturanuo-as por vcruas de rcr:cita numeradas, em li rru
proprio.
§ 8. 0 Passar ás partes recibo das assignaturas c propinas, o qual será tirado de um livro Llc talão, c ter~ o
lllt'SilJO numero de ordem tlos autos respectivos, c da
YCrba tle receita.
§ !J. Apresentar os autos á distribuição na vcspera
da sessão que seguir-se ao recebimento tlclles, scntlo
c!'iminaes, ou ao preparo, sendo civeis.
§ lO. Fazer a distri!Jnição dos fei!o~ aos Escrivães,
~nardada a ordem das cbsses estabelecillas neste Hcgulamento; pouendo os Escrivães reclamar perante o Jlrc·
sitlentc contra a desigualdade ua distribuição.
~ ll. Lançar em livros proprio>, c notar no rosto dos
autos a tlistribuiç.ão fcila aos DcscmiJargaLlores c Escri0

1/ãcs.

§ 12. Escrever nos processos tlc habeas-corpus, connictos de juri~dicção, prorogação de prazo para inventario, c iiant:as a qnc forem admittitlos os réos nas
1\clacõrs.
)§ í:3. E\:aminar attcntamentc, para nr se estão na
tlevida fórma, os autos e mais papeis antes da distribuicão, quando dclla dependam; e antes tb assig·natura
c tlo sello do Trilmnal, as cartas, sentenças c mais papeis, não sujeitos á r.li~tribuir;ão.
~ H. Dar, a quem de direito fôr, circnmstanciada
inrormação das irregularidades que verificar pelo exame
prcscri pto no paragrapho an trccuen te.
~ 1~. Passar, por despacho do Presidente, as ccrlidões que forem rcq ueridas de livros c tlocumen tos existentes na Hclacão.
~ 10. Fazer scllar com o scllo tlo Tribunal as cart;JS
tlc srntença c 1mis papeis que tlcpcntlcrcm desta formalidade.
~ 17. Abonar as faltas dos empregados da Secretaria,
com recurso para o Presitlen te da Helação.
Arl. 2:5. O Secretario, nas suas faltas ou impedimentos
po1· menos tlc Hi dias, scrú substi tu ido:
~ 1. o Pelo Amanucnsc, c onde houver mais tlc um,
pelo mais antigo.
_~ 2. Pelo Escrivão mais antigo nas llelaçõcs que não
Ltverem Amanuensc.
Art. 2ü. Compete aos Amanucnsns auxiliar o Scactario no .~crviço ria Sec.rctai'Í1, archivo c lJibliothera
do Tribunal, conforme as ordcn' c instrucçõcs t[UC de !I e
0
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Art. 27. Nos autos c papei~ processado;;; pelo Sccrcl.ario, os Amanuenscs servirão como os EscrevcnlPs juI'.Imcntatlos do~ E.;crivães.
Art. 28. Em suas faltas ou impedimento;;;, os Am~
nucnses serão substituir\os por quem o Presidente
de;;;ignar, conforme a urgencia do serviço.
Art. 2U. Os Continuo.;; das Re\;1çlir.s comparecerão
toLlos os dias, c cumprirão dc:ltro do Tribunal o que a
}lCrn dos )rviço lhes für· determinado pr.lo Presidente,
Dcscmlnrg,1dorcs, Secretario, Amanncnscs c EscrivJes.
Art. 30. Em sms Liltas on imprdimcntos por· menos
rlc Hi dias, os Cnn tinuos s'•rão snhsL i tu idos pelos Officiac~
d1: Justiça, mrdiantn dc::.i,gnação rio Secretario.
Art. 31. Ao Porteiro incumhr:
~ L" A guarrll, crm;;crvação c asseio do cdilicio, c de
f)'Iar~qnrr moveis Iwllc ex islcn !f'S.
~ 2." H1'!'Phc:r o; moveis por inn)nlario eo~criplurado
c:n li\'l'o proprio, com as rulnic"as de entra1las c saJJidas.
~ 3." C llllp<ar to:los os o!Jjecto;, nrrcss:~rio.q pa1·a o
nxpcrJicnt1', conform:) as crrlens fJUe reeeher do Presidente ou do Se Tet1rio, prestando nH'ns:~lmcnlc contas
a eslP, fJUC as sulmll'ltcr~t com seu p lrL'ccr á approvaç~o
do Prcsicli'nlc.
~ ~." E'<crccr, no CJUC für applicavcl, as obrigaçõ1:s
impostas aos Porteiros dos auditorias llc primeira in~
ta neia.
Art. 32. Nas faltas ou impcdimrntos do Porteiro
por meno.; de i:S dias, ser<í clle sulntituido por um tios
Con ti nu os, designado pelo Secreta rio.
Art. :l:l. O Portl'iro terú á~ suas ordens um servente
incumbiclo de auxiliai-o.
Art. 31. Para o asseio rln ctlilkio. se adiantar<i mcn:;almcnle ao Porteiro a quantia npc,;ssaria.
Art. 3:i. Os Escrivães das Hclaçõcs serão nomearlos
na fcírma da legislaçJo em ligor, com as seguintes alterações :
~ 1." Q; exames de lt.1ltililação p~ra o concurso serão
f1:i los pnbl icamnn tr, perante os Prcsirll'n tcs das llelaçõL'S,
r•m dia previamente annunr·iado pelos jornacs.
§ ~." 0,; e'\aminadorcs, em numero de trcs, serão de~ignarlos pelo PresidL~ntc da Hclação d'cntrc pessoas
Hlonras.
·
~ 3." HI!Jilitarlos com o cxamo a que se referem os
Jnragraphos :llll.eriores, aprr~Sl'lllar-se-hão OS pretendr•ntcs ao concurso 11:1 fórma prc~cripla pelo Derreto
11." !JfiG8 de ti dr' hnri•·o dl' i8it.
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Art. 31L Aos E~crhães da Hdação inrumue:
§ Lo Ter sob sua guarda c responsabilidade todos os
autos C papeis fjUC lht•s locarelll por uistribuiÇ<lO, OU que
em razão do seu ollicio lhe.> forem entregues pela:>
pa;·Les.
§ 2. 0 Pas~ar, no lirro rle rli~trii.Juiçiio, rccii.Jos dos
aulos para desencargo do Secrelario.
§ 3." Dar ás partes, ainda que o não exijam, recibo~
do:; papeis por ellas apresentados; devendo tlatar c assignar os mc•smos recibo~, rrue sf'rão n.tralJido,; tl1~ um
livro de talão, numerado c ru!Jrirado em loJa,; :1s sua.~
folhas pelo Presidcn te da llelação.
~ '1,.° Conservar seus cartorios rlevidamcntc arrumados c com asseio, diYidintlo os autos o papei~ em
classes, e organizando cada uma rlcslas pela ordem chrouolop:ic:l r.las datas da distrii.Juir;ão.
§ :i." Ter os ncccssarios lirros de rrgistro para nl'llc~
!ornar nota do andamento c c~tado r.los autos e papeis.
§ ü." Organizar r.lous indircs para cada livro r.le registro, sr•núo um dellcs por ordem da rlistrihuiçJo c numero dos autos c papeis, c o outro pela onlem aljlllabctica dos nomes r.la~ partes.
~ 7." Hemcttcr ao archiro do Trilmnal, cobrando rcribo r.lo Secretario, todos os livros c 1utos lindos, rJuando
já tiverem dr·rotTido :JO annos, fJUC ~c ronlarão, ouanto
aos livro~, da data r.lo ullimo termo ou :~~sento, e quaulo
aos autos, da ultima sentença passada r•m julgado CJ!l
dcspad10 ndlcs proferido.
~ 8. • Hcmcttcr, l':r oflicio, ao Procurador r!a Corôa,
Soberania c Fazenda Nacional:
1.° Certidão das seu tenras de condcmn::cão r.lo<; rt'~o,;
uos processos criminacs, ·logo que cst:1,; 1;as~arr•m em
jul!-(aJo, ou rruanrlo negar-se a revista c os autos liverem rcgrcssar.lo á Hclar:ão;
2. 0 As cartas r.lc sentença em favor da Fazenda I\arional, c indcpcnucntementc r.le despar:IJO, quaesr1ucr
outras sentenças ou certidões que o Procurador da Cot ôa
exigir para cumprimento dos seus r.lc,·crcs.
3 !J. 0 Lavrar, e:c o(ficio, alvarás r.lc soltura em favor
dos réos presos, log·o que passarem rm julgado ~s senlenças r.lc ;1bsoll'ição, um:~. vez que ellcs uão Pstc·jam detidos por outro crime.
~ lU. Pas~ar com prompliJão, nwdianlc dc~pacho do
Prcsidcnlc, todas as ccrti.Jõcs, no prno de 21 hora~, c
ao mais tardar no dl' cinco dia~, ~e forem C\.len~as ou
df'rcnrlrrr•m dP hu~t·a.
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~ ll. Fazer ú sua custa as diligt'Jicia.-; cpw St' mandarem renovar por CITO on ~~ulpa sua, ~em c:mhargo das
(IJJlras pe11:1S em que por i~,,, lt•JIIlam inronido.
~ 1~. Prestar ús tnrtns Ílllt'!'t'Ssad:ls, qua11tlo solit·iLarem, informações vcrliacs úcerea do c.;;tado c andamento dos feitos, salvo no caso dl) procL:dl)r-se 1'111 st•gl'C!lo uc Justiça.
§ 13. Dar ás partes, ainda qn1' o não exijam, n·cihos
das custas q11c recelicrem, <'Xlr:illiLlos de um lino de
talão, numerado c rn!Jricádn em !o:las as su:1s folha.-;
pelo Presidente do Trihnn:il.
Al'l. 37. Fica cnlnnLiido qnn a obrig:H:ão imposl:1 :~os
E..;cri\'ãcs da Hei:H:ão pelo ~ U do :1rti,!.!"ll antCLt'dt•nlr
não dispensa :J prescripta pela Onl. L. 1.", Tit. w~, I'
:11'L. IH!t. do Hc!rimi'nlo anl!e\o :10 D.·crl'lo n." I:i!i:l dt:
:1 tle :\larro de l8~j5.
An.:lS ... l'cla inoiJscnanci:ILlc qualqllL'l' 1l:ls olH·i~açiit·s
prcvisL1s no artigo :~ntcrior, os Escri l:l:t•s incoJTcr:1o n:1s
penas estabelecidas na Ortlena1::lo c n~·g-inll'nto r:itadtls.
Art. :l!l. A cada Eseri1 ãn d:1 llei:H;:Io ,·, p1:rmittido l1'1'
um E~crcvent1~ jurament:ulo d1~ sua c:-wollt:l, com :qlpronçJo do Presillcnte do Tribunal, que 110dcrú sujl'ital-o
previamente :1 exame lle ltabilil:li;Jo, nos tL'l'lllOS do
art. 35.
Art. f10. Os Escreventes juramcnl:~ilos dos Escrirãrs
das ltL•laçt1cs devem servir da mcsnu fúrrna por qtw
servem a c tua lmen te os E-:cre\.CII t1·s dos EsL"ri vãcs de
primeira inst:~ncia.
Art. !j,l. Nas falt:ts ou impcllimenlos de :1lgum dos
Escrivães ,la Hei:H;ão, scr[t t)llc snbstitrtiuo por um do.-;
Escrivães companlteiros. ou por pessoa ucsignad:~ pl'lo
Presidente Llo Tribunal, St•gumlo a convcnicncia do
SCr\'iCO.
Art. !j,2. Aos Officiacs de Justiça tlas Hclações incumbem :lS obrigações (jUC geralmente pertencem aos ()ll].
ciaes do Justiça tios Jni~os de primeira instanci:~.
Servirão :~llcrnadamente por semana, c n:~s suas falt:1s
ou impedimentos serão suiJstituidos um pelo outro.

CAPITULO IY.
DOS AD\'OGADOS PROYBlON.\DOS E SOLICITADOP.ES.

Art. 43·. Quem não fôr gTaLluallo em alguma 1las Faculdades de Direito do Impcrio, n:io tivl'r autorização
!~·~:ai, ou não ~c acll:ll' no ra~n do :11'1. I '•·, ~ !J. ". sü
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f'Odt'l'ú exercer :1 :ldror:J<:i:l nus lll!:\":11'1'.' t'lll qtr1' h"trl<'!
!':dta di~ ll'lradn.; IJIIn adrn::lll'lll, t'UIIfnl'lllt' u 11111!11'1'11
q ne f1\r 111a l'cado.
Art.. 4~. Pal'.1 obter [!IOI'i~:iu di' .\drOQ':Ji)O tli'VI'I':Í il
eandid:Jto exltibir nortidão tJ;• idade, 1'1!1 fjlll' pro1 ,. "'''
Ifi:IÍOI', folha ('.(lff'ÍIIa, :Jtil' ..;l;i('VI':~ 1\lli' :thlllll'nt :1 Sll:l IIIP·
J':Jiidarlf•, ~~ sujl~ilar-sc pnrante (l Prl''iÍtli'llll; d:l l:l·l:l(.!tt I
exame oral c csrripto rm qur mostrP r"nli~'t'illli'IIIIJ'
thcorico,; c praticos rln jurispr11dr'!lt·i.1.
Art.. 41'i. O t'\:tllli~ !'1'1':·, pulilirn. ' :liilllllll'i::•l.' r .. ::;
~llli'CI'dcnria dt• oi tn rli:1s pl'los .i"l'llill''.
Art. ·íti. n, pon!o' p:il a () C\:tllll' '''rào lll'g':illi.~:i•l"c
pelo i'rcsidcn!;•. ,. \iradw. ,·, S(ll'll' l"'lo ,·:lltdid:t!<>. lll•'i.'
hnr:1 anlt• ..; tlr collli'l''ll' o cxarn••.
,\ri. 'ti O 1'\:lill': li•' llahilitar;:lo ,]o.; ~oJi,·il:í·l"''''
1:!1'1. l í, ~lO\ n•rsar:'t ,,·!llli'I!IP ·'"''l'i' a lirali,·a IÍ11 pt·,,_
rcs.;", ,..':'l':·t feito Jll'ranlt• o~ Jniz•·.~ ti•• 'llirl·ito, ld'"''rrad:~s as re!':I':J:I dos :trli!!Os ~nlt•ccrknle ..;.
Al'l. Ml. ;\~' provi~iies do-; Advu.:;ados P Solicil:lilore:-:
;;cr.}(l pas:;adas pur li•n:po de dou,; a t!ll:Jtro :Jilllu.', ~~ porler:lo Si!' rt·noraclas se os prorisionados apre.'eiJl:lrem
altcsUIIIoc; dt~ allon~çiio rim .Tnizt~s de Dirl'ito perante
OS ljlldl'.-; Sf'l'Vi!':~ill.
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CAPITlTLO I.

SECÇAO

!.

Das sf'ssõf'g f' ronfrTt'tlt'Úts.

Art. -i!'). Os Tribunacs dt~ Relação sn reun1rao rm
ses,;ão ordin<~ria duas rrzcs por semana ~s terças c sextas
feirns, ou nog dias anlcJ·iores, rpwndo arllwllr' fnrem
legalmente impedidos.
Art. õO. Haverá sessões cxtraor<1in:JI'ias, ronYucadas
prlo Prcsidrnfr. rlo 1'rihnnal, "!ll:1111ln o >PI',·iN• puhli•·n
I•AHTI'
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além Jas que fqrem uecessarias para a tli~
tlcspacho uos a·ggra\ os c r;artas tcstemuuhavcis ( arl. 125).
Art. 51. As sessões onlinarhs começarão ás lO horas
Ja manhã, Jurarão quatro horas inteiras, pelo menos,
e deverão ser prorogadas por allluencia de: trabalhos,
para a decisão de processos ([Ue não sotrram demora,
como são os dos réos presos, ou para o julgamento de
alguma causa que se estiver relatando ou discutindo.
Art. ti2. As sessões cxtraonlinarias começarão ;[
mesma hora, c se enrerrar:lo t[llaiHlo acahar o serviço
para que tiverem sido convocadas.
Art. ri:J. As sessões e votat;õt~s s<~rão puhlicas, salvo
nos casos exceptuados neste Bcgulamenlo, ou quando no
intert·ssl) ua justiça n da moral, resolver o Prcsitlenlt',
com a approvação do Trihun:tl, que o:c tliscuta c Yolu em
st•:;são ?Ct:rc! a.
Arl. :)'L Sómcntc as partes e seus Athogados serão
atlmiltidos na sala do TrilJUual qu:mdo este lrab:llllar em
;;~·::<iu serre ta.
,\rt. ;'):). A orJl'm dos tr:1balhos nas sc,;sües do Tril~t~n:~l ··~~rft ~1 sec:uintll:
i. \·l·ri!ic.:t~J:l tlo numero t!us neseml•ar~:adti!T·:
o c\1!'!1',

cu~~:io

l'

\r ''l' • l'll I "

'' .,- '' . i.."eiwra, :liscus,.ão t' al'Pi'U\ acJ'rJ •la a ela da Sl'~cJ'u
antrcult·ntc.
~ 3.' Distribniç::lo, pelos Juizes e Esniviics, tlos i't·ilc.s
crim<~s u ciYeis, preparados com o pagamento d::s :tssigil:tluras c custas, entrega P passagem de :~ulo~.
-; '!." Sorteio de adjuntos para o despacho de :q_o·gT:tHlS
c C.lt·tas leslemunhavci» no dia immed!atu.
~ :; • o Discussão c decisiTo:
i." De pc t içües e onll'ns dr• habeas-corpus ;
:2." De recursos criminaes;
:\." De conllictos de jurisdirç::lo;
'1." De suspeições postas a llt·sentharg:~dore:;;
:;. o llc coneessões de prazo para inv(~utario ~
\i.'' De reformas de autos perdidos nas Hclacües:
7. o De habilitações em autos pendentes de~st•s Tribunaes;
8. o De rJucixas, tlcnuncias, ou procedimento ex officio
contr·a os Juizes de Direito c Chefes de Policia;
9. o De revist:~s c appellaçõtJs criminacs;
1.0. De revistas c appcllações civeis.
Art. Gü. Os feitos serão distribuídos por classes, tenuo
cnda uma sua numeração <listincta, segundo a ordem
~'lll 'l'll' t·ll~' b0'1Y':'r('Pl ~i·ln ·'r''''""'~'~'l"~ n1. Ht•hd·n.
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Art. ;j7. As rLu;ses de que trata o artigo <~11t:·cedentr~
dividirão pela fórma seguinte:
1. o Os recursos criminat·.~, conllictos de jurist!ict:âo, ~~
proer!ssos crimes contra o-; Juizes de Direito, Chefes d:'
Policia c Commandantt•s 111ilitares;
2." Appellações sobre rJualific:~ção de votante~ : ·
:l. o Hevistas e appellaçües criminaes;
<1. 0 Hcvistas e a~•pdlaçiks cíveis.
An. ;)8. Não Lôm tli~trihnição as refornus dr. autos
prrditlo~, e ncllas sr•rão Helatnres I' E:;eriv:trs o.; me.->mus
IJIIe o er:~m nos autos j)('rtlidos.
Art. riU. 0; cmlnrgos ú ext~cuç;io ,Jiqrilliit:m-sc como
appellaçiks.
An. fiO. O Prnsitlente na ve.;p,,r.t da.; s ·;~iJ.:s far;·, a
distrillllição dos feitos Jl''lo:; Desemh:ll·gatf,,;·"s, segundo
;t prcr:edt•ncia dus[t)s, oh.5nrv:tndn in iltl'l'a·.·clmt:lltc a
ordt!Jll prrseripta nos arts. 5fl e ;,7.
Art. lil. O Dc;;cm!Jar('(ador imurdido IHJI' ma i; ch i:i
rli:1::: niio snrá contcmplado.n:~ rlistribuiçJtJ, Pl'lll no mori monto dos auto;;.
Art. n~. S:) o D.•semlnrg.Hlor a 'J'H'm foi ddrilmido
n f.·ito, fie~ r impedido por mais tL• ·:;·lia-;. f1 ·.. ~ ·-l!a
Jlll'::l distr·ihniç:io por s:Ilr;tituit.::io. C•,;c;ad ,. i :;~~··'i
Jll:•:•lo tl:J f)c;emllarg-Jdor, rt·ci'IH•r:'t este o fci lo. : ~' :>!'li•·
n;!o houver rleeisão pela fJnal o; .hizc~ fiearaJ:1 ccr( IJ;.
Arl. 63. Si!tH1o He,·isor, fJUn j:'1 trnlr:1 vi;tG '' ft•i:o,
;1'1SS:Jrá este ao D.;:~nmiJarg-alll)!' IJIIC se st·.~uir :••J ;:!ti mo
R~,·isnr: mas sr,, ,10 j11lgar-st' a canq, c;;tirer pre:wnt~~
por tr,1· cnssado o irnpedinwnttJ, snr.'1 .Juiz drlll.
Art. fi'L S0r:'1 adiado o jul,ganwnlo p:ll':' :1 se;r,·io seguinte, St: algnm J)~snm!Jargador pedir '''!'''Cn p1r:1 HT
o; ~!!!os, nma vez IJI!e t('llll'l de Yot:~r na c:ti!S.'l.
Arl. (i';. E' p:,rmi tlirlo :to-; H ela Lores, qutn In o sol icitarem, fJUO levem os autos p:tra os aprewlll11'1'!ll r·om
o acórd:io rccligirlo na sessiio immcdiata.
Art. fi6. Para o sortr-io dos JuizPs pas;1r:1 r S:•;;rctario ao Presidente do Trihun:~l, que a l•r{t l'lll nn .1lta.
a rctlLJia em qne f'C contiver o nomt~ dtJ D~.,ernh1t.·p,-.tdnr
:-0rteatlo.
Art. (i7. Proferida a sentença e puhliod.t rm nulliencia, será extrahida do processo a t:Ft:1 dn ~~~n
tença, se o venecdor assim o rxigir d"pni; de rint:o
dias, a contar da puhlkação.
Art. ü8. As actas das sessões e confé'I<'Wi:l< snrJn
bvradas da maneira indicad::~ no art. 1.". ~ f." d·' flrf'l't'lo rlf' Firlf' Ahril rlr IR1'~.
~'c

.\ri. ~i'l.
ll:trgadort~s

I'!'! a:; Ldl:.~.-; que derelll, pcrtlt•.r;io us llt'St'IHa gratilk:H;ão corrc'[l!Jildt•nl.e aos dias mn
qun devt•riam ler cump:treeido, c tamhem o ordenado
pelas falias não justilicatlas que excetlcrelll a duas por
lll!'Z.

Art. 70. (b Ath·ogados t[llll assistÍI'!'Ill ús sessões tomar;to assc·nto dt~nlro dos canccl10s do Tribunal, lendo
prcn•tit'nri<~. pula ordl'm dn su:t anligiiidade: 1." os Boulort•s: ~!."os Jl;u·hart•i:; formados; :1." o.; l'rori.<ionado~.
_-;rcc í11
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.\1 i. ·;r. 1':111 todth os Jias de se<,~u ord1JI;tr1:1. t' lu·.•o
olt•J•oi .• dt·ll:t, 11111 dos llc·,;emharg:Hiure~, !'"~' t's<·:d:t. sel~i:t
:t:tl, dar;í audi••flria :'ts parlt'-i .
. \rt.. 72 . .\'s autliencia~ das III'Ltrü:·s dner:lo t•sl:ll·
l'rl'~ellll'<, t'Oiltparl'f.t~ndo t:olll a lli'C('s.~ari:t :tillcre•II'Jlf'i:t,
u> Jo:,:nil:í•··;, llfliri:lt's d1~ .lusli<':t I' o Porl.t•iro do Tri-hun:tl.
·
\rt. 1:~ . .·:er;tu :Jdlnillid"s i' ~udii'III'Í:I:;, IIIJII<Iildo
a.;~.,_';Jio d:•fflru do l'ú'Íltlo do Triillllial, o ..; :\d1o,~~do;;,
Solirila:!<Jl't'.'• l':il'lt'<. lc.~lt'llllllili:ts t' <jlta,·;;qtlet· 111111'.1'
1''':;.-:":J.' ju.!ieiallllCilll' rlt:tlll:ttlas .
.\ri.. 7't. A :dterlura da awli•·nna ~t·r:i :llllllltlriada,
1'!11 1oz :t!l:1, p<'lo Porll'il'odu TrilntJt:tl.
\· t. 7:). lkr!arad:1 aiJI'rl~ a alldÍ<'IIt'Í:I, l'l'llt:eder-~c
:,:~ i'cl:t lll'dl~lll c ft'JI'III:t sp~·uintn-;:
;J I." O.o; Esrrivãl'.' lllt'IICÍonarJo, t'lll Si'lls prol.llf'Oios,
"· ,\dvo·!ado~, Soliritador1'S I' p:lt'les prt'St'll!t•s.
ç; ~~-"O .l11iz .-it•Jll:lll:trio {;:rú :1 puiJiir~do do.-; ad,rd:i;,~ ,. d,·~pacltos do TriiJIITJal.
·
:~." Ser:io act"us;tdas as •·ita1;lí: s" intim:wi'íe.~. l'l''fllt'ri:Hclllos verlJ<ll'S de lltldienria ,. lodo-; os 111ai.s :tt'lo~ t' di:i::·,·llJ'ias que pw;.-;am ter lu~·:~r t'lll ;llldicn,·i:t.
1-.rt. 7fi. n~~ t11do quanto ot~f'orrer ll<l' audit'lll'ia-;
dert•r:io o·: E.;criv{lcs lum:tr 1111' ·"'ib prot"culus :ts nu! as
IJIIC fiJr··; [ll~l'lellCI~rf'lll.
Art. i i. 0.; Esrriv;;c,;, l'l!l('rt•gadus doTribunal, Ad\'o,:.r:Hios, Solicitadort·~. p:~l'l,•s, lt·sl••munlws e qu:wslJIUT uttln5 pessoas jufii,·i:Jimente l'l1amad~s t~slarão
<11· pt'~ l'lll'fll:tlll.u fallnn•IJI nn tizr·rl'lil algnm:~ leitura,
· ·d•;11 ··.eu IIP~f'llll,:trg:;dor Jniz ·~•'lll1n:ll·iq lltt'' rwrmi!tir
.' I • 1, i J :Til '·I\ i,. Í ,',fi! c f Ci T ,f' 1'
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Art. ~~. Durante a auuienda IJãO É JlCI'IIlÍLLido aus
Escrivão ..;, empregados, A•hogados. Solieiladores. partes
e lt>slemunllas sahircm para fóra uos canrdtos do
Tribun:J! ~em licença uoDesrmhargador .furz~cma11ario.
Art.. /9. Findos os tr!lhalhos e não han•11do mais
qtwm queira requerer, o Juiz semanario mamlara apregoar pelo Porteiro que l'>t:'l enl'-l'rr:Hla a audienl'i:J.
Art. ~0. E' •·xtnwd\'o ás audicucias das Hclarões o
disposto 11a Ord. Li v. :1." TiL 19, no qtt~' fôr· :qtplicavcl c
rr;lo es!in·r n·.~·ulado nesta .'ccç:\n.
C.\PITULO ll.
lltl 1'1\0I:ESSO NAS HEL.\t_:\h>.
su:~:.l.o 1.
/ht

ordn:t r[,•

fw!mtS·COI'JIIl.<; .

~a ..\ JH'i i.;;io d1; ordl'm de futÚC•IS·i'UI'J!Us, Jir;;·, J:,•l;t,::lii, :wrir :rpn·selli:tda, em qualqtt1T dia, ao
l're.,idl'lll!.< do TrilJUtral .
.\1 l. ~):!. S1; a pr•li1;:1o n:lo I'SIÍYI'l' HOS le:·:JIIH do
:11·t. :l'd do Codi·-~·:) tio Proe:·."o Criminal n do arl. lH
d:r Ll'i 11." =:o::;: de ;!!ldt• Seteml,ro rir• 1~71, o Presidente
1tt:rndari1, por s•·u tle:,paclw, qu<' o Ílll[ll'lr:lllltJ prccuclta
:rs furm:didailes k~·a•·~ .
.\rl. ~::} . .\cli:llldo-se a jJ:'l ir::lo Jros di'Yi<lo,; lermo~. o
l'rr•:-:idl'lll<',tli'poi.-; d:~ nxarniuar a n·alirl:td!' <' cirr.llmstanrias do l'aclo :'1 ri~ta dos tlor:ullli'lilo,;, fará rk ludu miIIUI'itt~:< C\JlO-'!~:.liJ em llle.;a, na primeir:r sess:1o do Trij,·,ln:d, se t'.Sl:t lruuvl'l' :1;• lt'l' !u~~ar <l:·ntro t.l<' ffH horas
da :J~l't;.sl'llLu::\u da jl<'li<;:lo; t.<, 110 r;:SIJ l'lillll'ario, sr~
,.,,lllo:·ar:·l >•·s,;;io 1'\lraurdina1·ia.
Ar! . .Si. Di,ru! iria :1 tllal••r·ia e \'ll!:1da pelos lksemlr·rrg:rd<:l'<'S I'I'CSt'llles, a del'isjo S<'l':·r Llllf;ada na pl'li1;âo
~~ a:;si~!l:ttla por ellt~s.
"\r·t. H:i. Se lwu\·r·r th~cis:.lo favorart•l ao ]):J<'ÍI'IIlt•, o
Sl'l'l'l'l:~rio eser01ná log·o a ordt•nr, que será assignada
ptdo l're-;i<l<~lltc n diri.!.dda sem tl<'mora ao flctl'nlor, Cart:Prüiru 011 0\1[1';1 )'l'S.Sl);t dt• ljllf'lll .'1' }'(.'l'f'ÍI' O !'fliiO'!!'all;.ri mr·nto corporal .
.\ri. Hli, .\ "i·d, llt ~~'l':·r p;i,:<;tda I'Utll(lJ'Itlf'. ,, :trl. ;;',:i
·itl C•r.Jju,, <!11 ['1'111'1·'''" Crilllill:il. <' 11•'11:! ,,. illdl!ll .'1 "
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mandado de pris:lo ('OUtra o autor da violencia, quaw!,,
VI'I'Íiicaro caso preristo no arl. :11:itlo ciladoColli.~o.
Art. 87. S1~ na execução da ordnrn SI\ dt'l" a t!Psohcdit~nria prevt•nida no art. :147 do f:odig·o do Proet~sso
=::riminal, st•rú aprcsPnl.ada ao l'rt•sidenk a ccrlitUo ou
attcslat:ão jurada do Ollirial ua lliligcrrcia, conforll1i~ o
art. :W-! do mesmo Corli!.!o.
Art. 8S. A' vista do documrnlo indir:11lo 110 arlif!:o
anterior, o Prt•sidt•nf,· Jii'OCt~dt•r;'t 11os lt·rmo.s do art. Úi,
~ 'L" da Lei n." · 033 de ::!O de Sdt•rll bro de 1871, c i mpod nnilt;~, JF! fôrma do :1rl. 7:; d11 H"'!lliamf'nlo n." 4H'2'~
dn 22 t!n Novembro dt• 1871, ao Ctrureiro. ll•lt'lllnr,
J•\f'r'Í\';io on OITieial de Jus tira fJUt' tlt• qualqur!r modo emliarar:ar, dr•morar on dillir'nll:tr :1 t'\[Wdi,·:lo Ptt 1'\t~r·ur~c
rl:~ ordr•m dt• hrt!Jcaç-COI"JIWi.
,\rt. :~(1. J\co, ordcn.; Ht't~I'S:':ll·i:L' p:~r:lt"<I'ilprlnwnto do
di.;poslo nos arts. :l'tfl, :);;o t' :J:il diJ C<Jdi"'l do Pr·oct·ssn
l:rinti!l:ll scr;1ocxpedidas 1'111 tlillll•' r' co;'J :1 :Jo,·;i•!Wtli•t·:·
SI'

do

~~,.:)<i'I!'Illt'

Tr::~~Jn;J:
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n.'.
ial'!~ q;;. 1\ fJilr;\;l Oi! <!~·-~"i~ri:: p:·;; ··., :. · (',11:1. :d~1
0~1 d<• t't'Sllfll)~:_l]li!id:!d!'. ('Uin t'l'i!~--"~'i'l1 1 '!~fo c;;;:'~'PI it· ;l
,·.1.,.:, "IJII'•'Si'''l"ti·t
~·,, l't·t•c;i• 1·•n:t• IJ.'I' .. ·,.:.-('·1·J'lt•J·.,.:;.,
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l>nir:t. ~;c t•slivt·r JIIIS lt'l"I:J'lS d·•"· :JJI·;. 'i!l 1· ;.:~ th Codi~:o do l'rocn·;so Crimin:il . t>!l !>::Jnd:;r,'r, 1rrr ,.,,, t 1 t'SI':lril,J, prr•cncill'l--os Jil'l:t Jrar·lt~
p:·h (.;.o,;;~lor' da
.luslir::1, sr• a rlt•nnnci;~ ftlr ofli:·ia~.
· 1\rt. !ll. O Tl:•scmh:lr.!~·;ulor, a qn"m r~·,r distrilwid:'
uma IJI!t'i\:1 011 dt~illlllria, lll,"Jiltl:tr·;", por st:ll ""'!""~ilo
autual-:t pr~lo rn,pt•clilo E-:t"l iv:lo.t'I'\!H'tiir r>r.\r•m para
qnt• o qtwrr•ll:ttlo ou dt'lllltll"i:Jdn. no prazn i1nprnrn·::n!'i
di' Ui di:~S, n•spo11da por r•srriplo 'llhrr n c:·itll•' dp qn ·
f(, r accusado.
Art. flz. A ordPm p~ra atldit•JJt'ia do qnnrll:1rlo ou
flt'lllllll'iatln s:'I'Ú npl'lliti:J soh a assignalnra do IJ;•sr·ml•argador .lrii7. do feito,(' diri!.!·ida ao dt•nuiH'iatlo ou qucrcllado. ou a fJUalrpiPr autoridade local, com" cópia d~t
qul'ixa ou denuncia, ilncnmcnlos qnc a instruirem, c der.larar:lo elo nome do acrusa(lor c das lt•slemunh·ls.
ArÍ. !l:J. N:lo St' expt•tlir;"t oniPm para awlit'JH'ia,
'illandfl ,,, 'l'l'ifi,·:ll· :tlc·nn-: dn' ra'n' pr·,,,,i,ln< nn :trf. fli(l

o!t

:i I ~i
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do Codi.!!"O do Proresso Crimin~l, ou já I iH!' sido OU\ ido
o qllerl'!L1do nu denunciado 11:1 ronfoJ·mid:ttk do art. l!i'l
da Constituirão.
Art. !J'L l•;indo o prazo de que trata o art. Hl, o .Juiz
do fei lo oniP!lará o prot'!'S30, Ílli{Uirir~, ou l!lalldará inquirir pelos Juizes territoriaes as lestcinunltas ollerecidas, sn fôr c:~so d1• tal iiii{lliri1;ão, e pror:eÜI'IIIIo ;'ts mais
dili:..:enci;ls !Icncssarias }Iara a a\'CI'Igu;t~;ão •Jo crime,
aprc,;enlará o processo em mesa I'Olll o seu rclalorio
verbal;
Art. 9:>. Apres!'ntatlo o fnito, serão sorteados tlous
Juius, os qua,•s depois de insfi·uidos t!o IJi'IJl'I'Sso, passarão com o Hel;1lor, ,. em acto surce.,sivo, a jlllg;Jr solJm
a forlll;ll;.ão da culpa, vencendo-se a deci:;;}u por Jous
'• Idos conforines.
Art. ~W. Se o denundado ou qu,•rl'll;1ilo n;lo ,•stir,·r
pn~so, (' r. nime f(lr iualia!ll;;l\'!'1, o julgalllclllo ;ü·erea
da pronuncia t!~r~ lugar l'lll SI'S.<:'io secreta, ua pr,·senr;a
dos llll'rniJ!'IIS do Tri!,un;tl !'do Escriv:io.
Arl. !)7. E,;r;riplo pelo lkl;llor. ea<si,··JJ;Jdo fi'''"'; ll'i!:-'
.Juizes do fcilo o dcsp;1d10 dn pronttnci:t, s:•rú o n··o IIIICilirndu par:1 defendl'r-,;1' na HcLtr;:1o nu !'razo ljlli' ll1e f,lr
d,•.<i,~·n:II!O

[Wlo Presidt!llll', t'\(l!'dindo-sc ao nu·.';lllil lt'ii!po
pris;1o, !':\t'i'ptose o réo l'sliHr ;IILJH,·;IIi",
oa o <'l'ill11' ft!r .l:l(jU!'Ile:~ t'lll que ~e [.IÚril' lil'r:ll' ::o! lo.
!1rl. ~)~i. Comp:tl't'l't~:tr!o 11 ri·o ['rtso, :t!i::n:·;J:!u !lll soi lo,
o B1!i.; l1:r dad v is!a d11 prore.'-'siJ :1o l'i'l,lllU!u:· d:1 .lu.-:' ;,::1
1"11' lr·,•s dia.<, p::r·:: que ;:presl'll(l' o !i!ll'!lo :H ,·u··:,lorio.
E' ;~o!nli~;si\l'l o cun;p:ll't'Cilllcnto r~l) :·~·'(l !Lti' ~·1··· ·ur;H!r;t·
'! r•:: r::::o.·:, l'iil llllt' ('i !1· !:c p,·,tlt: Ii\ r:1 :· !:ul ,·,'.
,\rt. \J:J. sc'i;pun·r parle ;J('!'ti:I;IIÍOI';:, ::•·:·:, ;:: 1 1_'·,,; I
'' d,•clarar cu ;Hidir o lih .. !lo 1:u li'l'J!JI; <!e':('. l:·11· ,,, .
A1 i. )(!!l. ()J'f,~n·cido o !il!t:llu, co111 111~ ::l'lll :1·ldi .'.,,,: ,. ,
~':11'l1~ :li't:w;;,drJr:l, d:1r-se-lt:1 vi;;ta do:; :tllllls :111 r< u "
:::tl'f(Jrio, l';na ,Jednr.ir a ~lia dl'fe:;a lltlll'rmo 1!1• "''''''i:t:'.
qtw pod1'1'it ;;er !IIoro:cado :o J•i'tdl'llle ;t:l:ilri" :
ruiz lkl;1tor.
,\rt. IPI. ~;a primeira se:;~:io do Trihun:t! "''IHJÍS J,,
!indo o l<·rmo, pn·se11lcs o Promotor 1L1 .lllsli,:a, ;1 parl1•
:li·cu;;ador;l, o réot! 'eu:;; Arl\•og:1dos oul'n,cttr:ldOrl'.;;,d,~
\nr:'t 11 Juiz Hd:Jtor:
~ L" Mandar ler pelo Secretario a queixa ou denuncia.,~.,-~-~
.1 resposta do réo_, o lilll'llo, a coHlr:1ricdade· i: o~ -r:To ... •~l\n,~
\
a lll'iklll d1·

cumcntos oJlcrccHlos.
/
\_, ,.
~ 2. o Proct'tli'r ;'t inquirirão das tr,temnnl~i!S -w~ sr
!JouVel'Clll de prot!Uzir, podendo t:lla:> l:tlll?Je li .sf.r prr~llnlad:t' pr•lo Prolllolor d.t .lu<IÍI':l r Jll''l'ls <~x:!:~"·
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Arf. 10.2. Finda~ :1~ inqnirir,iin.; ~~ pt~nnwta', o Jui;:
Htdator, na scsRãn segnintP, apt"t~:-;enl:lr:·r por ~~.scripto um
tT!aforio circum,tanriado <li; tmlo o prnrcsso, depois de
ruja Jcitur:t podPrá sPr ver!Jalnwnt<~ rPclilk:ulo pelo.~
Dest•mbwg-adorcs prt>sento-:, pelo Promotor da Jn,.tiç:1 e
pL'las partrs, se contiver algu~na i;~e\:lrli1L1o (1\J l":tlta di'
clareza.
Art.. 11n. Em St'::!UÍIIa s:·. discntir:·t a m.11eria, 110 fim
elo rruc, Llerl:trando ;1s IJesL'll!har~:ador··s qu:• sn :u:h~m em
estado de Ylltar, rclirar-sc-hiío ih ~ala o :lct·n,;:Hiot·,o rt\n,
Advo.~ados, Procnradores P c<pi'.t"l.ldon•s, e o l'ri·,:i•lt•nle
rccnlh;T:'t os V<>ln~ dt: lodos t:.:; IIL)SI'll1h·lr!:;:ldoros prest>ntes, CXC!'plnado \lllÍC:I!llCllll' ll i't'OIIlll[IJI' dI Jus! i1;:1, 1(111)
11:10 (C~Ill \OIO.

Art lO'L So r-:1:~() d1~ t·::l, .. i!:•. lf'li.T ::nbrt~ a rondr:nnação: íf\li\1' SIJIJI'C O UT:'t:J .J:t' [Wit:l. ''I',QiJÍI'-:~1'-Ii:t :1 p:tl'!•'
111ai~ f'avora\ 1'1 ao r!·o.
Art. IO:J. A st•ltlt'nl::l '''r:·t laJli:a.Lt n"'' aul11s p<:l
act·n·dão, as~ignado por todo.-; o-; lil''!t!lJI'O~ dn TribunaL í'
poder:i SI'!' urna só Yez; cmh:trg·,I!Lt.
Art. 10!3. Em qnalqncr I:'JIIjlrl l!<l prc,·;:c:so att"· ao di:l
da scso;iio em qtw se lizcr a lcitur:1 '~" rel:ttnri<~, lllas al\tt•:;
da discns,iio dr ifllt' ll':tl:t o ar!. IO:~,podl'r:'t n n··ll l't'i'tl.~ar
um Jniz, e a pari.•~ :11·eus:t lot·.t Oltlrll, .'>'lll tll'llir:lrem a
recusa.
Art. 107. Havendo ilons on ma i~ r(·os. concord:trão
t:ntrc si no qnn dcYer;'t 1'\t'I'I'Ct' o direito de I'Pt'!io:t, n d<~
mn'>mo modo prtwl'd:•rão 11< ~C~ll<tdorl'S, oi' !'nn·m dou'
ou

m~i,;.

Art. lOS. Qnalillo o,, rt":o' on ac'Cthadorn não r·oncordarcm na fr"•rma indic:11la 1111 :1rtir~·o anlccedenli', n
honvl'r rrquisir::1o dt: qualrptnr tk!lt•s, proredt·l'-!'r-ha ao
sm·tr•io tlo tpte h,1 d:• t•xerc·.::r o direito dn rci'usa.
Art. 100. (Ju:11l'!o. r'll t'tlll'PifllUncia ths rrcusa~ií~·~,
não lwnvcr !Wlo ll'Pl!ns ll't'' lksl'mbargadot·Ps dc:simpi'didos, I' Hão reensatlos, oc;·;\o pr·! o l'rcsidtm I e convoca dos
para o julgamento 110 Trilmnal os Juizes de Jlir·eitn ne·
ces;;:1rios Jl:lt'a rompll'lar ~''·'fl Hlllllct·o, 1Ar!, í. ")
srn:.\11 111

Dos

1'11Citr80.~

r

rtp]Jrl!a('iit'.~

rriminars.

Art. UO. Logo que se :1prt>scntar na Relação, interposto
o processado nos tPrmns dos arts. na 77 ria Lei
0

l\.

2f)l riP :: r]P llP7.1'1llhrn d1) lWd c :1rt. 17, ~ 1." 1!:1 Lei

EXF:Ct:'l 1\11.

n.o <í!O:l1 de 20 tlc Setembro 1le l8il, o rerur.:;o das Sl'lltenças de pronuncia ou não pronuncia, proferidas pelo,;
Juizes de Direito, o Secretario escrr~n·rit no~ autos soh
sn;J ruhrica a data do recebimento, c os fará rondusos
ao Presidente do Trihunal, f(IIC os distribuir;í ao Drscmhargailnr a quem locar.
Art. lll. Examinado~ os autos, o Hclatnr o~ apl·esl~ll
tar;i em mesa na primeira scs ..;ão, c proeetkr-st'-ha all
sorteio de don~ Juizt's adjuntos.
Art. 112. Feitu o relatorio, c di~cu!itla a ma teria,
será proferiria a decisão, f(lle se tom~ r;·, por ar.úrdão C'nipto pelo Relator c assig-natlo pelos tres julgadores.
Art. 113. o~ recursos das sentPnt:as dt) pronuncia,
proferidas pelos Cilefes de Policia, serão drcitlidos, w1s
termos do parag-raplw unicodo art. !J."tla Lei n." 21n:;
de 20 tle Setembro de Hlil, pelo Presidente tia Helação,
sem intervenção tlc adjuntos, no pram tlc cinco dias,
cont:ulos da data da apresen!ar:Jo tios autos no TriIJU na I .
Art. lll. Ainda f(Ue expedidos c :~prrscnl.atlos fúra
dos prazos Jcgacs os recursos interpostos pelo .l!liz r:c
o!Jicio, o Tribunal tomará conhecimento delles, decretando, se honn~r wlpa, a rcsponsahilüladc tio frJHccionario f(Ur li rer· d!ltlo causa á demora.
Art. ll:J. Não ficam lambem prejudicados os recursos
interpostos pelas partes, f(nan.lo por f;dta, erro ou
omissão dos emprc~arJos d0 Juizo, ou de outrem, não
tiverem seguimcmo e aprescnl:.u;ão no Tribunal dentro
do prazo legal.
Art. H6. O Escrivão, a f(IIClll forem dislribuidos :ll!loc;
de appellação criminal, os fará immediatamente conclusos ao Juiz llelator, f(UC examinará ~c o feito f'Slú no
caso de ser proposto, c ordenará por despacho o pa~a
mento dos direitos c as diligencias neccssarias.
Art. H i. Se as partes não tiverem arrazoado na primeira instancia, o Juiz Relator lhes manrlnrá dar vista,
por dez dias i m prorogavcis a cada um:~, ou seja ~i ngular ou collccliva.
Art. H8. Findos os termos, serão os autos cobrados
pelo Escrivão com raz<JI's ou sem ellas, e subirão de novo
ao Juiz Relator para apresentai-os em conferencia com
o seu rclatorio eseripto, e passai-os ao Desembargador
que se lhe seguir na ordem da precedencia, c este ao
seguinte.
Art. H9. Os Dcscmlnrgadorcsf(ue depois do Relator
examinarem os autos lançarão nestes a nota de visto, c;,
drclaração de terem ou não achado ron formr o rri:J to r io"
PA HTE 11.
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ao qual farão, neste ultimo caso, ;~s rectificar;ucs quo
t~utcndercm nr•cc~sa rias.
Art. 120. O terceiro Juiz, que tiver visto o procrs.;o1
o aprcscn tarú em mesa, pcdinrlo ao Presit.len te a desig~
nação de dia para o julgamento.
Art. 121. Discutida a matcria por todos os Descm~
harg-adorcs presentes 110 dia aprazado para o julgamento,
decidir-se-lia por maioria rle votos.
Arl.122. Couformc o vencir.lo, se lanr.:arú nos autos,
por aeónlão, ;~sentença rio Tribunal, cscripta pelo Hela to r, c assignarla por todos o.s Juizes.
Art. 123. lbvendo emp1te na votação, prevalecerá
a decisão mais favoravel ao réo.
Art. 124. A materia rios ag-gravos no auto do processo, interpostos nos termos r.lo art. 17 Lia Lei n."203.l
de 20 de Setembro de 1871, constituii'Ú tpwstão preli·
minar· para ser rliscutitla c r.l!'citlida antes tle sr• ellll'al
na materi:t tia appl'llar::io.

Art. :1.2ü. Os aggravos de petit;ão c de instrumento c
cartas testcmunhaveis serão processados da ma11l'ira
iudi::atla nos arts. UOa 112 para os rer:ursos criminaes,
com a ditrerença de ser dclles sempre Helator o Presidente Lia Helação.
Art. f2(i. Sortcatlos os rlous atljuntos que com o
Pre~irlentc tiverem rlc conhecer tio aggravo, 011 tia
car·ta testemunhavcl, reunir-se-hão no dia immedi~to
na sala das confereucias, e ahi, feito o relatorio pelo
Prcsiden te, será pr.los tres Juizes profcritla a decisão.
Art. 127. Os despacho;; de aggra vos ua Hdação n:io
podem ser embargados, nem sujeito> a qualquer outro
recurso.
~ Art. 128. O processo das appellações cíveis nas Relações será o estahelecir.lo para as appellações criminaes,
com as seguintes diiTerenças:
§ :1.." Os autos não serão sujeitos á distribuição senão
depois de pago o respectiYo preparo.
§ 2. 0 Só terão voto no julgamento o Juiz Relator
e os rlous Juizes Revisores, podendo porém todos os
membros tio Tribunal diocutir t•elucitlar a materia
:~s

EXECUTIVO,

Art. 12!>. Se noJ auto> de appellaçio houver ac:-gravos
no a11lo 1lo jli'Ot:es-;o, ;;er:io ''stcs deciJidos pdo.~ mesmos
Juizes da appell:tção, constiluiwlo a unlcria dos aggravos l{Ucslão prelimiHJ r.

Art. 130. A-:. J'tH"i->t:Js contimwr.To a ser proeessatlas
na t~onfurmitlade da Lei de lR de SetemiJJ'O 1le 1828 e
dos n.~neto' de !l de Novnmhro de ~triO, c 17 de fntlc IR:m.
1\inda quando :1 Helação !"t!Vi,ora lt•IJII:t menor 1111IIWro de .ltlize.q 'I'W aqui'! la, dt~ ~~uja senlcru:a st~ rnueedcu
1'1'\'Ís!a, potlnr:"1 rercr o j'll.~ar o feiln CI"Íillf!, t'OIH o
JllltlJrrn de J11il.t!" HeccssJrit~s ntn t:oJ!qliluir o Tri·
IJUII:J!.
'
Vt~reiro

Arl. t:H. 0.-; t.:onllirl.osd'~ juris•lir1;.io ou th~ mrupe~
eutre attloriti:Jdes .ittrlieiaria>, scrju levados :'ts
Hela(Üil' n~sjwcli r as :
1." Pdo l:orerno l111pcri:il:
2." !'elo.-; l'rl'sidi'Hlc~dl' l'rolinr·i;,
;1,·• l'd:1s C.IIILIJ':.Is ,)lnnirip:it'S;
L'' l':>la-; autorid:lllc:; t!lllf'l~a.-; l{lLtcs se lluuver leranLido o l'nnllicto;
ri. o Por qtwltp!Ct' parli! Ífii!'J'('S,at!a.
Art. 132. A;; nulorid:tdes, ;I II'W sn refere o n. o -i do
nrligo antl·ccdenle, deverão dar parte e'cripta ~ rircu mslandada do conlliclo, a IJlla I será a com pan haJa
t.lo.~ neccs~arios documen Los.
Art. 13:~. Ouvido o Proeur:11lor da f:orúa, S::Jhcl'ani;~
c F:rzentla Nacional, srr:To proecssados ejul."ados os collllicto., pela fúrma cstalwleeida [Ltra n prore~<o e julgalllt!JJio da-; :q,pell:lf;t!es dni~.
Lt~ll!'.ia

!k!'t

AC:T o~ (lO 1'0 llH\

:-Et:t.:Au \11.

Da proroyuçiio do

lt>III[JU

de inrentario.

Art. 13(1,. A petição p:~ra prorog:1ção do ll'mpo em
que deveria fazer-~e o iuventario, terá na Hela~ã~ o
mesmo processo~~ jnl)!amento dos aggra,·os tle pelrçao c
de instrumento (art. l.~:l). Se a proro.trac;ão l'ôr conceuida. f) SPrrctario passará provisão, IJUl~ será assignada
pelo Pn•,;j,(eutc.
:-;u:t,:.\11 VIII.

Art. t:l:i. Os Dt•st•mlnrgaunrcs podc·rão st~r recusados:
~ I." Se !'orem inirui.!,;OS rapitaes ou :lllligos iutimos
das partes.
~ 'Z." Se com Pila~ tiverem pan·nli'~eoderonsangui
nitbU.e ou allinidadc até o::?." gr:·w t:uut:Jdo segundo
o Jireilo canouico.
~ :1." Se litigarem r.om alg-uma tias partes.
~ !L" Se por ttualqncr modo fon·m parlicularmento
inten•ssauos na dt•eisão da e:lllsa.
Art. t:.m. Os rnotivo.q prnistosno~2. doartigo anterl'dcute o!Jrigam á ~ll"l~~'ic;ãu, ainda IJUI~ uniral1\l'llte
se 'critiquem em rel:11;:1u aos amos, st•uhores, tutores
ou cur:.l!lores da,.; partes.
Art. I:l7. o~ Lh',.;L'Illlt:ll·gatlon·s, nos caso,; rios a ri igos
precedentes, devcr;1o d:~r-,.;,• de suspt•ilos, ainda quando
não ~cjam n~cnsaJ.os.
Art. 1:18. O Dcsemltargador fJUO se julgar suspeito
deverá ueclara[-0 so() jul'alllt'lllO:
~ i." Por despacho nos a utus, se fôr Hela tor ou Hev isor
uo feito, a lim de que cstf' passe a quem compelir.
~ ~." Verbalmente, em sess;lo, st• l'ôr sorteado, a lirn
de ~c proceder ao sortr•io de outro Juiz.
At·t. 139. Os Oescmbargatlurcs qu~>, sendo recusa,los
)1Clas partes, não sn r••conl~t•cerem ~uspeitos, continuarão a ollit'Ltr llOJ'l'U'.'L'"~t•, comu se não Utcs fóra posta
a >tt,;pcit;:iu,
0

E\ECU'J'J\'(1,

Art. I í(.). Vnilil:ado, por(•.m, o c:~so do artigo anlecedt·nte, o E~cr'ivão não continuará a escrever no processo
M'lll prinwiro declarar por termo nos autos o requerimento verbal, ou juntar o esr:riplo sobre a snspeil;ão, e
a resolur;ão Jinal do DescmbargaJor, devendo para isso
cohrar o~ autos quando os não teulia em seu poder.
Art. 141. Poderá a parte rrcusante, no caso a que se
refere o art. !3!), a pn•senla r ao I' resitl ente do Tribunal,
por es~ripto, os motivos por IJUe pôz a suspeição, e
rxhibir :~o me!:mo tf'tllJlO os doeu1Heutos comprobatorios
della c a cerl idão do tenno nwncionado no art. 140.
Art. 112. O Presidente mand.tr;·, pelo E•wrivão autuar
a reprrseutaçãoda parlt~,e ouvir o Desembarg·ador recusado, IJlle responderá no prazo improrogavel Je ln~s dias.
Art. a::. Com a resposta do n,'sernlnrgador recuS:tdo, on st·m ella, qnando não f•jr dada no prazo legal, o
1'r1~sidente onlenar:i o procc~so, faundo autuar pelo
Esniv:in as pt'l;as inslrncliva~, e inquirindo as testclll tiiiii<IS a prescntadas pelo recusa UI I'.
Art. :IH. l'rccnclddas estas formalitbdes, o Jlresisidenle lev:tril n prnce ..;sn ú mesa na primeira sessão, e
:t!Ii est'OIIlcr:'t á sorte c publiramt·ntc uous :;djnntos para
rorn ellt~ decidirem <>e procede ou não :1 sm;peição.
Art. n:;, Ernquanto se tratar do processo da SIISpeit;;io, o Juiz recusado uão estarú presente á sessão do
Trilmrwl.
Art. HG. NJ sentença qnc rrronhc~er a proce1lt~ncia
tla suspeiç;io, se drclarad :1 uullidade de todo o processado pt~ranlt• o Desembargador suspt~i lo, e a condemnação
d1•ste ao pagamento d:1s cu~t1s do processo :1 parte recu~<lnlc.

Al'l. H'Y. Srrú reformado o processo qne conlil'l'l' a
rtnllidatle H!enciottada no arti~o anlecedcnte, li1:ando
s:d1o ú parte o direito de requt~lt'l', p1~ranle o Trihun;d
t:ornpetenlt•, a imposiç<io das penas do art. J(j:J do Codigo Criminal.
Art. H8. Quando a partt• cnntrat·ia n•conltrcer a j11sti1:a da su~pcição, poder-se-ha, a l'I'IJIIerimP!IIO 'l~ll !anç:tdo nos au los, suspt•ndt~r a ron tiuuaç<io do processo
alt'~ tfUC se julgue a sw;peição
Art. H!.l. As SliSJll'it:tJcs pnslas aos Juiz1's de Direito
das comarcas, de que trata o art. 1." da Ll'i tl. 20:1:1 de
20 de Setc1ubro de 1871, scr:lo jul~atlas pelos l'residPntes das Hdaçõe~, sem intervcut;ão úc adjunto~ (art.
1 i da lei citada); ohscrvandn-'e o processo cslahelreido
nos arts.~~ a !ll r U1 du llcgulameuto 11. 7:37 de 20 de
;-.;'JHIIJ!Ir" de ttriu.
0

0
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SI·:Cç,\o IX.

Das habilitações incidmtt•s.
Art. HiO. Proceder-se-ha á habilitação perante a nelação, quando fallecer· uma lias partes, ou por qualqner
motivo fôr necessaria a hauililação de alguma dellas
em processos civeis pendentes de decisão do Triuunal,
em gráo de appellação ou revista.
Art. H.H. A parte intcrrssada fará petição ao Juiz fielator do feito, drclaraudoo mntivo da ha!Jilitação, e requcrenrlo a citação de quem fôr compdcnte em direito
para ver olfereccr os artigos de hauilitação, confessai-os ou contestai-os, c proseguir-sc 110s mais lermos
do inciJente.
Art. 152. O Escriv:lo do feito, rcct>hentlo a petição
para cumprir o despacho do Juiz Hclator, wurará os
autos do Dcsr·mhargatlor que os tiver.
Art. t~:J. Ell"cctuada a citarão e accnsarh, serão offerecidos na primeira audicnda do Tribunal os artigos
de hahi I i tação, cujo processo COITr•rá seus termos perante os JuizPs semanario~. até ao ponto de serem os
autos preparados para o julg:JIIlr•nlo, ~pguintlo-se em
tudo o qne se pralira na primeira inst·weia.
Art. Hi'L Prep:trados os autos, o E~erivão os fará
conclusos ao Juiz Relator, o rJUal, apresentando-os em
me'a eom o relatorio do ineidente, julgará a hahilitar:ão com os mais Juizes certo~ da causa, depois tlc dhcul itla a ma teria.
Art. Hm. Nos processos rriminars, fallccr•ndo a parle
aceusarlora, eorrcr:í a causa súllll'lllt~ com o Promotor rb
Justiça, se o crime fôr de ar1;iio ollir:ial; aliásjulgar-se-ha
perempta a an;ão.

D7S ClltÚ!li'JO'.

Art. WG. S1) se ad!llittr•m Ci!lliar.:.;o:; 10s :JCIÍI'IIâo~
da Bel:~ção proreridos r·rn c.1us:JS ri v1·is, em gráo de appellaç;Io ou d·~ ext'etit::1o, ~~ Hu.·; processos crimes a que
se referem os arls. !JO a to:;.
Art. 157. Não são adrnitlidossPg-undos embargos, salvos os de declaração e de rcstituir.·ãu in integrwn.
Art. H58. A sentença pt'lde ser embargada pela parto
no termo de cinco dias con lados d] data da iutimação.

EXECUTIVO.

Art. 159. O Juiz Hclator ma11dar:i dar vista ás partes,
po1· tO dias a cada uma, quer singular, quér collectiva,
para impugnar.esustentar os cmbarg:os.
Art. !60. Nas causas civeis os embargos serão julgados pelos mesmos Juizes que proferiram o acórdão em]JaJ·gado.
Art. 161. Nos processos crimes (arts. 90 a 105) os
embargos serão julgados por todos os Desembargadores
presentes, embora em numero inferior, ou diversos tios
que proferiram o acórdão embarg-ado.
Art. !62. Quanto aos demais termos do processo
tlos embargos seguir-se-ha o que fór applicavcl e se
di;,põc no art. i 28 á cerca das appellações, c nos
arts. 661, G63 e 664: do Decreto n.o 737 de 2:J ue NovemJn·o de 18ti0.

TITULO I\'.
CAPlTt 1LO l'NICO.
DISJ•ü!'l(iiJ:S lll ITfi~.\~.

Art. 163. Os Juizes de Direito uomeallos Desembargadores vcnvcrão o ordenado dos lug:~res que deixar·em,
até a pos~e do novo cargo, se a tomarem no prazo marcado pelo Governo.
Art. :16L O Govemo marcará, segundo as distancias,
o prazo de um a seis mezes, contado da noticia olllcial
da nomeação, para que os magistrados nomeados Desembargadores entrem no exercício de seus cargos.
Art. 1.65. Só por impossibilidade p1·ov:Hla perante o Governo antes de findo o prazo, poderá este ser prorogado
até por mais metade do tempo, sem vencimento algum.
Art. Hiü. Se no prazo marcado os JuizBs de Direito
não tomarem posse dos lugares para que tiverem accesso,
restituirão as quantias recebidas na fórma do art. :Hi3,
e serão wnsiderados avulsos na categori:J (jUC tinham
antes da ultima nomeação, sem vencer ordenado, nem
contar antiguidade até que obtenham novo emprego.
Art. !67. Aos Desemba rgadorcs que forem nomeados
!linistros do Supremo Tribunal de Justiça são applicaveis as disposições dos quatro artigos precedentes.
Art. :1.68. Os Uesembargadores usarão de beca na
Relaçã6l, e poderão usar tamhem de capa os que ti verem
.o titulo do Conselho de Su:1 Magcstat.lc o llll)l('rallor.
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Art. !69. Por occasião da aposcntatloria dos Juizes
de Direito e Desembargadores, poJerá o Governo conferir aos primeiros as honras de Desembargador, e at1S
segundos as de l\linistro do Supremo Tribunal de Jus·
tiça, se tiverem W annos de bons ~;crviços no cargo de
magistratura em que forem aposentados.
Art. 170. Ficam revogadas :~s disposições em con~
trario.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevctlo, do l\lcu
Conselho, l\linístro e Srcrrtario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido c fa~a executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dous de l\laio de mil oitocentos setenta e quatt·o, quinquagesimo terceiro da lndepcndencia e do lmpcrio.
Com a rubrica tle Sua l\lagcstatlc o Imperador •

.Ma11oel Antonio Dnarte de 1izeredo.

DECRETO N. ;JQJ9-

DE

2

DE MAIO DE

18iL

Determina que os .Juizes substitutos sirvam nos Conselhos de
Revista ria Guarda Naciomll.

Hei por bem Decretar o St~guinte:
Art. L o Os Juizes substitutos servirão no~ Consnlhos de Revista da Guarda N~don:ll, tle que trata o
art. r~a do Decreto n. 722 de 2:j deOutu{)ro de 18:)0.
Na C<irtc e em outros lugares onde houver mais de
um Juiz substituto, será designado pelo Governo ou
pelo Presidente da Provinda o que deva servir.
Art. 2. o Fica dcrogadoo art. 76 do Det:reto n.o 482'1,
de 22 de Novembro de 1871.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu
Conselho, Ministro e Ser,retario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido c faça exrcutar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de l\laio de
mil oitocentos setenta e quatrn, quinquagcsimo terceiro da Independcncia e do ltnper·io.
0

Com a rubrica de Sua l\lagcslatlc o Imperador.

lJianoel Antonio Duarte de Azn,edo.

DECtlSTO
Cr0:t"

~.

lu~:ar dt~ Jtli~

tiC20Muuirip:tl

DE

2

DE ~uw

t'. .J,~tlrpliJos 111> f,•l'flll>

.Al'-.0, ü~t :)~u\·iat·i.L d..t

Hei por IJl'm ]),;cret:1:·

nr: 187'L
•k .\luJt!•!

fbhLt.

<J .-;t•;.tuirl~e :

<!t' Jrt:z j!uniriu:d ~~ d,• thl'~!:tt:~ !lO l<'l'Jllllt!t: .'.!.a:,~.\!,.,, r:·t l'rori:1<:ia da B:t!1i~1.
.\!'t. ::."Fira !'·",Pél:i·L !) ;,;·[. :..:.vdo! llCl'('!Ll u." ].:1

Art. 1." E'

tT':ld 1

o l~:·::1r

d,, Fi du jlaio de ::.;·.::!.
O Dr. ~blJL11~1 .\n:•1r1;u ll<U!'It! dt· A:~,··. I:!!;~. do ll!r·u
CJIL't'!lw, ~Irui~t:·u ,, ~ict·re~ariu t],• E-; lado dus Ne~oeios
t/:1

.JUS[Ír,a

;1.-;Silll U t:•!Jli:l ClllCil,fitlu 1'. f':!Ç:I

t)\l!t:Utar.

I':tlac i o do hi o d 0 .Lt!lei r o t'rlt tlu11:; dt• ~l:t i o d.' rn i l oi tocentos ~dcnta ,, <Jllil:<J. q;rÍ!Iifil:t•_•,;:; JJ•J t.·r:·,:íro tLt
IndelJéiHlew:ja e du lwp ·rio.

Com a ru!JricJ de Su:1 :.L!::;e;;Ltde u !mperat!ur.

Jlruwcl

Jutu;ÚO

];,·uu·t,· d:· .Lr·redo.

Hcuuc ao termo de C:lri.J!J:m:n u do :\iu ú:h
\'i:~t:1a

!:~·.:a.,,

!la l'Ju-

d.t ];::::'.:.

Hei por lwm D::rrd::r u >c::it!nt.c:
Art. 1." E' n~uniclo :to Lernw de Cctrin!J.ll!!:a o do
Rio das Ep;nas, ua llrorinri:~ ti:. lbltia.
Art. ~-" Fica re\'o~·adu u IJL·erdo u." ~''.11: <k !0 dt)
Dezembro de 1~)7 1.
O Dr. l\Ianod Antonio Du.1r!t\ 1k A:.:ercJo, do .1\Ieu
Conselho, l\liuis tro e Senl'lar i o dt\ Estado do;; 1\' egocios
da Justiça, assim o lenlw clltcuuido n fJr;a exr·t:ntar.
IJaiacio do Hio de Janeiro em dous de ~Iaio dt\ miluituceutos sclnuta n IJUatro, quiwjuagc.,imu terceiro da ludc!JCndcucia c do l:upcrio.
Com a ruhril':l de Saa

~b::;csl;(tk

o Imv·radur.

Alauod .1utunia Ihwr! .. de .Lt·rl'do.
1· \1;'1 L li

l_j-;'

DECB.ETO N. iili:n-

111~

~

n~: MAto

DE t87L

';.. •
Hc!'"Ulamento dos Arscnaes de nl.trinila n." ~58:3, de 30 de
Abril de 18ti0, r.Imtlando que se execute o que com este
baixJ, assip:n:Hlo pur Juaqnii!tllelfino H.i!H•iro da Lnz, 1lu
Meu Con~t:lho, Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos 1\q::ocios da Marinha, que assim o
te:1ha entendido e faça executar.
Palacio do H.io Lle hneiro em Llous 1le !\!aio de mil oitocentos setenta e quatro. quinquagesimo terceiro da
lntlependcncia c tlo lmperio.
da

lL~i por b·~m, Li.e confor;:~itl:!:~n r·on o ~i i .0 rlo art.
Lr~i n." :..::::Ji), dl~ S~(j dt) Abril t!o HlJ3, P.eform:Jr o

Com a rubrica de Sua Magcstaue o lmpcrauor.

Joaquim Dc1fino Ribeiro da Ln::.

ftegulamento a ![UC

SC I'Cfere O i)ecreto

n," ~622

1ksllt data.
'lTICLO f.

CAPI1TLO

U~aCO.

Art. L" A administração uc carla um rlo~ Arsenaes rle
.Marinha do lmpcrio será ronflada a um01Iicial Ja Armada, com o titulo de lnspector.
(),; lnspec torcs dos Arscnaes Jas Províncias accumularão as fnncçües de Intentlente.
Art. 2." O Arstnal da Curte terá os empregados seguintes:
Um Inspcr-tor, OlTi.ci~ 1 Gene r~ l rla Arm:-ttla.
Um Yire-Inspector, Capitão rle Mar e Guerra.
'!'rP< Aint1:1nt<''i 0'1it·i:II'S ··n:l('rit~!·t·~ t!:\ :\nn:-~da

t:H:f.!J'IFO.

Um Secretario, Ire;; OITiriar:;,!]n~lro(P"ra a SPr.rrl.aArn:ll_lllensts, um I'orteiro e dous ( r!a da lnspecc,Jnltnnos .........•..........•.... l çao.
Um Dircclor das construcções nanes c um Ajudante.
Um Directordas otlirinas de machina:> e um Ajudante.
Um Direclor d.1s obras civis e militares l' um Ajudante.
Um IYrcclor da artilharia e um Ajwl:intc.
Um Director das ollicinas rle conloaria, :1pparelho.
Yl'iamc, blntlrirPiro~, cotTt•eiros, tanoeiros c pintores.
Um Patrão-m1ír I' 11111 Ajllfl:inle.
Um Cirurgião do Corpo de Saudc lb Armada. •
Um C·1pellio.
Um Lt>nte de geometria appliratla :\s :Jrtcs.
Um Prof,•ssor de primeiras ll'lra~ c um AjlHI:lntc.
Quatro Dcwnltadori'S.
0> E>cre,·cnles das Dircctorias, do Palrão-múr c d:Js
oliieinas.
Seis Apon Iadores.
Os Enràrrrgados dos Dcpositos (Ofliciaes de Fazenda),
c os l'f'.Sili'ClÍYO~ FiPb.
o co'mmandante e empregados da comp~mhia de
Aprrndizes Artillces.
Um I' a Irão das ga leotas.
Um Porteiro doArscnal c um Ajudante.
Art. :v O Ar:~l'nal d:1 Bahia teri1:
Um Inspec.lor, Official da Armada Je patente não inferi o r ú <1 e Ca pilão de F r a;:; a ta.
DtJUS Ajudantes, sendo um OlTicial snperior da Armada.
Um Secretario, dons OITici:1e' , } I'· a s
·
Jous Amanuensrs um Porteiro~ .Ir a Lecr~tarta
. c ·
'
í
da lnspeccao.
L Ul11 OlltlllliO ..••••.•.••. • •.• í
.
Um nirector d;1s construrçiit>s nant~>~.
Um Din~r:lor das o!Jicinas dema,:liinas.
U111 Pa tr;Jo-mór.
Um Cirurg·i:Io do Corpo tJ.e S:t~;dc th ;\rmad:J.
Um Cape!IJ:o.
lJm Lentt• de g-eometria applic:11la [1; artes.
Um Professor de nrimt:irJs letc1:;.
U :n Descn lndnr. •
Dous ;\pnntatlot't•s.
O;; Escrt!ventes cbs llua:; Direc!orias, do Pa!ruo-mór c
das onicin;Js.
0; l'illiH't'g:!dns rlo Almoxarifad,l.
O f.omm:Jndatilc e empregados la companhia tlc
AprcnJi~c·s Artiti,·e,

.\t:T<I~

n·1

t·nrn:n

l:m J'orl1'iro 1](1 :\r~rn~l r n~n ,\ind~:1 1 1'.
Art. !L n I! \YI't':'t nno. J\!""f':l;l('S d.• Pl'l'llamhnco r tlo
r~r;'t:

Fm Tnspr!'lnr. O''i,·i:-~1 ·;;q>r"·inr 1h Arm1da.
lim Ajndanlí'. Oi'd··i;ll 1L\ At'tll'Jrl:l rlr' p:tlcntr niio inferior a l." 'f,•t~t·ulr•.
rm Sccrrí.:lrin, d:llt·1 J\ m·•:t:li'P<r~ ~ i''ll'~ :1 Srcrrl<t ria
~~ ll:n l'orll'irn ............... l
da Inspccç:io.
Um J)in'cl.nr 'h" ,.r,~lc!r·nc,·,),•s '11\'<!rs.
Cm !lirrrlor ,Ja, n;Jiri:1l•' 1!1· ::l:'l'ilin:ts.
l.Jm P:llrilo-m,·,r.
l:m'Cirnr.~~i:ln dn C:n·po 1],, S:1ndr 1h Armatla.
l!m Cap"ll:io.
l;m l'rnfrssnr dl' pri::J~'ir:"' I1'Íl':lS.
rm llcsrnh:tllnr.
l'm Apnntndor.
l.h !·:--~:rr~vrntc.; d:ts d;::ts ilirr.~inri:Js, cln Pa!r:io-mür
r rins oífirinns.

Os rmprr~ndn<; 1ln ;\Jmn-.;:l;·if:Hln.
O Cr.mm:-~ndan!c e cmprcc::tdos rh companhia úc
Aprrndizrs Artilki'S.
Fm Portriro do Ars":1:11 "nm J\i,Hl:mtr.
J\rt.. :;. JJnyer:'t 110 /1 l'C'I'll~l til' ~~iat'l nrosso:
l_;m Inspr'r:tor, Oiliri:JI Silp!Tior r! a Arm:lfln.
0

rm

J\jmlanlr', 1." Ti

IH'IlÍI~

d:t

Artn~da.

t ·
. \
\ P~r.1 ~ Secrntaann n u.n
1 m~nuen~r ... \
·
.
l .•m C'"'or.rc
·
{ n:1 r1~ 1nsprcç:to.
l'm flir<'Cfflf il;1S ron:-1 rnrçli:•s ll:tV:lf'S.
Um llin·nor d:ts o:lic:in:1s dn m:JI'hin~,;.
l;m Pat.rão-múr.
Fm Cirurg-iiio do Corpo rll' S:mdn rl:l Armnd~.
Um CnpciLio, "~'ninrln dl' Prnf,•ç;,;or de primeiras

I!'Iras.

Um Apon!:Jrlor.
(), Esrrevcntrs d:lc' ~~r:ir·i;t:ts.
Os emprq:;~rln~ rio :\ltno-.;:-~:-ii':llh.

Um Porteiro, qur

~r·nir:·t l~nlill'lll

na

~~rrrrlnria

da

1nsper-ção.
Art.. (i." fhYrr;·, rm t.r>dn~ rrs Arsl'll:lrs oiílr'ina~ rlr
construc~Jo nav:-~1, ril' C:ll:lfa:r-:, dl' r•1r:q•in:,s, riP fr·rrciros, flr scrr~llli'Írns, rl1' :,:·::o:,rr·!l,n, d" Yl'lamr, de
fundição, c rle t':~d!ll:! "r·nnrerln rh< m:1chinns rir npor
doe: navios da Arm:tda, rnmprrlrrHrlr•ndo f'~la :~s dr torneiro, ferreiros, lim:Hiorrs. c;~lc!Pirriros de cobre c de
ferro, rir modcladorcs c rir' martinrtc.
Alómdcst.1s, os Arsnn.1"S rl:t Cilrtr, Bahi:1 r Mato r.ros<.o
dcYt'rão trr n!Jjr·in::·' 'ir' h'1•)•'ir•'" ,, polr•r•inl<:. Nt• pri-

m~iro lta.-cr:"t, onlro,im, a~ dr JWrlrr'Ír'l~, canlr'iros c
cavonrpJCiros , p:1 r· a as ohras c i vi~ ~~ rn i I i Iares, hem como
a~ ncc••ssarias ao Lahnratorio PHolcclillii'O.
Art. 7. o As officinas trr:lo ~J,:strcs, Contr::~mrstrcs c
1\fand~uior·cs, cxcrptu.arla~ as de :1pparr'll1o c vrlanw dos
Arscnacs d:ts Província', :ts quacs sPr:io rrunid:1s soh a
rlirccç5o ilr 11111 ..-6 Mr.qn•. n TlllnlCl'O di' liii'Sirrs, Contr:tffif'Sfr·c·~- l\l:tnrlador1~s. opcr:tr·irJS, :1prcnrli7.cs c scrVI'llll's sr•r:'t fi\ado rm r·f'laç~o ú q:talidadr~ c import:mcia
dos l.rahllflr)s que em c:ula nn1a dellas 5C execnt<trcm.
Art. 8." N:io o!J;;t;~nle a dispnsiç:io do art.. h.", o Governo poder:'t r;rt•ar· nov:1~ oflir·inas. c :tltPrar as r>prci:llirlarlcs c nurnPr·o rh~ que ora t'XÍ.'i!'Tll, srcrundo odescnrolrimrnlo qnr tomarem os tralralllos dr c:tda Ari'r•n:~ I c as nnns n"crssirlarlrs do ser r i:: o n:t q I ; ter-se-lia,
por{•m, muito rm vista a cnnnnicneia de rliminnfr o
Jl"ssoal rlcs~c~ E-tni!Pirciml'llto;:, c simplifkar o ~ru scrYiço, ~proveit:mrJo o auxilio da inrlnstria particular em
todo~ o;; trah:tlhos c artcfactos, que nJo sejam proprianrcnlr• mililarrs.
Art.!)." Jl:tvrr:'t m~is em c~11.1 Arsenal nma g-narrla
militar, Q,"narda~ de polir:i·t p:tra :ts s:ras rondas internas,
~~~ Palr••cs, rem~dores c mais gPntr• nrccs~aria ao scrvir.;o wari timn.

TITULO H.

r..\ PITULO I.
DOS JXSPF:CTORES.

Ar f. !0. O Jnspcctor é a primeira nutoridadc rio ArsPnal, r :1 I'IIP ''~r:io subordllt<tdos o Vicc-Insprclor, os
Ajndanlrs, os Jlirf'ctorcs c mai~ pps-;oal rias oflieina~.
nparl ir;fi.·~ c dcpcn!lrncia.s do nwsmo Arscn:tl.
O Jnspr•,·tor do Arsenal ria Côrlc {) t:~mhcm o Chefe
dos l\f:tchinistas r. dos O!Tici~es .i\l:trinllcircs.
Cnmprtc aos Jnsprrtnrrs:
~ L' Jll'l.i•rminar o-; lraha!IJOs do Ar.srn:tl r dr· suas
<lr'f'l'llrlf'nr·ia', r·onform•• os llt'.:C:lll:tllll)flfo.< Vi!!t'lllt•s n

í::l 't
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ordens da Scrrnt~ria dn E'ladn; inspcl'rioml-os, c dar
prorid(•ncias c instrnc1;ões p:tra o perfeito e prompto
dt•scmp~nho (lo!'\ l11i'Slllns tralnllios. . .
_
.
.
~ 2. o Hegular c mantt•r a hoa admtn1str:~çao, ftscaltF3Ç1o, policia e discipli11a de todas as estat:õP~, c do Jli'Ssoal. que lhe Í' subortlinaLio_.
..
~ .L" CorresporHler-,:c dtrcrtamcntr com o. Mtnlstro
da Marinha, com o Prt1·ddt•nte da Prorineta e com
qualquer outra autoridade, como "e~igir o cumprillli'lllo de seus drvcres.
~!L o Inform:~r á Sl'crctaria tle E~tatlo sobre os indiYiduos qne julgar 1duneo~:
i." P;tra seus Ajudantes;
~-"Para os a1~ccssos que sr lPnh~m de !lar entre os
('IIIJll'l~g·ados da SPtTrlaria da ln,;p1·cção;
:1. ''Para l'a!r;lo-múr c, na t:urlL', para Ajudante Llcste
c para Patrão das .!:alt•oLts;
!1." Para Mestres, Conlranlf'~tcs P 1\landadorrs das :lil'ferenlcs ollicin;Is, srdJt·e proposta dos respPctivos Dil'I'Clun·s;
;;. o Para Porl1•iro dn Ar~r·n:tl, Aju1lantr• c Contínuos;
(i. o Para ltliliaes Marinl!eit os e 1\lachinislas. (Ao da
Cüi!P.)
~ 5." Tomar juramPnto, r dar posse a todos os empregados da Ins]WC1:ã0 c Sr•eret.1ria rcspcclin.
~ G." Nomear intcrin~mentc algum 1lt~ ~cus suhor·dinadlls, para substituir, na falta ou illlpl'tlimento, a
qua[,luet· empreg-ado que não tl'nha substituto ll'gal,
dando Jon,-o p:trte dr•sse arto, 11a Côrlt', á S!'<Tel:lrh
de Estado, !', n:1s Províncias, aos Prcsidt'llles re .• pccii vos.
~ í . Arlmittir, por proposta t!!ls l',Iestrcs conlirmada
]Wios Dirt·etorcs r<'spcctivus, os ol'erarios; classitical-os,
marcar-lhes os s;tl:trios c dt'sp<~dil-os, g·uan!arlas as
rep-ras prescript;ts nn pr.)S<':Jlt' Hr•.c:ulamt•nto.
~ 8." Nonwar para cmb"l!"qnn c outras commissõrs, o.;
:Machinistas al'lifirt•s milil1rt'.; <'por proposta dos Dire<:torcs, e os O!liciaes ~lal"inheiros por inforllla(.àO do
Patrão-múr.
~ !l." J;ar liernça aos M1':hinistas, Arti!H·c~ c Omriac:;
l\Iarinlwirol', por moti~o jnsti!icado, não excedendo de
t)Uinzc di:ts em eada <lllllo.
~i O. Ter sob sua autorid:.l!lc c inspl'cr::io os na\·ios desarmarias.
~H. Proviclenri:lr para que srjam com :~rtividar!c c
presteza preparados os navios que ti \'Prcm de armar mn
exccu(ão de ordem da autoridade com[ll'lt'll\l', prcst:l!ldo
0
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l"1:os os aaxili1"; qut: flil'l~lll n1•,·,~s~arins. ~iud.1 d,•pui:;
de :.~r:n:Hlus, ;i sua COIIIJ_dd.J jii'Oillptilic;H;:io.
~ 12. Informar ao ;1linistru da )Jariuha ~IJbre os planos
de nai'Íos, oJliciu~s e rluaeSIJUC!' outros cdilicios ou cou~
Slt'Ul'ÇÕl'S.
~ LL l'ropór

que se ~clopte no material da Arm:uh
todos os mciiJora'llPnlos j[t applicado:; com l.Jom exilo
fiO:> paizrs estrangeiros.
~H. Informar sobre os orr,~mcntos da:> nov·.1s con~
strncçõe:>, fabrieos ou concel'los para o snvi1;o de guerr:1,
no mar ou em terra, q1w tr~llll;Jm de reriHcar-sn 11os Ar~
senacs, portos militares 1' ff!rlall'zas de .1I:irinh:J.
~ Hi. l'ropôr as ci:Jnsulas ou ~:ondir;ões do:; contractos
que se tiverem d1~ ~:elebrar par:1 a arquisir;Jo, e eoncnto
de navios, ou cxecw:ão dr~ qu:lf'SIJlWI' obras e construc~
<;ÕP:' nav~es, com a indu:;tri:t partic11iar.
§ t:i. Presidir ús vh;torias e avaiiar.:<ie-; dos Ila\'im do
Estado, e informar, co111 o ptrecer do JJirer:tor d:ts r:on~
strucçr!cs naval'S e m:lis peritos, quaes o.; navios que,
por estarem arruiuado~ ou por suas m:"ts qualidades
nauticas, devam d:tr IJ:~ixa, ser condeuwauos, venuidos
ou drsm:lllc!Jad os
~ i7. Presidir por si, ou pot· meio de algum dos
seus Ajudantes, ás vistorias c avaliações uos navios
mercante~. para fJUC fôr convidado veJa autoridade
com pc tente.
§ Hl. Prestar ;Í C:~pitania do Porto os auxilias que
esta reclame, para a salvat~ão do ..; navios mercantes
em perigo, c socrorrrr Liircetamentc aos de gtH~LTa r1ue
se acharem em igual círcumstaucia.
§ Hl. Apresentar annualmente á Secretaria r! c Estado,
por intermcdio do Conselho Naval, até ao fim de Ja~
nciro, o mais tnrdar, um circumstanciado relatorio,
em que ~c cspccifiquPm a3 construcções, fa!Jricos, editi~
ca(ões c ohras 11ovas importantes feitas durante o anno
lindo; o custo em que Jicaram, c a dill'crença para mais
ou para menos dos respectivos orçamentos; quacf; os
melhoramentos introduzidos na administração, os vicios
neila reconhecidos, e, finalmente, todas as mcr1idas
que lhe parcç:un de utilidade, a Jim de melhorar ou
tornar mais clliraz o serviço.
~----·-:·-- ~
Art. H. o~ Inspectorcs residirão nos Arsenaca-; fü4\-' M!\f?
ncccndo~sc-1 hcs casa d ecen tcmen te mo h i lia da..- é . GQH.l' <H · ·
'
e"ornmorlo~ nrccssarios para clics c suas faqlili<JS; ,, ;
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Art. 1:!. :\a Côrlt• o Yice-fn,p,~:·f.,i· si!!Jslilttirá o
Inspector no irnrwtlillleato de:ilt~, ,. ter :'1 ~~~pt•,;ialtnenle
a seu cargo a pul!,~ia do Ar~nnal, a li~c:dr~:11:::u tl11 pouLO
e dus l),)po~ito·; das olliri:J:t ..; t•-;t:ilJl'll't·idu; dentro do
mesmo Arst· na I.
i\'os Arsenat~" das Prol'inri:1 ..; Psla,; atlrilJui,;lii'S competirão aos Aju:l:ltllc.', 1; no da Bdti:1 :lU nwi:; :,;T:uluadll
ou mais anti.!.':o St~ l':\rt::u de i'i·ual p:1leule.
Ao Vict;-Jusp.•et,,r ~~ aos c\,iii:Ianle; dar-s~-1!a easa
}Iara resitlenci:.~ nu recinto do Ar~t·rt:d.
Art. f;{. IncumiJ~ ao Vice-lnstll~dur caos Ajutlantcs:
~i." CoatJju1·ar o Inspector nodest•mpeuhode todas
as suas attri!Juiç<les e dc~veres, cumprir e fawr cumprir
as ordens que deite n·cl'lJL'l'lJlll.
§ 2." Inspeccionar c al'li 1·ar as ulJns uo mar, os
tra!Jalhos das ollicinas, e o tk todas as estaçut•s pertencentes ao ,\rsenal, conforme a di,tt·illlli(io que lizer
o lnspcctor.
~ 3." Impedir qut; a Fazenda pulJiir;a so!Tr:1 prejuízo
por qualquer cxtrario o~t tlisjlt'I't!iciu dos oiJjt~clos sujeitos á sua inspccç;Io c auturidult:.
~ 4. o Dar parte diaria ao Inspcctor rias obras <JUe se
começarem, das que se cu!IL'Iuirem c do esLtdo tlas que
estejam em andamento.
C:\ l'ITULO li I.

D.\ SECIIETAIIIA D.\

1:\Sí'EC(\o.

Art. HL Compele ao Secretario:
~ L • DisLriiJuir, dirigir c liscalisar os traiJalhos lia
Sc!crctaria, cumprintlo as ordens tlo lnsver;tor, a quem
é immediatamcnte suiJordiiJado.
~ 2." Lanr:at· os tlc;;paehos nos rcqurrimnnlos dirigidos ao Inspeclor, c assignar as l'Crlirluc~ que em viri ild1· 1 f:!')Uf'llt•' 't' l';f<:~::ll'"lll.

E\Et:n nn.

?. ::." Propilr an ln:;p:·r·tor as Jli'O\'Ídl'nria~ qur fnrc'lll
a hr•tll da rngnht·íd:Hií' e apf'rfr•ír;.oalllPIIIO do sc•nic;o
da SPI'J'I~taria.
~ i~. • Fazc~r ~~~r,r·ipturar, soh flll:ts vistas r> immPtlíata
n•spous:dlilidadP, o.; linos dll assr•nt.:11nento do;; l\ladlin!-:ta;:, elos OI!icial's Marinlwit'!Ji', tios :\r·rif1f'p.; ele 1'111hat·qn•~ r~oflll\l'ta.ln.~ . " hP!ll a-:•:im o do·: 11:1\'ÍII:> rio

J-:.;tarln .

.\ri. t:i. o~ Si•r'l'r'l:ll·in;: da.:; In 'Jli'I'ÇÕ··~ ll:l' 1'1'11\ incia-:
dc'"'':iipr•nltar:i~> ico·nalmr·nt•· '' s,•rvir;o, tjiH', 110 HPglllalllCIIIn da,; ltil•'llrlc•th'i:r.;. Íllr'lllHIH• :11r~ ~t'<'l'<'larin;; de•:: la.;
ll··p:l rt j,J;I',:;.

n

Ar!. Jl;.
~l'•.'l'l'larin sr•r:'t :O:IIh;;tilnido l'lll S<'ll:': imIH'dilll<~llln.; p<'i•1 r•tnpr-r·~:tdn IJill' >'1' !111• ~l'.:.(tlir l'lll t~:tlc•
goria ~~ :IIIIÍi!'didadr·.
:\ri. ·li. n~ Ollici:w;; ~~ Âlll:llliii'IISt•.-: dr•sr'lllpt•nharjn
"' II':J!l:llilos qnc~ 1111'.-: forem cli'-lrihni<IIJ.; pelo Sr•t'!'el:lrin.

Art. 18. lncumhP ao Porteiro:
l." Cnidar na eon~•·rvação e hoa gu:mh da mohília.
lllt·nsilio.; c quae~•pwr onlros objc•~to ..; pcrtent't'Jitt·~ :·t
Sc·c·r·l'taria, tJlln couslar:io dt• inn•JIIario feílo pt~la Contadoria, na Ctlrlt', t' pc•la:; Tlw~olll'aría:', nas Província;;,
c• rr• ..;pondPJ' pelo~ ~~ x I r a r i os fJilf' Sfl clr•rem.
~ ~." Cuidar no asseio tlo rrtilicio P comprai·. pnr
ordem do St'l'rdarín, m objeelos llt~cr•s~arío,.; [UI\t o
r'\JWdirnl.t•.
::\ ::." Tr~r ;.;cmprt~ proritbs elo 1lf'Ct'"-':1rin as nwsa~
do~ c•mprn~·atfns. l'el'llar, :-;f'll:Jr ,. t'XJW•Iir a rorrc;.;pon~

dr~nci:t diat·ia.
~ 'r· •• rel:lr ll:t

poliria c (Jl'{)elll da:-; ante-~alas.
::\ :;," Tran:;millir an, emp1·r.~·ado~ os n·ratlo~ ,. os
p·lpt•is 'llll' a ellt·.~ l'ort•m cliri~ido.;.
~ li." Ahrir t' ftxh:tr a ll••p:ll'li(ío no.> dia~ dt~ ;.;pr\'i.:o. ~~- f'Xtrant·tlinariamPIII••, lltl di;l •' lwra qtw llw l•ir
dt••erminado p"lo lnspector.
Art. J!l. ü' •>mtinno ..; ~:in :'llhortlirwlo.; ao Por!t•iro,
r• n mai;; antigo tl:qnl'lft>.' sub,tituit·ú a l'~le nos~~·~~~
i m perl i lllPttl o~.
Art. 2(}. O Pot·lt•iro e o..; ContiHnOsllevem •·ompare.·tr
11:1 HPpartit:üu HWia hora autP..; da lll:lreacla para o
eomcru do..; ft·alnlho~.
Art". ~1. O :-b:rctario tk-;ig-nar;i um do~ Olllciae..; ou
do,; Amalltten~e,; para cuitlar ·na guanla, arranjo e con:;prvar;üo do ardtivo, uo t{nal ltaver:'t um iuvcntario
para facilita r as busca~.
unrE 11.
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.\ri. ~n. T:lllln na :-;,.,.ri'Ltl·i:t d:t ln'i"''''·:~ .. do .\r"·a:tl
da C:irli', rumo rn do.; Ar.wn:tr.; tl:t~ 1'1 u\ irwi ~~ . lt:t\'•'1":·,.
al,··m dos lin·o,; a,~lll:tlmPniP P\i-;l,.ttlf'··, tllll qtw on L'
rn•:tdo sol, o titulo - ]Jrro tf1• ''-'-'•'ttlatllt'ttlo do.; 1:ari";
tio J~'sla.rlo - dPstinado :·, t.lnnwnst.rat,::in do t'll~lo lol:tl
das acttlli:dtJH'.', cottsll'llt't;lics ,. f:thriro,; dos tllt'Sill'"'
na\. i os.
N.~~lP lirro sr menciouarú:
A data do aviso qnn antoriz:tr a r·on.:;trnn;ão ou compr:t
tln navio.
A data '~lll qtw PliP f,·,r armado, Pltlrar 1'111 ,;rnit;o
('ll'rl'livo. der hai\a o:t ltlr rondt·mn:lllo.
SPn·ir~t dr IJ,,,;,~ lura o l:in•::tlllt'lll<~ d:t tlt·~pt'Zt: a
conta rcmelliua pela,; llin•,·tori:ts tLI,; ollit'ina<. qnand"
~e tratar de I:OtiSII'UITâll 1111 l'ilbl'it'O r.·itl> [tl'los Al'.''l'll:il'~;
a conl~ reuwttida p·;~l:t :-;t't'l't'i:Jri:t d,• J-:,;tado. qtt:t11tlo
tiver sitio eompr:tdo 011 l'ahriratlo na indtt't.ria patl icular, dentro ou ft'tra do luqwrio.
Art. 2::. (),; trahalltn,; da S:·cr•·t:tria rnmt•r:u·:io {t,; !I
!toras da manh:i 1: terlltinar:to ;i,; :; 1h tanl:< ,;:dnJ o~
casos cxtraonlin:trios, e!ll que a entrada e ~ahida ~er:lo
lixadas pelo lnspedor, SL',!;Undo o 1''\Í'!ir a lll',!21'1tri:t
do sl'n i1;o puhl ieo.

TJn:r.o
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CAPI'ITLO I.

Art. ·.t'J.. O DirPdor· das conslt·u,_.,.,,,., n:n:w~ ,,., :·,
o l'riml'iro Con~lructor· dtl Ar."L'Ilal. ·
Art. 2:>. O da CCtr·te >:I'I'Ú stthsliluido 1'111 ,;ua~ fall:1'
ou imprdimenlos pelo Ajudante. f' o.; das Provinri:t,;
por Coustnwtores nollwados pl'lu l're,;idi'U!I~ ,~nltrt· l'roposta dos lnsprctorcf:.
Art. 2íi. Os Dirrdot·es 1las eonstrncí:il,•s na,·aps, q:t:.•
não fot·cm Officiae~ da Arlll:lda. IPriio a gTaLluat;ãn d1•
1." Tenrntc, ~~ podPriio ohiPI' a tk C1pit:io Tl'lli'ltll'

fii'[I'IÍ-; d1• uifu :Jll!ilh d1• IJol)~ Si'I'VÍ<:o..:.
a -.:r:11lu:u)o d1~ ':.!." Tenente. E.>le e
du·; di:;tirwli\IIS d,• .'ILt proliss;lu •
.\rt. ~i'. t>nnpi'lu au.~ llirf•r:lorf~s:

0 .\jUd<lllfl' ll'J'i!
aqul'lle.-; u'ar;io

' I." lliri!.:il' us I ralt:!IJw-; d:1 ..: ollh:in:J:i dl' t'OIISII'IIl'l';in
cu111 ;1...: onlells rpw rece!Jert:llt
d 1 lnsperr;lo.
~ :.!." Fazer u.~ pL!uo~ c' urçalllentos de todas as
I'OIJstrnc(iks no1·as que trnliam de e:c;ccutar-, ~~ dar
p:~t'I'CIT sobre qualt(Uer oulr:1, sempre r1ue scjalll ouv idos.
~ :::· lJc..:cn'rrr e Ol'1.::1r as obras n fal11·icos d1• que
Jll'f:r·i ...::ll'clll us navius do Estado sunos no porto, c as
rt•..:pecl in,; r•miJar-c:ll:iit•s miwlas, acomp:lllllando tudu
''"''' int'orm:u:Ju cir•·llmsl:lltci.lda, dp modo que sn pos.q
1.1 'u!ler t'lllll perkit11 roniH';'Íilli'IIIO di' C:li!Sa soiJI'I' a
"l'JH>I'IItlli·Lidt: f' t'tlfl\'l'llit'lll'ia di' lacs o!Jras ou l'ahriros.
~ 't." E\alllill:lr o,; nario' do 1·>-t:ldo, quando lhes l'tlr
••rdena,Jo.
~ :1." l'roptir :H•.-o l'l~'l''~dir''·' lll.'!"'''turc ..; :1~ allo'ra•:•>t·~ IJIIt' juf>.;·:trl'tll 1'1111\'l'llicllte..; ""' arranjo..; illli'I'Íon•,;
na~:J!. dr• conformidade

I'

n:1 lll:t~!rc:ll:;lo

do,;

li<IVio~, tlll ')llalqw~r

otrtra 11111danra
nautica:: e

l<'llrll'lllt~ a melhorar a.; ~n;Js qn:did:tde.~
111 i I i I :1 rt•'.
~ li." F<lZt:J' as \ is!f;ria< llfls 11:1 '> io.'i d11

llli'l't':tlllt•,;, <III:Jildll

Estado,: 110.'

1111'S ft'•r Oith•Jl:IIIO Jif'l:t (ll!'IJI'I'f.';io.

~ 7." lrrl'orlll;ll' :·, ln:<pi'l'(:io sulm· o..; opera rio;; proro.;.
lo,; pt•los ~Icslrt•,; para t•]i•n•::lo dt• l'l:~sst·. para p;t~,a
l't'lll :1 !'lft•cliro~. o:r , •.,.,~111 di' ...:pt~didc.,: dt) ~t'rrit;o JIIJS
··:t<>~s di'!Prrninatlo..; llf'slt• llt'!!:lllallll'llltt: outru~;int inr,,,·llur· ~lllil'l' 0' ,\rlilit'l'' 'milii:ll't'c' iflll' ll'lll!alll dl'
l'llll•an:ar nos narios da .\rlllnda, 011 >I'I'Vir em outro ..:
l<:,;t;illf'li!rinrf'lllns do i\lilli,;l!'!'io tb llhri11h:r.
~; ;{." Cltit!:tr r::1 t:IIII'<.·J·r:wiio r· "'·'t'io dos r•staleir'''
th .\!''l'll:il . ,í:J, 'f'l'l'al·i:~;;. di;Jilt·,; ,. wais tlqwrl!lf'llci:l-;
d:1·; o!'iit'irras tJ,, runslnH:t:;lo lt:JY:il.
' !1." l'rt'sl;l!· ú lntendcÍ1ria d:1 ,\Jarinlta os cscl.l!'<',·illli'lllos c ÍIII'PI'I!lat.:ik:-: dt• !Jill' ella cal'l'f::l. a ltr>llt da
;,,.,JIIi>i(lo. I11Ja g-u:.rd:t ·· ;JI'I'l!IIW(JO das llt:td!'ii<IS dl'<lill::d:IS ;, roH<lr·un·:io II:J\;:1.
':; 10. lliri•.!ir ,; rnsi11o da t'"t:~>la ['!'alie:~ d•· t.:ollsli'IH'I.)o nu de ri,.:co1. e pn•lllOH'f' por todos os meios
:10 sr'll ;tlranrt' :1 iltslrur•:;io dos uperarios e aprendizr.-;
d;~~ ,fjjeill:IS lj!IC !'SI!•ja!ll a SI' li 1':11'.~0.
': ! I. l'rPp1'11· :'1 lll'l'l't't.::lo ,, opt•r:!l inqu1·. 11os IITilliJ'
>111 ,,,.,. I',.::, dl'l:l !JI'I'rlldl"l' 11 111~·:11' d•· Mamlador dH
'i'l:il•lll''r d:J.-;piJi,·i,J<I" :t1h '·"" dircc~.::lo: <I'<Ítll romu 1>

.\CTU~

110 l'llllt:ll

~landatlur que rk1a pr•·curher u d1~ Citltlramt·:dn• 1.·•11
··~te o tle Mi::;trc, i)Uandu em cada uma de..cla~ ult.inia.'

dasst•,.; IIIIIIVCI' lllai~ de Ulll IU'!al'.
Art. ~\'i. A direc•.::io das ollkinas de ~erraria a vapPr,
ea)af;tlt'S. C:JI'<ljiÍilUS, lorllt'ÍI'OS. )IOkt'ÍI'U:-i, fnl't'ÍICI' 1.'
~crralhciros destinada~ ils oLr·as de mnst.nlt:r;iu I' ra)ll·icos, pertence lambem ao' lliret:lon'~ ths c~~nstrue
t~ües na v:tcs.
Ar!. 29. Ineum!Je ao Ajudante coadjnrar ao llin•rtur
em Lodos CH Lralnlhos dn ~ua colll(JI'It•rtri:,, t·ortfll!'llli'
a dn;ignaç<io por este fl'ila.
Art. ::o. E' prohi!Jido au' llircdun·, da.< rnttsl rttcr~··~··' tt:nt·~. c ao Ajnd:trtle na Cúrl1' . dar plaun.;. diri'!tr
lr:t!Jallws. ou 1.1:1' inlt't'\'t'JI!'~io 11:iu "tliri:tl nus •\slaftc!rrilllt'lllus parlit·ul:tn•..; ou s,.;: rwllt•.; illli'l'l'S'ado<.

U I'IIT 1.11 li.

IIUS IHitECfHIIES IJ.\:0: o:TILL\.\S llL

~1.\Cili\.\S.

,\rt. ::1. O lli•·,•dpr das ofli,·in:t'i dt· tll:ll'ltin:t' st'tl
n..;rulhido d'enlrt) o~ Ollid:w.; da :\rrtt:tda, qllt'JI""'"ir''tll
os nen·ssarios eolllterimentos tileorico~ e praliro~.
Art. :J~. Os Direelorcs tJUI~ 11:in for,~m Oflici:w-: d.,
1\rmada, usarão do unifurmn do ,·urpo tlt~ !IJ:ll'iliui.-;l;t··,
e terâo a gradua1:ão dt• J. • Telll'lllf', ')li'~ podn;, ·'' ;·
devada ú do J!nslo imntt•tli:tlu dt•pois dt~ oito alttl'h
de l•ons scni,:os. O Ajud~ul.t• lcr:t :.t :2:r:11lua•:~io d,·
~." Tenente.
Art. :J:J. Co11qwte ao ..; Uir,·rl"t·,.,:
~ 1." llit·i.'!il' as ollidua~ de llJ:t;·iJin:'" "'' i'OIII.-!·Illidadc rotll a.~ ordens tJile n~n~lwrcru da lll.'i"'•·•Jto.
~ ~." A COJJSI1'11Ct:;1o, IIJOIILWI~lll. t:HIJ.-;::rnr~;iu ,. t:"ilcerlos das madliuas de npot· do,; ,\rscn:w.,, dth JJ:11 ;,,,
da Armada, c de tJUacsqucr outras ou apparelho:<.
Arl. 3'L S<io :tpplic:.tvcis aos J)ircctort',; d:t,.: onieinas
de machinas a~ disposit,:fiC;'; aHaluga" do :trl.. ';:!:; I' !111..;
~~ ~. • 3.". Lo, li.•, 7.'', !J.'', 10." ,. li." d•1 art. ;!'i,
a,;~illl romo a ·~lles n ao Ajudai!!.•· ;"' do :1rl. :111.
Arl. :j;;. E' ig-ualmenle :lj•Jdi··:tll'l ao ,\jt;danl'· a di·,posit;;{o du art. ':!!1.
0

t-:X!.Cl'l'l\11,

C.\PilULIJ 111.

.\rt. :~:i. U Hil'l't:ICJI' da> ohr;,~ ri1 i,; I' militares 1' I)
.\jwhnle :;pr;io f>Hki:u·~ do rorpu de Eugenhl'iro·'· t•,
11a hlta ilt•.,ll''· E:t~l'HIH·iros 1:iris .
.\rt. :;7. O llin·;:tur ~~ 'J Ajudant.l', Sl' rd•1 fol'•'llllllilil:tri'S, tt'l ão a .~T:I(lna1)o I' uuil'orm'' IJIH' ~~· ron··,•dt·n•
:lU' !li l'l'd o r'~' I' .\.i nd:1 n !.1' d1' row.tl·un:ju na' :li. li LI.'
•.·ollt disiÍ!iCIÍ\n l'."lll't'ial .
.\11. ::"\. C•llllfli:ll' :IIJ ilil'l'/'1'11':
~ I." Or~:t!lil.:lr a pLillLI, plano. •!I'I'IH!•'III" ,. di''I'I'Í!H::I" d·· l(l•h I' q::alqucr ui,:·:1 d1' ar,:llil•···tur:l l'ilil
1111 lllílil:tl' da il1'l'arli1.)11.
~ ':!." 1-:u•calar o< l•l:llll•.< ·jill' 1'11':1 a< rlil:t" ul,r:l'
fol't:lll :Hlopla<los. IJUêr ~·· li'!lli.!lll d" l':tzt'l' 1111 .\r;.:·n:;J Pll

purtn do Biu

dl•.la!I•'ÍI'"· q1Ú'I' 11u.sd.1- l'rn1 Í!irÍ:;s. lj!!:llid"

a<,;i111 IIJe J,IJ·urd•·l!:~dn p;·h :lldt;i'itl:idl' s:q"'rior.
~ ::." Tl'l' '"" :<na íll'i':'':')ll t1s Jlt'dn·irus. r:Jiil.;•itl•:.
1':1\'lllltjllf'ÍIII; o' l::l!'a;IÍilil~, l'!l.j•J IIUlliCI'O .'l'i:'t dl'il'!'llllll:li!ll 1!11 'fil:tdro '-'''~"'"do< t!J'I~l':il'il)-; d11 ,\I'SI~il:tl.
~ 'f.. " (nfiJl'lll:ll' :111 (nspr'CIOl' 'ldl('l' l11do.: fl.'i ll(rj 1 '!'l11'
d1~ 'li.! j'l'llli~":i•J •jllillld•l r•·;Jr• 1'\Í.~it', :IÍilth '(11:! 11 ~1'1'\ i'..'"
jll)l'lr•lJ•::' a rcp:t i' I ir·;lo di \'l~l'":t.
·~ :i." fllfll!'ill;!l' :'1 fll[i~!ldi'lli'.;:l dJ Jl:tl'i:ti!:l. >'~'IIIJ'!'I' lji!C
I'Sl:t ,.,.,·l:till:tr. sulll'l' a IJ!t:t!idad•· n (ll'l'r:o d11.< lllilkl'i:w<
ili!t~ ,,. l•'!lll:til\ d·· 1'11!11[11'1!'. }t:J!';J ;j< "''~''' :·.!ill .<.t,l

dirr•cr:lt•.

~(i> f'l't'::! 1;· :'1 t:.JpitiiiÍ.I dil (\q•(o a o'ilfljii'!';Jo';ÍII I'
r~'t'larr•r.ittlr'itlw; d1• q:Jr' '11:1 ral'l'l'l'l', l'~'la!.il:tillL:IIk ;,.,
•dtr:t:: J'I'Oj;•d.ld:l·: ll" l"H'III 011 110 lil•Jl':il.
~. 7. '' Ex:11nin:ll' dt~ 11'1'' t'lll li'<'~ 11:1~1.1'' o t'~t:td!l de c:11L1
lllll du> (•rl!ti•'il'' l•t·;-lr•Jti';'Hil~' :111 Miní~lr·rio d:t .\l:lrítli!:t

na Clil'l•'. I'
1~ l'.olll;:,•rl••

l'Cjll'i'>':'ill.il' :til ln<pr·•·!.IJI' ,.:o[ol'o' :1 l'l'p:tl':ll::io
;fi'':-lllll··.
Jl':l ljll(' o!l'l'l't'(:llil :t !ti'r'l'::"l! i:t

do"

p

s1:·:·11 r a 111:a.
·~ ~-\." lnl'ui'lll<ll' au lnspcelot·.pi•l' prt~pu,;!a do~ :\lr·~lrt'<,
solH·e (1.~ t~[ll'l'nrio~ que IJJl'l'l't;am I'(I'Vat::i" d1· ,·las.>t·,
:III'!IJH'flliJ t!f' ,llll'll:d. I' (1 ...: l(lli' dt"o;llll (';l'iS'II' a l'l'ft•;'[jlo.-;
•111 "''/' dt''l"'di•{IJ•; do ·'''1'1 j;:o 1111 ..; l':t.'o:.; dt•lt:l'luin:rdP.:
lli''k li~~~··:rhtll''llll!: nll!l''''·l:ll. '!'1:'1111'.1 !lo:11 t'l' ,·,:::t r·~
flli',·d!':!Jil; :, !.ll"f"ÍI' •!il<'lll ;j " ' ' \ : ( {'!'1'!'111'11•'1' lli' l•'!:ll"' ti• I
,1 J I.

i·,:;.

\CIOS lJtJ I'OilEk
~

(!(•;j~~ll:tt' li!' Si' I'\ Ít>,.; qllt' tft~\ l'lll .-:t•J· dt'.'I'IIIJ!I'·
pdu .\juda!llt', que ai,.•JJI di;~u u s:rlt,fituir:·t cttl
stt:ts falias u11 illlpt•dilllt'Jilo-'.
Art. ;:!1. Pot!erá ltavl'r 110 .\r.-:t'll:tl tLt Ctirl•' ttllt E:t•.:•·nlieit'<J, nacional utJ r~:;lrall:-~t·iro, e~p····i:illllf'flll' ltahililado 1'111 t:Ofl~lrtH'I;ôe,; ltydt:tulic:t~. E>lc l'lll['l'e:.::1dn
salhl':trú as exig·~~llr:as que dirt•:tatllt'lll\' llw forf'tll
ft~il:~~ pelo IIIS['L'clor do mesmo Ar,;cual a hem do sn' it:o, 111:1~ dt)ver:'t ~er con.-.:ider:1do ú di~posit;:io Íllllt•etliala dn ~liui~lro da Marinha, para l•tdu,.; o.; tr:dul11us
de sua ~~speda lidadt~ •
.\r{. ífl. Nos .\rst'll:tc•,.; 1l.t Bliti.l, Pcl'lt'llltbttco ,. 1':1r:'•
. p<Jdf'r-s•:-lt:l Clt~;~r o lu:_:·;~ r tk En'.!.l'lllll'iro ci1 il, qu:111•lo
I' rollformr• 11 rn:l:lill:ll'<'lll ;1...; IP'i't:'~id:tdc.; do ·'1~1·1 j,·,.
E•.[!' r·:ngl'Hlll'il'!) d·· 'i'lll)'t'ii!I:Jl':l '~'' 1'11/JIT(It•.·: do lJil'l'i'll'l'
tia.; 11111·;r:; t'Íii ..; I' lltilil;til'; IIJ!'III'il.lllil,l;!..; 1111..; .''': J. '_!.
't, ;;. fi!' i do at·l. :;:-;,

!1. ''

11hado~

C.\I'ITI LO I\".
li!J lll:<!:i.l'lll\ 11.\

.\1:-1 ('.Jf.\1;!.\.

'tJ. ft flil'l~d(•l' da ;!l'fiflJ:ti'Í:J I' '1'11. ,\jittl.ilill'
~~ . wolltido..; d'l'illl'l~ ~'" 01'/it-i:w..; da .\il!ll:l:t. •111<'
po,..:...;nir-<~:11 lta!JiliL:~·~J '" ~~~!P'ri:lc:' i~t·:-.[1' J ;t:aq do :-:t'i'\ 11·o
1\t'f.

:-••r:lo

111 i I i I :t r.
"
,
.
.\i o,; ;\r.-:l'lt:H'S d:1~ l'roi'Íito'i:t~. ,.,, l'!lrt;·,.,·,,~ d,• llirr•,·l.r·r
d:1 <ll'lilliari;l, I'IIIIJII:•Ili<J l''il1· lw.o:a1· . ll:i:1 ítl!· nt'/1:·<
l'l'l':lllo. ~~er:io de.>Uillpenltad:t'i por 11111 do.; ,\jtJdattlt·s du
IIIC:fil'l' lo r .
.\ri. í:!. Cl)lllJWI<' :w llir: <'lo r:
;:: I." lliri•!ÍI' r· :iillllini ..;f:·:tr a< ollicitLt.; dn L:d•r~r.'
f(lrin l'yrol<'dllJÍnL e :1~ 'flll' a •·1/:1; ,.;1• :wlt:!lll :1:111<'\'l :.
? .!. " t:nid:l]' IJO ;J!Ta!lji.J, cJa,;,.;jJit::l•:.·!l) I' !>1.1 I •:!J.;!'d:t
da :ü·l illi:lria, se11~ n•paru'. Jtt:tellirt:l' d:• ''"'~'ra. p:d:JiliCrti:J, fliOjl't:lÍ.~, ill'lli:J.; fll':lll!':l'; t' dt> f.,•_!ll {1\li'l:t\t'Í.'.
,. 1'!11 •rt•r:tl d,, lodo o lllJI.I'rbl de !.:lli'lT:I.
~ ;J:U Cuidar na consl'l'l':tl:::l) da Pt;l\ora r· m:tis tllll-

rliÇÕI'~ d1~ g"llt'IT:J oxislenlt•s" 11'.1" di~pusitos do Almo\;;rifaJo. propondo :í Jutt•rlllt•Jiria o que a 1':"'1' l'!'.'j:•:il"
iukar t'llllYI'TIÍr•IJ!(~.

. '>. 't. u
ll'[':ll'll-\

I li

\fui1:ita.

'fii'I'I'·Íilll:tl' ;1 t'IIIISI 1'111'<)11
d11< 11:1\ lt•~

d:t :tJ'IifiJ:!I'j;t

d.i.'
I'

t'

d·1;

tl'l'l'f:t·' I' d••<
f•. ll'l:\[t·ZI' tl:t

1-:' r.r.r 111

,., ..

o.

oi

J .t

.'i." [u.;p.':Ti.:ll.ll' a LthrÍt':lt'~t·' d:1.; h •1':1; dt· f,,~,,
ni]j,·in·;.; du .\r . ~''l! :1, i•ll':l 'lll•~ "'i:tnl f'l.llll'tll'lll•··:
:11'' Jd:lllll' ad,lpladt~-: ~~ lrnhalil ;1 /JI'f'•''':'I'Ja pt•rf,•i,::i".
;, li." F.-.:uninar ~~ 1'\~li'I'Íllll'!lf:tr .t pldrora, lllllrJÍ•:<it•',
art;IIJ:tr'i:J, artifi,·io.; de• guc•na c• lodo c• •!ualqu:·r· arJil:lllll'llln qn:• f'ílr fahric:atlo ms nllkin:t~ d,, E.;t:ld••,
ou a l•Jllirido por· compra.
~; í." lnlr~rvir como fH'rilo n:r COillill'a do.;; ol1jP:'Ins
de qtrr trata o p.li':I'..(Taplt,. a:llr:,•df'rtl•·, dando p<trPrt·r
sohr•~ a sll:l lfll'lli:Lidc c prl'r:n..;, ,. fb:·ali.;ando a sna 1'11lr•'·i·:t p:u·a •til•~ St•.i:un idrnli•·,,_; :'h amn ..:lras.
~." li'''il!!s!l:ir ;'( Inklttl:·nria o.; nhjf'<'lo.'\ d:• ljlll'
,·at·,·ra p:tn c:utl'I'I'\':H::!o da ::rliiiJari:t n tllll!litJte,; d1•
1-(lli'IT-1 :t >t'\1 l'<li'C(fl, I' jti'O\ idt•JirÍill' dt• fl'11dO ljllt' ft::_j;l
:'-t.~fll[•l':• SlliÜt'Í~'Ilft: !>1'0\.ÍIIIt'llfd olt~ HllillÍ::iJ,•.; j•:ll':t 11 CO:t: nmn d11 .. ; ll:ll'io; dp ~"·ll:'l'l'a ~~das fnr·t:d,•z·ts tla ~briuh:t.
~ !J. ·• C!litl:tr 11:1 in,:fi'IH'<':i•J do;. :Jflt'('fldii~t·.~ de.-;till:trlr.-~ :10s lranallws d:ts ollicin:t_;; ,:rdt ~111 din·r~ç:lu.
,~ 10. Z1•lar 11.1 wr·ili:'ar;i;J dtl ponto th JIH~.;franr::t,
opt·rat·ios r :IJll't•nrliz,•s soh sna-;; nl·,J,·n . . , p:1ra IJI!t~ '''L'~ s1~
faca d,• ronfur·midadt• r.om a~ rcc-ras 1'-'l:tlH•Ierid:t.' :lil
Jli'~'SI'!tll~ lkl!;Ul:tlllClliO.
·~ ll. Oh~t·nal· e fat:1~r oh,;crrar fl'll' sr•us subordinados f'!ll 1•1110 o mti~, as onkns ~~ inslrlii'ÇÕI'~ do
ll'h

ln~pcr·tor.

:~ 1::. l'ropt!i· as :tllna~fic;; rJIIC con,;idero •·onrcni,•Jltr~., p:1ra o llli'IIJOranlf'nLo das ol'lidwt~ .soh ~ua dir·r•t'J::Jo.
~ J:L ln:licar oppOI'Itt!Jal!lcnl:• o; fll;~lfwr:il:teur,.~ e
;J(t.,•r:H:ill.'~. flll!' ••nl:'nda ,·.onHnit•lJit•s para a m:tiot· pi~l'
f,•i,_:;ltl da~ obra' a St'll car•!o, n 1!1~ qll:! t'~f Í\i'l'i'lll t'.ll,-nllttllt'll•l:td:h na indtt-'lria p:ll'lil'll!:lr, li'l llli)'CI'Í" n11

r,·,,.:t

d t•llt•.
J'i-. lnfor:n:tr ,:o!11·,~ 'Jil:te;;queJ' llll'llwr:tmenlo,; ou
illll'lllo.; l'l'l:llilo~ :·, sna c•-:peciatl.ladJ:. nn rci:Jfot·iu
•!ilt! nn li:11 dn :lltilO tlt'l'l't·:'t :tprr;;c•ntar ao ln;;:p;·f'lor.
~ t:i. Pri•,;l.il' :10 fll')l~'f'l"r "' inf,:rlll<tr:•ot'' dt• q11e
fr:ila •• 2; S." do :11·1. :J~\.
~ líi. \'i,:if:tr ns tl:i\ io.-; dl' ,,.llt'IT.I l'~lr;:lf!i·•·iro.; t' os
L• !tOI';ilorin.-> ,.. \J"SI~Il:w.; do E\t'l'l'ifr,, d:t11do roJlla ao
lu·<p:•,·i."r tl;J_, liJt'llJot·;JIIlt'IJ!o-; n11 i:l\·t·l!!n~ qne ••u~

l'ltllll':ll'.

,\rt.. '1::. ;\o .\jnd:lllln Ílli'llrrtltn:
Par:~g-rapllll Httit:o. SniJ-;Iilnil' ao llirrc:tor na' ~;IJ~:;."'~~-
faltas 011 impt'lliml~lllo~; coad_jnral-or'lll todos os~\ll_R_ --~
l•a IIHH t'SJ1L'I:ial uwu te nos de q 111! f r a La 111 os ~~ ~-(. ~\1:11111
tio arf. ~'2, •: lwm a:'.~illl em qn:lf'~IJlll'l' r .l\!,('~~lfllC
1111' forr'nt de~i;;natlos pdo lllC'lll'l Dirl'''IO ......::_:)J''

A \
\

"' }

. /,.::-...
...~

"' h
<:)':) /,

"'-../

't-1/

0"'- /

Cl:)

;f<-~~ç

"n'C> -"/

.tt, ,I
~.

\CT ...·: flll 1'0 111 1'.

.\ rt. 1tí. \"" .\ r.-t'l1:lf'~ •Li' I' r"' i ur i:r; .,., ftl!wr··,. ..,
d,• Uil't't'l.ll!" dt• :~t·l ilh:tl'i:l ''l'l"'io dr·-•·m Wllli:td::c: por
11111 d••< ,\jwl:tutt•:; da lu~perc:ii••·
·

C.\I'ITI'Ut \".

I tO llliii.Clftll

\ICI..\.\11:,

ll \.'~ IIFFio:t'i I: 111: t:f:JtnOil\1 I. .\Pi'\1:1 I ll'í.
I'
Ji\\;!IF:IHtll!••,;. •.<•l:ltf'i'li:C•s ., T\\''•1:111"'

1'1\lfiHI:~.

\r! . .t,:;_ S,·nir:·, d,• llir•·•l•'l· d.·-1;,; o\li,

Íl! 1'

11!11

t tilio·iat :mpl'rínr· d:1 .\rr11:1rl:r.

Cumpete-llw:
'i I." Fi:-w:ili:-::tr e diri~!Íi' :1 poli:·i:t, I'CIIIilliilÍ:I, dj-:,·i·
plina ., trakdhn d:rs oflirina: .
.~ :::!. " l':lrtí~i[t:JI' ;1o ln~pt't'lor do Ar~rnal as 01'1'111'·
l'•'llci:ts qllt' sn dt'l'f'lll 11:1;.; •dlkínas rd:tliYallH'lllt' :111
~1'!'\

i•·o c• lliOVÍIIII'IIIn do.< onerari"s .
.:; ::."Cumprir a' mdt•fl< do lll"[lf'l'lor, a r•·~pt•ilo do
>'f'l'\·ir:n que IIJI' Íllt'll:ttill': pr·c·:;l:rr
a.; inf"ri!J;:rt-lt·~
pro~· c•lln 1'.\i'.!·ida". ht'lll :J.;<iltl :t< dt' lfllt' II':Jia o ~ 1->." d ..

,.,,f:i,

art.

::K.

C\I'ITIL'I \'1.

,\l'l.

!~ti.

do Llil'f'I'[OI'

11 ~•·n·i•:•l tln.: diqtw.:. ,·,,nltllll::
d~-; t'IIIJSII'IH'('t~oi'.S 11:1\'11'<. l'fllll :1~

:t r1rgo

:Jitriltuil;l'lt' ..; pr•''''I'Ífd:t~ n:L' fn.;Írtli''Jil"~ ,J,. :.::; ti:• .\o\·(·Jirltru
til~ fi:if):l.
fi f.H'~~OaJ dos TIH'SIIJO<; tfÍI]lli'<;, t'OIISlanli' lf;g I'Pf't•ridn<
In ..;frur.çiks, li,·ará pertrnrt•rdo ao f)U:Jdro tlt•:> rrnpr•·:~·:ldos r oprrariu> t.ln Ar·~l'lt:d.
Art. lJ.í. As calm•as Ji\:1'> r flllf'!IJ:Jntn:~, lkariin a
rarg-~1 do Patrãn-múr, a qt:t•;n innunhe o ~-t·r·viçn n·~
Jlrdrvo.
O pc•:::soal fad ttmhrm p:li'!P do f'itadn qmdrn.

!·\I".<. I TI\ 11.

C.\l'ITri.O YIT.

Art. h8. O P:illi'il)-lll,·,,. do Ar<enal d:·, (ilrit' ,,.,.;, .1 o-r::~
du.1r;iio d<~ 1." Tenenle on dr~ C:1piliio Tt•flt'llil'. 1' o~ do.<
outros AI'St'fi~''·' a lllCiilll' d··o:las .!.!T:tdri:H·iJ,·c:.
,\qtll'llt~ e Psle; ôCl":io dt• pl,•f,•rf•JII'Í:t P<t:ollrid"' 1'1111'1'
w; Ol'fit:i:11~S M1riniH·iro~ lll:li.s :1nlip:11'. ,. 1)1!<' lll'li·: ,,.
tiOillf'l'l'lli di>lingui:lo jlll' srr.1 :ql!id:!o pr,,:j<.-ion:ll ,.
''''rn romporlalllt'IJio.
Ar! '}!). Comp:•lo ao P:llr:ln-m,·,r:
~ 1." Diri:.;·ir os !rahllii<JS d1• :lpfl:ll't•llr:;r. d,·,;:rpp:ll·, .•
llra1·, :J/;Islral', dps·d:~slr:ll', :I"O'f'illar I' 1ir:1r os I:IIIIJIII''
e mai.s Yazilli:rnw da :Jgtnda dos n:n Í•h fi'"~ :rrnr:ll'l'lil
ou dr.-:arm:Jn'IIl.
? 2." Faz,•r, th~nlro d;l Jl"rlo, as rorep:a' I' ~s :nn:ll'•
r:H'ii.•,; li\aS ~~ ndanlt~s.
~ ::." Dit'Í'!Íf' a Jllannltl':J <l•lS 111Yios 11:1 rn1r:1d 1 I' s:llrid:1
rios diijlll''• :;1•g·undo a.; J•l'<''l'l'i;•t:ii ·~do lJiri'Cior da.s 1'1111strnl'l'ill''' naYa<'S.
~ ,! .. PrPslar snccono;;, drilll'O Oll r.·,ra :lo porto, ;Jil~
n:1 1 i o~ que S<~ aclr~rclll r· !li per'i,<.:n.
~ ti.° Co:Hijll\.~11' o., lr:llwllrll' d;J<; rnn.'lrucçíl,•s mY.11''·
r· i ris o das ollil'inas dt~ m:H'irinas qu:• rlepnudan1 d:1
;-~rt11~1·iio ti:• cahrrns. r:~IJrilll:lS ou li'sonra'.
~ (i·." Exocutar ríu:•c"'l"''r ontros ~cnir:o~ proprio,;
d:1 :1rll' de marinlieii"O, lanlo nm !erra ro111o 110 111:1r,
rJIII' '''.i:1m da COilljll'lt'llt:ia du Ar:;l'nal, ou de!•'nllina,Jr.s
pelo r:tsprclor.
~ 7. o Zf'IJI" na g-nard~ t' romrn:1ç;io rl:is rmlt:n·raçi'irs miuda;; do Ar;;cnal, f' do rnatnial rlr;:Jiuadn .111S
tr;ii)IJI!ns que lhe compelem, Jlrando n•sJ•ous:Jrl'l por
todo,; eslrs olljl~i:loc;.
Art. tit). O Patrão-mr·,r ú o Ajndante do Chefe dos
O:!iciac:; Marinheiros, r romo tal prr.<;t~ril as indicações
Jlll':l o detalhe c di,:lrihuição do scniçn daqurlla clas~r,
;rs-;irn como :~s inform1~Õ1~s para n~ arressos.
Art. til. O P.liriio-:núr prestará ao C1pilão do Porto
1otla a ronprrac:Jn rp1r por !'slr srj:J rerhnnda, dr• l't)ll·
fnrmidadc rou1 o 1\r~:rnlamenlo das C:1pitanias.
Ar!. tiL k; dispo.,i:1i1'.' do;; ~rts. 1·'1 f' '~\1 si11 r•-.;t,•nsi,·,H, na p.1rlr• rm que forem appliraY::i.;. aos l'.!tri=i,•:o:mr•r,•s na o flrnrin,'i:l~ ond•• n~o llnnr••r .-\ r.,rn:!l. r• n
0

f• U:l'l·
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d·f.J

1;o\·t·rn•1 l"":n;, 'unrttl•'l'-111···~- rp:andu
''fl!l\'•:nio·nt..~. ~~r!1d'~<•.úe~ ho;:ot i !ira", rruc

;;: ~i:n o jlll.••;;r
n;'iq :•cr:·w 'li! t>

riorrs á d.} 2. • Tenente.

o,

/cd. !i:l.
'hjt'ctos rdnidos no § 7 ." do 0rl. 't~t
rcus:.arão r!c invl'nlario, feito, na C•lrte, pela Contadoria

cb ~hrin~;;~, na.·~ Pro\ inria>, pt'1.1s Tllrsouraria.-:, e, onde
P,t,~ u:i•J o poderem hzrr. f'elo Sc,~n~tario da Capitanh, prt·~cnlc um
J\ji;d:tnl('~ da In~prrç:io ontlo C·\r•itiio do l'orlo e n:t falt:l dt•Slc, pelo pr!lprio C:lpil~o !)O

<I"'

l\11· to.

Art. Gí-. f):; ol>j•·c!o~ que L1n·m ~11ppritlo~ depois
rJo innntario H'r:lo ao nJt·smo iltldit;ulo:~, prlo E:::criv;io
ela Secção do 1\!moxarifat!o qne tizn o fornrrimcnto,
e, ont1c o uão houver, pt'ltl Secretario da C:tpitania.
Art. !'i;;_ Compde ao E:"crcHnte do Patrão-mó r fnzrt·
a~ g"Pi;:~; de enln•ga c o:; JWdiclo.o, os qnacs srrão ;J:-sig-nauos pelo mesmo Pa tt·ã o-múr, c 1 u!Jr irados pl'lo lnspcc lo r,
quando :1 c; te ll~o <:ouher autorizar o fornccim<'nto.
Art. ;;n. Os c~hjccio.-; perdidos ou exlraviatlos, serão
levados em ronla:
Na Côrtr, pot· orrlr·m rla Sr~crc!aria <lo Estatlo, pt·crrdrndo informação do Inspcclor.
Nas Provinci:Js. ú viqa de termos lanados com as
c;-pr·cifir~çiies Hcce~::at i:1s pd11s SccJ·ct:nios d:1s Inspe:ç·)c,; ou tbs Capitanias, rruc os a:isis-narão com o
Chl'fe dessas Hepartiçõcs.
E:;tes termos não produzirão cfTeito algum ~em ::~p
pro·;~ç::io do l\ltnio:lro da 1\brinha.
Art. !.i7. o~ Gbjcctos prcci.sos para conservação <lo
unta i !I a c::tro:o do PJtr:!o-mút· snão ~uppritlos pela
rc~pt'ctiva o:Ucina, c por cll:1 'c fa!·á a dc~pcza, á vi~ ta dt~
hilllctc assio;nado pelo Pa triio-múr c dt~;;pachatlo pelo
In~pcctor. Nas l'nninci:!s r1uc não liYCrr·m Ar"cn:1es
serão esse: ohj ·c!o~ rrmdtido3 d:t C0rtr, on comprados
pelos C1;,itCic.; de Portos, que solicitarão em tempo a
compdentc autorica·;;in.
Art. ;)·L O P.tlrão·GJúr pns[:Jl'~l rontas ~~ l.onl<Hioria
de J\11rillha !la llm ;k c:1da apno Hnancciro. E.;tas
can~:1s serão encerradas C•):n inventario em I. • c 2. •
via:::, servindo esta ultima par:1 dar prinripio á cnrlla
nova.
Art. rm. ~o r:lSO de ~cr .~ubstituiuo o Patrão-mór,
na Cul'te ou nas Provinci:~s, procrdcr-se-ha a inventario : as faltas encontradas ~crão immetliatamcntt}
communic:ulas á Srcretari:~ tlt~ Est:~<lo pdo Insprctor
do Ar:: c na I, r, ondt~ o não ho•trer, p:.'lo C 1pi t:io do
J'.Jrtn

... ,
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I); li1Tt1~

c :Jorll'llt'lll J:;

r<~'>PI'·'livos

serão rcnwt!i:'u~

;, Colll:i•ioria de l\1 ll'illlLI, 1':11':1 a l•l!Tlrl'h olJ C•·!l!:t.
A!'!. tiO. ;\:ls PJtrõcs-nHir.·~ snbstif••i-1 ,,,, :l•ItJ ~e n:1-gar~1 o IJite ~·· llio_•s dl'rí't' J>ul' aju;[t} dr~ rc;u!:~c', sem :pli:
l'l'Oit::a cslai·dr•:;u:,ri:·adrtj v1ra t:um a !':Ll':HI2.
E:!t ca:;:J r!.• Ltl'er:ilrtenlo, a!::tluc;:nn•·:l\f' s:~ prv~e•lt::á
rom o.-; s:'ll-' h:•rd:·i ro.-.
A!'L. 1-1. U I':ill'iitJ-lll:,rm C·!i'le tc•,.í u.:J A; lthlll',
tirado tio corpo de O :ic;aes :\lil'inlwiru-; ]l'!!'a .:;nili:t~-.j
nus lrahdlws a seu r:II''!O.
Ar L. fi':!. Ao J>,,tr;io--:nt'JJ·, nn{:r 11:1 Ct11·te, fJII(·r nas
I'ruviudas onde lwu1n Arsenal, se dará ra~a p1rJ
!'l'~idencia dentro tL> E~t:tl)f'lecimt•ntu.
C.\PITCLO Yl!I.

Art. (i]. JLtrel'á em r·a 1:1 llirt <'lu!'Í1 um Fc;•'l't·r··nlt',
ao qual incumbe L1zer o e:.:pedient:•, n é:~str:l! o. ,,
guanlar o Ardlivo.
!Iavcr:i Lambem Jl:ll'a o Patr;lo-mór um E~('J'•"- c•nt,.,
Art. IH. A categoria <los Escreventc\s das Din·ct•,ri;Js
eorresponderá á rios AmaHueu.,cs d:t S::crctaria Ja ln;,pccr;ão.
1\tra serem nomc:t~los fic:1m sujl)itos a') conrurso de
cJilC trata o art. ~U:J, sen:lo-llws ,t;drantido o direito de
act:e,so aos lllg:trcs de Ollici~l da mesnn s~cretaria ll1S
condieõrs dos ditos Amanuense~.
Art: ü:i. Os Escrcvcntc.3 da~ Directorias serão suhstituidos, nas faltas ou irnpt•tlimeulos, pelos E'crerc\Ules
das o'licinas da Dircctoria a que perlenc•.·r o substituído.
Art. 6fi. Ibvcrá !lo Ar<cn~I d:1 C.}rtn quatro Dcscnhadorcs, c um em cada Arsenal nas Provindas, excepto
no dadcl\l.tto Grosso.
Incumbe-lhes :
~ 1." Auxiiiar os Dircelores !lO de,cnlt:1 de planf:-t~.
riscos c modelos, c em qu:wsquor oalros lr-t.lnlho:; c1uc_
tenham de ser presente.;; ao Governo, ou scpm
s-~ ·- · ~
sarios para melhor execução das obras nna ,_·t~'{i~..l~·gAfl.4
mecamcas.
. · c). v
't." Exncular todc!s os trabJ!hos p '~~'Üc ~ua
artr, !JllC lllc~ forem coufiados pelo:;. 1Q:\"c:-l0rf's.
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11·;;

t:!tal\

ti~".

;\ri. (;7. C"!!ipdt• ao Cirur.c: i;i·• tio .\1 ~t·!t:il:

':\ i." l'!'L"[.'Il'

O:i

~l)t'Clll'I'U·; dt•.

,.;I[;J

lfll:.dq,ter act:itll•ttlt•, e tratar das
~~.~~~ir:lS tlu:; Aprt•ndizcs
operariu~. P IH'I!l a.;~im

;ll'l.t~

110

l'.'l''' tlt•

t•nl'ermitladt~~ pa;Arli!ices utiltl:Jrc~.

Arlilic•'=',
tlus inllivilluus t!ILC resill!rcm

_\r~ena I.
;; :!.'' l'roCI'tler a C\ame tk s:Jnidadn nos op•r:1rios e
lllt'llon·~ qtw lrnlt:llll de ser adlnillidos, aquellt·~ no
11u

qtJatlrodtiS l'lTe.·ti\"ü', t' e::lcs 11:1s cumpanhias tk Aprrtldiz"·' Arlitict•s.
'!; ::." illspt•ccionar. quando ll!P fth' uclermill:HIIl, oc;
rmpn:padu,.; ~~ operarius uo .\rst•nal, t'lll st•us dumicilio~
ou na lh·parlit:ão .
.\.; ill'[Wcl:õt•s l'l'tJUCl'itlas pelos proprios Cll1[ll't'P·ado~
o:t tq:cra rios, para obtert•Jil .~r:11:a du GDVt'l'llll, >Cr<'iu
kila.-; 1t:1 Curlt~ e l'rovinci<t~ pel:ts .!1tnl:h de ~:lltdt>, e
•i!t,le as H:lo liollYLT, JHJl' uma .lunl:1 lllL':Iira nu~ue.1tla
11'1 /w(' !'elo Presidente da l'roviucia.
Art. ti8. Para os casos previstos no~ I. • do arl i!-!·o
anteretlnnlt~, haverá nos Ars1~1tacs 4110 Ido ti\l'l'l'lll
Jlo~[Jital ou Enrcrmaria, llll'UÍL'alllt'lllos e utcnsilio:>
i nd ispcnsa v c is.
Art. GU. O Cirurgião do Ar~enal p~ssad rcvbta
uma vez por semana, c s<·tnprl' que fur neccss:~rio, i1s
guarniç.ões dos navios tlesartuatlus, c mandará para o
Hospital as praças que precisarem de qu;llf[Uer soccorro,
ntcdicantlo a bordo as que ti\ercm mokstia lle pouc:1
zravidade.
Art. 70. Em quanto existirem :~s enfermarias cstahclecidas nos recintos <los Arscnacs da 13Jhia, Pcrnamlmco c Pará, não será pro\'Íuo o lugar lle Cirurgião dos
ditos Arscnaes, sendo as respectivas funcçõc.~ exercidas
pelo medico Lias mesmas enfermarias, ou pelo que c~
tiYt'l' 1lc srrvi~n: H' h()tll't'l' ma i> tlt• um.

EXELl: i l\ o.

;jí!l

Art. 71. Fol'llecer-sc-ha ca~a, na Gúl'lc· e nas Provinao Cirur:!ião do Ar~eu~d [l:ll'a residir Jeulro do
Esta IJe Ice i me n lo.

t·ia~,

C\P!Tr!,ll 11.
11 ~ t.\\'FI LÍI ~-

Art. 7'2. S.ttl dt'Yl'I'I'S 1lo Capt•\lão:
~ L" Cekltrar o ::-;anlo S:tcriliciD da Mi~~a lDLlos os
doJJLIIlg"OS e dias santo;;.
~ 2." Ouvir Lle confissão as L1'~ssoaó resitlt)lllns llO Ars~n:tl, quu para esse lilll o procurarem, c pn·slar-lhes
todos os outros auxílios do s:•u mittislcrio, compaliYuis
com os direitos parocltiat•s, pa1·:t o lfiW ~e munirú da
contpelentc autorização do Ordinario.
~ :L" E:1sinar a doutrina c.hristã, c explicar o c::~!lw
ci,;mo ás pra~as da eolllpan!lia de Aprendizes Artilicc:>
llOS dias e horas 1lesi~nadas pdu lnspcdor.
.
Art. 7:3. O C:qHJilão do Arsenal Ja CMte servtrá
tamlH•m na companhia d1~ Aprendizes At Liliccs, logo
que esta f0r lllllllalla para l}llalljUCI' eJiticiO dentro do
Arsen:~l.

CAPITULO lll.
DOS

LE:\IES E 1'!\0FESSO!\ES.

Art. 71. Havcr~1 em caua Arsenal uma E>cola de instruc(t'J primaria ~~ profi~sional, exclusivamente destinada para os Aprenüizt•:> Artiliccs das companhias existen tcs.
No Arscnallla Provincia 1lc l\lato Gros~o o Pnsino tla
instrucção primaria será llatlo aos aprenuizcs externos
c aos operario~, emquanlo não fôr creJLla a companhia
de Aprendizes ArtiliL:t•s.
Art. 7:5. O curso da escola tlividir-se-ha em Juas
partes: L a Ensino clemen ta r, que consta r á Jc leitura,
escripta, arithmctica até as quatro primeiras opcra~·õc5, ins trucção moral c religio~a : 2. • Ensino profi:>~ional que constarú Lla continua~~o da arithmctit:a, tlc

:.i' i (I

At:Tt:~

ll" I'UiiLII

g''''li!t'lri 1 ;q'id:r:11l1 ;·~~ arl''', nor;í'i ·~ g·l'l'a:•.s du 11101 illlt'lllo. ti.• s!alir'a ~~ h\di'O,Ialir.a, e dt•;;e:il:u lint·ar.
Art.' 7:). O e11sinÕ riellii'IJtai' ,·. rolllllllllll a turlo.; o.;
:lprendizt•s: :10 prulissiunal >'Ó!Ill'llin ~t'i ãu :1dmillidn-;
o.; íJ!!C mu ..;lrare:n a lii'CI'S<aria apli.L1o. U ,•.:tudo dos
l'lt'llteutos tiL' t!l"ranira JHÍ lc st•r tlispe11,;~du ;;O' qnt' n;lo
:-:e drslinarl'lll á o.lici:ta de cuu.;trucr;lo Jla\ ai, Pll :·:~ d:.•
]ll'lt"iiÍil:IS.
.
Art. 77. A in.;tnH'(:1o prinnria no Arst•H:tl tla Crir!o
l't'l'á dada por 11111 Proft•SS'il' r Ui li Arljtllllo, P nu ..: d 1-;
l'ro1 i:l('Ía\i da B:dli.1, l'cru:llniJUi'O e l'arú 1 e:us acluaus
Profl'~~orcs.

Ao, Yap,as dos ltt.:.:arcs tlt•slt•s ultimos, H'I'Jo i'l'Ci'!lr!lidas, ;'t lil'fl:•oJ ç:io tj:IC se furem dando, pdus l'o'~1'~'~' li \'li' c ljil'll;il'·'.
Art. 78. lh J.,•Jtt''' d • g·eulllt'Lria :1p;:lintl:1 ;i.; artt·s
nu.; .t\l'st'lLICS da Cürlc e B i11ia, CII"ÍIIIl'.lu tamlte!ll aJ·itlnnl'lit.:a e 1101.:íks g·crai'S do lll'il Ílllt'!llP, de sla I ic;t I)
liydroslalit.:;l. Nus tlcmais A:·~cuacs p:Jdt!l ú e~ te ensino
:-er cullli:tdo a um uos !Jircctores ou ao Aju,Ltute Ll:t ln-;ll('~l;âu.

Art. 7:1. () n •,.:cnhatlor 011 Jk.;cnltaclorc-; dos Arst!ll~d'S
:-er:'io o' l'roft•s,on·s tk .lc~ell!IO.
Art. 8'). A Llur;l~.'lo Lias lit;(il]s, do L'llrso, o tempo tias
aulas, metllo1lo do cn:;ino, cxaJucs . c r·cg·imcn interno Lia
e~co!a, serão tlclenniuatlos em rc::·ulamcntos c in~truc
cõ~s do Governo.
· Art. 81. Um dos Ajtrdan~es th Inspcct.or ou u:n dos
Dircctorcs tias ollicin:ts, dc:,i.•cnailo pel') l\Iinistro, C\CI'ccr;'t as fnncciít~s Lle Dircctor da e~ciJia.
Art. 8':!. Opessoal lll't:cs,;Jrio tnra o scrvir;o c policia
inlt!rna úa eswl t scr;'t Lira lü dos gttarLias e ~cn·cn tcs do
Arscna I.
Art. 8'l. A Intrndt•ncia fot·ncccr:'t os oltjertos nccPssal'ios para se gnar!ll'l't'I'Clll as salas tlas aulas; a:::;im
como prestarú os utc·n'-'ilios pua o expL·dicntc c expliCJÇão das lições, consLmlc.; de livro~, desenhos, papel,
modelos, etc.
Ar·t. 8~. Os Aprcntlizcs Artífices c os Artilircs Militares não sotl'rerão dest:onlo em seus salarios pelo tempo
que passarem nas aulas, excepto se esse llcs~onto Livct'
lugar como pena disciplinar.

I.\ EC I:

IJY(!.

TiTLLO

:;:;I

r.

C.\PIHiLCl I.

no~

A 1'0:'\T .\!lOI\ES,

Art. S:i. Os Aponl:~tlorcs ficam L!'or:1 rm rli:1nlr di~
rP<l:Jitlr!lll' ~nbnrdinados ao In.~peclor do An:en:ll.
Nlls Sl'll,; Ílii!lldt'ilCill'iS scr:io suiJslilniJos p:·!os E;~
CI'I~\'Pllff'S d:1~ Jlirt'i'[dl ia~.

Ar r. s:i. C·Jlllpr'l·· aos Ai OllLidOrcs:
~ ·I. o Esniur ::r:H· o' li Hcs de In:llricula do;; op.:;-

rarin~.

~ 2. o V1Tiric:.r tliariamr•nle o comparrciml'nlo dos
l\Icstrcs, C:Jllll':lliiC.>Ircs, .Maw! tt.!un•s, Oller:1rios, aprendizes C ~I'I'VCllll'S.
~ :J. 0 Organizat· as fcri:ls c assi;:lir ao pagamento,
conjnnd:itlleJJlc com os Ajudantes Jo lnspt>rlor e os
Ml':;lrcs.
Art. 87. 0:; livros 1lc lll:ilricula sl'rão rscriptura1lüs
do mesmo modo qnc os de ~OCt'Ot'I'OS dos naYio3 ela Arlilad:~, c ddll'.q constar:1:
I. o A admissão do operar in, sn:~s fal:as, lii'IIIÇas,
h:lix:Js c altas do hospital, clo.~ios, rcri·clicn~iics, cmJ)lrque~, dcccmlJal'tJUCs, 1:c:ni::sues, o jornal c gralilieação fJLIC vencer, e outro~ qnacsrruer csrlareeimcnlos
qUt) puderem preencher o fim a fJIH' lacs li\ ru'> são dcst i nados:
~-o O paQ"amenlo do salario c os r],•.-;rontos IJl!C provirrem de lllulta~, oa de outro rtnalrtucr motivo.
Art. BS. As nnlas serão bnrallas á vista rir bilhetes
a:;signatlm pl'!os Direclores c nÚJricados pelo ln;;p,·ctor,
quaudo ili'Stc não parta a or1lt~m dircctamcntt·, a rpLil
em lodo o ca~o df'VC ser por c~·criplo.
lncumhc aos Dircctores informar aos Apontadorrs,
por meio tl:iqucllcs hilhctr.s, 1k toda.:; a~ ocenrrcneias
(j;IC dcv:nn ser mencionadas no tino de matricub.
Art.. H\). Para l'l'gnlaridadc da cscriplnr·:u;ão, a adllli.,,;in 1111 :1 l'l':itlirJi'<in dr• npi'!':J!'Ítl', 1' l11'1ll 'i~<illl ;1

.....

)
.}):.

t ran;;ferrn1·ia dns mesmo~ ,]p 111111~ pnr.1 ontr~s rl:lssr,,
ler ltl.~!·ar 110 Jll'ÍIII'ÍpÍo de~ 1':11!.1 llle'Z 1 S;l\I(J C:ió'O~
t\l.r:HJI'rliii:Jl'ios quanto :·1 :ldmi~c:ln.
Art. no. O ponto elos l\lt·~trPs, Conlramr~Lr·,~s r :\bnel:Jtlon's se• Yl'l'ilic:1r:\ aprc.;e•nlaHdo-:;c e'les ao> A1•011~
dCICIÚ

t:1dore.~.

O dus opcrarios, :1prPndi:~c.<> c Si:n·t·n~rs sPr:'1 Lomatlo:
I. o !'elos Apnnt:1dr·rcs;
'.:!."Pelos ?1\:•strl's:
.
:\." 1'1•l1•s C'lllt!':ll;;l'.';trc•;; n:1 ~Ll:1d:ulnres, qn:1ncln os
oprrarim; trall:illi:ll"i'lll r.·,ra das o!Iir·ina~.
1\rt. !Jl. l'Jra r:11h 111!1:1 d ~~ o:lit'in:1s di~trihuit\:1> ~o
Ap<1111.:1dor rw~a11Í:éar:\ r'll' !ll:·n~:dlllelltc !'lll livro :lpr:lpri:ulo Ullla 1'1'\:li':lu no:ninal do \li''·'nal, c•spcciti,·ando-o
]ll'la cl:is~c e n;r;lll'rn q·11' 1111' 1'!11Tl'Si'Ol1il1'1". E<<a n•Lt~..lo sr'l'~·ir:'t p:11·a o pri:lli'Írll p IH to, t: nl'lh se lll<'lll'ÍOIl:lrú t;nllhrmo:; di:1~ lltl•is dn lllt·:~.
Ter;\ o M •,;lrt: ignalrcla1)0 do pc,so·ll tlP ~tn ftfli·in:~.
Art. !12. Par:1 o li:n tli•!erminado no art. !):; hal·t·r:"t
]1ara cada opcrario, npr·t•ndiz 011 ~~·nPnle nma dt:1pa tle
1:wtal cnm o competente Htll11tTo, cla,;se e a inici:1l th
o\licin:1 a que JWI'ti'IW'l'.
Paragr:qilw nnirn. A rl1ap:1 rpw sr prnler s: rú ~ull:-:li
tnida, Jng-ando o dnnn o Y:l\t•r 1\1-l\:1.
Art. !J:l. No recinto tlo: ,\r,~t·nars haYcrJo c~l:~çiic~
situat.las o mais proximo po.;siVI'I da rntratl:~, r twll:ls se
c:ollocar:io t:1ntas r·:1i:.;a.; quanta.; fort'Ill as ol1i:·inas a
carg-o 1lm Apontnclorr,.
Cada caixa ~rrú rot:tb<la rara in1licar a officina.
Art. !lí. A' hrn·a m:tl'l':ll\:1 nara rome·can·m n;; \rahn1\rf),.;, abrir-ce-lta o P'JrtJn dn .\r~l'n:d: o loque da .'ind:t
annunriar:i n primeiro pn11to.
Art. n:;. 0; npnarios. nprentlÍZl'S c Sl'l'\C:lltrs ao
passarem JWia: c.;ta1Jir,~ e'n trc~:11·ão :1~ cir:1pas no ,\ ponlaclnr c Sl'guiriio para :1s ulli:·irr:l,.
Art. 9:i. O Apunt:11lor Yt•rilirar:\ a iilcnti<latlc 1lo operaria nn ar~ lo tiL- rcri'IJCl· a t hapa, c a lançarú na rcsprclin caixa.
A rnlrrg~ tl:ls chapa;;: Lnminarú meia lrora tlrpni;: de
comcçacla, licando as:-dm nn1:1-rr:11lo o primeiro ponto., c
assignalaniln-sr~ r,;tc arto por outro toque Ja mr•sm:1
sineta.
Art. !)7. Em yj,~ta da~ rhapa.;; rccolliitl:ts, o Apon1:Jllor organizar:'! o \1rimciro ronto, notanclo 11:1 rl'!dção
cle qur trata o art. Hl, rnm a lctra-~;-os nomcsdos
op~rarios, nprcndi7.es e Sl'l'vrntcs que comparcc:cram, c
l'tllll :1 lt·lra--~•'-os 1\0~ ·'flll' f:iltaram.
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.\ri. !)S. CtJilduido c.;lt' l'roreso-:o, n ApollLl<lor .;t:
apl't!senlar<i com~ rela(io r as chapas recolhitlas ao \'ice·
lnspector, que confcrintlo c:;Las com arJuclla corrigirá
os rnganos que por rentura encontrar.
Art. 99. Depois de começado-; o.> trab3lhos n~-; otlicinas, os Mestres com os respectivos Escrenmtes tomarão ncllas o 2. ponto, que consistirá na vcril1cação
do pessoal presente sem distrahil-o do serviço l!lll qur·
estiver, notando os mesmo.;; Escreventes JlJ nspt'Cti D
relação, de que trata a ultim:t p:1rte do arl. !11, eom :1
letra -C, os nomes dos operados, :~prcntlizcs e serventes, que se acharem nos seus lugare.>.
Art. tOO. O segundo ponto dos opcrario' qur, traln·
lhar·em fóra das ollicinas, ser[1 feito nos lug:ne.> llo trabalho pelos Contrame~trcs ou 1\IJntl:Hlorcs que os llirigirern, organizando estes lista cspeeia I com as ela sses
c numerosdo pessoal presente. Essa lista tl;llatla c as,ig-nada será remcttitla immcuiatamen!t) ao l'l''>llertiro
-~lcstre.
·
Art. iOL Com a lista de que tral1 o artigo nnt,•ccJcntc, completará o .Me~trc na sua relação, com a letra
-C-, as notas dos operar·ios, aprendizes c servente.;
que comparece1·am aos trnb:Jiltos; indicando depois na
mesma relação com a letra -1<'- os qttc faltaram ao
serviço na olllcina c fóra della.
Art. t02. Ultimado assim o 2." ponto, o Mestre remctterá a sua t·clução ao Vicc-lnspcdor pJr·a os Iins rirterminados no ar·tigo seguinte.
Art. !03. neccbida a relação, o \'ice-lnspector c Os
Apon ladores a con fron la râo com o t . " pon Lo. Se uessa
confrontação resultar tlesarc }nlo o Vicc-Inspeclor, ouvinilo o Mestre, e depois dJs rscl.1rcrimcnto~ He,·c,;sarios, resolverá o facto.
Semprg que o desJccórdo prorcnlta de falta no L"
ponto c comparecimento no 2.", o l\l)strc da ofiicina
rcspcctÍ\'a exigirá a chapa rio opcrario com quem o
facto se der, c a enviará ao Vice-lnspector que a entre·
gará ao Apont:.dor, c este ao mc.-;mo operaria na hora
da sahida.
Art. iO~. Çonclnida esta rcclillt·ação, se procc,Jer:i
do modo scgtuntc:
CHia Apontador org.utizar:t Ulll:t lista por oflidna~.
rla.;ses c numeros do pns.-;oal a s·u r'.:lrg-o, c,-pccitkant!o:
O que não tivrr comparecido :w prim,•iri) f' Sl'f.:untlo
pontos ;
O que lenJo eonrpJrrcido .10 prim,'iro ponto, 11~0 P
0

lt'rt• jii'I'St~lltr llJ
PARlT ll.

;u

ollh'ill1 po1 ur·t·Jc.i:Ju dv

';t''~UIIllt•,

l'l'''

,J,J I

O IJUt~ falluu ao primr·iro ponto, I' •·~.lt-rt' ll:J ufliri111
Pl'f'sen Le no segu111lo.
Essas listas serão assignadas pelo Yice-Inspeetor c
respectivos Apontadores, c nprescnlndas por estes ao
lnspector, que, tlepois de as (•xaminar· e ruhrieat·, dt:l''ol verá aos mesmos Apon tatlore~ para sen irem tlt~ !Jase
aos descontos.
O Vicc-lnspector· dHolrcrá aos Mestres as relaçücs
que delles recebeu.
Art. 105. Os operarias, nprcndizes e srrvcntcs, receberão do Apon tallor na l10ra Lia sah ida do Arst·na I, a.~
chapas respectivas, sentlo expressamente proldbitLt a
entrega das mesmas durante as horns do trabalho.
O lmpeclor provitlenciará sobre o modo por que
devam ser entregues as di tas chapas.
Art. !OG. As incumbcncias prescriptas nos arts. 102
e 103 ao Vicc-Inspcctor, scrãodcsempcuhadas pelo Direclor da arlilhnria a respeito do pessoal das ollicinas.
sob sua direcção.
Art. i07. Nenhum opera rio pútlo ser· dispensatlo de
responder ao ponto diario, sem ordem por escripto do
lnspector, c sómen te o será por cxcepção dclcrminatla
em conscqucncia tlc serviço exlraonlinario, que se cstJecificará na mesma ordem.
Art. 108. 03 trabalhos das officims começarão c LPrminarão ás horas que forem marcadas pelos Inspectores
c approvadas pelo l\linistr·o da 1\larinha na Côrtc, c pelos
Prcsiden tes nas Pro v incia~, não cxccdentlo a duração dos
mesmos tralJalhos tle !J horas no inverno c tlc to no
verão.
§ L o H a vendo nccessidatlc de serviço cxlraord ina rio,
e sendo este autorizado pelo 1\linistro, o Inspeclor marrara em portaria, que deve expedir aos respectivos
Dircctores, o tempo da duração tlcsse serviço, c o
numero c classe dos operarias tjuc ncllc se hourcr de
empregar .
~ 2." O tempo concedido para o nhnoço será marcado
pelos Inspectores c approvado pelo l\linistro na Curte,
c pelos Prcsitlcn tcs nas Províncias.
Art. 10!). Não terá direito ao wncimcnto <liario o
operaria, aprendiz ou servente que deixar de comparecer ao primeiro e segundo pontos; assim tomo
aquelle que tiver comparecido ao primeiro c faltado ao
srgundo. O que lleixar de comparecer no primeiro ponto
e estiver presente ao ~l'l!:UIItlo, lf'rá direito no jornal
unicameu Le.
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O que lendo comparecido ao primeiro ponto faltar ao
segundo, sofl'rer:·,, além d:t prnla do vencimento, multa
igual á gratilicat:ão de llous dia~ de serviço.
Ig-ual multa solfrcrfl o que deixar de receber a chapa
do Apontador na hora da sahida.
Art. HO. O 1\Icstrc, Contramestre, 1\l:tnd:ulor, operaria, aprentlizou sct·vcnte não potler:·, retirar-se do Arsen:ll, durante as horas de trabalho, ~em onlrm por· escripto do lnspcclor, que scr;'t aprrsPnlatla ao Porteiro.
E~tc mencionará a hora da s:lltida c da entrada na
dila ordem, a qual será entregue no lim do dia ao lnsJH'dor, que a transmiti irá aos Apontadores para procederem ao:; devidos tlesconto~, se a nu~rncia não fôr por
motivo dc~serviço ou por outro cquival••ntc.
Nas ofllt:inas do Lahoratorio Pyrotrchnieo serão csla.;
lit·cnças concetlida::; pelo respectivo Dirrclor·.
A r t. 111. As ferias scrã•J fei las pc los A ponlatlores,
e por· cllcs a prescnlatlas ao lnsprc to r a ló o :I ia ;; de catla
mez rom a rela(ão mcnsnl do ponto c as lislns dinrias
d:1s faltas. Este immrdiat:uncntc depois a;; remcttrr:'t
ro:n aqul'llc> documentos :t Contadoria da 1\larinh:t, que
o~ eonferirú entre si c com o.-; livros de matricula do,;
orcrarios parn vcrilirar-se o compnlrnlc proccs;;o.
Art. 112. O pagamento comrçar:t depois do findos o.:;
traiJ:liiiOs das oflicinas, pi·ovidcncianllo-se para que í>O
conclua ao anoitecer.
Scr;'t annund:Hio com a tlevi•la ~nlrcctlcncia, c feito
aos rroprios operarias ou a procur:uJorc~ legalmente
ronsli tu idos.
Aos que dl'ixar·cm de rrcchrr no •lia marcatlo po•1cr~
se-ha fazer o pagamento em outro, que lerá lugar cinco
dias tlopois tlc C!lCCI'rado O primeiro. 0~ l]IIC aindn faltarcm,a este pagamento só poLicrão entrar em feria no
mcz scguinlt'.
Semelhantemente se prororlcr:'t rom o nbono de jornacs
P. q-ralificações, por servit;o cxlraordinario de rJualquct·
rnture?.a.
Art. 113. Os operarias, nprrntlizrs c srrvenlcs nll
raso da except~ão do rrnc !rala o arl. 107, c os f]IIC trahalharcrn fúra das ollit'inas r·m tli~tanria que n:in permitia ob;;cnar a disposit:ão do art. \J:i, ~rr:io p:1gos, soh.
a rcspon;;aiJilidndc dos Direclorc;; por folltas organizada~
pelo;; E<crcvrnLt'S das llirer:tori:l~, á vista elo..; pontos
~nviado-; pelo.-; Mestre;;, Contr".llllcstrL'S ou ~l:lndalloré~
que diri:drem o scrvi•;o.
. ,
A:"i.!~llad.t,;pclo~ Oiredurr':, t•;t;t; fulli.1' ~rr.lo f<'mtilli\la' ·, C•JIILI.!t.lt i:• fiCl<J !:J ·[1•'1'1 L' L' ''":11 ••!li<'[<) lll'Jt 1\•,t:ltJ.

:\ri. I I 'l. Nos dia,; e hor<Js de:>ignados para o p:1ga
nwnto co111parecerão o Pagador~~ Si'Us Fieis, cada um
do,; qual's se inr:umhid de p1gar o pr~:~oal da ofiirina
que lllc fôr distribuída pelo Contador.
A este acto concorrrr:lo o E,;crivão do Paga1lor c o:;
emprega1lo;; da Contadoria preciso~. para lfUC o pagamento se faça como o das guarniç11es do..; nnios da
Armada. Concorrerão tamlwm os Ajn1lantcs do lnspector·, os Apontadores c os Mestres respcc~ivos, par:a
o lirn dtJ manterem a ordem entre os OJlCranos c ccrtlticarern a illenlidat!e dos mesmos. No Lahor·ntorio. o
llirector ou o ~eu Ajudante far:·, as vezes dos Ajudantes
do lnspcctor.
Art. 1Hi. Os patrurs c rrmadorrs trriio assentamento
ms rPpart.ir:ões a que estiverem subordinados, c serão
por ellas rclacion;~dos. O p:1gamrnto se fad ú vista do~
livros de sorr:orros onde se noL:1rão, para os devidos de:>ronto<, a~ faltas qne tiverem durantn o mez.
Arl. IW. Par:t que o trabalho ~rja di~trilmido com
igualdade pelos Apon!adnres, tanto quanto fôr possiveL
o ln;;pcctor dividirú a' onil'ina.~ em grupos,
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1\rt. 117. Para cada uma das Dircctorias do Arsen;tl
da Córte haverá um lkpo~ilo deslinauo a receber, do
Almoxarifado, a ma leria prima necessaria ao consumo
diario das oflicinas, r, desta~, ;~sobras manufacturadas.
Art. 118. Este Dcposilo, que se comcrvará :tbcrlo
omquanto durar o traball10 das ofllcinas, ficará a carg-o
de um OITicial de Fazenda, tendo por auxiliar um .Fiel
de sua cseoll~a e os ~erreules indispens;~vcis.
Art. 110. O,; Encarregados dos Depositas serão no·
mc;~dos prlo Chefe do Corpo de Fazenda á rcrjuisição tio
Jnspcclor, :1 quem serão subordinados.
Não potlcrão e\errer esta eommissão por mais de tres
annos.
Art. 120. Incurul1r, ao Enrarre!!ado:
§ L" Organizar os pedidos para abastecimento 1!0
Deposito, de roJJformidade rom os orçamentos mcmae~
~pres'.'n!C~dos pelo~ l\h·<.,~rcs.
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llL't'elwt da lntend4'ncia a ma ler LI pnma JlOI
ou medida; acompanhai-a <~l•~ o lleposiln,
cliri.~ir a sua aJT4'cadação, c entregai-a ;i proporção t(IIC
l'ür I'I''JIIisitada pelas ollidna~.
~ :1. 0 Hrceber da ollidna a ol1ra manufaclru·:ula, ;,
!(Ual Uaf'á immediatalllCIIIC destino, C I.Jelll a;.;sim as
soiJroas do material fornecido papas ohras c concertos.
§ ~." Fner a c~cripturacão quo lhe com\'etir·, do
ronformid:Jtlc com a;.; iustruc(t'ies que forem t atlas.
~ 5. o Vigiar ;~ttentameule a eunduda tio ~cu Fiel pela
q ua I é re~porJS:I\· cl.
Art. ttt. Nos orçamentos a que se refere o§ l. o do
artigo ;mterctlenle, nwntoiollanio os .Mrstros as ohras,
t•, por conta, pc~o. ou meditla_, a lll<Jlcria prima que para
t:ada um:l deltas lu r necc~sana o
ExarPinatlos os orçamentos pelos Dircctorrs serão por
t'Sits apresrntados ao lnspcctor. alim do ;Julorizar por
~eu despacho o Enrnrrcgado n fazer o petlitlo ;i lnlt•JtJeucia.
Antrs, pon'~m. (li! o f;,zrr rrcorrcd o mesmo EncarJ'('gado á cscriptnraf:iio do l)cjJOsito a lim de que dt'duzido o cxisl.cntP, requisite nnicamcnto o tJUe fôr preciso
para completar arprcllcs or~amcnlo~.
Arl. 122. Feitos os pedidos á lntcndcncia pelo Errrancgado, seriio os orçamentos numerado!', clas~ilicatlo~
por ollicinas earcllivadus convcnicutemcnte, para serem
apresentados á Contn<lor·ia na prcsta(;Jo dt~ eonla~.
Paragrapho uniro. Se dur:wte o mez fôr ordenada
alguma ohrn urgenlt', o 1\leslrc f;Jr:í immPrliatamcnte o
Feu orçamento, conforme as regras esl:llwlcdtlas na L•
parte do atotigo anteccdcnt.e.
Arl. i23. Se ao Encarregado fôr feita nlguma requisição, ou ap1·esentado documento de dcspeza, que n~o
lllc pareça regular, e do qual lhe poFsa provir responsabilidade, dirigirá immcdiatamentc ao lnspector sua
reclamação por esc ri pto.
Não ~endo por este julgada procetlcnl r, lança r á aquellc
nos seus livros o documeuto, ao ()llal anncxnrá r:ópi<~ da
reclamação c do dcsp;Jclro do luspeclor, p<~ra sua resalva
11a tomada de contas.
Art. l::!i. E' prohihido ao Encarrrgauo entregar ohjcclos sem de:>pacho do ln>peclor em tlocunwnto compelenlcmenle legalisado; assim como atlmitti!-os no
Dq)Osi to sem ter delles carga o
O material rettuisita•lo será cnlrt'.Q;UC ao Mestre, c ao
f.ontramcstnJ ou J\IJml:tdor se "'lucllc auloriz:n 110 rco;.
pcrtiru pedido.
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Art. t.:::;. Toda~ a~ ohr·as preparadc~s n.ts olndn;t;,
p:tra o K;tatlo ou para p.trlkuLtrc.;, não podt~r:io ser cn!l't~gue.~ scn:io por intermctlio do llt•posilo, onde ltavf'l'á
arcornmotl:u;õt•s apropriad~s para rí•rf'hel-as, indt•pclldcrtl.es tias destinada;; ú arrt•catlaçjo da matcria prima
Exet•ptnam-sc:
L" O; ohjrctos r:oncN· lados ;
2." As obras vol•mw.;as pcrlcrwcnlcs a na~ios 011 KsLIIJeiPrirncrrlo~ tio Estado, que podt•r;lo ir logo directalllt'rtlc tia otlit:ina, dt~Vt~ndo, porém, o )(cstrc I'C'Iwelivo,
striJ pt•rn dt~ Slhfll'll':io, martirt•slal-as :tO lh'púsito, no
prazo de ~Sitora~ . afim de qrw lenha lugar o eompdente
prot~r·s~o p tra o Er11; tl'l'l'gado haver a sua dcspcza.
Paragraplto unir.o. A respeilo tlc fJUat'Stfuer orrlras
ohras, os Mestre.; que não :tprcsnlllarom o.; manifestos
ro111 t•llas, e no lirn do mez os donrru.~nlos da dcspt~za
relativa ús rollslnwt:ü :s, l':ilniro~, c ronrertos, ou o
lit.•T•~rn st•rrt os dadoq c l'orrnalitltrlt·~ prt•,niplas nas
lttstruct;(i.·;; para r~lt• fim t:\(Wdida ..;, incorrerão na mull:t
d,• tlt•z por rcnlo sohrn o n•n,·imt•rrto ole um rnez.
Eq,;a mui la s;•r:'t t~lt•rad.t :to dobro no raso de rPinritlt•ncia, e sé ainda assi111 ,,. t~tlrt!innar a not:tr a rderitla
falia ser:io 0' 3J,•stres ~uspt•nsn,; prlo Mini:>lro f'OI' um
alé Ire ..; mt•zes, e lirtalmenk dcrnittidos. S••rnellwnlclllt'lllC sn proreder.i ,:orno E·wn·n·nl•', st• dcllo provier
a falta t~ fôr cnmrnttnicada Plll lt~rnpu ao lnspt•clor.
Art. 12tl. O malt•rial qut~ tl:lo l'tir t~nnstunido na olrra
que motivar o prdidn, st•r:·, com elLt t•nt.roz•w pelo Mestre
tl.t ollldna ao D.~posiLo. 1•..;-n:tl de-tino ler:·, no lirn tio Tnt'7.
n tlaqndla cuj:t C\rr.ut:ão lt\r susl:td:t, c lwm :~ssim o
que sohrar dos conenlo->.
•\rt. 1:!7. Se po1· ra."o dt~ for,:a m:dnr tlelrriorar-st~
011 extr·ariar-sc alg·rtlll ohjt•clo pt•rl.eneenle ao Ht•posilo,
o lnspL'clot· r:omrnunirar[t o l'actn [t Sot'l'elaria de E,;tado,
a lirn de se d.tr ao Encarregado a descarga do mesmo
ol•jeclo.
Art. 1:!11. o Yiee-[IJS(l!'Cior n,rali~ar:í o Si' I'\ ir:n do~
Ht•posilos sit.nados no n•einto tio Arsenal: o Ajutlanlc
mais gratln:Hh o dos Pxistenle.; na ilha Lias Cobras e do
L:thoralorio PyrotcclrniLo.
,\rL. 1:!!}. Compele am funcr'ionario~ t!P I(IW lr:tla o
ar·r.igo anl.t~•;edt~lll.••, 11:1 rpulidado d,! li,;rat•s dos llPpositos: pt·ovitlt~nt·.iar· p:tr:t rpre o rn:tlerial t'Sit'j 1 classilieatlo
e arrecadado conv,•nit•ntt•nwnte; aelivar os fornecimento;; rc tni.c;ittr do Jn:p!rlot· o~ servt•nll~s que cxrraorr~iJJal'iam.·nte fort'lll 11ere ·.;trio.;: in.;pr'c•·iollar a
P'''l'i['lttr;lt;:\•> !''!'\ 'Jili' :r' ft;:t r(r; r'ollfOI'llli·l.tdt• 1'011!
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lllu•l..lo:· ,b.Ju,; 'li:lln:ll· 11 Ettt:.<ITPgad•J <.' u Fíd ao
cnmprinwnto de , t·us dt>Vt'l'l~s, P communicar ao InsJIPCtor as irTPg-ul.tritladcs ~1ue oh~enarem no serviço.
Se houver alrno na cscripturac;ão por falta do EnrarTPA"<Hlo, ~~~ proccdcJ':'t de accllrdo com o art. lili do
Hcg-ul:tmt'nlo de 30 de Junho de 1870.
Art. i30. 05 Encarregados dos Depo~itos prestarão
ron tas no fim do cada anno li na ncei r o á Con tatloria. Essas
conta~ scriio t'IICCrTatlas com inwntario, feito pela lkpartic;iitt do Cnr·po Lle Fawnda.
Art. 1:11. O Inspeclot· providenciará 1le motlo que• no
fim de cada mcz sejam aprcgcntados lo1los os li nos dos
Depositas ao Chefl' do Corpo de Fazenda, p:1ra que l'sle
verilique se a escriptur::tção se acha em tlia c feita de
conforrnidadt.J com as lnstrucçt1cs respectivas..
Art. i32. O Encarregado apresentar:'! ao lnspertor·
crn cada semcstrr, uma dcmonstraçãe dos lraiJalhos
feitos nas oflicinas.
Art. t33. Compete ao Encarrrgado tio Deposito das
ollicinas de machinas fazer· os inventarias e.forncccr as
ferramentas c demais artigos a cargo dos .l\l:tchinistas
dos vapor·es tlc guerra ou dos transportes, dr, ronformidatlc com o art. f;j7 tlo Hegulamento de 30 de Junho
de 1870.
Art. i34:. Os objectos de que trata a 2.• parte tlo 3 1. 0
do art. H7 serão fomecidos pelos Depositos, c iuscriptos
nos inventarias dos; .l\festrc~.
Art. i3il. Os Directorcs das officinas vi~iarão que não
haja dcspenlicio ou descaminho no ma teria I en trcgue
aos 1\lestrcs, examinando escrupulo~amcnte, pelo manifesto da obra nova ou dos concertos, se a quantith11le
do material está ou não em relação com o seu produclo,
ou com a obra e concerto em tJUC foi applicado.
Art. t36. Os Dircclores rcvistai·ão tambem frequentemente as ollicinas, a fim de obstarem a accumulação de
material para obras que não se estejam exccutarltlo.
Art. i37. Nas Províncias as oJlcinas continuarão a
sct· suppl'idas pela:> respectivas scrc:ões dos Almoxarifados, nos termos do art. 1:11 do Decreto n. o tl31i 1l de
J;j de .l\Iaio de t.SG~; sendo, porém, o fornecimento
do material c a cscripturação feit·ts de acrúrt.lo com
as disposições prcscriptas no prP~rnte capitulo, c nas
instrucções para os depositos tias Dircetorias do Arsenal
t.laCút·te.
~
Os Almoxarifes pt·cstariio contas no fim de c~:f:ínr~~MAJi'4
fina1~ceiro á Contall.oria, com ii!Hnlaric• fl'itYQ:'t'.i< 'fh
·
}li'Cll Ya~; Th!'sou rJ nas.
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CAI'ITFLO 111.
DOS

F.S.~REVE:'\TES

tlAS OFFICI'\-\S.

Al't. 138. o,. Escreventes fi~am suborJinatlos :w;; Directores, tle quem receberão as ordens concernentes ao
scr·viço.
O seu numero niio cxcctkrá Je Hino Arsen:~l da Côrte,
de'' no da Bahia,de 3 em c;ula um dos das Províncias
de Pernambuco c Pará e de 2 no de Mato Grosso.
O,; Inspcclores distribuirão os .EscrevPnles pelas diversas Directorias, marcando o numero de ollkinas fJUe
deva ficar a cargo de cada um, conforme as necessidades
Jo serviço.
At·t. 139. Incumhe aos Escreventes:
~ 1.° Fazer totla a escr·ipturação da olllcina.
~ 2. o Ot·ganizar os manifestos tio material despentlidP.
~ 3.• Preparar diai'Iamcnte o ponto do 1\leslre.
~ 4.• Hesponder pelo archivo, e conserva 1-o na melhor
ordem, não pcrmittindo que saia delle livro ou documento algum sem permissão do Director.
Art. HO. Além dos livros necessarios, a lnsprcção
fornecerá aos E~creven tes, de tt·es em tres mezPs, o pa prl
e mais o!Jjcctos de expediente para os trabalhos a cargo
t!Pilcs.
Arl. Hl. Os Escreventes devem comparecer nas officinas ao começar os trabalhos destas, c r!'lir·ar-se qu:~tHlo
e lias se ft'charem.

CAPITULO IY.
OA

MESTnANÇA.

Art. H2. Os lllt~strcs, Contramestres P 1\lantl:lllorl's
das ofiicinas, além das hahi li lações proprias dos resp!'clivos otlidos, devem saber lilr·, esct·cvt•r c contar·.
Art. H3. A v:~ga de Mcslrc será preenchida pelo
Contramestre, e a deste pelo 1\hnd;ldor. Quando hourcr
mais de um de cada cla:.se prefcrit·-se-ha o de mais nwt·rcimcnlo. Para a de M:J!Hlador (';;rolhi'I'-SP-ha d'entre
m opcrarios •las oflicinasu 'IUP s1~ rPcumnwndar pur ~u:'
Jplidão. antiguidade e !Jom t'omporl:mwnto.

E' RC UTI\'0.

:J(jl

Art. HA. Exreptuam-sc das tlisposiç.ões precedentes
os Mestres das ollirinas lli~ appareli:o c Yclanlf\ os qu:tcs
sQrão tirados do corpo dt~ UIJicia!'S Marinhl'it o..;, cscolhew1o-se d'cntrc estes os mais hahilil:tdos.
Art. H~i. Na falta de Oniciaes Marinheiros se poderá
arlmittir JWssoa idonca pertencente no senit;:o do Arsenal e da Arm:1da. c có em ultimo caso individuo eslranlto á 1\cpartição de l\Ltrinlia.
Art. HG. Osl\lt·slresemai~indivirluosdamrstr~np
tbs orlirina~ ;oão immcdiat:nncnte suiJ,>rdinado" aus Din•t·torcs c ~nus AjtHianln:;, cui;ts or•IPII;; rmnprirão 111'1mentc, em tudo o qne fOr relat iro ao snrit~o da olficina.
Art. 117. E' obl'igação tios Mes'l'!'S:
§ l. o Rcspontlcr 11ela boa onlem, di srip li t~a e a ~pli
r:ação dos opera rios ao respectivo traiJalho; pelo material
qun receberem para os concertos c obras novas, c p.•lo~
ar•parclho.~, marhinas, ntcnsilius c ferramentas tlas olHei nas.
§ 2. 0 Tomar o ponto <los npcrarios, c rcspomahilisa!-o!;
pela pPrfcição tias obras de que fon•m enca lTPgatlos.
~ :L" Provillcnciar para que <•S opt•rarios couservmn
nu bom estado a ferramrnta, e a não <•xtraYiem .
.~ !~.o As.,ignar os pctlidos tlc ferramenta c tia matrria
prima, nas guias <lo entrega rias obras nm·as.
~ ri.° Comp:~rcrcr ao ponto e a~sislit· tli;tri:~mcnte :10~
trahalhos da ol'lieina, tlt~ principio a lillt, distrihuil-o';
e tlirigil-os, liscalisando o material cmprt•gatlu uas obras,
e providcl!ri:mtlo para a perfei<;ão tl•·stas.
§ li. 0 Propôr aos Directores, para preenchimrnto daq
vag·as qnc se <lct·cm nas tli1·crsas t'la'''~'' os oprrarir'"
qn'~ mPn·ecre:n prom,l·~:io p•n· ~~~u r;,~!l[lllrl:lllli!l:~:;._ as-;itlii.id:ltil' n aptid:lo proli·~sion:tl.
·
_t; 7. o Incumbir :10s P['"!·ario~ m:1i;; hah"i~ c <11' hom
ro:n,•o:·tHnr·:tto o en-:in'J tlu:; ;:pn·ndizt·' irt!t:rno.; c ex1rorr:oc;.
~ 8." Abrir e f·•cl>w :1s pnrl.:t'> tl ~-; r•::,,·in:·~ :'1; l:or:1s
tlclPrmin<ulas, e l'llitl:ll' 110 aSBI'iu dl'slas dt~ lllitdo fJlW
não St•jam intennmpitl1•s llt'lll rkmoratlo~ o~ lr:Jiialhus.
§ !1." HrcPbcr ~f'tnprc qrw seja prt•ci:-:o, as ordiYI' do
I>i.rcr:lot· o•J do Ajlltlante dpste, [u:er~:t do lt·ahallto lflle
:;c deva distribuir, não ordenando ollr:1 n 1V:1 de q.1,drruer
espi:cie, sem tJIIO sej:1 por a I::; um do.; Illf'"tllo~ JUtorizada.
Art. 148. Os Contramrstrcs e l\l·mdarlores coadjuvarão os Mestres em todas as suas obrigações; srrão por
estes dcsigmtlos p3ra ac; obr,1s qur tPnh:un lug:tr fóra
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mrsm:1s omcin~~, c o~ substituirão nos cnsos de
impellrm.·ulo, scguudo a graduação c antiguidade.·
Art. I i!l. O nnmcro dos l\Icstrcs, Contramcstrrs c
'" 1!ldadores será o lha do no qtiaLiro junto ae prescn te
Heg nl a mcnl t'.
C:\PrrrLO Y.

11:;.; l!PEI\Aili')S

E SJI:I\\'F,NTf!".

Art. 1:10 .. lbrc·rú em cada Arsrn:~l um quadro rlc
<:ltt'rarios r senc111rs dkcti\OS, o qual constará do numero ncressario no ~crriço ordinario, podendo ser cxrctiitlo com a atlmi,;~Jo rk cxlranumcrarios, sõ quando
e t'llirptauto a.~ circnmstancias o exigirem.
· ArL. H)l. As ngas que se derem no quadro serão
]•n•enchidas, guarrlarbs as condições de merecimento:
l. o C0m o pessoal (•xistcnte nas ollicinas, comprehendi los o.;; Aprendizes Artilires, por elevação gradual de
classes;
2." Com os a prenil ize~ c:der noHI c que tra la o art. 170;
3. o Com operarias rxlranumerario,, c, na falta delles,
com outros de fón, uma vez que se obriguem a servir
ao EsLHio por esp~1ço de Ires annos ao menos, rio que se
LIH<li'Ú em livro proprio, na Secretaria da lnspecção, o
competente termo as~i.~nado pelo mc~mo operat·io, pelo
lnspcctor, ou por urn de sr'us Ajullanlc!l.
; t:'inllo o prazo de~Lc r·onlracto, c não querendo o operaria continuar no st~niço, dt~vcrá fazer a competente
ú~.:l:•raçJ.) com anll'cetlcncia de um mrz, ficando sulwntcntlillu qtw o coutrat'lo suu.'istirá ale um IIH'Z depois da
lledai'JÇ:io f,•ita.
"\rl. 1~i~. Alem rl:t corHiicão do artigo antrcerlcnlc,
cxigir-se-lta para sr·r· atlntittido como opcr:lriocll'ectivo:
t." Doa saude c rüliu~tez propria para o :-et·Yi(o a que
se destinar;
':!." Aptitlão sutlil'it•fik p:11·a a rhs~e em que fôr ;ulmittillo.
Em igu ildatltl de cin:um~tanci:is srrJo preft:ritlos:
1." 0..; llaricmacs, r, tl'l'Htre estes, os que forem filhos
!los opcl'arius uo A:·scnal;
~." 03 qne tir••rcm servi,Jo na Arm:ttb, na' Ilcpart!·:.ll'> ti~ ~IJriiJill, u:1 etllljU:tltjllt'l' o tlr·a d • I~st.ttlo;

EXECUTIVO.

3. • Os que forem maiores tle 21 ;lllllo.: c menores
de :30.
Art. :1.53. Depois do exame de sanitladP, tyuc compete
ao Cirurgião, em conformidade tlo .~ 2. o do art. ü7, o
Mestre da oJTicina em qut\ se propnzcr trahallnr o
cantli!lalo o Pxaminarit t'lll lH'C'ent:a do J)ircrlor rl:t
mesma ollicina, c manifPslará sua opinião a re~r~·ilo da
aptitlão profissional do examinando. O Dircdor informará ao lnspector, c c,;te, ú vista tamiJer!l da t't•rtillão
tlc idade, tlos documt~ntos que provem l!om prol'ctlimento, e Llc outras qualitlatles que o pretendente possa
exhibir, drcidirá a respeito tla sua cutratla uo truatlro
dos cll'ccti vos.
Art. 1M. Os operarias ciTectivos, que contarem vinte
ou mais annos de serviço, c por avanç;ula idade, ou por
molcstias contrahidas nos trabalhos do Arsenal ficarem
impossibiLita dos tlc continuai· a servi r, terão ui rei Lo
a uma pensão, na proporção cstabclecitla nos paragraphos seguintes:
~ 1. o O que contar vinte annos de serviço (descontado
o tempo proveniente de licenç1s, castigos, faltas ou molcslias que não tiverem por causa os trabalhos t.lo Arsenal) perceberá uma pensão igual á terça [Jartc do
jornal da sua classe, ou da anterior, se n~o coutar naquclla um anno de cxcreicio.
~ 2. 0 O que contar 25 annos de scn'it;o percehQrà
uma pensão igual a t.lous terços do j ornai d<.~ sua classe,
ou tlo concspondentc á classe anterior, conforme a
regra do~ Lo
§ 3. o O que contar 30 annos de scr·vi0o pcrcl'ber;i uma
pensão igual ao jornal da sua classe, ou ao currcsp'mdente á classe anterior, conforme a citatla regra do~ 1. o
~ 4. • O 'lue contar mais de 20 c menos de 23, ou
mais de 2f) c menos de 30 annos tlc serviço, pcrccJ,cr[t
uma pensão igual á do menor tlos dous prazos, a que
corresponder o seu tempo de scrvit;o, c mais a tiLLota
proporcional á rliiTerença rcspct.:li va.
§ 5. o O que contar qualquer tempo de serviço, e
t.lurante o trabalho soll'rcr Uf'Sastre por mutivu allll'io :í
sua vontatle, competentemente provado, do qualresultt~
lesão que o inhabilite tle cxcn;cr o ofliciu, :perceberá
uma pensão igual ao jornal de sua classe.
Art. 155. Estas pensões serão conr;cd idas pelo 1\li- '
nistro da Marinha depois da inspecção feiLa )leia Junta
de saudc, nonwaLla adhoc, na Córtc pelo mesmo 1\linistro,
e nas Províncias pelos Presidentes rc~per:livos, ouvido
o lnSJ)CCtor do Arsenal.

ACTIJS
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Art. H:iG. Para a,; pcn~õt•s tle qnr lra!a o artigo antecNlr~nte, os operario., dl:•,:LiYn~ rontt·ihuirão rom um
dia·!~ jorn1l •:rn 1'ad:1 l!Jf'í':, rl:indn n GoYrnJo ao prorlncto
dt~ ..,t:l Ct ~~t:·i!J~:iç;l;, (, t.': i l :·~ -~':"·}~~I" j (l~.;·;tl !HJL' (:Uil\ •';ni~n~.· ao li:a :1 qu:: t'· (l ~!ia .. 1:~.
/Art. 1J7. Ao.; ope.·:,rio,;

PX(t'lllll

ner:1rios, qne se

prestanJm :1 cunlril.Jnição prt'~erip!a WJ artigo antnrr~
dentc, se coularú, quando entrarem nu IJnaL!ro dos
e/l'ectivos, como tcmro d,· servi,;o pat'.1 a Jli'll~:lu dt• que
tr:1ta o art. Hi'l, a'tuclle durante o (jltallirrrt~m cuntrihuido.
Art. Hi8. As tli~posiçílcs dos arts. 1~)'1, c Jrj;j são
applicareis á mestrança.
Art. Hl!l. Os oprrario;; qnc contarem mais rlc 20
annos de bom e ciicctivo ôerviço no Ar~cn;.~l, pt'rcc!Jerão,
em quanto scnirem, :dt'·m dos ~ctJS n:ncimcntos, u111a

gralilic~'ç:toextraordin:lria,

igual ánwta:lt~do respectivo

jornal. Esta disprbitJio é cxtt•nsi\ a á mestr:IJ1Ç:l.
Art. HiO. Se al~·ttm operat·io ft\r de met·ito t;i:o distincto que deva p 't't:ehor uma gratiliea,;ão, akm do
maximo vencimcntu arbitr:11lo p:n·:t os de sna classe,
o Inspct~for fará proposta á Sl!t:rclaria de Estado, indiCaJIIlo o ;wgnu:11lo que CtJllrenha conerdnr.
Art. IIH. Para ~,.•nentc;; s"rão Hnicamcntn mlmiltidas JWSsuas livres, u~: W a 'iO :tttllns de idade, e com
a robustez necc-;.;aria !Jara os lr;dJalhos a rtuu forem
1\cs linada~.
Art. 16:!. 0;; opera rios r: scnl'ntes obedecerão üs
ordens que receberem dos 1\le;;tres, Coulramc~lres c
l'llandadores que os dirigirenl.

CAI'!Tl'LII Yl.
DOS APil.L:'iiHzr:·; E \TEI\'\OS.

Art. 163. Só poderão sc1· admiltidos como apren,Jizcs
externos nas otndnas tios Arscnacs c suas ucpenuenc ias,
indivíduos maiores de 12 c menores de i7 annos de
idad@, que tiverem compleição propria para o ollicio a
que se destinarem, c cujos pais ou tutores se obriguem,
pot• termo lavr;;do na s,·~Cl'l!!~ria ria Inspec~:ão, ;1 que os
!'Jr::smvs aprendizes sinam ao Est~do nas condiçõc's do
art. 1.70.

Art. lC'i. Em izu3.lrladc de cirrumstancias, serão
05 que souberem ler e es~rever; os tilho:>

rrcfcri:.los;

[j();_j

EXE!:UTI\0.

dos opcrar·ios cffcctivo.s, tl:ts prar.as de prd n da marinhagem da Arm~ub, c dos empreg:Hio-; di) Marinha.
Art. 1w;. ~{i·td!iwt :t!•r 'Pdi:~ p<'rr' !ll"·:í jo:·n:1l :t!li:'s
dt: ::·,:i:~ 111c:~cs de s(~r~f.:l.P. d:·~:·opfad::s a.~ falt:1~ qu!~ d,:t·
por qnalrfiii:t· moli1o. 'o aprt'tllliz:,rlll ,;nr:'l pelo llli'llos
de tr;·:; annP~, c [,•.t·utinar:\ aló :111' 20 di' idade.
Art. 1(iG. O nnn11'ro dt) :1prcndizc•s st•rá lixado, na
C(irlt', pelo l\Iinistro da l\larinlw, r, nas Proviucias, pelos
Prc~irlentl's, nn•ccdendo infornt1ç.:to dos Inspertorrs.
Art. Hi7. O sala rio do~ aprt•ndizes ~~·r;'t o t•stabclccirlo
na tabclla do ,·cneimenlo dos operarios.
Art. 168. Depois da inspcc1::1o de sautlc a que serefere o ~ 2. do art. 117, um Ajudante do lnsp<•elor, o
Dircclor c o l\lt•siJ'c <b rco.pt•ctiva oflicina t•xaminariio
o., indivíduos que lwnvcreuJ cont:luido o mínimo tempo
do apn•nilizado, e julgarão da aplit.lão c men·cimcuto
profission:1l de cada um.
Art. tHU. Os que não forem jnlgatlos aptos, c ltonYr~rcm complelatlo a itlatln t]p 20 anuos sr'rãu despedido:;
pelo I t1 spt•c lo r, que sclltclh:1 n tcnwul:) pror~cdnrá rom
aquelles qnn Juranfc o aprendizado sr· comlntirc·m mal
ou não prornd f c rem a proYe i ta mrn to.
Art. 170. 0·: aprrHdi;;:c~, qrw por e~sn C\:unc fon•m
julg·:tdos apto:: c pa::s:trr•nt á ultima cl:t:'.''i' do.~ operarias,
serão obri•n11los a s•.•nit· trrs annos na~ of'licin:ts Jos Arsenacs elo. Estado como l'll'cetivos, ~:e houver vagas, e,
no caso contrario, ~omo cxtranumerarios.
0

CAPITULO YII.
DAS CO~IPAi'iiiL\S DE AHTIFICES MILITAI\ES.

Art. lil. O Arsenal da Cúrli~ lná duas companltias
de Artitices 1\lilitarr:s, compostas <lu operarias hrazill'iros,
tl:io menores de lü auuos, os t!Uac:; ~crJo tirados da
companhia de ApreuJizes Artífices.
At t. 1i2. Cada compaulua se comporá das seguintes:.--~~

pr~ças..

"~r}~MAHÃ

Pnmc1ro Sargento ......•.•...•....•...... ,.";\)\- \)~{
Segundos dilos .......................... ~~~\..
2
Cahos .•..............•..
···~·...
8
SolLlados •........................ , . . . ....._>.. , . . . g;)
<

••••••••••••

/ Q::::,'
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ACTOS DO PODER

O Commanuanle será escolhido d'cntrc os Ajudantes
da lnspccção, c nomeado pelo l\linistro da l\larinha.
Art. 17:1. O uniforme c armamento das companhias
de Artífices só porlerá ser· allcrado pelo l\li nis tro.
Art. 17í. O anmmcn to e equipamento st•rão fol'llccidos á custa do Estado.
Art. i 75. Os Artífices 1\lilitarcs são destinatlos a servir
como operarias a honlo uos navios ua ArmatiJ, no Arsenal da Côrtc, ou em commissão nos das Províncias.
Em casos extraordinarios poderão tam!Jem fazer o serviço militar· ua guarnição do Arsenal c da de suas dcJlcndeneias.
Art. 176. Snrvirão pelo tempo de 10 annos, salvo
caso de molestia que os inhaiJilite para o trabalho, ou
se indemnizarem o Estado das dcspezas feitas com sua
cri uc1ção na companhia tle Apri'IHlizes.
Gozarão de todas as vantagens concedidas aos opera rios
do Arsenal em geral, além das seguintes rJUC lhes são
cspeciacs:
•
L • Serão tratarias nos Ilospitacs da Armada, abonando-se aos casados, c a0s que ti verem família a seu cargo,
metade dos jornacs respectivos;
·
2.• Perceberão os \'encimcntos por inteiro, a;;;sim nos
dias utcis, como nos domiugos c dias santos, rJuando
1iz1~rcm o serviço militar de gual'lli(ão;
a. o Em igualtlaue de circumstancias, serão prefcriLios
para os accessos ás classes superiores das otlicinas uo
Arsenal, a que pertencerem;
~."Serão isentos do serviço da Guarda Naci01wl, ainda
que não pertençam ás classes matriculadas na Capitania
do Porto.
Art. 177. As praças das companhias de Artífices, pelas
dnserções e crimes militares qlle commctterem ou por
faltas, que praticadas no senic:o do Arsenal revelem
má conducta, ser&o punidas correccionalmente, c, segundo a gravidaue do delicto, passadas para os corpos
de Marinha se não tiverem isenção leQ"a[, devendo
nclles servir pelo mesmo tempo dos recrulatlos.
Art. 178. O Governo poderá crcar em cada um dos
outros Arsenaes de .Marinha do Imperio, quando julgar
nccessario, uma companhia uc Artilices em tudo igual
ás da Côrte.
Art. 179. Tambem poderá o Govcmo , se assim
convier, manter annualmente na Europa para se aperfeiçoarem nos trabalhos de sua profissão, quatro Artitlces.
.Militares que se distinguirem por sua applit;ação, habi-lidade e bom procedimento, precedendo concurso.

F.'\ F.CUTlVO.

Art. 180. Os Artifircs :Militares terão quartel no
Arsenal até á idade de 21 annos, c vencerão durante
e~sc lempo fardamento c ração, cujo valor ~~rú descontado dos vencimentos que perceberem nas ofiicinas
tio mesmo Ar3cna I.
Art. 181. Pertencerão á L • companhia o~ Ar! i nrrs
menores de 21 annos, ~ :'1 2. • os tlc maior illalle.

CAPITULO VIII.
DAS COllPANIIL\S DE APREXOIZES ARTIFICES,

Art. 1S2. As companhias tle Aprentlizes Artifiecs dos
Arsenacs da Côrte, Bahia, Pcnwmburo c Parú rontin na rã o a l'<'!Wl'-SC pelo Dct:rt•lo c Hcgulamcn lo n. o 21Wi
de 21 de Julho de f8GO, r•, rJuanlo ao sPrviço de Fazemla,
pelo Derreto c llcgulamento n. 0 4tH tle 21J de Fevereiro
de Hiü8 c Instrucçõcs de
de Janeiro tlc iH7:J.

'f

TITULO YI.
Dn gente clo 1nnr c dos

hon'lhciro~.

CAPITULO I.
DOS PATUÕES E RE~JADOfiES.

Art. 183. 0 ..; Patrões rias galcolas im1wriacs serão
nomeados pr:lo 1\liuistro tla l\larinha, pol iufornwr;ão do
Inspedor, ll'enlrc os Olliciacs Marinheiros do respectivo
rorpo.
Os tias embarcações mindas do Arsenal c de sua~ dcpentlcncias, serão nomeados pelo lnspcclor, por Jll'oposta do Patrão-múr.
Art. l8'L A gente tlo serviço maritimo do Ar~cnal,
C'<crptuada a dos navios desarmados, a das gall'otas, a
dos cscaleres do l\Iinistro, do lnsrector c dos chefes c
empregado,:; das tliiTcrentes Repartições, fica immccliatamt·ntc o;nhor,Jin:l,LI ao P:llr:in-múr.

Art.. 18ri. Innllnlw :~os Palriks:
L o Dar rcciLo ao Patrão-mór llr- to<los os objcctos que
rrrciJcrem para u~u das cmbarc~çõt~s, c cobrar do mesmo
Patrão-múr igual documento dos que a cllc entregarem.
Este recibo scrú passado pelo Esercv<~nle do Patrão-múr
c rubricado pelo Ajudante do Inspcctor a rJliCill cumj)Ctir ;
2." Cuidar no asseio c consernçiio da., embarcações
a scn cargo;
3." Participar diariamente ao Patriio-múr o f's!ado em
que se ;JCilarem as di tas Pmharca1:õe;;, e as. oc<'lll'l'Cllcia.~
que se derem a respeito dcllas c de seus rcm1tlures.
Art. i8ü. O; Patrões, remadores c lll;Jrinlwgem tPrão
quartl'! a IJOnlo de algnm n'iVio, Oli em t1~n·a, como
melhor convier ao serviço a que forcmtlcstinadu.'.

CAPITrLO 11.

nos no:.mEmos.

Art. 1R7. Nos Arscnars han'r:"t homl)as r o mais 111:1tcrial Ui)ee~sario )la ra a C'í.linl'l'iio dt~ irH'f'IHlios. A guarda c cunscnaeão do dito m:ttcrial Jicad a e:11~0 de
pessoa conlraetalla para esse fim, sob as Yislas do Commandante da eomp:wllia do "\rtilices, c, onuc o n~o
o houver, sob as t:o Ajudante do Inspccter dt'Si:-\'ll:Jt!o para
C>;.Si'

fi lll.

un.

Jb war;:t~ da COP1P'1lllii:l dn ,\rii!lCf'S, os nperar!o~, o:; relll:idU!'<'' c :1 ltl:!ri:d):J,C'i'l!l <Ll :\r,1:wtl '<'r:1rJ
Oll~pr,··;!:~tdo.; nr~f·' :;:'n i::•l. ('l;n'n:·r'lr: ''" nr•l:•n; do 0!-:f,·i:tl

Ar!.

mencionado no :Jrliq-rJ anteccdt•nle, qun [ll"o,..cdcr;'t de
acrôrdo com o i'atrão-nün· no fjlll) toc:t :'t gl'ntc a e.;te
snbordin:Jd:J, so:it:itandu do Ins\JCl'loi• as provi1lellrias
que dclle dt'Jlf'nd:nn.
1\rt. Hm. O 3overn0, ~~· j:llg·ar preci,;o, poderú contraet:u· lionwns espeeiacs [':tra r,sse servi1:o, incumbindo-os de aueslrar os Arlifice.s l\li!itares uo Ar~en~ll t' de
os dirigir nas oe,·a:;iiies prcc:i,as.
Art. l!ln. P01kr-s,.-II:t ahnn:tr uma gratiliC:ll]ãn extraordiuaria aos 1\11 illc:•,, opr'!'.'l'it'.c:, rentadr,rr,; e á marin!ta~•:m, ~egt:n'!o a impol·t:Jw:ia dos tr:tbtiiJo; que
JH'I'<I:\I'I'Ill ll:t' ort'a<j,,, ..; "'' iii•·Pnrl!n.
·

E~F.CUTIVU.

TITULO Yll.
Da pnUela do

1\r~>f'laal.

CAPITI'LO I.
no f'ORTF.II\0 no

Afi~EX.\1.

E

~IW

AJI!Oit'íTE.

Art. l!H. Inc11mhe ao Porteiro do Ar:>Pnal:
~ 1. o Cumpr·ir as onlcn,; que pelo lnspector, ou em
nomc deste, lhe forem tl:11las relativamente ú guarda e
poli c ia do portiio.
~ 2." Não consentir que s:Jia operado algum, durante
as horas de serviço, sem licença do lnspector.
~ 3." Niio deixar· sahir objccto algum sem ordem por
csCI'ipto do mesmo Inspcctor ou dos chefes das Rcpartiçiics ~xis tentes no Arsenal, conforme a competeucia de
rada um.
r.~,.• Hcter o individuo que pretender violar a disposição do par·aqrapho antecedente, recorrendo para esse
limao Commandante da guarda e aos guardas de policia,
dawlo logo parte ao lnspector, ou a quem suas vezes
tizer.
R:i. Prohihir a entrada a rruem não pertencer á Armal!~, n:1o 1'111' empreg-atlo nas Repartições da Marinha,
nem tenha ncllas tlepeudcncia, se não apresentar licença
do lnsp;•etor, excPptn:ulos os O!liciaPs tio Exercito ou da
t::wrda Nacional, quallllo fardados.
~ fi." Não dri:\:1r saltir rnal'iu!Jciros tios navios de
guerra, qu1~ vierem nos •·sr:alcrf'»ao Arsenal, ou das emtJarc:Jçücs deste, sem permissão do Ollicial respectivo,
ou de algum dos Ajud<Jn!es da Inspcc•:ão.
~i.'' Pn•venir ao Comrnandantc da guar·da aproxima
saltida dos opera rios, a lim de fJUC estP em cumprimento
d•~ SI' li~ ti e veres designe os soldados que se tlevem postar
d1~u tr·o ou fóra da porta por onde sahircm os mesmos
opera rios.
~ 8. o Vigiar c fazer vigiar, por si e pela guanla respectiva, para impedir fJUe os operarios lerem algum
objccto pertencente ao Arsenal.

s
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W 9. 0

Qnando dt'Sconliar que algum opt•l':lt·io rouduz
ohjecto occulln, relei-o c nwistal-o immedialamentenu
depois tla sahida dos outros opr.rarios: verilkada a ~us
peita, dar parte ao Ajudanlt' da lnspec~ão, para este proceder como convier.
~ 10. Fechar as porl:1~ rlo Arsenal ao torpw rlc recollwr, depositando a chave na co~a da Tn~pecr;iio, e
abril-as ao toque da ah·orada, ou <'x.Lraonlinariamcntn
quando lhe l'ôr ordenado prlo IHSJWclor.
~ 11. Dar tliariamentc ao Vicc-Inspeclor parte t!c tudo
quanto occorrcr de notaul durante o dia.
§ 12. Cumprir as ordt'ns c instrueçiit•s qnc rt>rrbcr rio
Inspcctor, ou dos seus Ajudantes.
~ 1~. Tomar o ponto aos guardas de policia do Arsenal, soh a 11scali~ar:ão rlo Virr•-ln~pertor, no~ dias que
úquelles competir o ~e r \'iço.
~ 1~. Responder pelos ohjectos r;onstanh's da muhilia
lia casa dP rr:sidt~ncia do lnspoetor, rl't:ehentlo-os por
inventario feito pela ConlGtloriG, que ser;, rt•novado no,;
casos de substituição do mesmo Jnspeelnr e do Porteiro.
Art. 192. O Portt~ii·o tlo Ar~t·nGL quantlo impetlitlo on
ausente, será substituitlo pelo seu Ajudante.
Art. 193. Incumbe a este auxilbr úrittclle em totlo o
serviço a seu CGrgo.
Art. 19L Ao Porlriro c ao sw Ajudante se d:~r:'t rasa
no Egtabelccimento, o mais pct·to qnc l'tir possi\'el do
portão da entrada.
CAPITULO JI.
DO~

r:!' ARDAS DE POLICIA.

Art. 19~. O numero dos gnartla:; dc~tin:~dos ao scni'.'o
de policia seri• fixado pelo l\linislro, srgundo as IH'Cf''sidades de cada Arsenal.
Art. 19G. Incumbe Gos guardas de policb :
§ 1." Fazer o sct·viço tla ronda diaria e nocturna no
Arsenal e suas depcndcncias, conforme lhes fOr determinado pelo Vice-Inspr.ctor.
§ 2. • Auxiliar o Portrii·o na policia que a este compete.
§ 3. • Não consentir no embarque de objectos tle
qu~lquer natureza, sem que se aprcsrnte compctentn
gnta, ordem do Inspertor, ou do Intenrlt•nte da :\brinlia.

EXEf:UTI\'0.

~'L" Prohibir !Jlle atraquem JJu Arsenal c suas dcpendcnLias lanchas, e:-;ca leres c outras embarcações não pertencentes ao Arsenal, salvo as dos navios tla Armada, ou
as que tiverem lirenr;a do Inspector.
~:;.o Hc' i~ ta r, depois de fechadas a~ otllcin1s. os cstaleiru8, :ts cm!Jarca~õr's que nclles se acharem e Lúdus
os mais lu~ares onrle seja possível al~ucm orcultar-sc,
participando ao Ajudante de serviço qualquer cirr:umst:llleia dr; quo po~sa resnll;tr damno ao E~talJI'
kr:imcnto.
8 !).o Deter a qualqlil~r indhiuuo que por uccasi;jo ria
revista de que trata o paragrapho aulceetlente, sr~ arlte
uccultu ou sl'ja indcvitlamonlc eneontl·arlo :i noite, uepois do lOtJUC tle recolher. no l't'einto ou litoral do Arst•nal c suas dependencias, leYatHio-o it prcsen,:a tlo lnspector, ou rle quem suas vezes fiz e!'.
~ 7." Parlit:ipar ao Yit:e-lnspector todas a.; occurrenrias que Sf~ derem. a n•speitn da policia do Arsenal c de
su:1s dcJWilllencias, para st•rem notadas na parte dia ria
que atJUcllr) r~rnpregado der e tla1· á luspecção.
Art. 1!}7. Os gu:.nlas de policia perceberão os YencilliCIItos consta11tr•s da tabclla junta ao presente Hcgulalltcnlo.
Art. lUS. lbverú Lambem á noite uma ronda no m~r,
ju11to aos Arsenac:; em <rue essa provideucia fôr Hcct>ssaria, sendo feita em c~ealercs do Estabelecimento ou
do,; 11avios dc,;armados, pela gente de uns ou de outros.

CAI'ITLLO 111.

lJ \

r;l',\nD.\

MILITAR DO .\HSE.\.\L.

Art. l!l!J. A "uarda utilil:Jr du Ar~enal .<cr;i IL'ila por
prar:<IS do Batallrão NaYa I, e, ua sua falta, pela:< das companhias r\1· Artitires. ou do E:'\<~n:ilo, corumandadas {101'
um Ollieial sub:tltl'rno, ou inferior.
Art. ~00. O Comm;mdaulo da guarda cumprir~• :~s
n)'(!t•lls que rcl'ehPr da lnspt•c,:ão, relativanwnl'~ á collot·at;;l" das sentiH('Ilas e p:ll.rullws, e, rru !fPt':tl. a rcsrwitn
dr, tudo o 'llll' intPn•s-;,! it policia. IJI''I"IIl ,. st·.~uraw:.a dn
:\t'~l'nal.
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ACTOS DO PODER

TITULO YIII.
Disposlc;õf's eotmuuns.

CAPITULO I.

Art. 201. o~ luspeclore~, ~~~SI' li~ St\l:J'e!arins (\ u~ Ollieiaes das Secretarias, i'>Cr<io uomeatlos por Decreto; o.~
Lentes, Profe~sorcs c demais e 111 pregado~. t'Olll ex cepçiio
jos Encarn~gallos dos Ucposi los, por porta ria uo :Ministro
da l\larinha, c os guardas de poliria pelos Inspcctores.
Art. 20:2. Nenhum empr·cgado àos que perteiiCl'IU á
ao ministração superior dos Ars~·nacs entrará no exerf'ido 1!0 seu lugar, sem prestar JUI amento uas mãos uo
Inspector, que lambem o prestará, na Curte, perante o
.Ministro àa Marinha, c, uas Província~, peraule oo; Presidentes.
Art. 203. Os lugares de Atnarmeu~es da St:cretaria da
Inspecção serão providos pot· coneurso, pref·~rindo-~e,
em igualdatle decircumst:llleias,os queservircm oul.iverem senido 11:.1 Armar.la 011 t'lll al~·11rna das Hrpart içõt•s
da l\larin h a.
Art.. 20'L As malerias exi~idas p:1ra o coneurso ~eriio
as mencionadas nos§~ l.", 2.", :1." (~.li." do arl. :w do
JIPct·eto n. • H i~ de 6 de :\la io de I tlti8.
Art. ~05. A,.; nomea,.!Jes de Olliciaes d;, nw:;ma Scrn·taria f a r-se-hão por ;;cce~m , prev;deeendo o 111erec imento, c .::ú na igualdade deste a antiguidade.

CAPI'ITLO 11.
IJO I'ONTO DOS EMI'HEGAOUS.

Art. ~06. Os empregados da Secretaria d:t lnspecç~io
que faltat·em ao serviço, perderão o total 011 partf' de
seus vencimentos conforme as regras seguintes:
I. • O que faltar sem causa jusfilirada perr.lerá todo o
vencimento ;

':!." LJc~conlar-,,~-lta súruenle a ~ralific;H;ão :'t~tuelle que
faltar por motivos juslilicados; enlenucndo-se IJUC são
motivos jnstilicado;;: molestia do empregado, nojo e
~ala dt) ca~amento, provaria a mo\estia eom attestado dr
ntedit:o, qua:1dn t'\Ct•dt·r a 1re-: !'altas !'lll rada mcz:
::." A11 etnpn·.·":·ado qnc ,,. ri'Lirar rum pnrtlli,;,ào dn
ln-:peetltJ', uma ilqra auiPsdc fiu•lu o !'\{JL'dienl,•, Se~ t'\c~
··ontar:"t metade ,Ia '2Tatilkat~:io;
'L" O qur· l'llillpan·rtT dcpoi~ Lia~ dez hora,;, rml•ur:l
jn~lifique :t d•·mora. oa rl'lirar"St' ank;; tlasduas, ait!rl:!
que ~t·j.r por mot.i\u allcntlin·l, l't'rder(t toda a grattfi~:<ll;fío:

;j," O entupan•rirnt•nto dt•pois d, ~~ut:erratlo '' ponto,
s•·m motivo justilieatlo, imporLtrá igu:dllli'IJ!I' a perda
•lc tod:t :1 r.rral ilicaç:io, e a ~;a !lida antes de linda r o cxpcdil'll!t', e sem a cumpc!t'n!tl licctt•:a dtl lns]tC'clor, a de
todo o Vt'llt:itneuto:
6. • Por faltas iulerpolatb~ o t:,~sconlo se fará sómr.·ute
!lO~ ti ias em q1w t•lla,; ~e dt•rclll :pelas suca~~ivas se estender:"! ellt~ :w:; dia;; que, 1t:io :•ctttlu dn sen·i,.:rL s1~ compreliendert'lll llll ]'üt'Íodo das me.;mas [al!as;
7. • A:> faltas sn eoalar:1n ;'! 1ista do li1r0 tio punto, o
qual sürá a,.;sign .. do por todos os e:np:·,·:rado~ da ;;;.,CI'I'l:iria dn:t~; Vells: nm.r duran k o primei:-11 quarto de
hora qne s:~ H~~uir á marcada pH:t oronll·t;u dn 1'\pediente. ,. Oltl.ra q:wudo o.; nti'Slllo,.; ;;e nllirat·e1nlindos os
lralulltiJ~ . laut.::tttdn u S!'i'rcla:·i·1 as nul:ts Ctllllj)e!entcs
ll•t dito lino.
l'crtt'lll't' dll lii'f'l~··lr,,· () jul~alllt'llltt soil!"i' :t juslilil':tt;:iot!:ts hl!:ts.
"\rl. ::.!07. :\":lo :<ntft·r·t·:·t

o],.,,.,

nh1 ::L··d'll n ''lttprr·c;:ttln

q I!f' ra 11 a I' ;"I HI 'I 1:11' ti r:'i I) ':
I." Por st• :J•I!:tr ··n,·arrcc:a•h I"''" 111.'1"''''"'. rl··
'llla!qt:t~r lra!nl!lo ou •·ommis~f." ;
~-" Po:· l'star sen indo aktllll car'l:ll ~r:tluilo c oltri!!atoi'io f':n Yirlw!,• de !Jl'I~Ccilo dt~ f,•j.
Art. ;:!1)1-\. 1\;; la! la~ dn ..; ltl!ll·r,.; t'illprt"~ad '-' ""

'>

At:'t~llal
~~·r;io di:triamt~lltr• parlit~Íj'ath~ an lll'l~~'l'lor pelo~ "f'IIS
A.imlanll'~. e not:ul;1s 110 n1e;;mu li\ rodo polllo. uu em
oulrn ""'l'ed:tl. pl'lu Secrel~ri.,, ~J:tl";] ''' d,.,,.,)lil"' do
Vt'lli'ÍlliCI'I•'' 11;1

IIJrllla p..;f:dlt'li'l'id:t

f'

111:1 i' l'll··itn:.:

lcgat'S.
,\rt. ~OH. :\n~ en!prt•gado" 1\o Ar~Pua!. qu.~ forem
militares, Lll·-se-h:io, rwlas til ta:; que derem, os mesJJl~b

rJr~•·nntrr" :1 o"jllP

r;ene1 ai.

(1);!

{'~!;i"

"'UÜ'Íi.r•<

{1'

dn

Qu;Htt']-·

\CffiS

1111 I'IIDEI1

C.\PITt:LO 11!.

Art. '210. fb rurprcr~atlos qtw th en·m lirr•nra p••r
molestia, podt>r~io pen:dwr o ord•'n:td•J Íllft~iro :~tr'· ~ei';
HJezr·~. f\ a metat!e d,. entãn em diaut•~ :111: um anrw.
Nos demais caMJ" dt•.-:contar-sr-ila a •JIIÍIILt part•~ rio
or·denaJo ale l.re~ mt'ZP:', a lerca p:rrte por mai.~ de frf';
ate seis, 1\ a 11rct:ule pur ma i;; de :-;eis :•li': run anuo.
Em toJo o raso n:lo ser:·, :dt•mada a !~Tali!ie:tt·:·to d,•.
Yítl:l pelo ciTediro P-xercicin.
·
.
Art. '211. O lt'mpn. tanto tias lic"l'tli;:t~ rdorwada~ rullt"
das de !10\'0 c:oucedírla~ dt•ntro dr~ lliH annn. <'O!ILado do
dia Clll IJlW ftoiiVel' terlllinarJo :1 rrillll!ira, s••r:'t junto ao
das antecedt•llles, par:t o lim •h• fa?r-t·-,,~ 110 ordt!ll:ltlo o
rll'~c·onto de qtw traia l'~le artkn •
.\rt. 21'::!. N:io !t•r:·t ltE~·:tr a rortt:f'ss:io de lirf'llra :to
cmpn•g-ado, qun u:lo lt••ll\'t'l' f'lllradn uo ell;•rtivn i·\n,·icio do 1'1'.!1 ln~ar.
Ar·t.. ~l:L Fit:tr:in .'t'lll dldlo ;,,. lirew_;;;~, 110 ~ozo elas
IJilae:> ~e não entrar 110 pr:tw de trinta dia~ na Cúr!P, c
de ~r,seuta nas Pruvinri:t:-', 1 oui:Hio da dal:t de s11a I'Oitcess:il'.
1\rt. :!t.'J.. Com os f'll!prcgadus miliLJrc•s prur,·drr-:w-!Ja
"'' I'UIIformidade eom a 11ltima parte da ub"I'I'Vaç;lo sexta
tl:.1 talwlla aunr•.•ct ao De,~rcln n." '1:-i!-\:; ,],• :; de Fn·pt·l·irtt
dt• 187"::!.

Ar!. 21:1. Os venrimenlo.-. tlu., f'llt)'l'f'!-!adu; dos ,\r.·.eos lixados na talwlla :tllnexa au prcs,·11Le 1\,·.

llat'.~ s:ill

gulamenlo.

· Os ela mestranr:a, opera riu,;, c em g·er:tl o' dt~ t.odo~ us

jomaiPiro~, ronstarão de dnas partes, que• "'~ dcnotnin~riio-jnrnal r· ~ralilira,::io:-~r·t·Jo fl\ad"; P"l' cl,•cr,•tq
tl•· lt·•·.; l'lll ft•rs :tltll(•,;. ,,:tf'n •'Í!I'II\It:'l't!l<·i.t·; t'\11':"''·.

rlin:tria·.;.

•f'W ••\i,i:tJII
1 'I f •'" ,f <'-'<1.' J'I':IZ".

:r ,, •.,

1. :j,,

d<t

l:tlll'l!.l

r•·:·J"''Itl:(

.)j.)

Ar!. :!iG. 0..: ''"11'1!.'/-':Hlu:; •LI Se.:rdari:.~ da ln~pec(io,
Í.\<'111 romu os d1• qnalqtli'r Ollll'a HPpartiçiTo do Arse11al,
nãu pcrcd)('rãn nnolumenlus, o;; quat•s .'t'o ;t•rão cohr:.do-<
como renda geral do Estado.
Art. 217. No~ casos tle subst i t uiçâo de empregaum: do
Arsenal abOili~l'-sc-ha os Vf'llcimentos, r.onformP :1.;
n·g-ra,; sP~uintes:
L." Se o ernpregatlo impedido 11:-io tivPr din•ito a vencimento algum, percebcrú u substitnlo intng-ralmentf' n
qne c•stiver marcado para o sullstitnido.
2. • s.. o suhstitnitln tiwr tlir·cito an orrlf'll:uln, a!Hlúar·-sc~-ha ao suh,;! il.nto, além do Yt'lleinwllto proprio rio
seu emprt•go, a grat ilkat::to qut• aqut'llt· tlPixar dt· pt·rrr~hr•r:

:l." Se o suhqituitlo prrdl't' tamhf'lll parlt• rlo onlf·twtlo,
snr-ú p,;ta pari•~ t't1lll a gratitirar:ãn ahollada ao suh.;tilUI(l,
I'Oill tanto qut• ('1!1 c:t~u algu111 \enha l'Sif' a pPn:dwr
ma i o r VPIIt' i nwn Lu do q llt' aq udk.
Art. ':!li'\. Os eHqH·ngados Llo Arsl'lljl e os OfJet·ar·ios
que forem designados para senir e:n outros Eslal~t•lf!
eilllf'lltus Jl:~Yac~. continuarão a percf~her os respectivos
YPIH~inwntos atl~ entrarem no e'wrdrio Llos lu::r:ares que
lhe,; tenham sido destinados. Perccbe1·ão tamllem uma
ajnda rir eusto de ida c volta para as dcspczas tle trans}IOrtP, a qual st~r:'t fixada r~m tahella, g-uanla(\a a relação
das (\ is tane ias, li illic nlthrles das viagf'n s, ea l!•gori~l s n
mais circ:nmst.ancias dos nomf•a•los . .

CAI'l'ITLO \'.

11.\S A PO;o;F'd.\IHll:l

I~.

_\!'L. ;!I !I . .\s apo-:cntauuria~ dos rm!Jt'f•g.t,}os f' I\' I~
do Ar-:r•rlill ~:rriio reguladas por tli.-posiçt:es arraloga'
á tio_;; emprt•gadns da Contadoria e Intcmlenria da
Marinha.
Aos empre?:rados milit:lfes são applicaw~is os principios
geraes das leis e regulamentos Lia Armada, o
. __
citosepcrt.eneere.uaeste.
p//í'~MAfi.~
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ACTOS 1111 l'OIIIW

TJ'flTJ .O IX.

CAPiTULO I.
DOS E\li'HI t:.\11(1.;.

Art. :;:to. Todo~ os empn•.Q:Hlo~ do Ar~cnal são r.• ...:pebs faltas qut·•·nmruettrrrm uo d•·~empr•nl:o
dt• sua;, altrihuirõcse den·:·r·.'·
Art. 221. Os t·rÍlprep;ados tJIII' pcr!urh;tn•m a boa ordt•m
do E~taiH'Ireimt•nlo, prafir:~rem ado~ de dr•sohetlirneia, onde qualquer outro modo fallal't'lll ;'t:-: ~uas ohripon~:nris

gaçürs, ser;lo eonformr a gravitlatlr do dclil'lo, ;~dmocs
Íados, rcprt'lwndidos, su,;pt•nsos :1ft'• tres mrus, ou

demitlidos.
Art. 222. O Inspcclor (• competente para irnptir as
penas lk admoestação. rPprrhcnsão e susp1~mão, e~ta,
por·,··m, só ali· oito dias, da11do dell:i p:~rt1) cirrumslaneiada, na Côrtc á Secretaria df' f..;tado, c nas Províncias
aos Prcsidrntes l'!'~Jiedi\o~, que transmittirãu a tlita
parto á nwsma Serrdaria.
Poderá tamhem supprimir gratific:~çõcs, de 3 :1 Hl
dias, aos cmprrg:Hios Lia Sf'rrctHia que deixarem em
atrazu o sc1·viço fl,~ e~rTipla a dles incumbido.
Art. 223. A pena d1~ snspen,iio além !k oi to dias e a tú
trrs mrzes. a~~im como :1 de demis..:~o s{t porlrrú srr· imposta [JI'Io Ministro da .M:Jt'inll::,
Arr. 2i1. A~u.,prn:..:::io pt·i•,a •l !'lllJII'f'!!:ldll, prlo ll'lllflo
ronrspondente, do ('\I'ITicio .!o f'lll[\fl':~·~·, da ;tnli'2llid:~rl!• e d1~ todo..: o..: Yt'llt:Í!Ilrlllt•s.
Art. 2:-!:i. S1• algum ct·im;~ ftir commcltitlo no rf'cinrn
. do .Arsei!al 011 no tlr• ~u:1s depr•ndr'Jif'i:ls, o ln~pr!'lor. ou
rJnern suas H'7.es fiz;•r, :·ntre!-'ar;i logo o J,•liiHJllf'llle :i
autor·iuade competrntc, ci,;l ou militar, dando em
seg-uitla parte circumstanciatla do ocrorrido, na Curte :w
Ministro ria .Marinha, e nas Províncias :~os PresiJentes.
Art. 220. Os ernprep:ados militares estão sujeitos :ís
JWnas dos arligos antecedentes, e :"tqudl;Js f•m qne incorrerem, conformo as !ris n rrgnlamentos da .1\hrinha ott
do Exrrcilo.

EXECUTIVO.

CAPITULO 11.
DOS OPEfiARIOS.

Art. 227. Os l\lestrcs, Contramestres c Mandadores
são responsavcis pelas faltas que commctterem, ou que
por negli~encia sna commettam os seus subordinados,
em prejuízo do serviço, ou da Fazenda Nacional.
Art. 228. O lnspector é competente para impôr as
seguintes penas disciplinares:
L" Advertir ou reprehcndcr, c multar na perda da
gratificaf;ão de um até vinte dias aos l\lcstrcs, Contramestres e Mandadorcs;
2. o Multar a qualquer opera rio na perda da gratifir,a(ãO de um até oito dias e despedir do Arsenal os extranumerarios;
3. o Prender os Artífices l\lilitarcs e Aprcndizrs Artífices atü quinze dias, senclo o preso obrigado ao trabalho
onlinario e extraordinario que tocar aos tia sua classe,
sem outro vencimento mais que a ração cst.abdccida para
o seu sustento;
~.° Compcllir no cumprimento de seus deveres, por
meio de prisão, que não excrrler de oito dias, o t~pcrario
c!Tectivo e o extrnnumerario, quando deixe de compan•cer ao Arsenal, por mais de 30 dias, sem licenç1
eoncetli<la pelo l\linistro, ou sem motivo justificado.
Art. 229. Nos casos que cxijnm mais severn punição,
deverá o Inspector, na Côr·te recorrer· ao Ministro da
:Marinha, que poderá suspender ntó trrs mezes os indivíduos da mestr:mça, ou dcmittil-os, bem como eliminar
do respectivo quadro nos operarias, com tanto 11ue uns e
outros não h:~jam completado 20 annos de serviço.
Se tiverem, porém, mais de 20 annos de sPrviço, poderá o .Ministro suspendcl-os, seguida ou interpoladamente, até seis mezes. c só depois de esgotado este pr·azo
c de provada rcincidencia determinar a demissão para
a mestrança e a eliminação do quadro para o operaria.
Nas Províncias recorrerão os Inspectores aos Presidentes, que solicitarão da Secretaria de Estado as providencias que não caibam em suas a ttrilmiçõps.
Art. 230. O opcrario que estragar qualquer obra cuja
rxf•cu,·ão lhe fôr commettitla, :~lém tia pt'rtla da gratilic:u~ão tios dias gastos nella, será obrigado a p:~garomatc
rial empregado.
PAliTE
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Art. 231. O que fôr encontrado em trabalho~ estranhos aoi'crviço do Arsenal, ou rlcscmpcnhnndo algum
fJUc não lhe tenha sido rlistrihuido penlerú : no 1. • caso
o vr-ncimen to rle dous dias, e no 2. • a gra li ficar:ão rle um.
Art. 2:l2. O que servir-se de ferramenta tlo .1\.J>scn::ll
que lhe não tenha sillo entregue pelo respectivo .1\lrslrr•,
serú castigado com a pcnla de mntade da gralific:Jção de
um dia, c. no caso de reincideneia, r:om :1 do dobro.
Art. 233. O que sahir da ollirina, on do In.!!:ar em que
estiver trabalhando, sem a competente permissão, ou se
conservar fóra além do tnmpo pcrmi tlido pcrdel'Ú: no
t.•caso toda a gratilicação do dia, c no 2." m!'latlc da
mesma.
Art. 234, Os l\fcstrcs, Contramestres c 1\bndadores,
que pcrmittircrn frequentemente aos opcrarios seus subordinados intenupção no trabalho, sotrrcrão o tlr•sconto de uma tres rli:Jo; dcsu:~s gT:Jti(icar,õcs.
Art. 23ri. A falta tlo operario, srm motivo justificado;
por mais de oito at(· :lO dias, sujr•ita o mesmo operario a
uma multa igual :'t gTati11cação dos tlia,; que l.in•r !leixado de cot.oparecer.
Art. 236. O Governo darú as instn:rrõcs nceess:~ri:~s
para a execução do presente Hcgulammito, o qual fica
dependente da approvação do Poder Legislativo na parte
concerncn te ;i cn•ação ri c novos f)mpregos.
Art. 237. Ficam revogados o Drereto c Hcgulamcnto
n." 2::i83 de 30 de Abril de t8fi0, e os ar! s. ri.", H, 18,
:l9, 40, 41, -i-2, -i-:3 c H do Drcn~lo n." 42H. de 20rle
Junho de t8fi8, e os :~rts. 6.", :w, Vf e 71 do DccrPlo
n.• '"36~ de H5 de :Maio rle 18G!l, ·~ quaesrJurr outras ilisposiçõe.'l em contrario.
Palacio do Rio de Janeiro em 2 dl' 1\Iaio de ISi~.
Joaquim Del{íno Ribeiro da l.u:;.

Tabella dos vencimentos dos empregados CIVIS e militares tlos Arsenaes
de Marinha do Imperio.
PROYIXCIAS.

---------

----~--------~
DAlilA.
PE!C\A:Uflt:LO

fl!O DE J..\.NEIRO.

EMPREGOS.

'"''-''
""
-"'

~

t.:l

Inspector .••.•...................•....•
Vice-Inspector ........................ .
Ajudantes ............................ .
Secretario ............................ .
Otftciaes ............................. .
Amannenses ......................... .
Porteiro da Secretaria ............... ..
Continnos ....................•......•.
Director das otlicinas de machinas .... .
Ajudante do mesmo .................. .
Dircctor de construccão naval .•....•...
Ajudante do mesmo·: ..........•.......
Director d'artilhnria .................. .
Ajudante do mesmo .................. ..
Dircctor das obras civis e militares .... .
Ajudante do mesmo ....•....•.........
Dircetor elas otlicinas de rnrdoaria.
apparrllw, velame, bandcirciros, cor~
rcciros, tanoeiros e pintores ......... .
Patrão-rnór .......................... ..
Ajudante do mesmo ................. ..
Cirur~ião ...................•......•..
Capcllão .............................. .
Lente de geometria applicada ás artes ..
Professor de primeiras letras ......•...
Ajudante do mesmo .................. ..
Descnhadores.; ....................... .
Apontadores .......................... .
Encarregados tios depositos ........... .
Fieis ................................. .
das DirPctorias ........ .
Escreventes . do Pat~5o-mór ......•..
das ot!Jcmas ........... .
Patrão das ga Ieotas .................... .
PortPiro tlu Arsenal. .................. .
Ajudante do mesmo ................. ..

~

6:0001)000
2. 800,~000
2: 2UO,'!OOO
2:.\,0(MOOO
600,5000
i :800,)000
600~000
\IOOIJOOO
3001!000
900}1000
300&000
1)60,~000
21-0IJOOO

······· ..

6:000l!OOO

3:600!1000
6:000,)000
3.6001!000
6·000,t!OOO

...

~

..... .

t :600,~()(10
8U0i)OOO
!:2001!000
1:0001!000
GOO,'lOOO
i:200fJOOO
i:600fJOOO

..........

900,)000
900,~000

GOO,)OOO
1:200.'1000
i:OOOEOOO
800,SOOO

3:600,~000

6:000HOOO
3:600f!OOO
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~_;:aossu_.

I
I

.~'-'

I

~

I

'"'

~

~

=
<:..

""'à

........ .. 3:6009000 .. .. .. .. .. 3:000,~000
3:6006000
......... .
........ .. ·i~ sõõ.~õõõ :: ::: :: :: : ·i~ sõõ~õõõ ::::::::: : iúõõ&õõõ ·i
f: 600,)000
800,~000 i: 600,')000
8005000 i: 300f!OOO 700tl000 i
1:200.'!000
600,~000
6001!000
soo,)ooo · • • tioo,;ooó · · ·:ioo,~óóõ · · ·6óõhóóó ::~~~~?~:i
f\005000
300,)ooo
600,~()()( r
aooaooo . . • . • . • • . •
,
-1.00 1~000
2001!000 .....•.............•.•.•.•••......•.... ·!
......... . 5:000,~000 .......... ti:OOO~OOO .......... 3:600 1~000 i
......... .
......... . ·i.:Dõõ.~õõõ : : : : : : : : : : ·:.:tim:sóõó :: :: : ::: : : i 6oo,~õoo ·1
.•....••..
........ ..
......... .
•.•.•.•.•.
......... . :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :J
I

:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::,
:l

~~~~sg~ ·i; 2üü~õõó · · ·6oobóõõ · i: 2óó~ôiX· · · ·ú~~',.~úõó · · ·5õôl5ooô · ·2;;õ,~ôôô ·
2jgg~ggg :::~::::.: :::::::::: :::::::::: ::::::::·: ::::::::~: 2~ãóoÍióoi_,·l
2

:

1

i : ooo,;Jooo .. .. .. .. ..
600lJOOO i :000,~00-J
500.~000

~gg:~ggg

800,~000

800~000

i : ooo,~ooo .. .. .. .. ..

1 : ooo,~ooo .. .. .. .. .. 1 : oool)ooo

I

.'001)000 ........................................ :

400,'!000

800f!OOO

400,)000 . . • • • • • • • • . .....•... :f

..i:·sóósooõ
.. ·ióõhõóó · .. sõõilooo · .. ioo,~ooõ : :: : : :: : : : : : : :: :: :: :I!
200NOOO
400,)000 i: 200f!OOO
400,'!000 t: 200i'JOOO 400ljOOV i'

1:200}'(000 .............................................................
720,~000 ........•..••..•••.•..•.••••...•......••••••..•••.•••.......
300.~000
600,~000
300/iOOO
600,'1000
300!1000 • • • . . . • . • . • •........
300,~000
600,')000
300,~000
600,~000
300,~000
600(JOOO 300,~000
300,~000
400[)000
200,~000
4006000
200,~000
4001$000 2001)000
600~000 ...........•.....••.•..•......••••....•••••.•..•....•....••.
500,~000
600,)()(10
300!1000
600SOOO
300/)000
5001$000 250i'JOOO
400fJOOO
400$000
200,')000
400~0
2006000 ••••••••••••••..•••.

1

Companhia de Aprendizes
Artifices.

Com mandante .................................. . 2:600.~000
Otlicial de Fazenda ............................. .. i:400~000
675,)000
Fiel ...............•.................. · ··•••··•· ·
960,)000
Mestre de musica ............................... .
960IJOOO
Guarda (Sarg-ento-Ajudante) ..••..•••............
600,)000
Ditos, i."' Sarg-entos ............................ .
Ditos, 2. os Sargentos ............................ .
600tl000
Enfermeiro .................................... .
4941J400
360ti000
Cozin!Jeiro . . . . . .. • . • . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. ....... .
Ajudante ....•.•..........••••••••••... ._ ...... ..
300lJOOO
Porteiro .•.....••.•..••..•••••••••.••.•.••.••.•..
600f!OOO

'!: 0005000 .. • .. .. .. • 2: 000,~000 .. .. . .. .. • . ......... i
i:400,~000 .. . . . . .. • .
i:400i:l000 ................... .
6755000 . . . . . .. .. •
675f!OOO .. • .. • .. . . . ........ .

... 72ó5óóõ : :::: : ::: : : : ::: :: : :: :: :: :: : : : : : :: :: :: ::
600/iOOO . . . . . . • .. .
600f!OOO .. . .. .. .. .

···ã6ôhõõô :::::::::: ···asõhôôO ::::::::::

1

:i

600,'!000 .. • .. • . • .. .. ........ !
6001~000 ......... .

::::::::::li
. ........ .
.......... .

OBSERVAÇÕES.
i. •- Aos Officiaes da Armada e classes annexas se abonará o soldo correspondente aos seus postos, além da gratificação que

lhes competir.
2. "-Os Officiaes de Fazenda que servirem nas companhias de Aprendizes Artifices, continuarüo a perceber seus vencimentos
nas condições da 2. a observação da tabella n. o 4 de 5 de Fevereiro de i872.
3. "-O Yencimento dos Capellães e Cirurgiões que não pertencerem ao quadro será designado nos respectivos contractos, não
~xcedendo porém ao marcado nas ta beiJas n. os 3 e 5 de 5 de Fevereiro de i872.
4. "-Ao Engenheiro de construccões hvdraulic&s, e aos Engenheiros civis dos Arsenaes das Províncias se marcará, quando
forem creados os respectivos cargos vencimento igual ao do Ajudante do Director das officinas de machinas.
" " O· Directores e Ajudantes, nacionaes ou. estrangeiros, contractados para servirem em qualquer dos Arsenaes, terão os
V
se estipularem, não excedendo porem aos desta tabella.
/
II'IT)f. , ice-Inspector ou Ajudante q.ue servir no impedimento do Inspector se abonarão os vencimentos nos termos do
ltirt. !W~é:~
~1;-,podo se procedera rnru os A1udantes dos Dtrectores.
! "
7. "ê>-:!ta casa para residencia no recinto dos Arsenaes aos Directores sempre que houverem edificios dl~poniveis
~ para esse fim .
<" \\
1o
8. a_ Deixác-se-'h;l. de abonar d'ora em diante qualquer vencimento ou gratificação que não fôr expressamente autorizado
1llltl tabella supra.'"'~ \\
.
\Llf' 9. "- QuandocGs ~rectores ou seus Ajudantes não forem Officiaes militares, considerar-se-hão os vencimentos marcados na
~bella supra como~~ 'dos na proporção de dous terços para ordenado e um terço para gratificação .
• ·. ~, !0. •- O venci~l
dos guardas não excederá a tres mil réis dlarios, sendo dous terc:os ordenado e um terço gratificação.
\\'-'.)
-::::'"' \
\; ~acio do Rio Qj';japeiro em 2 de ~!aio de !874., - Joaquim Del(lna Ribeira ela Luz.

"·.Decr.vn'.
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EXECUTIVO.

DECRETO N. rjfi23 -o E 2 nE

MAio nE 187~.

Approva a substituição no art. l8 dos estatutos da Companhia
de Seguros ~Iaritimos e Terrestres Pelotense-da expressãocapital realizado-pela de-capital nominal.

Attendendo ao que l\le requereu a Companhia lle Seguros 1\laritimos e Terrestres Pelotense estabelecida na
citlaue de Pelotas, na Província de S. Pedro do 1\io
Grande do Sul, Hei por bem Approvar que, no art. 18
de seus estatutos approvados pelo Decreto n.• M:jO de
2U de Outubro do anno proximo passado, a expressão
-capital realizado-seja substituída pela de-capital
nominal.
José Fernandes da Costa Pereira .Junior, do 1\lcu
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Nrgoeios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim
o tenha entendido e f<~tja executar. Palacio do lHo de
Janeiro em dous de Maio de mil oitocentos setenta c
quatro, quinquagesimo terceiro da lndcpendencia c dd
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Jnnior.

DECRETO N.
Approva, com

:;r;2~- nE

2

n~-:

)L\! o o~.; 187~.

Hto!liliea~~ões,

os novos e!<tatuto,; da Caixa filial 1ln
Banco <ll• B•·azll em S Paulo.

Altcndendo ao que 1\Ic representou o Conselheiro Dido B:mco uo Brazil, e Tendo ouvido a Secl'ão
de FaL:cnh do Conselho de Estado, Hei por bem AppÍ·ovar os C!<talulos, tfUC a este acompanham, da Cclixa
Filial do mesmo Banco, na Província de S. Paulo, com
as seguintes muditicações:
r~~ctor

I.

No art. :l. • supprimam-se as palanas-·IJÍihctcs lia
.\lfandeg<l.

,\t:l'OS DO rODER

11.
No art. 11 inclua-se a exeepç;lo l'f'llativa ;'ts firmas dos
liercntes da Caixa, mencionada nos antig-os estatutos,
approvados pelo Decreto n." ::!IH:) de Hi de Outubro
de 1867.
O VisconJe do Rio Brant~o, Conselheiro de Estallo, Senador do Imperio, Presitlcnte do Conselho de l\Iinistro~,
Ministro ~~Secretario de Estado tios Negocio~ da Fazenda
c Prt'sidentc do Tribunal do Thesouro Nacional, assim
tenha entendido c o faca r,xpcutar. Palacio do H in de
Janeiro em dous de l\lai"o de mil oitocentos setenl.t n
quatro, tfUÍIHJuagcsimo Lerc~iro da Independencia e tlo
lmperio.
Com a rubrica

ue Sua

l\bgcstadc o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

ESTATUTOS.
CAPITULO I.

Art. L" A Caixa filial do Baneo do Brazil na cidade
de S. Paulo se regerá pelos seguintes estatutos.
Art. 2. • O funtlo capital da Caixa será o mesmo fornecido pelo Banco de 800:0ll0,)000, poLlcndo ser aug-menta:lo ou diminuído pelo con;>Plho dircclor do mesmo
B:mco, segundo as conven iencias das respectivas owrar,õcs.
• Art. 3. o As operações que a Caixa púde fazer são :
1. • Descontar letras de cambio, da terra e outros títulos commerciaes, á ordem c com prazo determinado,
nunca maior Lle seis mczcs, garantidos !JOI' tluas :J~sig-
naturas ao menos de pessoas notoriamcnlt~ abonadas,' c
hem assim bilhetes tia Alfandega e letras Lias Thesourarias geral e proYindal.
Todas as letra~: atlmitlid;ls a desconto ronll'l'iio a oiJri.~<ll:ão de serem paga~ na ~t:·tlc da Cai\ a.

EXECüTI\'IJ,

2. o Encart't•gar-st• por t:ommissão da COlll[ll'a c venda
de lltelacs pn•do~o~, tk apolirc~ da divida pulJiira f'. de
IJUacsqucr outros titulo,; dt• 1alor: ,. tia cobrança de divitJ,~ntlu~, letras c outros títulos a prazo fixo.
::." Fazer cmprcstirnos sohrc pcnhorrs t11• ouro, pra la
c diamantes, de :tpolil:t~s da tli1ida puhlica, de acções de
companhias que lenhamrol:Jção real c na proporção da
itnporlauci:J realizada; Llc I i lu los particulares que re]H't•scn tem leo..;i r i rnn s lrnnsact:íics comll\1'1'1' i:1 cs c ri e mercadorias não sujeitas a dt'lerioração, depositadas n:t Alfantll\~·a ou nrmazcns alfandegados.
~." Hecc!Jcr em :;onla r·otTente a' somma~ eutrT~rucs
por particulares ou t·~t:~!Jrlccinwntos publicos c p;Ípar
ns quantias de C(lll' clll's diqluzr•rr•m alt'~ a irnporlancia do
IJUt' houver rerebido.
:;,o Fazr~r movimento dt· fttllrlo~ d1~ lllttas para outras
pra1:as do lmpcrio.
G." Fazer opcr;tt.'t'ies de camhiu co111 a~ prar;as do lrnperio.
7 ." Abrir t:oJttas t:orrenlt.';; J!al'~llllidas ClllllJH'Itltor dos
ohjectos JIJI'IH'Íonado~ no~ :1."
H." Tomar dinlwiro a pr·r·ntio por Hwiodc rottla,; rorrente~, ou passando li' Iras, não podendo o praw em
nenhum do~ dons ra.;;os srr llll'llor d1• (i() dias.
Art. 't." A Cai\a ter;í nm col'rn dt• dcposilo' voltrtttarios para lil11los tlt• crl'dito, twdras prr·l·io;.;:ts. mtwtl:t,
joia.~ c ottto 011 [ll':lla t•m h:IITa', pelos qttae' rcct·hn;·t
11111 jll'l'tllio na proporç~n do ~:tlor d11~ ohjt·dr,s dt;posilado,;. Este valor será estim:1do pda parlf' dr au:t"trdn
com a gcrcnria da Caixa, qnc darú recibo dos dt~posilo.s
nos qnaes se designarú a mlureza e nlor dos oiJjeelos
depositados, o nomr• t' resiunnci:~ tio tleposil:l!IIC, a tl:tla
l'llliJliO o deposito l'tlr feito c o HUmero do rc~islro da
inserip1.:ão dos mesmos ohjeclos.
Tac.s I'I'Cilws não serão Lran.sfcri\·cis pttl' via de t'lldosso.

Art. :i." :\'o.s emprt•slimo.-; de IJili: lraLt o~ ::."do
art. :L" a Ca Í'CI rcc1:hr.r:·t, alt'~m do pt·tt~or, lei r::s a prazn
que rtão t'\CCd:llll a ~eis mt•zes, as quaes poder :1o ~~·r assignadas unicament1~ pelo mutuarin, se fôr noloriamr.ntr ;tlwnado.
Ess:ts ld t·ns serão sujeitas ao Illi'Slltu pi'IH't•sso q til' st~
sq~uir nas ]Piras dP desl·on!o. As suas !..!ar:lltti:t~ :'t~r~lo
1'\t'Utida.s IIIJ IIH'IJOI' prazo possível.
·
..\rt. fi.". S'O' o penhor l'•'lt~i~tir t'lll :tp•dit·1·s d.1 di' td:t puldrt·a 011 a~·l..''it'' dt• 1:ott1p:tttlti:ts. ,. lltl!lw•r j,, -1··lnit lran.'ltTil·;~s l'l't'l i:tlll•'tllt• :·, C:ti\:1
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Arl. 7.• Se o penhor consistir em papei~ de eredilo
ncgoeiavcis no rommtTeio, ou em ouro, prata e outras
mcreatlorias, a Caixa exigirá consentimento por eseripto
do devedor, autorizando-a para negoeiar ou alhear o
J'en h oi', se a di vida não ft'\r paga no veuc i mcn lo,
Art. 8." As mercadorias que tiverem de servir de
penhor aos cmprestimos da C:tixa, serão previamente
avaliados por um ou mais correton•s ou anliadores,
dcsign;Jdos pela ~rcrcncia.
Art. \).• Se a letra proveniente do emprcstimo wio
for paga no Yencimcnto, podcrú a Caixa preceder á
venda elo penhor em lciblo mercantil, ua presr~nça de
um dos gerentes, e preecdcmlo annllllL'.ios puiJiieos por
tres dias conseeuti vos ; mas o dono do penhor ter;'t o
direito de re~gatal-o at{~ COllll'.l;ar o Jt>ilãu, pagall\lo o
'llW dt~ver P as despeza~ I(IW tivt~r o1:casionado.
Vcrilieada a venda~~ liquidada a divitla rom to:las a~
tlespezas, juros c a rommissão de 1 1,"2 "(,., serú o saldo,
se houver, r'HI.rcgue a quc:n de direi lo ft1r.
Art. 10. A Caixa só potlerá t:mprestar sobre peHhor:
1." De ouro ou prata, com abatimento de lO "lo do
valor vcrilicado IJl'lo contraste on perito nomcatlo pela
gerenda.
2." DI' títulos da divida publica, rom ahalimenlo t\1)
lO"', ;w menos do valor do rnt•J-r;ulo.
:;, • De mcrcauoria~, en:11 abatimento dt~ :10 "/, ao
menos, rcgulalHlo-se pela dl'tet·iot·at:iio a que foJ'I'Ill
sujeitas.
1." Do tittllos t·ommen:iat::>, com aktlimeuto nunea
menor ele 20 do ralar qun t'I'Jll'l:sentarcmua ocrasi;ru,
attendeudo-se aos pnzos dos Y1:11cimeutos.
:; . " De diamantes, eom ahatimen to de :m ",o ao mettn~
do valot· rpte lht·s f1ir dado por peritos Home;11lo~ pela
.~·~·!·cncia.

li. n De acções de I'Oilt!J<IItitias IJllC tenham pt•lo llli:IIOS
:;o"/,. do seu Yalor j:'t realizado, com ahatimeJtlo nu!ll:a
menor de 2;j "/,. da cotação ollicial Ja praça do Hio d1~
Janeiro. Súmente ~erão admittidas as acções das 1'0111panhias que para isso forem autoriza1Jas pela administrarão do Baneo.
A.rt. 11. N:io ~erão coulada.q.Jas letra" atlmi LI irlas a
tlt\SI~Ottlo as Jirmas dos gerentes da Caix.a, rtl'lll as d~s
soeiedades de que elles lizL•rcm t.nrlc ; UL\lll como as dus
llldividuos que tivt~n·m feito concordatas ou fallidu
.iudit:ialmcnt.e, ant1•s rl1\ sua completa t' J,•gal reliabilitaç~lo. Nem Sl'r;'1 j;'tmai~ admill ida ntn qualquer lratts,,·,:;lo, ~rj~1 de que Jt~duri'Zl fút. a lii'IIL1 daiJill'ill· qui'
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11.

nm~

vt•z Lívr~r· praticado reconhceiJamenlc :ligum acto
do mú u~ para com a Caixa.
Art. 12. Nenhuma concorthla. moratoría ou quitação, prrdo~ndo ou exonerando o drn•<lor de ~na rr•sponsahilitlade para com ;1 Caixa. podrr:'t s1~r· concedida
snm prt>ria autoriza(ão da admini>Lrar::io do Banco,
1'\CI'JliO nos st•guintes 1·asos:
1." Quando a divida n:io rxr!'ilt•r a :i:flOff,()()().
2. o Quando nas divid;Js inft•rioJe.~ a :;o:OOO;~OOfl o
ahatimenlo proposto não f(tr maior a 2:j "In·
Ar I. t~. O c:~dastro das firmas que porlr-m srr· atlmitti<L:s na Caixa scrú rcvi~lo tle seis em seis mc?.<'s, f;lzPndn- S(~ as a I trraçiii'S ('flllVI'II ir•n les, nfio sú rruan to ;'t
inrlusfio de firmas e <'Xcinsilo, como tam!Jem a respPilo
do quantwn de sua responsahilidndc, de acrCtnlo com
os limite.~ postos pela ;HJministraíj:iO do Banco.
Art. H. A administra~fio do lbnro poderá, sempre
que ju]g·ar convr•niPnlro, suspender ou restringir algunl:ls das O]Wr:1r:Qes llli'IICion:Hl:is Twstr capitulo.
1\rl. -t:i. Emnenllnm 1':1so, e soh n<'nllum prelwno,
pod1•r;'t a Caixa LJzer ou emprellentler outrns operações além das tJlW ~fio designadns nrsll's estntnlos.

f:APJTrLO ll.

Al'l. 1fi. A Caix:1 ser;'t adminislr:Hla por dous genonwatlos pelo ronselllo LlirPctor tio Banco solm·
proposta da .~·ercncia do mesmo llt!H'O, P nl(·m do ortlt'l!;lllo que lhes f'ôr Jmrearlo pnlo mesmo consrll10
Jti'I'crllt•rão :1 ";. dos lucros liquidas da Caixa.
Prr,sl.nrfio uma caucão rle 100 accõrs rlo Banco ou o
sen erJlliYalcntc em 'apolices da Ílivida publica, tJlle
serfio inalienaveis durante todo o tempo do exercício
d1• suas funrçües c ainda alô um armo depois.
Um 1los gerentes Sf'!'(t t:nnhl'm o Tht>soureiro da
Cnix:1.
Art. 1i. Aos gt•rr•ntes r·nmprr,:
i. • Dcter·minar a tnx~1 dos tlt•scontos e o maximo
dos pram.~ dos llli•snws dentro do I imite fixado no
a r I . ::." ~ l .•
':!." Organizar· a rcbt.::io das firmas qnc potlerão ser
admitlitlas a dPsronto, d1• ronformitlailc rom n dispo~to
rertlt~s

no art. 13.

:t." Examinar os títulos :qH't'St'Hlados :t dt•!'conlo on
qualqur:t· outra operarão, a fim 1k VPrilicat· st· sati~
fazem a,; condições exigidas por l'~tl's eo;talutos, c st:
olfcrccern a nccess:~ria garantia.
li. o Propor os c:mprt:gado' quo na fúrma tlo :~rt. 2'~
tlcstcs C<;tal.ntos devem st•t· notlleatlos twla gcreJH:ia tlo
lbnco.
!L" Propllr a dt~missão do." lJit•smos empregadO!', potlcmdo suspcndel-os nos casos lll'gentcs, dando imnwdiatamcntt• conta dos moi i vos da suspens:Jo, pa1·a que
~' Yista tlo~ mesmos t·nsolva a g•'I'I'JH:ia do B:nwo o quP
.inl~·ar t:onvcniente.
ti. o Org·aniz:~r o regimento interno dn accônlo com
estes esta tu tos, sulnnettPmlo-o, antes t]p o pôt· em e\:et'Ut;ão, :'t :l]lfJI'OVat:ão do consdlto di rcrlor do B:mro.
'í ." Enviar mt~nsalnwnLP :·, atlmiuislrar~o do Bamo
um rrsumo das opt~rat;i'ics ~~o balanceie tia Caixa com
a dl'lllOIIstrac:io do n~tado da sua ~:arkira; e ht•m assim
a lista da n~,;pon,;aiJilidadt~ de st'IIS uPVt•dores.
8." Pt·ocedtT 110 nltiuto dia do,; Htezt~,; di' l\I~io P
l'\oYemhro ao balanço geral da Cai\a, t! fazt•r na nte~ma
oecasião um relalorio cirrumstamiado das opr•rat:ões c
t•stado lla mesma Caixa, o qual ser:'t remctti1lo it administração do Banco, at·nntp:lllltadn dP nma ctípia anthentica do IJ:~Ianco.
Ar!. IH. Totla a corr0spomlencia, ~~bem assim ll'lt·as,
saqtH's, cautt•las ~~ quaPsqurr títulos dt• rt•,;pow;ahilidatle
da Cai'l:a para com tnrcciro.~ '''r:lo :ts.~ignauos por amhos
o,; gerentes: c o que ft'\r Tllt•sonn~irn n:lo fat·:'t pagamento
algum senão em Yirtu:le dt~ dtWU!Ilt·nto :1~,;ignado pelo
01111'0 !.!Cl"CIIIC.

Os .iért~nt.cs l:lnt:arão.t'lll ada St~t11anal por t•llt•s assig·natla, todas as delilleraçõe~ tomatbs tluranlt~ a st•mana e
qualqueror.cuncneia tlt: importancia, qw·,·omenha sl'l'
1t·ausmi ttiua ú atlministrar:in do flanco.
Arl. Hl. O gcn~ntr-the.sonrc~irn t'• (H)ssoalmcnte r!'sponsavel pot· todos os oltjt•t·to<; de• valor, dt• qualqut•r esJ.wcir, que prrll'nçam :'1 Cai-.;a, ou que por qualquer
titulo a ella forem t·ontiatlns: os quat•s Pllt~ rrrPIJt~r:'t
por um IJalant:n Oll inventario quando entrar no r'\t'rcieio de suas funr·çiit's, t' 1wla Jttt•sma l'úrma entrrgará
10 scn suc·ressor qnantlo litll1:1r n P\t•rr·icio t1as mesmas
fi!IJC!~ÜCS.

Art. 20. P;tra guarda tle todostJSY:ilon•s tlcqut• traia
n.1rtigoanteredenLP, havt•r:'Jllllla rasa forte coma nt•t·t·s'>aria s!'gurança contra os risrus t.lc inccndin ou roulto,
Ja qual serão claYicnhrins os gerentes.

EXF.Cii1'1VO.

Art. ::li. Ao Thesoureiro t'Ompl'IP:
I. n Cu:mlar t'lll geral tudo I[Uanto pertencer :'1 Caixa
on por qualt[Uer titulo fôr a ella confiado.
2.'' Guardar em separado todos os ohjectos entregues
:'1 Caixa como penhores.
:J." Guardar em cofre especial os deposi tos voluntarios feitos na Caixa.
4. 0 Archivar e guardar as ordens, documentos e títulos que legalizem os pagamentos que fizer.
Art. 22. No segundo semestre de cada anno bancado
os gerentes proccrlerão a um ~~x<nnc e conferencia material de turlo o que existir nos cofres da Caixa, de modo
que nenhuma duvida llque restando sobre a existencia
real de todos os objcctos e valores pertt•nc~cntes á Caixa
ou a clla t:ont1arlos. O rcsulla'Jo de tal exame constará
dt• livro proprio c será assignatlo pelos gerr.ntes, que em
seu relatorio semestral do mcz d<~ 1\laio darão conta do
cumprimento deste dever, c tlo resultado do exame.
Art. ~:1. A Cain terá os seguintes empregados:
GtJartla-livros, Fiel do Thesoureiro, dous Escripturari~ . c Por·teiro, que servirá de Continuo.
Ar .. 2L Os mencionados empregados serão nomeados
pela gcrencia do llanco, prcccrlendo proposta Jos gerentes da Caixa.
A nomPação Jo Fiel será feita sohre proposta rio Thesoureiro súmente.
Art. 2;;. Os empregados percclJcrão os ordenados
t(Ue lhes forem mareados pela gercncia rio llanco, precedendo pt·oposta llos gerentes ua Caixa.
Art. 2fi. Os gerentes e todos os mais empregados da
Caixa são responsaveis pelos ahusos que commettercm
no ~~xcrcicio de suas funcGões; devendo este;; ui limos,
antes de tornarcml'onta Llos respectivos cargos, prestar,
a contento da administração do Banco, as fianças que
por clla ti verem sido li xaLias.
CAPITULO 111.

amigavei., ou judi,~iacs, serão VL'ntlidu~ 110 IJWHOI' pr;1zo
possi vcl.
Art. 29. A gcrencia da Caixa liLa autorizada para
demandar e ser demantla1la e para dentro tios limites
estal.Jelecidos nestes estatutos e nas instrucrões da administração do Banco, exercer livre e geral administra,;ão com plenos poderes, nos quaes se devem considerar outorgados toJos os que por direito forem nccessarios para os fins dcclaraclos.
Art. 30. A gercncia da Caixa deve, soh sua immcdiata responsauilitlaue, cumprir c fazet· cumprir todas
as instrucções e ordens Lla auministração tio Banco em
tudo que disser respeito á execução destes estatutos c
tle quaesquer disposições que auoptar, e communicarlhc para melhor ordem c expeuientc das funcçõe:; tia
Caixa.
Art. 31. Ficam revogados os estatutos até agora em
vigor.
Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de um~,.-J. Afadwdo
Coelho de Castro, Presidente do Banco do Brazil.

DECRETO N. !i62:i-DE ::!

IW MAIO llE tRi~.

ApproYa o plnno de uniformes par;t o,; Corpo.;

··~pPriae'

do

Exrrri1<~.

Hei por bem Approvar o pia no de uniformes para os
Corpos especiaes do Exerci to, que com este baixa, assignarlo por João José de Oliveira Junlrueira, do 1\leu
Conselho. Senador do Imperio, Ministro c Secretario rln
Estado dos Ncgocios da Guerra, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em dous de l\laio de mil oitocentos setenta e quatro,
quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio •.
Com a rubrica dn Sua l\lagcstadc o Imperador.

João Josf de Oliveira .Ttmqneira.
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l'lano de uniforme flal'a os Corpos cstJcciaes do Excr·
cito, approvado por Decreto desta data.
I.
ló!L\NllE E i'EtJUENO U:"lFOIUIE llll CORPO Dl: ESTADO
M.\!Oil DE I." C:L.\~SE.

Gnnule uni{0/'1111'.

( Es la mpa 1. ")

Armatlr llc pello, com amiJas as abas apanltatlas, todo
liso.
Tópe na..:ional de contas miuuas Llispostas circularmente, com a cstrclla borda Lia a li o de ouro, e de O, m07,
de tliamctro.
Presilha, formada de tres callQtões ll. i, com um Lotão
na volta ig-ual aos da abotoadura da farda.
Borlas da mesma fórma das actuaes, mas cobertas de
galc"io de esteira com o diametro de o,m0í2, com uma
fran.ia de cano tão dobrado n. o 1 para os ofllciacs superiores, c de can(')tilho n.o I;''J:, tamiJcm dobrado, para os demais. Serão presas a uma til· a de galão do estabelecido
para o posto de Capitão, eositla no chapéo, da horda á
copa.
1

0

T'l'llllllf:ho.

De cotrueiro feito llc
trcmcadamcn te.

JH~nnas encarnad:t~

e l1ramas en-

Gnu:ata.

lJu sclla batida, mostrando o,moo;; de collariniJO branco
da camisa.
])/'(lfj()/111.

llc metal dourado c forrada de panuo da cór da farda.
A pala chata, com fJUatro ortlcus de escamas tlc tres
rccot'lc:;, inteiramente lisa, oitavalla ua parte superior
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e g-uarnecida de dous fri~os em relevo, lavrados em
fúrma de canotilho, totla direita até a palmaloria, !JUC
deverá ter a fúrma ellyptica, a supcrlicic convexa, c o
eixo menor no prolongamento do da pala. As escamas
ltT<iO 0 111 ,0lt) de largura Crtda uma, l' cada friso 0"\00~:
largura total da pala 0'",0:):).- A guarnit.:;\o da paluwtoria será uma chapa acanellada em n•I(~Vo, bordando
a lllcsma paltitalot"ia alt'~ encontrar a pala, onde remalar;'\ em fórma circular·: a sua brgu1·a em todo odesl'llvolvimento da parte que a~scnta na chapa Sl'rá de
0"',013, além da serrilha e do cordão enroscado, d'oude
}H'ntlem os canotões ou canotilhos da franja, que devem
cahir verticalmente.- A franja terá de comprimento
0"',07, e duas ordcus de canotão n." í ou canotilhu
11." l/í de ouro, ~endo o prillll'iro para o~ Ollicial'.~ sujJeriores, e o segundo para os outros.
O comprimento total da dragona será igual ú largura
do hombro.
Furtla.

Da fúrma de solireca~aca, de panno azul fenclc c.;curo, góla de vellnllo tla me~ma cr,,.; rom uma ~ó ordem de oilo botün!\ com coroa 11a frente de 0,"'0~ tlt~
diarnetn e dourados de fosco com uma orla dt~ ouro
liso de 0,"'00~; c sPis outros nas JWStanas do~ lJOit:,os da
parlc lrazeira ; com passatlores hortlados nos homhros
para receber as dragonas: na gola terá uma ca~a bordada a lio de ouro de 0"',02:) de largura, e de um c·omJH'imento tal ttue vá tocar á dragona, P trcs nos punhos
eom a mesma largura e eomprimenlo de 0"',0H, n todas
com botões; a mesma ter:j um bordndo de cspip;uilha
ele om·o de O"',Oo:; dn IJrp;ura, eirculan(lo toda a gt,la e
~anhõcs; seu comprimento será o do hrac:o c:;;tendidn
até o extremo do dedo maior, c tudo C(1nforme a t·~
tampa.

Do pallllo da farda, guarnecida na~ coi'tura~ e"tcrim·es de galão de (fUatro cordões, e ele Ü"',O:l de la rgura.
l/r/lida.

De malha úr, rctroz de Halia, encarnado, trutlo nma
pera tle O,"'O:.i~dc comprimento c 0"',0311u maior tli;lmctro; acima da pera irá umlJolJu lle 0"',01 de dia melro
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c 0"',01 de allnr:~, n rem:~te srrf• feito rm uma maçaneta conica de 0'",0~ 110 diametro da base r O"',OHi no
da parte superior, tudo de ouro. A franja será de r1•troz no centro, coberta por canotão n." 'f. ou cano ti lho
n." 1/'~ 1• 1]0 comprimento de W.l2. sendo o canotão
para os ODiciac:> supcrion·s I' canotillto para o,; dl'mai.;.
Toli111.

lk cada1·r.o de seda azul claro com trcs listras tlc ouro,
rlc 0"',0:1 d1; larg-ura, com fenag-em dourada, tendo na
rllapa uma esp!Jera, Si'lll pasta, tudo conforme a figura
':!."da e~lampa ':!,"

De cord:in de ouro de 0"',00'1. d1) diamctro c 0"',:: de
comprime', to,rom uma pera de om,o:m de comprinwnto
P- 0'"J)':! de Jiaif'Ptro n:t maior grossura. acima desta irá
um holão de OU',Ol de diamntro; o l·rmate scrú feito
P-Inuma mar;anrla dr fórma coni1·a de 0"',02 d1' comprillll'lll.o e 0"'.0:: rl1' diamrtro da basl'. A franja ~ná de
•·anol:lo n." 'f· I' do I'IJIIlpriiiH'nlo de 0"',0Ü para o:d)llieiars
srqwriores, e de canotilho n." 111: e do mesmo comprimento p~ra os demais Otiiciaes.

'~"'"'""·
De um ml'lro dt• comprimento, com copos t' l1ainha
jll'a(;J Íllgieza OU meta( bl':lllCO. Ü~ COpOS St'J'àO fedt<l·
tio-;, ,. com as armas imperiaes aiJcrtas uos mesmos. A
haiuha ll'r[t 0"',0:!;) de largura, c a laruin:J 0"',0:!.
de

l-:.<fi0/'11.

lle eolll'l: dourauo ~~ (H'L•sa H o l:Jcào, lixa pelas c~\ll'l'll\ idades dos hraços c pela púa do parafww e espigão : tcr;'t
O'" ,OOG de grossura, c a púa ocpois de lha om,o~. r! c comprimento além da roseta.
IA/1'1/.t..'.

:i!lo

,\CTO:-> UU roDE!\

Pequeno nni{onw·.

A Cavaignac, de panno azul ferrete c~curo, com 0"\0tm
tle altura na frente, e pala sem' i rola com 0"',02:) ele
comprimento no centro; a cinta será circulada tle tantos trancelins de ouro de 0"',001 de largura quantos
forem necessarios para illllicar as patentes, como já su
acha adoptado; o harbiraixo 1le conl;io de ouro com
0'\002 de tliametro ; eom uma esphera bord:tua de 0"',0:\
de diametro e collocada na frente acima da c in ta.

De seJa preta, sendo atlmittida a de uso geral.
1'/aliwrs.

Da fürma da estampa, fui ta com lres conlõrs

ll1~

owm,oo:; Je dia metro, c com uma esphera hord:ula, tuJo
Je ouro, tle om,02 de Jiametro, no centro. (Fig. !1.")

lle panuo azul ferrete escuro, ,;om gola deitada n 1luas
ordens de oito !Jotões iguaes aos da fúda; a gola ter;i no
ceutro a lar·gura de o••,o:m; maHQ·a apertada proporcionalmente para o extremo inferior, sem alwrtura, mas com tres !Jolües de om,ol de dianteiro r da
fúrma dos outros; aba sem franzitlo, com o comprimento do braço estendido a tó o extremo do dedo maior,
tendo sómentc 1lous !Jotões grandes ua fcif;ão para receber o talim. (Fig. L a 1
t:llf~·o.

Da

lllC~llla faZCll!)a

da

SOUl'CCa~aca, C ~l'lU li~tra~.
1/UIItfll.

De malha de retroz de llalia !'Hcarnado, teullo uma
aeima Ja pera ir;·,
Llialllelru Yl'rtil:al

[Wl'a cspherica dn O"',Oí de dhmetro:
111
Ulll bot;io, tudo de Olll'O., Cülll 0 ,1Jl de

:mt

E\ J:l:lJTl\"11,

"0"',02 no horizont:.tl: o n~matc ser;·, fPito t•m uma macauda chat.1 e de retroz rom O"' ,o;; de d ianli't r o lwrizonial c 0"',02 no vertical. A franja scrú de rctroz torcido
com 0"',2 de comprimento c O"',OOü de diametro e de
29 pernas, tudo como rPprcsen ta a Hgma 5 .>
1'nli111.

De couro da Hussia, feito em tres cordões de O'",(H de
diametro cada um, sem pasta, c da fórma da estampa;
eom uma esphera em relevo na chapa da frente.
(Fig. 3. "l
Fiadol',

De cordão de seda preta de om,003 de diametro e 0 ,;~
tle comprimento, com uma borla em fórma de pera com
om,m; de comprimento e diametro de 0"',02;) na maior
grossura e enfeitada de canotão de ouro na base; acima
da horlaoupera irá um hotãodesccla de 0 ,01 de (Jiamptro.
111

111

A mrsma do grande unifornw.
/·:.<JIIl/'11,

A mesma tio grande unil'onnt·.
],1/.l'if.'.

A mesma do grande uniformr.

Jl.
1;:-<IFOR)(Jc DO CORPO DE

E\t~F.'\IIF.IROS.

Como o do Estado-l\laior tlc i. • classe, com a dill'ei·rnea
de ter a gola da farda de vclludo preto, a pluma ou perÍnacho de pennas brancas e pretas, e nos botões c lugares
em que af(uellc tem uma esphcra, terá este um castello.

.\C'I'OS llO 1'0 li E 11

111.
1''\IFOR~IE

00 f.'\TAOIHIAIOR DE ARTII.IIARL\,

Como o do Estado-Maior de 1." classe, com uilTercnç.a
de ter a gola da farda de vellULlo carmesim, o pennacho
do chapéo armado de pcnnas pretas e carmesim, c granadas no:; botões c lugares em que aqucllc tem espheras.
IV.
UNI:'OR11E DO ESTAOO·)L\101\ Df:

2. a

t:L.\SSE.

Como o de L • elasse, sem casas bordadas na gola da
farda c canhões; tendo porém trcs estrellas bordada~
na gola, com 0"',01 de diamcti'O com a cspignilha hort.la(!!a em volta da mesma, e os trcs IJOtões em cada
punho; tudo mais o mesmo, substituindo :i. rsphcra a
estrclla; a g-ola scr;'t da me,;ma fazenda da farda, c o
pcnnaeho de pr•nnas \'l'rdt·~ ,. hranc~~.

v.
l:!"JFOR\If. llO

Clll\1'11

llt·: S.\l'!IJ·:.

Como o do E.;t:~t.lo-.Maiot· de L" cla~~e, l.t•ndo por(~m
a gola da farda aberta na frente em um ang11lu dt~ 1t;}":
em lugar da casa honlada na gola, um caduceu tam!Jem
l1ordado de 0"',07de comprimento; nos botõe:;clugare,;
em I[Ue aquelh: tem espllt'l'a o mesmo emblema.
Yl.
L\'IFOI\11E llO CIIRI'Il Pll.\RM \CEt:'rii'.O.

Como o do Estado-l\Iaior de :2." classe, tenllo por(~m,
rm lugar das estrellas na gola, o emblema adoptado ile
0 ,03 de altura e lan~ura proporcional, e outros em
relevo na chapa do talim c botões.
01
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VII.
UNIFOR~IE

DOS HONOI\ARIOS DO EXERCITO.

O marcado pelo Decreto n.o m; dtl 13 de Setembro
1h' 1Wd.
Observações.
O arreiamento será o que eslú t"ID uso, sem coldres e
capelladas, devcnLio no g-rande uniforme ser o sellim coberto com um chaibraick de panno azul fer1·ete escuro
clehmado de cadarço de seda prt'l.a lavrada de Ü111 ,ÜÜ de
largura, avivado de branco, tendo uma e~phcra bordada
entre fumo e café com 0"',08 de Lliametro, nos angulos
do mesmo. Os demais corpos espcciaes terão sómente
por di fl'ereuça os emblemas.
Palacio elo Hio ele Janeiro 1•m '::! de Maio de 187'f.Jotlo Jo.,é de Oliveira Jnnqueim.

DEcHETO N. :;u:w - o E 'f nE

~wo

o r-: 187í.

Prnroga (JOI' mais tres auuos o praw da frauquia de dircilos
d·~ enusunw e de r~xportação ua Alfaudega de Corumbá.

Usando da autorização conferida no art. 11, ~ 3. ",
da Lei n. o 23~8 de :m de Agosto de 187:3, Hei por bem
Proroga:· por mais trcs aunos, 11ue liudarào 110 tlia 30
de .Junho de 1877, o prazo dentro do 'lua! pouerão
goz:tr da i§en_ção ~n Llireitos de consumo e tle exportação as mercadonas que se de:;pacharem ua Alfandega
de Corumbá, Provinria del\lato Grosso.
O Visconde tlo Hio Branco, Consellwiro tle Estado,
Senador do Imperio, Presideull' do Cousdho de 1\linistros, 1\linistro e Secretario de Estado dos Nr·gor.:ios
Ll<i Fazenda c Presidente do Tribunal do The~ouro Nacional, a~sim o tenha entendido c• J'<Jç;: execuLtr. Palacio do Hio de Janeiro em quatro de .!Uaio ue ~
oitocentos sete1_1ta e quatro,. tjuintptage~imo ~~~R J '\..
da lndevendencia e do Impcno.
/
'D~
,, -~
~/ ..... ~~

.

" 'i

Com a rubriCa ue Sua 1\lages taue ,/' r~rador.
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llECRETU N. Cifi27-

Dlc

!J

nr. ~IAIO or.

lR7'L

Approva o contraclo crlt·bt·a,lo entre 11 ~lit'CI'IIII' c;l'ral ilosC,u·r::ios r a Comi>anhia ~acimi:\1 di~ tiave~a~·:w, para o Sl'l'\'i~o 11:1
liJ>ha 1lo Sul.

Hei por bem Approvar o conlraf'tJ, que com c~te
baixa, celebrado em 2:l de 1\l:ll'l:o do corrente anuo,
entre o Dircclor G1~ral dos Correios e a Companhia
~acionai de navegação, devidamente representada, pal·a
o serviço de uma viagnJII nwnsal do Hio de Janeiro a
l\lontevidéo, co111 e~r:alas p11r Santa Calharina r• Hio
Gr;~nde do Sul.
Jost'~ Fernandes tla Costa Pt~reira Junior, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nngodos da AgTir:ultur·a, ComnH~rr:io e Obras Publicas, assim
o tenha eutendido c faça executar. Palado do Hio de
.Janeiro em nove de 1\laio de mil oitor:eutos setenta n
quatro, quinquagesimo terceiro da lntiPpendenl'ia e do
Impcrio.
Com a rubrie:t dt• Sua l\lagesladt• o Imperador .

.Josd Fernandes da Costa Pereira Junior.
Conh•a,•to 'JUe eelebrnnt (•nh•e si o Hh•twtor ~•t>••al dos
t:ot•rdos, antol'iz:ulo )li' lo '"\;.,..,do Jllnislt•t•io d;a '"gt•i(•ullnt•a, Ct.nnuet•(•in e OIIJ'ao.; !'ublh•ao.; tle 14 tlt' l<'cn·J•eh•o deste nruto. •• a (~o•nJ•anhia ~'\":u•inni•l de na,·.·g;t ..
-::lo a •·:•pot•.
I: L \l'SUJ 1:-;.

I.

A Comp:whia Nacional dn n:tvr.Q;ação a v:tpor ollnga-sr.a ,[;17.1'1' uma viag-mn lllPil~al Lln Hio de ltnt'iro a
Monlevidéo t:orn csrõtlas por Santa C:ttltarina t' Hio
Grandt~ do Sul, empregando nesse scrvit:o 11111 npor
novo construido rom os melhoranwntos ultimamente
adoptado,; nos paquetes dn I." dasse, com acromrnodaçõrs hem arejauas para mais de riO p:~ssagPir·os di'
n\ espaço sufficionte dt•baixo dn coberta para 200 pass:Jgeiros de com'és, com capacidade p:~ra receber ~00
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toneladas dt~ carga, lotação de 000 a 800 toneladas inglezas, calado não exclldcnte a nove pé:> com carregamento completo, c marcha nunca inferior a 10 miJhas
por hora. Estas condições serão verificadas antes da
aceitação do vapor por uma commissão nomeada pelo
Govcmo lmperia I.
Além desse vapor ll'rá a Companhia outro nas mesmas
condiçiie~ para substituir ilquelle quando isto seja nccrss;trio nos tPrmos tlo presente contracto. 0..; clous vapores serão apre,t•ntado.;, o primeiro no prazo de :1.2
mrzes, no srgundo no dn 18, podendo os ditos prazos
ser prorogados, o 1. 0 por tres mczes, c o 2.• por seis
IIH'zes, uma vez rpw se deem ponderosas razões.
P:~ra g:~rantia da ell'eetiva aprt!S(•nta(:ão dos dous vapores novos nos prazos estipulados, a Companhia depositará no Thesouro Nnciollal, como caução, a quantia
de :JO:ODOSOOO, que, sal\'o raso de forr_:a maior, reverlerá em favor do E'tatlo. ~~~ niio fôr cumprida e'ta obrigação, cabendo além tlisso ao Gorerno o tlin·.ito de
rescindir o contracto.

11.
Os vapores serão wtcionalizados !Jrazilciros, ficando
isenla ~ua :tcquisi<;iio dn 11Ualqucr imposlo por tramft!rcucin dt~ proprieLlade ou ma trkula, gozarão de todas
as isençõc~ e privilegio~ d<~ patJUctes, c a respeilo de
suas tripolações se praticarú o mesmo que se pratica
com os uavios tlc guerra nacionacs; o que os não isentará dos Regulamentos Pol iciaes c da Alfaudeg;•.

111.
0; vapores deverão ter a hordo os sohrcsalcnlcs,
aprestos, material, objcctos de servit:o dos passageiros e
numero de Oflleiaes, machiuistas, foguistas c indivíduos de equipagem que fot·em marcados no acto do rcceLimento tios vapores pelo Governo, <lllC lisrali~arú a
licl observanria tlesta clausula.
IV.
O transporte 11<1~ mal:ts do Correio c dos pas.-'a!.\·eiros
com suas bagagens nntr<~ as Cidades do Hio Graude c de
Porto Alegre, será feito pot· vapores especiaes ú custa da
Compaullia, se o uão puderem ser pelos da linha, o que
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será autorizado pelo Governo á vista das razões exlli·
bidas ; no caso de ser feito esse transporte pelos v~ pores
da linha, a viagem redonda não excederá de 20 dias.

v.
Cada viagem redonda não excederá de 16 di~s. nem a
22 quando os vapores locarem nos portos de Paranagu;i
e de San Los, se o Governo julga r ron venicnte t•sta belerer
estas escalas.

VI.
Os dias o horas ria partida c t:hegada c o tr,mpo da demora em cada porto das escalas, serão lixados em uma
ta!Jr.lla organizada pelo Director Geral dos Correios, de
accórdo com a Companhia, e approvada pelo 1\linisterio
da Agricultura. Esta tahclla serú revista st~mprr, que o
Govnrno, de accôrdo com a Companhia, enlendt'r conveniente. Os prazos de demora srrão contados por
ho:·as uteis, de ;oi a sol, do momento em que os vapore"
fundearem, ainda que seja em domingo ou dia feriado.

VII.
As Alfanrlcgas dos portos rm qtw os Vrtpores têm dr
tocar expedirão os despachos nceessarios para se proeeder ao drsembarque ou embarque de carga, ou das
encommendas que elles transportarem ou tiverem de
transportar com prefereneia a descarg-a ou car·g-a de
qualqnerembarenção, e sem emb~rgo de domingos ou
dias feriados; admittindo por conseguinte a despacilus
anticipados a carga e as etwommendas, que por ventura
tenh~m de ser transportado~ pelos vapores da Companhia. Os Presidentes das Provincias de.ttro das suas
faculdades lhes prestarão a protecção e o auxilio de
que por qualquer motivo necessitarem para eonlinuação de sua vtagcm dentro do devido tempo, e em
cumprimento do contraeto com o Governo Imperial,
pag-as pela Companhia todas as uespezas nos casos em
que ellas tiverem lugar.
Vlll.

As Repartições do Correio ueverão ler as suas m:das
empre promplas a tempo de não retardarem a vi~gt'lll
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dos rapores alt'm da l10ra marcada para :>ahida. EtjuarHlo
por· culpa de al~uma houver demora, soflrerá clla a
multa de que trata a condir,ão t:J.•

IX .
.-\ tarifa das pa~'a;rens c freies 'erft organizada de
acclirdo c rom approvação do Governo, Iicando tlcsue já
cstalwlccido que as passagens c fretes pot· conta doEstado gozarão do abatimento de W% nos preços lixados
na dita tarifa.

x.
A Comp:tnhia far;í lransporlar p;ratuitamrnte as
malas do Coneio, ohri~ando-sc a[fazrl-as enntlnzir tlc
tcna para l10rdo t! vire-versa, ou a t~ntn·g-al-as aos
;tgcntcs do Correio tlcvidameute autorizados par·a reccJwl-as. Os Cowmandantcs passarão e t•xi~.driio recibos
das malas que entregarem c ret:ebercm. O GovPrno ltnperial terá direilo de embarcar nos vapores da Companhia, livre das dt'SJH'zas dt! passagem t! COliJt•doria, em
lugar distincto e com as prcdsas ;~ccnmrnoda('õcs, um
empregado do Correio, que incurnbir-sc-11:. das re~pec
tivas malas. Em tal c~so, os Commandantc:' fornecerão
escalcr· para o embarque c dcsernhartJUC das rllala:<:, ma~
não serão por cllas rcsponsavnis.
XI.

A Companlda far;'t transportar gratuitam~nlc tlU<H'squer sornmas de dinheiros IJUC se rcmcltl'l'cm do Tllc,ouro, tanto ás Thcsourariasdas Prorincia~. corno á Legação
c Consulado emlUontevidéo e vice-Hn;;t. Esta~ rcmPssas
st~rão encaixot;tdas na fúrma das lnstrurçõcs do Tllcsouro de ~de Setembro de 18!i1'i, c cn tregu1·s os v oi urncs
tJUC as contiverem aos Comruandanres dos Yapores, SI'IU
olJrigação de procetlercm ellc~ á con t;~gem c confrrcuc ia
das mesmas sornmas, assignados pre\'iamcnte os conhecimentos de emiJartJUe, segundo os cstylos commcrriacs.
Fica entendido que a restituição dos volumPs intacloo;,
i"lo é. sem <i!:'naJ C\lf'l'i••r d•' \'ÍrJI3r.J". Í«:'J!~ r.. :,(····~!:~D1~~4 !r:. .:':.- 'c•]=: -· ·;]~!7 ~
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XII.
A C0mpanhia fica sujeita ás multas seguintes:
~ i. • De quantia igual á subvenção re~pectiva, se não
rlfcctuar alguma das viagens rslipulatlas.
§ 2. o De l:OOO~OOOa !~:000)000, :tlt)Jil da prnla da subvenção respectiva, se a Yiagem, depois de cnct'tada, fôr
interrompida. Seudo a interrupção por forca maior niio
ter;, lugar a mulla, e a Companhi:J perceberá a quota da
snhvenção correspondente ao numero de mill1as que o
vapor houver perrorri1lo.
~ :Lo De ::iOOBOOO de cada prazo de doze horas qnr
exceder ao marcado, tanto para a partida como para a
chrgada dos vapores no por1o llo Rio de Janeiro.
~ ~." De 2006000 de cada hora qtw ar.ticipar a sahida
dP seus vapores nos portos de escala, salvo quando a s:Jhida fór 1!Pterminatla pela IICI~I''~idadl) de aproveitar a
filar(•, e o Presidente tia Prolinria, isto n·coHhcrcJlllfJ,
<llllorizar a ~:ll!ida al!licipada por ordem e:;cripla.
8 5." De 100:~000 a tj()0,)000 pela de111ora qur, houver
na entrega c recebimento das mala:- do Correio, uo e:\Lravio ou múo acondicionamento a bordo, ou pdo facto
de incumbir-se o Commandantc ou qualquer empregao o
de bordo do lranspol'te da corrc,-pondcncia fóra das
ditas malas c sem e"tar dt•vidamcnte franqurada com
011 srllo~ do Correio.

XIII.
~ parte tflln oera~ionar c1n qu~lquer porto demora
maJOr que a dcsi!.{nada 11a tabella, pa~·ar;', á outra a
mu!La de 200~000 por cada prazo completo de lrcs
ltoras que exceder aos da rderiJa bl•ella.
Fkarão isentos 1la multa, o Govcr·no, se .a demora
por clle determinada (a qual scrú sempre por ordem
cscripta) fôr cau,;ada po1· sedit:ão, l'l'belliiio ou qualquer
perturbação da ordem publica, e a Companhia, ~c a demora fôr cau~ada por força maior.

XIV.
Em retribuição do~ q•n i1:os cspctilirai)os neste eonLracLo a Companhia rerellt'rá de calb 'iagem reLionda a
subvcw:ão de i :500,)000.
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XV.
Emrptantn não frir apresentado algum dos vaporPs
novos de quP tr·ata a clausula L" a Companhia Plllpr·egará no scniço, precellenrlo autorização do Govemo, um tlus vnpot·es que possue actualmente que
mnlhor ~e preste ao serviço, ou outro nestas condiçiir~ de que faça arquisição, à e:;colha do Governo.

XVI.
O p:1gamento •la sulm~nção será feito no Thesouro
N:tcinnal, Clll mocua COI'I'ente do Imperio, S('g"UilUO rr~
quisição uo Minist~:rio da Ap:ricultura, rle qw:m o Dirr•ctor r.aal do~ CorTei o~ soliei tará o rlito p:tgamen to
tlepoi~ de realiz·tda a vi.1gr~m e delluzitlas ou :tdtlieiouaths as Jllnll'ls r•m que pot· n•ntura hOIIVl'l' incotTido a
Companhia 011 arlminislraçiio.

XYll.
No caso tle innavcgabiliuatlc dn altnun dos vapore~ da
Companhia, poJer:'t ella nwdiante prévia lirr•Jir:a rio Govr~rntl, fretar outro vapor nas condiçõL•s cxig·idas, ou
em caso dr~ fdta ab~oluta, nas que mais se lhes aproximan•m p:tra sub.;tituir provisoriamente aquelle.
XVIII.
A intnrrupr;ão do sr)rviço contractarlo por mais dr•
um mez em toda a linha ou part1• dr~lla, sem ~er por dfeilo de força maior, sujeitará a Companltia :'t indcmni·
~a~iio de toda~ as dr·spr~zas que o Governo fi~<·r para a
continna(io rln r,•ferido ~crrir:o duranlr~ o tempo de
interrupção, ~~ lll:lis ú multa de :;q "lo da~ 111esmas rirospi!Zas. No c:bo dr• abandono, alr~m tia raduciúadr· do
r·ontracto, a Cotnpanliia pagar~ a multa de~[)"/,. da suiJvr•n,_~ão annual, r•ntr•ndendo-sc por abandono a in tcnnpr::1o do sr~rviçn por mais d1• lrr•s IIICzr•s, saI vo r·aso de
forr:a ntaint·.

XIX.

O Govemo poded lançar mio uos vapom.; tia Companhia p:tra o serviço rlo Estarlo, cmein:nmstandas imperiosas t' imprevistas, metliantc prério accôrdo, quanto
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ao pn'r~o, quér do fretamento quér da compra, cum~
prindo, porém, que ella, no ultimo caso, os substi túa
po1· outros nas condições exigidas, e dentro do prazo
de 12 mezcs.
XX
No caso de tledaração UI' guerra entre o D1·azil e
qualt[Uer potencia durante o prazo rio r·ontracto, o Governo se obriga a illllemnizai· a Companhia do premio tio
seguro llos seus va pores pelo risco tle guerra súmen te,
licanllo a cargo Lia Conql~.ultia o seguro pelo risco ma~
I' i li lll O.
XXI.

As quesl()e:; que ;;usdtan~m-se nntre o Governo c a
Com pa nlt ia, indusi v e as que se derem sobre os preços L! c
frotanwuto on compra dos vapores, nos lt·I·mos tia dausuLt H).", serão resolvidas por arbitras. Se as partt•s
conlraetanles não accordare111 n'um mesmo arbitro, carla
uma nomeará o seu, c estes começarão os seus trabalhos
por designar um terceiro, cujo voto será dcfiniti\·o. Se
não houver accôrllo sobre o terceiro, catla arbitro escolherá um Conselheiro de E,;tallo, c entre estes decidirá
a sortP.
XXII.
03 casos de forra maior serão ju~l i!leallos perantn o
Govérno, qnt~ julgará de sua procetle~ICb por Llecrpto.

XXIII.
dt~

A st'•lle da Colllpanhia ser;\ sempre na Citl:ltlc tio
Janeiro.

l~io

XXIV.

A Companhia cbriga~ ..;e a entrar para o Thesouro Naeional com a pon~entagem proporcional ú sna ~ubn•Jl
~ão, mareada pelo Ministerio da A.[ricultura para o
pagamento uc um Inspector Geral, licawlo nstalwlecitlo
llUe o maximo da porcentagem nunc.:t excederá de -lf-'1. 0 / 0
Lia subvenção.
XXV.
O presente contracto terá vigôr a contar da d:~ta de
sua approvação pelo Governo lmperial até 20 llc Abril
de 1880, lieando estipulallo que V:ller{t por· mais cinco

601

l!:Xf.Cl!TIVO.

annos, se noventa dias, pelo menos, antes de findar
aquelle primeiro período, o Governo Imperial ou a Com~
panhia não manifestar a resolução de dal-o por findo.
Em todo o caso, quando o Governo resolva contractar
novamente o serviço da navegação, a Companhia terá
preferencia para continuai-o em igualdade de circumstancias, uma vez que tenha desempenhado satisfactoriamcnte o presente contracto, a juizo do mesmo
Govemo, entendendo-se a preferencia nos termos de sel'
a Companhia ouvida a respeito da proposta que t"ôl'
julgada mais vantajosa.

XXV!.
A Companhht não terá direito a ex1g1r do Governo
algum outro favor de i:;cn~ão, além dos designados
nestas clausulas.
XXVI L

Os eiTeitos deste contracto ficam dependentes de sua
awrovação pelo Govemo Imperial.
Direetoria Geral dos Correios, 23 fie Março de 187.\.
-Luiz Plinio de Oliveira .-Francisco de Fiqt,eiredo, Presidente da Companhia. -José Joaquim Teixeim de Valmça, Secretario da Companhia.- Antonio de Calazans
Raythe.- Como testemunhas, José Ricardo de Andrade.
-Feliciano José Neves Gonzaga.

DECRETO N. :)628 - DE 9 DI': MAIO DE

t87~.

Concede oí. Cpmpanhi:t Loterica de Seguros autoriza~ão Jlara
funccionar O approYa seUS PSfatutos.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Loterica de Seguros, estabelecida nesta Côrte e devidamente representada, e na conformidade do parecer _. --~--~Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de E
- \l~RA \
exarado em Consulta de H de Fcverei1·o do
r
'
\
anuo, Hei por bem Concedel"-lhe autorização ~ c"' 1
cionar e approvar seus estatutos com as
ações
_ 1
que com este baixam, assignadas por José . e
des da
PARTE H.
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Costa Pe'reira Junior, do l\len Conselho, lllin i.s Ir o c Seerc:..
la rio de Estado dos Neg"Qrios lia .\grii'U 1111 rn, Cotnnwrcio
c Obras Publicas, que assim o tenlia l'ltleitdido I' f:11:a
CXI'c:ular. Palacio do Rio de .Janeiro em nov1' de J\laio de
mil oitocentos setenta e quatro, quirHJuagesilllo terceiro
da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Impcr:Hlor •
.Tos1! Fernandes da Costa Pereira. .Junior.

1Uotlifieações a que se a•efea•e o Dem·t~to
n." :i628 dt"sta da~a.

I.

Acrf!scentcm-se ao final do :~rt. ;i. 0 as srgninlr;;
vns :-com :~nteeellencia de trcf'. dia<:.

p~l:l

11.
Supprimam-se no~ 2."
orgão de seu Presidente.

uo art.

32 as palanns:-prlo

111.
No art. 3." eleve-se o c:~pi tal de cmn a fluzeil tos eon tos
de n;is, diviuido em LOOO acçõcs 1le 50;)000 enúa uma.

1\'.

No art. 12, em lugar das pnlavras:-suprrmo podc·r
da Companhia, diga-se sim plcsmcn te :-,\ Colll Jlan h ia
será represenl(\da, etc., addieionando-se l'Or!'·m ús p:llavras:-jornaes de maior pub!kid;Jde, Ds Sl'gniutPs:com antecedencia de trcs dias coHsecuti·•o.', pdo
menos.

V.
No art. Hj, ~ 1. , mn vez rh expre~~ão:-:ilter:tt· ru
reforma r os esta tu tos, diga-se:-propôr ou st1jl'i L1 r ;'t
approvação do Governo as alterações on reformas que
julgar acertadas nos esta tu tos.
0
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no::

Yl.
No art. 16, a palavra-votos-com que terminam
ambos os períodos, sul>stitua-se pela palavra-acçõcs.
VII.
No art. 2ii, substituam-se as palavras finacs:-não se
confundindo com os membros della, por estas outras:
-não podendo porém tomàt· parte nas deliberações da
lllCSlila a~SClllJJI{•a.

Jlal.1cio do Hio de Janeiro em H de 1\laio de 187~.

Jos,: Fernandes

drt

Costa Pereira Jnnior.

Eslalulos da Comr1anhia Lolerica de Segul'os.
DA CONSTITUIÇ:\0 DA CO~IPANIII.~.

Art. l. o A Companhia organizarla nesta Côrte soiJ a
denominaç:1o de Companhia Lotcrica de Seguros, !'IH
Yirturlc da autori7..1çJo concedida pelo Decreto n." G:ISO
d1' ':!0 dr~ Agosto de H\7:J, tem por fim segurar os bilhetes
das lotPrias da C1lrte c Província do Hio de .!aneiro,
medianln a porrrnla~em de W "/ 0 , a lim de pa~ar aos
possuirlol'I'S delll'c; a importancia qnc se dr~duz para a
Fazrnrla Nacional nos premios de 1:000;)000, :::?:000;)000,
~:OOlhOOO, 10:000 . )000 e 20:000.t;OOO.
Art. 2. o A duração da CrJmpanhia será de 20 annos,
podl'nrlo, 11ntlo e~te prazo, pedir-se a sua continua1;ão,
se a as<I'Jllhlt'•a !!·l'ral assim o resoh·er.
,\ri.. :L o O capital da Companhia serú de 100:000.<,
dividido em 2.000 acr,ões de ;jQ.\ cada uma.
1\ rl. 'L 0 0.~ ai'CÍOJ;istas S:ion•spOl!SaYI'ÍS pelo vafor
da.-; Jt;t;i';l's que lhe~ fOI'I'IH di;;Lt·ilmidas, c os qut~ uão rcalizarl'm o pag-;nnento de I(Ualqucr chamada de capital no
prazo lixado, perderão em beneficio da Companhia as
prestações que jú tiverem realizado, salvos os casos em
que se derem circumstancias attendiYeis, justillcadas
perante a Dircetoria, não excedendo port'•m a demora
tle :\O dias. Neste caso pag-arú o uccionisla a multa
rle lO o/ ...
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Art. ü. o Logo que os presebtes estatutos estejam appro\'ados pelo Governo e autorizada a Companhia a funccionar, far-se-ha immediatamente a primeira chamada
na razão de 25 °/, a 2. a trinta dias depois, na mesma
razão, c as outras quando e como á Directoria parecer
necessario.
Art. 6. • A Directoria designará um banco de maior
credito, no qu:-.1 será depositada a importancia das entradas, deduzida a que fôr nece:.saria para o e~tabeleci
monto da Companhia.
Art. 7.• Não se distribuirão dividendos emquanlo os
lucros dos seguros não tiverem restabelecido o rapital
realizado.
Art. s.• Dos lucros liquidos de operações ell'cctivamrmtc realizadag em cada semestre, deduzir-se-hão
27 "fo, sendo lO "/. para fundo de reserva, :1.0 "lo para ser
repartido igualmente pelos tres Directores, em remuneração de seu tt·abalho, 4. 'lo para o Gflren te e 3 "f. para
o Guarda-livros. Em nenhum caso terá cada Director
menos de l: 200~000 por a uno. O resto set·á dividido
pelos accionistas.
Art. 9. • O fundo de reserva é destinado para fazer
face ás perdas do capital realizado; mas logo que elle
a ttingir a 25 •;. do fundo social, cessará a accumulação
de que trata o artigo antecedente.
Art. to. O anno social decorre do J ." de Janeiro a 31
de Dezembro de cada anno civil.
DA

ASSEMBLtt\ li ERA!. .

Art. U. A assembléa geral ~e comporá dos accionistas de lO ou mais ac~ões, legitimamente inscriptos
nos registros da Companhia, pelo menos fiO dias au tcs
do prazo marcado para a sua reunião.
Art. 1~. O supremo poder da Companllia ser·á representado pela .ass.embléa geral, a qual se j_ulgará legalmente constttmda sempre que por convrte da Direcloria, annunc~ad~ pelos jornaes. de maior publicidade,
se reuuam accromstas que estepm no caso do artigo
antecedente, representando um terço do fundo social.
Para os casos porém de liquidação da Companhia e de
reforma dos esta tu tos, deverão estar representados
dous terços do fundo social.
~rt: 13. As deliberações da assembléa g-eral são por
ma10na absoluta dos voto~ presentes.

Uf~CUftVO.

Art. 14. Se no !lia marcado não ~e reunir numero
sumriente, ~er·á a asscmbléa geral adiada para outro,
que se designará por meio de annuncio~, com a declaração de que ne~sc dia se julgará constituída, quahtnor
que seja o numero dos accionistas presentes.
Art. Hi. Compete á assemblüa geral:
~ l. o A Iterar ou reformar· os e~ta tu tos.
~ 2. o Julg-aras contas da Companhia 1epois de examinadas por uma commissão ad hoc nomcatla pela mesma
asst~m bléa.
~ 3." Resolver sobre a liquidação da Companhia.
Art. lf:i. A assembléa geral se reunira onlinariamente
no ultimo dia ut.il do mez de 1\tarço de cada anuo, para
lhe ser apresentado o rdal.orio, balanço e contas ~lo anuo
an teccrJen te ; pouerá por(·m rrun ir-se e'\ traordinariamente toda vez que o Presidente da Companhia o ju~g-ar
conveniente, e sempre que para um fim designado lhe
seja requerida esta convocação por accionistas que repre;;entem 80 votos. Para reforma de estatutos c liquidação da Compaahia devrrá c~ta convoca1;ão ser rc·
querida por accionistas que rcpresPntcm HlO votos.
Art. 17. Na primPit·a rnuniâo oruinaria de cada anuo
a assembléa gernl, immediatamente depois da apresentação do rclatorio c balanço geral, elegerá por maioria
ab~olula de vdos a commi:-siio dt~ contas, composta rh~
t r e' mem h r os.
O relatorio e halan(o annuaes, bem eomo todos os
balancetes meusaes. serão pulllirauos e remcttidos ao
Govemolmperiai.(Lcin.• l0~3de2~ de Agostode l8li0.)
Art. 18. Todos os livros e cofr1~s da Companhia, sem
re~erva alguma, scrãofranque:~dos á commissão de conl:ts, para que esta possa proceder ao seu exame e dar o
sen parecer, que será presente á assomhléa gí•ralno
prazo de :lOdi<ts.
Art. 1!l. A assembltja gural, logo que ti\·cr resolvido
a liquidação da Compimhia, nomeará immediatamente
uma commissão liquidante, composta de tr·es membros,
tirados d'entre os accionistas possuidores dr maior nu·
mero de acções, á qual a Directoria entregará todos os
pareis ncce;;sarios e dará as informações prceisas para
o fim indicado.
Art. 20. Logo que a commis~ão lllfuidantc começar a funccionar, ce11sarão os poderes da Dircctoria.
Art. 21. Nas reuniõci> cxlr;JOrdinarias não se permitt.ir;i di~cus~ão ou rlelihcração sobre objrctP f''tranho
1,., da I'()Jn1lf';:!('ão ri:! ·l'"f'll1hl•~:.t Q"í'r<ll.

GOU

AGTOS DO I'OOEl\

Art. 22. As ::;~ssõcs da asscmhlóa geral serão prc.;;idilla::; por um accionista cki~o ou acclamarlo naocc.asi:io,
o qual nome:1rá um Secr:•tano c um Esenltadot· ll entre
o~ accion is ta~ presen tcs.
Art. :;!:l. Nl'nhum arciouista poclrrá ter mais de
dez votos, rrualtJUCr l{llll seja o numero Llc act:ões que
pos::;ua.
·
Art. 2'L Para a eleição da DirccLoria n:lo serão aceitoc; voto~ por proenr;:ç:io.
Al't. ~~:i. Os accionistas de fhPn:~s de dez acçíies poderão as;;islir aos tt·ahalhos <LI ·as.-;omblüa gc'r:ll, não se
conl'undintlo com os membros de !la.

ll.\ DIRECrOill \.

Art. 2ü. A Companhia ser:i atlmini;;traila por uma
Dircctoria eompo~la tlc tros membros, os quat's clegoi·ão rnlrc si um Presitlcnte, s,•ntlo os outros rlous Secretario um. P o outro ü1ixa.
Art. 27. Os mcmbt·os d:1 Directoria rli'VI:'rão f:t~r
acrion1stas pelo 1Dt'I10S de 10() ar,,;õi'S, as lfUacs serão
inalit'navei~, c li!·ar:\o Plll c.·mç:io t'llHJU:Illlo durarem
suas funcçõPs aló :m dias tlt>pois.
Art. 28. A Directoril orgaaiz:Hlora servir:·, por tre~
annos.
Art. 21). Em to1las as clciçõn; annua1'S s,·, poder{, ser
a Directoria alterada em um t<·n;o. rleeidindo ;1 sorte
qual d0va set· o Dit·cclor suiJ!;lilnitlo, c este poderá ser
reeleito.
Os Dircr:torcs sabstituidos ~ó poderão fCr reeleitos
llons n!lnos rll'pois.
At't. 30. A Dircc!oria se reunirú pelo menos duas
vezes por sem:ma.
Art. 31. O Pre!'.idente srrá mhslituirlo em ;;cu:> imprrlimen tos pelo Secreta rio.
Art. 32. Compete ao Pre~idente:
~ 1. o Fazrr aerpiÍsição ele tudo quanto possa interessar á Companhia.
~ 2. o Apre:;entar á assrmbléa g·t•ral, pelo orgão <le
seu Presi,lcnte, o relatorio anJJll3l.
§ :J. • Convocar onliuarb e extraordinariamente a
asspmh\6:1 g1•t·al.
S: tbo l\eprt,SCHlar a C'IITI[':lllhia l'tn tULias as sua:;
rclnçõcs oftkiaes.

. fiOi

Al'l. :tL Os Uireetorcs terão a

~cu

carg-o a fiscali-

~:1çJo do csr:r iptol"io. da CrJm p:mll ia, rrvr•Útnr]o-~c por

sem a nas.

Art. :JL Compl'lr ~o Dirrclor qne r·stírrr rlc serviço:
~; Lo Visitar diariamente o escriplnrio da Companhia,
a finl de velar pelo bom andamento do serviço do
mesmo.
~ 2. o Tr:msmittir as ordens da Dirrcloria :~o Gerente,
e, 'ror meio deste, aos demais empreg;-tdos do eqTiptorio.
~ 3." Communicar aos outros llircetorcs quacsrJIH~r
oJ,~ervacões do Gerente.
§ -1. o"Examiuar no fim rlo sq:rnro dr• cada loteria o,;
livros de cscriptur;-tção da Companhia.
Arl. :Hi. V:wando qualquer lugar de Jlirrclor, snrit
conYirlado pelos outros Jous um areionista para substitui l-o, até convoc:~r-se :1 as5cmhlt\l geral para proceder
:'tl'!ric:to de novo J)ircctor·.
Nos' casos de impedimento tcmpor:~rio, rJnc não exceda de U:i dias, será pelos outros dons convidarlo um
su!Jsti tu to.
DO GJ>rtE'<TE E M.\IS

E~IPflEG.\DüS

DA

CO~IP.\:\IIL\.

Art. 3G. Sob a immrdiala inspecçiio rla Dircctoria
funccionará o Gerente da Comp~mlli:~, o qual spr;í o chrf'e
do cscriplorio e terá a scn cargo o scrvir,:o que lhe fur
detr~nninado pela Dircctoria, com o vencimento annual
marcado no art. 8." Em nenhum ca~o JlOrém vencerá
menos de 2:000)000 por anno. Scrú llOlllcauo pela a.ssr•nll déa a: era I.
Art.. 3'7. O Gerentr srrú ~ulJstit.uirlo na=- suas faltas e
impedimentos pelo empregado da Companhia que fôr
uesignado }JI'la Dircct.ori:~, debaixo rle I'CS}JOnsabilidade.
Art.. 38. U Gr'rcnto preslará aliança dt~ üü acçõcs emquanto c,;tiver em exercício.
Art. 3\J. O ronccssionario Ju~o Fl'l'n:~ndcs Yaldcz servirá o lugar do Gtl:lrda-Jivros rl:l Co:np:mhia, em remunerar;ão do tralJalllo c tlcspr'zas que tem tido t:om a
inir:iação e organização desta emprrza, com o Vclleimt•nto mareado no art. 8. 0 Em IJi.·nlllilll c:rso porr'm
vencerá menos de 2:000:)000 por an11o, e ~cr~t considerado 110 exercício rln~te lugar emt[U:rnto ~enfio Jll'O\'ar
que tr•uha commetlitlo mah·ers:1ção, on erro de ollicio.
Compete-lhe faíwr tuda a cscriptul'~(:io da Companhia,
apresentar os balancetes mensac~ c os balan1;os semestracs, e prestar todas as informações que forem exigidas

liO~
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pela Directoria c pelo Gerente, r ela ti nmenle :10 serviço
a seu cargo.
Al't. 40. Além do Gerente, todos os outros empregados da companhia darão a fiança que fór cxi~ida pcll
Directoria, durando a dita fiança até 30 dias depois du
exercício dos respectivos lugares .

.\rt. 41. A Dircctoria t1ca autorizada para rctlllt'rel'
dos Poderes do Estado tJuaesqucr medidas qne julgat·
con vecientes á Comvanhia.
Art. 42. A Uirectoria fica autorizada para uemandat·
e ser demandada e para exercer livre e geral administra~ão, tendo para isso plenos poderes, nos quaes
devem considerar-se comprehemlidos e outorgados
todos, mesmo os em causa propria, sem reserva alguma.
Art. 43. Os Directores são responsaveis pelos abusos
que praticarem no exercício de suas funcções, bem
como o Gerente e todos os outros empregado, da Companhia.
Art. 44. Não poderão S(•rvir conjunctamente na Directoria os parentes dentro do segundo grão de atfinidade, ou do quarto de consanguinidade, nem tamhem
os individuas que tiverem soeiedade entre si.
Ar-t. 45. A nomeaçiio e demissão dos empregados da
Companhia, excepto a do actual Guarda-livros, compete
ao Gerente.
Art. 46. Os lucros liquidas dos seguros serão mensalmente recolhidos em conta conente a um banco de·
signado pela Dircctoria, e não porlct·ão ser retirado!>
senão por meio de clH·que assignado prlo Dircctot·-~:aix;,
com procuração ela Directol'ia.
.
Art. 47. A Companhia só sr, obriga ao pagamento dos
seguros nos easos em que as Thesourarias das loterias
não rrcuscm o pagamento dos premias dos bilhetes }Jot·
illeg::Jlidade deBtes; fazendo-o etrretivo Jog-o que seja
reconhecido o direito que o possuitlor tenha ao premio.
Art. 4~. A Companhia ~ómcnte segura os bilhetes de
cada loteria até ú vespera do dia de sua cxtracção.
Art. 119. Os dous conces~.ionarios desta em preza João
Fernandes Valdcz c Bento Julio Valdt•z rcsenam para
si cem acções 1Jenct1ciarias com todos os direitos autor·
gados aos demais accionistas, por serem os organiza•
dores da Companhia,

fJ()I)

EXEr.UTJVOe

Art. tiO. A Companhia poderá fazer· quaesqurr operações que julgar· convonicntes aos seus interesses,
dentro dos fins a qu:J se destina.
Art. ~a. A Directoria poderá fazer o ,;eguro dos bilhetes à razão de (i% ás pessoas que os segurarem em
quantias de ti00 1~000 para cima de cada ver..
Art. ij2. O seguro dos bilhetes scrú feito em livros
espcciacs com a tlcd:u·aç;jo do numero do bilhete, da loteria a que ei!P pertrnct: c 1k ser inteiro ott fracção.
Art. :ia. No lim dos seguros de cada loteria, depois
do p:1gamento dos premios a que a Companhi;t seja obrigada, o saldo será entregue ao Director-caixa, para
ser rPcol h ido ao banco com o qual a Companhia tenha
conta corrente.
Art. M. A Companhia entrará em liquidação quando
a :1ssembléa geral assim o resolver, ou no caso de perda
de dous terços do fundo socia I.
Rio de Janeiro, n de .Janeiro IIC lRi~ •

.....
DECRETO N. ~)fi29- DE 1ti
Declara

~

DE \(AIO llr. 187~..

rnlrancia da. comarca da Bana.
do Rio de J;meiro.

)fan~1, lll

Prrwlncia

Hei por bem Dccrct1r o ·seguinte:
Artigo unico. E' declarada de terceira entrancia a
comarca da Barra 1\lans:J, errada ultimamente na Província do Rio de Jaueiro.
O Dr. Manoel Antonio D•!arte de Azevedo, do 1\leu
Consdho, 1\Iinislro e Secretario de Eqado dos Negocios da .Justiça, assim o tenha entendido e fara exrcut:.tr.
Palacio do Hio de .Janeiro em dezascis de'l\laio de mil
nitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro cta
ln.lependrncia c do lmpcrin.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

PARTE 11,

77
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DECRETO N.

no

I~un:n

5G30-DE ilj DE 'IJAIO DE

18i'l.

Marca o vencimento ann~al do Promotor Puhlico da comarca
da Barra Mansa, na Provinda do Rio de Janeiro.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artig-o unico. O Promoto1· Publico da comarca da
Barra :Mansa, na Província do Uio de Janeiro, terá o
vencimento ann uallie l :400;)000, sendo ~00-)000 de ordenado e 600600C Je gralilicaç:1o
. O Dr. l\lanoel Antonio Duarte tlo AzcYetlo, <lo l\leu
Conselho, Ministro c Secret~rio de Es~ado dos Ncgot:ios
da Justiça, assim o tenha cnt.t•ndido e L:ça executar.
Palacio dv l\io de Janeiro em dczaseis tle ~laio de mil
oitocentos setenta e qua Lro, q uintjUa~c~i mo lerrei r o tb
lndcpendent;ia c do Imperio.
Com a rubrica tlc Sua l\lagcstade o Imperador.
-~lanorl

Antonio ])narte dr

l>ECHETO N. ;){i:11- UI: lG

.A..:~lJrr/1),

llE ,,l.\10 HE

lX7'1.

Declara a entrancia das comarcas de Cacontle, S. Seb:tslião e !llogy das Cruzes, na Provinda de S. Paulo.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo urlic.J. São i.lrcbradas tle primeira cntrancia
as comarcas de Cacoude e S. Sebastião. c de segunrla a
de l\logy das Cruzes, rrrall~s na Província dl' S. Paulo
pcbs Leis rla rcspcetiva As;;cmbléa, de ::!'1llc .Março e 10
de Abril do corrente anuo.
O Dr. Manoel Antonio Duarte dn Azevedo, do l\lt•u
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos N'et!:ocios
da Justir;a, assim o tenha entenditlo c faça exccut~r.
Palacio do lHo de Janeiro em J.ezaseis de Maio de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagc.,imo tere!'iro da
lndcpendcncia c do lm per i o.
Com a rubrica de Sua l\bgestade o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de

.4..:m~!lo.
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DECRETO N. tiü3:!-

DE

li3

1874,.

DE MAIO DE

lllarca o vencimento annual dos Promotores Publicos das comarcas do l\Jogy da> Cruzes, S. Sebastião c Caconde, na ProYineia tio S. Paulo.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Os Promotores Publicos das comarcas
de )[ogy da~ Cruzes c S. Seba~tião, na Província de S.
Paulo, terão o vencimento annual de 1:200;~, sendo
800:~ de ordenado c 'fOO,) de gralilicat:ão.
O da comal"ca de C:at:onde, na mesma Provincia, YCII·
ccrá i~ual ordenado e a gratificação de 600,)000.
O !Jr. ~bnoel Antonio Duarte de Auvcdo, do 1\fcu Conselho, l\linistro c St•crctario de Estado do:> Ncgocios da
.Justiça, assim o tenha em tendido c faça executar. Palacio
do Hio de J<Jnciro em dczaseis de l\Iaio de mil oitocentos
setenta c quatro, qui11quagesimo terceiro da ludrpcndencia c L! o Impcrio.
Com a rulH·il:a de Sua l\Iagcstatlc o Imperador.

lllanocl Antonio Duurtc de Azevedo.

DECHETO N. 5na:l-

n~-:

w

n~-: )L\ ro nE

I Si L

Cr<\t o lugar de .Juiz 1\Iunicipal e de Orphãos no termo de
conde, !la l'rovincia âe S. Paulo.

ca~

lf~:i por bem Deet·ctar o seguinte:
At"tigo unieo. E' crcalio o lugar de Juiz l\Iunicival c
de Orphãos no termo de C:tcotHle, da Pr(lvincia de
S. Paulo.
O Dr. l\Ianoel Antonio Duarte de Azevedo. do Meu
Couselho, J\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeir·o em dczaseis de Maio de mil .~· :-·-......
oitocrntos setenta e quatro, quinquagcsimo terc~<~~~RA ·
da Independencia c do Imperio.
_,_t~' ·

/."

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o I~np
, .a~~.llanocl Antonio JJual"te rle • f'~
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DECRETO N.

~j63~- DE

16

DE MAIO DE

187ft.

Declara especial e de segunda entrancia, com um Juiz de Direito
e um Juiz substituto, a CO!llarca de Jaboatão, na Província de
Pernambuco.

Hei por bem, na conformidade do art. l. o do Decreto
n.o 4824 de 22llc Novembro de 1871, Decretar o seguinte:
Art. l. • E' rledarada especial c de segunda en trancia
a comarca de Jaboatão, creada na Província de Pernambuco pela Lei da respectiva Asscmbléa n. o 1093 de 24 de
l\laio do anno proximo findo.
Art. 2. o Haverá na mesma comarca um Juiz de Direito e um Juiz substituto.
O Dt·. Manoel Antonio Duarte de Azeve1lo, do 1\lcn
Conselho, 1\linistro e Secretario tlt~ l~st;uln tios NcgoLios
da Justít;a, assim o tenha entendido c fa(a executar.
Palacio do lHo de Janeiro em dczascis de MJio de mil
oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da
Indcpendencia e do lmpcrío.
.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador .

.Manoel Antonio Duarte de A::evedo.

DECRETO N.

563~- DE

16

DE ll.\10 DE

:l87L

Düclara a entrancia das comarcas de l'anellas c Ilezenos, na
Província de Pernambuco.

Hei por bem Decretar o seguinte :
Artigo unico. São declara1las de pt·imeira cntranda
as comarcas de Panellas c Bezerros, ercadas na Província
de PcrnamlJUco pela Lei ria rcsperti va Assem!) I éa
n. o iOJ3 de 2'1: de Maio do anuo proximo findo.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azeverlo, do !\leu
Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio lle Janeiro em dezaseis de Maio de mil
oitocentos selen ta e quatro, quintJuagesimo terceiro
da Independcncia e do Imperio.
Com a ru!:Jrica de Sua l\lageslade o Imperador.

Manoel Antonio

Dtwrtc

de

~t:ererlo.

Hl:J

EXECm-no.
DECRETO N. ti6:lG -

nr;

lü DE )J.Uo DE l8H.

Marea o vencimentoannual dos Promotores Publicos das comarca.s de .JaboaUo, Panellas r. Bezerros, na Provi11cia de Pemam·

lmro.

Hei por bem Dccreta1· o seguinte:
Artigo unico. O Promotor Publico da romar~a de Jahoatüo, na Provinda de Pcrnamhuro, ter;·, o vencimento
annual :te 1::2(1(h000, sendo 800/000 de onlcnado c
!J,OO,)OOO de gratificação.
Os dac; comarc:1s de Pancllas e Uezerros, na mesma
Província, vcnrr•rão i!!Ual ordenado e a gratificação do
1)00,)000.
O Dr. l\lanool Antonio Duarte do Azevedo, do l\Icu
f:onsclho, 1\lini~tro c Secrl'tario ri(~ Estado dos Ncgocios
da Ju~tiça, a~sim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Hio tle Janeiro I)Jll dczaseis de l\faio de mil
oitocentos setenta e quatro, rJuinqrwgcsinio t~rcciro
da Jndependcncia e do Imperio.
Com a ruhl'ica de Sua l\Iagestadc o Imperador.
Jfmwet Antonio Dual'fe de A zerrtlo.

DECRETO N. ;)637- DE 16

DE ~fAlO DE 187~.

Crf,a o lugar dc Juiz .Municipal c de Orphãos em ratla um rios

termos de Pancllas c llczerros, na PI··n·inria de Pcmamhuco.

Hei por hem Decretai' o scr-uintr:
Artigo unico. E' crcacto o lurrar dL' Juiz Municipal e
de Orphãos l'lll caLI:. um rlos termos do Panf'!las r Bezcorros, na PI'O\'incia de Pernambuco.
O Dr. l\Ianool Antonio Duarte de Azevedo. do i\lt~n
Conselho, 1\linistro c Secrelal'io de Estado dos Nca:ocios
da Jnstiça, assim o tenha entendirlo c faça exerul:ll·.
Palacio do lHo de Janeiro em dezaseis de Maio de mil
oitocento;; setenta e fJU1!ro, quin(pJagesimu tcrt:eiro
da Indcpcudcncia e do Imperio.
Com a ruhrica de Sua Magcstadc o Impor:hlor.
:llllllod Antonio 1J11rtrfr• rf,, .l:rrrtlo.

6H

At.TOS IJO PODEn

DECHETO N. 5638-

IG m:

DE

miO DE

187}.

Dcrlara a Pntranl'ia d:t comana de S. José c Campo Largo, da
Prodncia do Paraná.

Hei por bem Decretar o seguintn:
Artigo unico. E' declarada rir primeira entrancia a
eom:11Ta de S. José e Campo Lar'-!o, ereada na Província
do Pat·aná pela LPi da re.;pt'l'liY:I A.~sr•mlJl(·a, llilll11'l'O
trrzento~ r·inco~~n!a e nove de dezoito de Abril <lu
anno pro\ imo lindo.
O Dr. I\lanoel Antonio DtLlr!P de Awvt•do, dll ~J,•n
Conselho, Mini~tro c SetTl'lario dl' E.;!adn dosNcgoci1•s
b Justitia, assim o tt:nha enlt'ntlido e fat;a C\CI'lllar.
Palaeio do Hio 1le Janeiro em dcz;tseis de .l\1 tin de mil
oitocentos setenta e quatro, quinqu:tgesimo terceiro da

Indepc!Jdent·ia c do Inqwrio.
Com a rubrica de Sua

~!Jgrstar!e

o Imperador.

J!fmoel Anto11iu Tlllill'tl' dt' Azwrdo.
::.r..r .. :

DECRETO :-i. 5ti;J\) ~Iar~a

o r;

!li

LJI: )!.\lu DE

IH"i L

o vencimento annual elo Promotor PuiJ\ieo •la comarca dt'.
S ..José c Campo Largo, na P1 oYineia do P.n:m;i.

Hei por bem Decrt'lar o Feguintc:
Artigo unico. O Promotor Puhlico t!a cowarca de
S. Jo~t\ e C:11npo L~rgo, na Província do Paranú, Ler(t
o vencimento anuu:d de um conto e dnzcntos 1nil rói~,
sendo oilocontos mil réis de t>nleaatlo c quatrot:cnlos
mq réis de gra tifie:H:ão.
O Dr. ~bnoel Antonio Dllarte de AzcYedo, 1!0 Meu
Couselho, l\1iuislro c Secretario de Es!atlo ::los Ne!.!oeios
da Ju~tiça, assim o lenha tmtcndido e faça cxe::utar.
l'alacio do Rio llc Jandro em jeza;;eis de .Maio tlc mil oitocentos setenta e quatro, quinquagc~imo terceiro da
lndepenuencia e do Imperio.
Com a rubrica do Sua .MagestJrlc o Imperador.
.l{t!IIIJI'I

Juto1'io J)uartr

di' .t:''~'''do.

EXECl"l'l\ O.

DECRETO N. 5!340

H>

-DE

llE liA lO ])E

1874.

Crêa o lugar de Juiz Municipal e de Orphãos nos termos reunidos de S. José e Campo Lar;!;o, na Pnwincia do Paraná.

llt!i por bem Decretar o St!guintc:
Arli!.!;o unico. E' creado o lug-ar de .Juiz .Municipal
e de Orph:ios n•)S termos reunidos de S. Jo~é e Campo
1-trgo, ua Provineia do PJranit.
O Dr. Manoel Antonio D:1arte t!t• AzeYcdo, do :\I,•u
Con::ellw, l\liui ..;tro e Secretario tlc E.;lado :[os Negocio~ da Justiça, assim o tenlia eulellllido t' bt;a t'Xt!t:utar. l'alacio do Hio uu Janeiro nm tlez:~.·;pi.; de lHdo
de mil oitocentos setenta e quatro, tJuinqua!.!e.;imo
tercc•iro da Iudependcneia e do Imverio.

Com a

rubrie:~

de Su:1 Magestade o Imperador.

Manoel . t ntrmin Da arte de :bt'Vfdo.

DEt~H ETO

llr•t·Jar:t

---

X. :i/i'll -:-

nE

111

nE .\L\ IO HE

Hn!L

:t ~~nlrancia.

das t·~arcas dP La na~. Taml~e>rii.
l'••reira ,. CaHirÍdt\ 11a Pro\ inci:1 d" Crad.

~Jari:t

llci por LC'llllccrctar o seguinte:
Artigo unieo. São tlecl:~r::das de primeira enfrancia
;JS comarcas de L:t\'!'<1~, Tamboril "~I:tri:t p,!rrira, e
dt~ ~c~·twtla a d~.; C:llJintl(·. cread::~ 11:1 Pro1·incia do
C!'il ri! pr-!as Lf:i., da reS[H;e Ii va A~~Cill bléa, n Ulucros
mil quinhenlu~ qnarPnla e u:n tlt~ rintn e tres de
Agosto, e mil tJUinhento> cincocnla e um di' quatro do
Seternbrc• doamw proximo lindo.
O Dr. l\bnoel Antonio Duarte de ,\zl'\·cdo, do l\Icu
Conselh!•, l\Iinistro c S\'crl'!ario de E<Lttlo uos !\'c~ocio~ t!J .Justiça, as->illl o lt•!Jfta e!tlCJJtlido t' Ltra ext!~
::utar: Pa_I<Jeio do Hio de JaHl'iro c:n dt·zaseis de
1Q~~RA ·'\.
tle nul OilOCt'lllos sdenla c quatro. qu;uq
si~i}
·
terceiro tla [udcpcndencia c do Impcrio.
~~ ~-

C'Jm a r:.J/Jri<::l de Sua
•l!•JJ•'JC!

:lh:!r:~t::·ll2

.:l~ttonir)

!J,:rr.r/::

'J

~

~(

\)

rijWr:1 h: .

l;/tJ:...::;.,. i•J,

(

·--...;

Q::)

c~

·.'\

.v-

li !li

.\LI'I)S Wl POilf.n

m<:êítETO N. tiG'tS!- DE Hi

DF:

~1.\10 nr. i87í.

•!arca o veneimento annual dos Promotores Publico~ das comarcas de Lavns, Tamboril, Maria Prreira e Canindé, na
Provinria do Ceará.

n,,i por

bt)m Dccretnr o sr•g-uintf•:
Artigo unico. o~ Promotores Puhlico:; rl:1~ comarcas
de L<n:ra~. Tamboril, Maria Pcrrir·a c C:minrlt', na Província do CPará, trrão 0 'enciml'ttlo annual de um eonto
C quallOI'l')lllOS mil r(·i~. Sl'lldO niiOC1'11IOS mil rt'•j; dr
ortlenado e s!'i~ceHlo:; mil rl.•is de g-ratilic:~t;ão.
O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Conselho, Ministro e Secrrtat·io de Estado dos Negocias da
Justiça, assim o trnha enlenrlido f) faça executar.
Palacio tio llio de J:~neiro em dt'zaseis de J\laio de mil
oitocentos seten 1::1 c quatro, quinquagrsimo terceiro da
lnclrpendcncia c !lo I mprrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o lmpcr:ulor.
MannPI Antrmin lhlllrll' dl' A:eredn.

DECHETO X. :;Uí3

-n1:

Hi

nr. 11 \lO DE

18í'J.

nesannexa fio termo do Icó o <}_c_La_\Tt:s, na Província do Ceará,,,
crêa neste, retmido ao ti d Yarz8a .\ legre, o lagar dr Juiz 1\hwicipal e de Orphaos.

Hei por bem DL'cretar o seguinte:
Ar ligo unico. Fica desannrx:ulo uo ICI'llli) uo lcó o ue
Lavras, na Província do Crar:i. r crl':~do ncslr, ff'Unirlo
ao da V;lrzca Alegce, o luga1· de Juiz l\lunicipal e de 01·~
ph:Tos: revogadas as tli.,posiçõrs r~m contrario.
O Dr. l\la11ocl Antonio Duarte de Azcvctlo, do .Meu
Conselho, Ministro'! Si'Cretario (Jc Estado dos Ne!!ocios
da Justiça, as~im o tenha rntPndido e faça cxecuta·i·. Palacio do llio de Janeiro em dezascis tlc l\laio de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia c jo Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
Manot~l

Antonio Duarte de Azeredo.

<A!'J.\.PJ-l:f'f:JO

fil7

r:XF.CUTIYO.

DECRETO N. titiH-

DE

iG

DE MAIO DE

18il.

:':epat·a 1l1J Lermo de Sohral e reune ao de Tamboril o de Sanra
·
i~uilloria, na ProYiucia do Ccarú •

. Ht>i por hem Derret:~r o seguinte :
Artigo unico. E' st~parado do termo de Sl>bral c
reunido ao de Taruhoril o de Santa Quitcria, na Provineia do Ce:~rú, r·cvogatlas as disposiçlies t'Ill contrario.
O Dr. l\lanocl Antonio Duarte de AZI'Vedo, do M1~U
Conselho, Ministro c Senetario de Estado dos Negocios tia Ju;;tit:a, assinto t1~11ha cntenditio c faça 1'\Ccntar. Palacio tio Hio de .Janeiro em ilezascis de l\bio
de mil oitocentos set1~nta c quatro, quilli!Uagcsimo terceiro da lutlcpendcncia c do Impcrio.
Com a rubrica tic Sua Magcstadc o Imperador .

.Manoel A.ntouio Duarte de A:e;:rdo.

DECHETO N.

1iG1~ -DE f.(j DE R\10 DI:

18i1,.

Hcmw ao> !t~rmo> dr ~faria P,•rrira o •la p,,,Jra nranra c ao do
CaniruJ,\ o tle l'••ntccosl<', na; l'mvincia ti<J Cear:!.

II:'i par bem llerretar o segttintc:
Ar·tigo unieo. Firam rcuni1los aos termos d1~ l\faria
l'rrcira o da Pedra Branca c ao do CaninJé o de l'cntcco,tt\ na Prorincia do Cear:'!.
O Dr. 1\lanoel Antonio Duartc de .Azcvcdo, tlo Meu
Conselho, 1\lini;;tro c S1·crctario de E-;tarlo elo~ Ne~ocio~
:b .JI!-;tiç·t, as~im o trnln cnte111litlo c faça executar.
Palacio do Rio de .Janeiro em dt~za~ei~ ciH l\faio th\ mil
oitoecntos sc~tenta c fJU:IIro, quiniJUagcsimo terceiro da
Inrlcpcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Stta Magcstadc o Imperador.
Mflnocl Antonio Dwtrle de A:rvrdo.
f'AHl'EU.

'i8
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ACTOS DO POTIEH

DECRETa N. r;a1n-

DE

23

DE MAIO nE

tsa.

Drl'!ara a Pntrancia da coman·a 1lP Ma!'ahr, na Província do TI i o
do Jaueiro.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' uecfararla de segunda entrancia a
comarca de Macahé, errada na Provincia do Hio de
Janeiro pela Lei da re~pcctiva Asscmbléa, numero dons
mil c doze de dezaseis tlo corrente mez.
O Dr. 1\lanot>l Antonio Duarte de Azcvello, do 1\lcu
Conselho •.Ministro e Secretario dP Estado dos Negodos tia Jt1stiç:1, assim o tPnha entendido e faça exr-:;utar. Pahrio do Hio de Janeiro rm -vinte e tres de
1\l:do de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagcsimo
lt'rct'iro dn lndcpendencia c tlo Imperio.
Com a rubrica de Sua

~Iagestadc

o Imperador.

1Ucmoel Anto.·lio JJuarte de A:;ererlo.

J)ECRETO N. ti617- DE 2:I nE

lL\JO nE

1871.

Marca o Hnrimcuto :IIIIJIIal do Promotor Publico 11:! comarca de
1\lacahí•, ua l'roviucia dn Rio tlt~ Jaueil'o.

Hel por brm Decretar o seguinte:
Artig-o uniro. O Promoto1· Publico da comarca rlc
1\lacah(·, na Provincia do Hio de Janeiro, terá o vencimento annualtlc um conto e 1luzcntos mil r!~is, sendo
oitocenlo~ mil réis de onleuallu e quatroci'Ulos mil
r(•is de gratificação.
O Hr. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Men
Coml'lho, l\linislro c Sccrelario de EstaLlu dos Negocios da JnslÍÇ<l, assim O tenha Cll!enditlo C faça CXCr·.u ta r. Pa lacio do lU o de Ja nciro em '"in te e tres de
l\laio tlc mil oitocentos setenta c quatro, CJuinquagesimo
terceiro da IHclcpendenria e do lmperio.

rom a rubrica de Sua l\hgestaLle o Impera lor.
~~Ianocl

Antonio Duarte de Azeredo.

619

EXECUTIVO,

DECRETO N. tiüíS

-DE

23

DE )L\10 DE

1871.

Sllpam do lermo de Trcs Pontas o rlc llorc~ da Bo;t-Espcrança,
na ProvirÍci:Í de Minas Gc!'acs, c cr~a ncst·~ o lugar de Juiz
lllunicipal e de Orphãos., ,

Hei por bem Decretar o seguinte :
Artigo unico. Fica separado do termo de Trcs Pontas
o de Dores da Bo1-Espcrança, na Província de 1\linas
Geraes, e crcado neste o lu.zar de Juiz 1\lunicipal c de
Orphãos; revogadas as disposições em contrario.
O Dr. }bnocl Antonio Duarte tle Azevedo, do l\l1m
Conselho, l\1 inistro c Sccrc La rio do E3Lado dos Ncgocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça exPcutar.
Palacio do Hio de Janeiro em vinte c t1·es de l\Iaio de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro
da lndependcncia e do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador.

Manoel Antonio Duarts de Azevedo.

DECRETO N. 561!}- og 23

DE .M.\IO DE

18íí.

Crêa no termo da Gamcllcira, na Proviucia ti~ Pernambuco, o
lugar de Juiz l\lunidpal c de Urp!Jãos.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' creado no termo di! Gamelleira, na
Província de Pernambuco, o lugar de Juiz .1\lunicipal c
de Orphãos.
O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de AznPdo, do J\lcu
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado do~ Negoeios
da Ju~liça, assim o tenha entendido e faça cxcrutar.
Palacio do lHo de Janeiro em vinte c trcs de l\Ia1o de
mil oitocentos se lenta c quatro, quiuquagesimo terceiro
da Indepcudencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de A::evedo.

620

ACTOS DO PODER

DECRETO N.

;j()~(l-

m:

~n DE M.\10 llR 187~.

Elev.l a dez annos o tempo do priYitrgio ~oncrdidn a Christovilo
Augusto Witztehcn par:t o fabrico, uso e H'llll:t tle uma machina de sua invctH;ão, dc,..tinarla a rlesrascat· 111antlinca.

Attrmlcnclo ao que 1\le rrrp1crr~u ChristoYão Aug-usto
\Vitzlebcn, Hei por hem Elevar a df'z ~nnos o tempo do
privilegio que lhe foi concedido, por Decreto n. • ti3ifi
do Hidc Julho de i873, para fabricar, us:1r c vcntlcr no
Impcrio a machina de sua invenção, destinada a des~
casca r mandioca.
Josó Fcrnanrlcs tla Costa Pereira Junior, do l\lcu Conselho, l\linistro c s~·eretario de E~tado dos Ne.!!;OCios da
Agricultura, Commcrr:io c Obras Publicas, assim o tenlta
entendido c f:1ça execubr. Palacio tio Rio de .lauciro em
vinte e tres de 1\laio dn mil oitor;entos setenta e quatro,
quinquagesimo terceiro ria lndcpcnucncia c do lmpcrio.
Com a rubrica rlc Sua l\lagcstadc o Imperador.

José Femanrle.~ ria Costa Perâm Jnnior.

llECRETO N. tlUril-

IJE

2.1

DE MAIO llE

187'L

Separa do ~e r_mo de Ca11hary o tle Tiett;, Wl Pro\iUcia tlc S. Paulo,
c créa ncsln um lugar de Juiz Mnuieipal e de Orphfws.

Hei por hem Ol•r,retar o seguinte:
Artigo uniro. Fica separado do termo (]r) Capivary o
dn Ticté, na Província de S. Paulo, c err:ulo neste o
lugar de Jttil. 1\IIIHicipal c de Orphâos; rcvog;Hias as Ji~
]losiçucs em contrario.
o Dr. l\lanocl Antonio nnarte dn Awverlo, I]O l\Trlt
Conselho, l\linistro r S•·crctario tl1~ Estado dos Ncgoeios
da Justiça, assim o tf•nha entendido e Lu;a P'\f•culat·. Palacio do Hio de .Janeiro em vinte e tres de 1\laio tle mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro d:1
lnflcpendcncia e do lnqH~rio.
Goma rubrica •I e Sua :Uagestade o I rnpcratlor.
Jfauoel ...i11tonio Duarte de A::cvcdo.

--

U21

EXECUTIVO,

DECHETO N. mm3

(')-DE

3

DE JUC'\Ilo DE

tSi'l..

Declara a cntrancia das comarcas de S. C:hristovão c Rio Hcal,
na Provinda de Sergipe.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artig-o unico. SJo tlcclarauas tln primeira entranr:ia
as comarcas uc S. Christovão e Hio Hcal, creadas na
Província de Sergipe pela Lei da respectiva Asscmhlt'•a,
n. • 972, de 2;) de AIJrildo corrente armo.
O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de Azcn·do, do Meu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado tlos Negocias
da Justiç~, assim o tenha entendido c far;a rxecut:n·. Palacio do llio de Janeiro. em trcs de Junho de mil oitocentos setenta c quatro, quiUI[Uagcsimo terceiro ela Indcpcnúcncia c do Impcrio.
Com a rubrica tlc Sua l\lag-cstadc o Imperador .

.Ma,,,;el Antonio Duarte de A::et'edo.

DECHETO N. ;;Q:i1- DE 3

DE J[;:\'110 DE

IH71.

1\larca o vencimento annnal dos PI'Oruolorrs l'ublicos das romarcas de S. Christovão e HiiJ nc:ll, na l'roviueia de Sergipe.

Hei por brm Decretar o scguinlc:
Anigo uni co. O~ Promotores Pu h! ieos das r~omarras tl c
S. ChristovJo cHio Hcal, na Provinr:ia tlc Sergipe, vcnecrão annualmcntc o ordenado de 800$000, tendo mais o
da primcir·a dessa~ comarcas a gratificação de 4001)000,
c o da segunda a de HOO~OOO.
O Dt·. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, tlo l\fcu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios
da .Justiça, assim o tenha entendido c faça exrrutar.
l';dal'io do lUo de Janniro em t.·es de .Junho de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagcsimo terreiro tla Iudepemlcucia e do Imperio.
~---Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Impc

or1~ \J~~ARA

.Uanocl Antonio Dunrtc de . f~~

(')

Com n.o ti6:J2 uiw houve arlo algum.
.rv·V'\P.JV\:A/·
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ACTOS DO I'ODER

DECRETO N. tiG:.iii- DE 3

DE JU:\'IIO Di': 187~.

Approva as Instruc~ües para a rr.valitla~;lo das vrnri:ts de terras
publicas já etTcctuadas nas Provincias do Amazonas, Pará, P araná c ~bto Grosso c regularizaçiTo das que o forem.

Hei por hem Approvar as Inslnicl:õt•s qur. pHa a rcp11ldica.; j;'t t•ll't•t·tnada.;
uas J'rovint'i;tS do Autazonas, P:u;t, Paraná c Mato Grosso, de conformiuade
com a Lei n.o IH~ de 27 1lc Setembro de lHBO, com este
baixam, assignadas por Jost'~ Fernandes da Costa Pereira
Junior, do l\len Conselho, .Ministro e Secn~tario de Estatlo <los Negoeios da Agricultura, Commercio c Obras
Publicas, que as;;im o lenha cntentliLio c fa~a executar.
Palacio do Rio tle Janeiro em trps ue Junho Jc mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagcsimo terceiro
ua Independeneia c uo Impcrio.
,·alitla~ão das vcntl:is Lle lena~
e regulariz~ção das que o forem

Com a rubrica ue Sua l\lagcstaue o Imperador •

.José Fanandes da Costa Pereim Junior.
No,·o projec~o a que ~e ref'cre o Decreto
n. 0 t;O~ti de :l de .Junho de 187~.

CAPITULO I.
DA REVALlDAÇÃO DAS COl'iCESSÕES ANTIGAS.

Art. 1." Fknm npprovadas as vendas de lotes de
terras nindn não pagos, ou ainda não medidos e
demarcados, feitas até esta ela ta, pelos Presidentes
das Províncias do Amazonas, Pará, l'aranú e Mato
Grosso em virtude da autorizar~ão conl'cricla no Aviso
circular de ~ de Janeiro de lR(l!i, e de quacsf]uer
avisos especiacs, uma vez que. as mesmas terras
estejam nproveitadas na lavoura, na creação de gado,
ou 11a iudnstria extractiva de productos vegetacs,
c que ncllas exista casa de morada hai..Jitual do
comprador, ou uL' preposto seu.

EXECU'fl\'0.

Art. '2. o As referidas terras ser·üo medidas e
deman·.atlas em lotes rectangulares, ou quadrados,

na eonfonuidade do Cap. ~-" do Hegul;nnento de 8
de ~!aio de 18;)~ c n~<Üs di~[Hl~i~,:ücs 'igenles.
Art. 3. o \'o calcniLl e na Lli~ninlill<lt.:úo da ill'L'a tios
lotes revnlidados uiio enlrarüo o kitll de rios naYeg-an·is, o,; lagos c, em geral. a~ :,;uper!icies extt•nsas
alagadas

r~

itllllei,; aos

cotnpr;Hiorc~:

colllpeo~,m

do-;e a es\!;s rurn um augnlL'!llu l'tJUi\·atenlt~ de
terreno ü[ll'OH:ita\'el nu coutoruu ou no t'Lllldo do

lote.

Art. L o A mt~dií'i'io e demarcnçüo efl'ectuar-sc-ha
imprelerin·lrncniP' dentro do uitirno sen1estre do
prazo da Yenda, eoncndu ;1s despeí'.as 1il'sse twlwi!Jo
por conta do comprador· na n.1züo de SO rl:is por 2,2
lllCll'OS (IJra\:a linear) OU llil de '20 reis St.llllellte, Si O
:.:ompr<Hlor tnandar fazer as Yeredas, pr·eparar os
marcos e executar os demais servi~,;os llm~,;aes que
forem nccessa rios.
Art. ii. o O pr·et;o da unidade Je superfkic das
lcnns (1-,8~ metros quadratlos, ou uma hrat;a qua:lrildn) serú o eslipttlndo 110 titulo lk retHla. O valor
lolnl do lote, com o accreseirno das despezas de
lllPtlic:üo e JenJ:Il'C<It}lO, serú {Wg"O na T!Jesouraria
:lc Fnzentla da l'ro,·illeia dentm do ultimo tr·imeslrr!
do prno c~slipulado. A' ,·ista tio vllllteeirnenlv d;Jtlo
ao comprador por esta BeparlitJlo a Prc:sideut:ia da
Prorincia fllllltdar~t passar titulo definitivo de domínio.
Art. G. o As sobras de lerrns, resultantes da discrimio;H·üo de lotes vendidos c demarcados, serüo alienadas· de Jll'f'l'l'n~neia: 1 !' nos qut~ de lias estiverem
de posse), eomtanto que ui'1o excctlnlll as mesmas
sobras ú úrea de urn lote mininto, se:;gundo a tnbella
an11exa ás [JI't'seules lnstr·uct~ões; 2. o aos ltereos
eon!iuan!cs, Pntrr~ os quaes seriio repartidas por
neeúnlo, 011 ]Wr dt)Cisão de arbitras, t1r~lo nos terwos
do Ci!p. 2. o das lli<'SillaS luslrucr;ões.
Art. 7. o Se ua rli,·isüo das st:íbras de terra~, oceorrr•rctn duvidas e contt~stat,:üe:-;, que niw lliJS~am ser
r~'su Iri dn s pdos 111 eins PX[II'tJssos 110 artigo antrono r, serii•l ns mesuws so!Jras \'!'rlllidas l'lll ll;~sta p111Jiic:l pelo uwiot· preço que se con,;eguir; den~mlo,
ue~te easo, o COlllJll'lldor· Jl<lg;n· ú ,i,;ta 11 prirueira
JH'e~t<H:iin, e o restante depui:; de findo o processo
du rncdic,;üo e dc~nwr·cat)io, ópoca e111 que se lhe (HJS::;mú titulo definitivo. Kúo ::;e penuiltirú, porém,

.\t'.TO~

J)tl l'Ol'KI\

olll<'l' por e:-.lc meio, úreas snpt~riorns ús mniorns
t•slaluidas na tnbclla nmwxa á:-. \ll'e:-;cnl<)S lu:ill'IIC'.:úes, guanlaclils as t'eslricçllt~S l'l'lativas ao empreg-o
das le!Tas, e as dimensües e silllllliÜO dos lotes, que
nella se prescrevem.
CAJllTIJLO li.
DAS YEND.\S Qt'E SE

TEi'ílH1l

DE EFFEClt!.\1\.

Art. R.• Os Prcsiclt•ntns dns Províncias <lo Ama-zotws, Pnrú, Paranú e l\lalo !:ws:-;o lieant :tutorizallos
n vender !erras devolutas, fc'•rn de ltasla puhli~.::1, na
e(,nl'ormidadc das presentes lnstru<·.<J•t•s.
Art. !l." As IPJ'I'as dmolutas, qtl•'· l'orctn \'t)tHii<l:ls,
eonsliluirüo lotes maiores, ott tnetttlrcs cont'ut'lllt~ a
industria a que se destirum;m, (IS tlistancins Plll que
cstivPrem dos pomndos, dn,; vias de eomtnutti<:<H,:üo
Jluvincs ou terrestres, e as circulllslancias tl:ts pessoas que se propuzercrn :Hlqnit·il-ns JHll'<l I:IYoura,
cria<:i'io de gado, ou para n industria exlr<H'liYa dt~
productos vegctacs; tixnndo-se as llimcnsc-,es dos
lnlt~s, segunLlo :ts indica~:ues da tabella attm~xa a
estns lnslruc!'<'i<~s.
Art. 10. A ,:·enua effeclnar-se-lw pelos pr,•<:os marcndos lltl§2." doart. HtlaLeitL"GOI dc1HcleSetcmbro de lS:io, de meio rf'al aló dons rencs, por
qualro metros oitenta e quntro eenlirnetros quadrados (brnr,:a quadmda); sendo diseritninatlns ;ts áreas
pot· meio de mediçüo o denwtT<trJIO, pagn:-; pelos
cornpr<1dorcs !la t·azilo du 80 n:~is pur dous nwtros e
dous decitm:trns (hra<;;a linear) ou na de ':W n~i,; süIIJentc, se os mcsntos contp~·adort~:i incumllirPllt-~e
da abet·tura das \'l~t·etl:ls, prepararJlO dos tn:treos
e dos trabalhos lm11:acs qtw forem IlCt'c:;;snrius.
A rel'eritla tliscritnin;u;ilo scm't feita sulJ a din!<:<,:<io t)
1iscalisa<Jto de Engenht~iro eompelclltetncttln iutto1-izndo, prt:Ctldendo aviso aos inter·essadtlS pot· cditaes publicados com antecedencia de trinta di;1s pelo
til en os.
Art. 1 t. Os lote~ de terras serão medidos c <lema rendo~ em rectangulos, ou qnadrados, senqH't~ que fôr
JlOSSI\'I'l.
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o~ lol1·~ de menores dirrJcnsill~s que ns
Pslaluid;Js na talwlla an11cxa fp:·úo farnh~·tn fónna
rectnngnlnr, ou quadrnda, conl'onne l'ot·ent nwrgiJ!i~es, otl cPntraes as tcnas de qtw se c;onqmzct'l~lll.
Art. 1:1. Quando niw l'ur possivl'l i!dt' aos loft•s a
Ccínna de~ rc~efaHgulos, ou de cpwdrados, <tllcntos os
lirnitPs de outros contigtws, jit medidos c dcrnarl':tdos, n que se relirnm os lilulos de vpndn, o Enge!lhl~it·o 1~nenrrcgado dos tmballlos de ntcdic::io e dclltareac;üu entrarú e111 ncciJrdo eorn os cotnpradon~s,
a lirtt ele que estes sejam contJJensndos com terrenos
pro:xitnos, de :nodo que os rel'r!t·iclos lotes r:onserrem
;ts figuras geometricns ncirnn indic~adns, ou lhes darú
r·xeepcionalmentc a l'ór111a CJUe l'ur ltwis regular e
conven ic•rlll' .
.\rt. H. No calculo, 0 na discrilltin<lt;iio das ilrP:ts
das I erras, lliio se incluirüo os leitos de l'ios n lngos
Jtarl'g;an:is c as g-randes superticies pr~!'lllalll'lii.P
Illcllle alagadas c inutr•is; procedendo-se~ de liHHio
qun os Clliii[JI'adorcs S(•jatu t:ompensndos pc·lo accl'Pseilllo de outras superlicics ap1·oveilnn~is eontig'llas, ou por um desconto conPsponcii~Hte 110 preç,r1
ela vendn, determinado depois de wcdi,Jo e dcmarendo o terreno.
At·t. 1!i. O valor do fole f:OntpiH·-se-lta do prcc;o
das terras, segundo o que fôt· com'encionado par·a "
nnidade da supcrJieic, 0 da itnpurtancia das deo.p~~zas de lllCdi~;iio e clcrnarcar;üu, c ~erú pago (t
\'lsta ou dentro do prazo de dous a scls annos, em
tantas prestn~ões iguaes quantos fo1·cm os annos do
pl·no, que cieverú ser contado do mez fie Janeiro seguinle ú data da venda.
Art. Hi. O pagamento de cada annuidacle re;llizar-se-lta tlentr·o do primeiro tritnestn~ do ;Jilll!l nn
Tltcsotll'aria de Fazenda da Provinei;t, ú IJIWI ol'rr~si
dente darú conhecimento das vendas 1(110 lizer pill'il
serem os compradores debilados pelo valor· dos lotl's.
Si esse valor tiver de ser pago em ~luas IH'c•staçúcs, serú uma entregu0 logo que se fiwr r·ll'1~c~li\·a
a venda, e a outr·a depois de concluído o proc:c:;so
de medif~ão e derniJrcaçiío.
Art. 17. O pagalllcnto do preço d:1 venda c o cumprirnento das comliçücs impostas em Yir·tude destas
lnstrtrccJH~S SPrüo asst'gurados pm· meio dl) eatu:ito
1~111 dinltt~iro, apolices ou bens de raiz ou por fianc:a
iclonea ~yt:iralcntc, prestada pelo comprndot· naTltesout·a,·ia de Fazenda da Provinda 0Ulla csl;uJío lisc<tl

Art. 11:?.

I·Anrt:

n.

7l.l
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do mnnieipio n que perlcneercm os lotes; clrn'ndo
qunnlum , tl:t r:HH.:fto ser entre um quinto do
Y:dor do lote c ti00$000.
.
l'\o c:aso de renlizar-sc ú Yisla o pngamcntn da pnnwirn prPslac:iio, como dispõe o artigo anterior, nüu
serú f'Xigido cnw.Jw on liat11;n.
Arl. ·IR. Ao c~omprador que drslinar sru lolr ;,
l:l\'illlt"a 011 ú er·ia\:<"to de gado raiH'rÚ a prioridadt~
d1~ Y<lltlngt>ns quanto ú tuodicidade 1k prt>t.:o d1J
1111itladc~ de supcrllcie de !erras e ao m:tiot· prnw
para o pagamento do pt·cço do lute: ficando o
lllPnnr prnzo para as YPndns dos lotes rlPslinados
ú inchtslria c~xlrnclira. Eslf~ prnzn, cnmludo, pod1~rit
ser nlllpliado nló o tnaximo dr~ st~is <lllllllS 1wla l'rcsiderwia da Prorinl'ia, ~~)o cotnprador pn1Yat· qtli',
df'pois da ncquhiçiw dns tr~rras, lem :wgnH~ntad11
as fontes de !'-Ua indnstt·ia pelo plantio de arrores
qne lhe l'ornec..:>nt os produelos .
.\rl. ·1!1. NPnlt:tm lote serú Yendidn, sr~m qne prt•<.:Pda rcqucrintenln do prctendeni.L', que indie:trú o
di,lriclo, a pnrneltia o o rnunieipio nm qu•) sP_ja siluado o lllCSIIlO lote, sua t~X[I)thfto prnvav1~l, lillliles
llnlllt'af's ou arliliciaes conhcr:idos mais proximos, n
ttotnc da localidnt!P, a appliea~:io que prt'lenda ilnr·
:te• terreno, o prazo do pagatneulo c a garilltlia 1)111)
o •

ulft·rr~c;a.

Art. 20. A Prcsideneia da Província mantlar(t
p:lhlicnt· nos periodieus de ut:linr c·irclli:uJw ,. P''''
cdilaPs <11lixatlns na matriz da p:not:ltia em f!lltl
f,·,,. siluado o lote prdt'ndidn, o I'PI)I!critnunlo drl
qnP !rata o arti.~·o mtlt;t·ior, ourindo sohrll ellc, sr;
11 jnl,Q':H' eonve11ielllc, a Canwra ~Iunir:ipal t'CSlWCti\·n, nu qualquer autoridade local, c o Eng-e11hriro
Pnr-arn•gado da lltcdido e dtllll:lreaciío de tl'l'l'ils
11;1 l'ro,:ineia, se o h01Ívcr e t·slivcr 1ircscnle.
At·L. 21. As vcntl.ts ennstar:io ck terntos ln\Tados em livro f'SIWt:i:tl, na Secrd;tria da Presidcncin, assignados pelo Secrclilrio, pelo eolltprador,
ou pessoa que legalmente o l'i~pr••seull~, e [lOI" duas
lP.s!Pmunhas, c rubric:ados pelo Presidente da Pruvinc:ia. Nesses ter·rnos devcr:io sc1· nH~neionados,
t~lll rnsumo, a pctic_;iío, o clespaelw da Pt·,·sideuein,
n districto, pat·oeltia e munit..:ipio, a que pcrteiiCill'
o ll·rrcno, o numero de metros qunllrndus, 011 1k
ltPrlarP~, o ponto de pattida Pxacta ou apt·oxirllnda
,J., li11h:t da l'rrHIP, sua direc·1J1n, t:llnhr'IIJ aprrJ\inwda,

EU:CUTIVO.
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cundi~Jies

pactuadas, o

prc~u

superJide, ·~o ralor total do lute.

da unidade dt~

Art. :22. Um resuruo destes termos cunstiluirá o
1i tu lo pr·orisol'io, que na Secretaria sr~ passarú , li vr··~
de (jllalqner· despeza a titnlu de c1noltunentus, para
:-:•~r eutrt~~tw, ao compnHlur, depois que Pllt! pror;lt'
q11e deu a cau\:üo, ou [H'estuu a Jidlif~<l exigida rw
ill'l.17.

Arl.. 2:!. O Secretario da Prorinci:1 rnaudaní pu),!icar 11us periodicos de maior \:irt·trla•.Jw, o lilulu
que hourer· sitio entregue ao i11teress:Jdu.
Art. 2\.. Só depois til~ ter· o cur11prador rc~:ebiuo o
refer·irlo titulo podcrú tomar· posse do lote e l"'aticnr,
Clll rdererreia ao I!JCSIIIO, qualquer Dclo de t oruinio,
soll pena fie ser considerado invasor· de terras do
E:olado, e in•:orrcr na !'auet,:illl lt>g;d.
A rl. ~:j. Os cornprarlores, sujeitos ao pagamNrlo
•k lotes pnr· ;wnuidudcs, dcrcrflo JH'O\'ill', com allcslatlo de duds autoriJadt:s loeacs pelo tllCilos, ante a
Tlit'Sütll'illia de Fawnda, qtw ell't~divattJPillll apm\t'Íianl as tenas na induslna para a quulllles foram
t:OIIt:Cd iJas.
Os que deixarem dr. satisfazer esta obrigaçi:io, ineorn~rilü na :nulta de 20$000, quo serú duplicada 110
eJso de reindJeucia.
C.\PITl' LO lii.
DA H::\'0.\ DS TEUR\S PAGAS .\ \'IST.\.

.\r!. ':!G. As terrJs devolutas ú rnar~eru de e"lrat!<ts
C rios llil\'l'gaveis, e as proXÍ1!11JS ÚS cidadPS, YÍ!las e
pumildtts, aonde fôr couvcniente l'acililar emprego

11a Ll\'llUra a naciunacs e cstr·angeiros, pudr~rúo ser
wndiuas em lwsta publica, ou f'óra della, sulJ a:; seguitltL~S
~ 1.•

cundic,:ões:
Dnulro da zona ue seis kilornctros ao reuur
das eidades e Yillas, os lotes não scrflü uraion:s
de 12:j lllelros de freute sour't\ tiOO de fuuuo.
~R
~ ':!.o Fóra desta zona e até 30 kilunretros, os l
"->~~ A
marginaes das estradas e das Yias tluviaes p ,)..~1>)~
~;er de Lt:j a 300 metros de frente ::;obro 300
;J<,;wn
defu!ltlo.
( ~~J
''-.!

c:o
\.r-('")

ACTOS DO PODEII

§ .1. o Ftíra das ma rwms c tla zona dn seis ki lomelros das cidades c villas, os lotes ccnlrars poderão ser f!Uadrados ele 250 ou de tíOO metros de lado.
~ 4. o As terras irnproprias para a \avourn, qut·r
marginaes, quér centraes, comprcllen<lidns nos limilcs supra indicados, mas npt·ovcilan'.is para a
eriação de gado, on para a in1lnstria extracl.iYa, poderflo set· divididas em lotes das dimensões dos tuarginnes, ou dos ccntr<tcs, mencionados na labella
anncxa ús presentes lnstrucçõcs, devendo sPt' csks
porólfl, sempre qtw f•!r possircl, quadratlus, c us
111argíuacs rPelnngnlarcs.
Ar!. 27. F Ma dus limites ment>ionatlos no nt·tigt)
;mteriot·, poderilo ser vendidos, ern hasta ptt1Jii6t,
ou fóra della, lotes de terras para scn~lll applieados
;, lavoura, crinçiw de gado, ou ú indttstria extra1:tirn,
gnarri;HHiu-s<) as mesmns pt'lliHll't~Õ<)s indicadas na
1;tht)\\a ;ttllwx;t pnra npplica~JJt~s it!t)1tli<:ns, tanto n
respeito dos nwrgiuacs, l~otno dos centt·acs.
Art. 2R. Niio ser <i o vendidos os terrenos ncecssa~·ins
para cstradns c povonçlíes, na ZU!Ia <JLW se tiYcr de
dividir em lotes.
Os que se destinnrem n povoaç<lDs, rcscrYadas as
úrens precisas para a lgn~ja parodrial, esr;o\as, r,nsa
da Calllnr;t, catl\~a. prn<:ns, runs c outras St)f\'Ítlões
publicas, srmio díYididos ern prazos de tiO melros
de frente sobre 100 de fundo, para serem \"()tldidu-;
quandu o t;o\'erno L:eterminnr.
Art. 2\l. Os lotes de terras, nn !Jypotllcsr~ do art.
27, potlerüo sct· vendidos anles ou depois de medidos e rlemnrc:ndos. Neste caso scrú pago o rcsper;livo prec;o integralmente, á vista, na 'fhpsour;Jria
de Fi!Zt'Jida; naqucl\e o pngatnento ~erú feito cnr
dtws presln<;ões, uma <Í. vista, erJUÍYnlentc ao valot·
d~ lol•\ a outra, correspondente á despcza de medil:ao c dcmarcnçi'te, depois de verilicatlo este proc<~sso.

He;~lizado o processo da metli~:ão c demarcal;iíu
e ult11nado o pagamento dnr-sc-lta no comprndor
ti tu I<? dcfir_lili vu de domínio, em su bstitu il;üo do que
lltc_ll,.cr stdo ~ntt·cguc no neto do pagamento da primeti·a prcstaçao.
Art. :30. Nu computo das rlcspczas de mcllil'iío
c demarcação e no lias áreas dos lotes de que tt:nla
o art. 27, ohscrvar-se-ha o disposto nos arts. 5. • c 7 .•,
sendo l;unhem extensivo nos lotes do nrL 27 o des•:untu rc\<.ttivu ús úrcas i11uteb nus Lcrtnus do art. 1 L

E"\ECCTIYO,

Art. 31. O prcc:n rninimo da unidade d() snpr~r
fil'ie das terras do lntt~, a 'I'''~ sn rer,~relll os a ris. ':W t)
:27, scrú lixado d't~ntre os intlicados no ~ ':?. • "''
art. H da Lni n." GOl dr~ ·IS dr; SetealiJI'r' de J8:io,
nddieionantlo-se-lhc as dcspczas de medic:fio e tleIIIarc·.;~~;üo eonespundentt~s ú lllCSillil llllirlnde.
Esle 111inimo s,.ri1 tlt:signado pt•l" Ell,!:('t~nht~iro in<~llrnbido dos lrahallws de lllt)dÍt';-,o t) tlt~lll<IIT<H'iiO
dtJ terras na l'rorineia, on por q'iwi•!UPI' outro 'l'W
JlPio Prr•sitlcnle St'ja eJW:ll'l't'g'ildtl dPSSC St~I'VÍt.:o. n
serrirú dt~ IJase ú \'l)Jlda dos lutes e111 ll<hla puiJliLn,
011 !"tira della.
,\rl. :n. A renda dos loiPs em l1asln pnhliea StJr;·,
l'tlila na Thcsnurnria tlt~ Fnwnrla, prt•eedtmdo allllllllcius publit:ildos por Ires rt·zr•s, eo111 illlt•rrallo pPio
lllt'llus de 10 dias, nns periotlieos t!t~ 111aior t·in:nlat:•io, eom assistcneia, sen1pm qtw ftlr possi,•cl. do Ell~·cllheiro Clll:arrcgatlo do st:rdt;o de lltedit.:illl ll delllíli'CilÇ<iO do tcnas: ohscrv;Jndo-se, ali•m tli~ln, n:.;
d ispnsif~tins dos n ris. GR c 70 úo Hcgu l<l!nento 11." 1:lt R
de 30 de .Jnnriro de ·11-J:i\.
Art. 3:l. A venda dos loles de lcrras, de q1w
lralanl os arts. 21i () 27 df'slas Jnslrllt't'Ües. seri1
Pseripturnda em dous liYrns da Tllcsourari:t deFawnda: um dcstinndo ú eoHiabilidade, noutro CIOS krmos de vr~nda, nos quaes assignarüo o~ lllt'lllhros
da Juntn dil Fazenda, o Engenheiro assislenk, c o
LlllllprLtdor.
Art. 311. A' merlidn que se forem Y<:'IHIP!Hin os
lotes, serüo indie;Jdos na planta da loc~:llidatlc <'til
qne forem sittwdos. E->la planta dcvcrú ser levmrladn previamelll.e, l'llriando-se uma et'1pia devidilrnenlt~ nutht~nlieada ao l\linisteriu da Agricultqrn,
Cu IIIIIWreio e Obrns I' ui dica,.;.

CAPITULO I\".
lliSI'OSI(/!ES

Arl.

~!:.>.Na

t:Im.IES.

rcYnlidar,ão das Yendasjit detcrmiH;Hias,
corno tias rendas a prazn, 011 ú visla, tk terras
devolulils, aUentler-se-l1a i1 eonreniern:ia de c.onservarem-se 110 domínio do Estntlo as qtH~ l'un~m julgadas propri<tS p;tra t~ldt~illlli~lllns dn índios, poYu:llJies uuvns, ou pal'il de~liuu dt· utiliditdt~ pubtit·a
:~ssint

(i:l)
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JlaS poron~LH~S exislc:nles; ob:-;t~nanLlo-sc aléru dislo
:1s l't~comruerHhi\JieS dos arts. 72 ~~ seguintes do capilllln G.• do HegulalllCillU !1. o 1:118 de ao .de Jallelro
de

ttní.

Arl. :JG. Os lotes prelenditlos por mais dt~ 11111
t',lllll[lt'éldor·, serün vendidus Plll l1asta publit~a a que111
nwiores \"1\lllagens oll'erect~r· ú Fazenda Nat:iurwl preferindo-se os llt)reos cunlin:urles.
Art. :n. As úrcas dos lott•s dt•s:inatlos ú venda, e
dos qrw tenllalll de ser I'PYalidadtJ..; t!;l ltírnla dt•;.tas
lnslruc~úcs, scrüo litnil;ulas, scrlll'i'e que I'L!r possível, por linhas que t:urrarn segundo as lllf'ridiarws
~~ parallelas wrdadeiras; c na nwdit_/lo, d• l''l't'ill::·w
t! tlt-seript_;üo de lodos os tenerws st~rilo ol,~,t'l'' ad:1s
êh prescript_;ücs dos arb. i!:i a ti:l tltl llt·gul.trllf~nlo
de 8 de Maio de 1~m\., c as dn Portaria de 1\.1 de Jlt)Y.t!llibro de 18:i:i, no que l'oren1 Dpplkaveis aos casos
ljlll) fl('COI'I'CI'CIII.

Art. :Js. O comprador ele lt'JTas devolulns que
deixar de pagar dl'utr·o do prazo lixado nt·stas Inslnw\:ões, qualquer attmridade ou prr)staç;io, n •Jlle lúr
o!Jrig,ulu, iucurrerú na multa de 9 o;. do valor re.;pr)r,t ivo.
Art. :m. Tert1tirwdn o prazo pnra o pagamento do
nlor de qualquer lote, pruct~der-sr;-lla ua Tllt~sou
raria d1~ Fnzendn no cncer'l'illllCilto da coula dll
n·spectiro comprador, traHsJnittindo-se o resulladu
ú l'rcsidencia, e dando-se qt.:ita~,;ito a queJu estiver
110 t:iiSO Je l'el:e!JJd-a.
A' ,·ista ce>te duellmento serú entrcgtre ao coJllJII'ildur, elll su!Jstitui\JIO do titulo pruvisurio passado no ac·to da vetl(]a, outro ddinitivo, lonado 11a
~ecrdnrin da Prcsitleucia, e assignado pelo l'resirknle da l'ro,·ineia, pagando o interessado a tlespt•za
<I qtH~ se reft~rt~ o art. 11 tln Lei 11." GOl de 18 de
Si'Lr~m!Jro de 1S:io.
Art. 40. o cotnprador que, íntin1ndo para liquidar
seu de!Jito, nüo o 1izer no prnzo itnprorogavel de
quatro mczes, contado da tlata da intimaçüo \que
larnbetn serú feita ao respcetiro fi:JLI•Jrl, ineorrerú na
perda da prcstaçüo 011 pn~st:u.:ües pagas, do Yalor·
da cau\Jw, ou fiatJça, f', do lote, corn as bernl'eitorias
nelle existentes, drectnando-se adrninistratiramente
a cobrança pela TIJCsournria de Fazcuda, ou pelos
respeeliYus agentes ti.-icacs.
Art. á I. Yt~rifieaua a hypothcsc do artig-o anlecetll'tllt', liS terras c (Jentf'ellurias sni1u uvaliadas c

EXECU'II\"0.

vcndidns

~n

lwsla

puhlir:-~,

no pr·no de lrinla dia:-;,

n fim do cornplolar-se o pag·:uncnto, Jil:audo cn1 depo~·Ílo

o exeedento do produel•J da rcnd<l p:1ra st•r
Ptll!'t'gue a quem pcrl!~ncer.
Ar"l. 4:!. A perda do tt)!Tt)!IO c da r.:nu.::lo, 011 do
v:-~lot· da tlmu~:t, serú tnrulwru imposta aos t·on,prntlor·ps que, ntt') 11111 anno dt·rwis da data do titulo
prnvisoriu, ni10 tiren~111 apn1Yl'ÍL1dtl os terrerws na
industria pnra a qual llws l'orarn n•nditlus.
Art. tf3. Os lotes ainua nüo liquidados, n;io podt~riío ser rendidos, liypotlrec:ndos, ncrn sujt~itos a
qualquer lrans:H't.Jio, ll'le irrrpurtt~ lransft'!'t'tleia parci<d, 011 total ;lu dorninio, <ITtlt•s de ser t·slt~ ddt·ritlo
au eon1prador por titulo delinitiro, sob pt:na tk nnllidatk da transact.:üo, perda das tt:rras e !Jernfeilorias ncllas oxistcnlos, e das tjU<tlltias p<tgas na Tllesuur:-~r'in úo Ft~ZCIJtb.
Arl. 1.1.. O ebel'e dn c:ornrni:-:s:io de tcnas, nn os
Eng·enltei ros enea tTt'gndos da respocti,·a rnedi610 e
dern:-~ren<,;iio na Provinei:1, serão <•uridt',;, S!'l..ll[ll'l\
que 1'0r possirel, nrn todos o,; a%ttllJ[ltos relaliYOs a
esle rarno du serri~;o publico.
Pnlncio do Hio do Janeiro em 3 de Junho de 18'7 LJosr' Fernandes da Cosltl Pcrcim Ju11i.?r.

ACT'JS DO I'ODFR

1lrlit'iltl tias

1li111e11slil'.l

e SU/h'l'/ii'ÍI'S do:; lote.~"" tcrr,r 11/I!I'!Jiillll'.~

e t:t~Hft"f(l'.'\, '/llf! JIOt/!Un ,'\el' IYJUr'l'l/itfti.S JHI!' l't!lllflt. ff.

]Jffl:.o.

t'IJI

rirlwlede Jnst•·lll'l'lie.~ dn Jli11i~lcrio dll.l[]ricullul'll, Cull!ll!l'l'cio e 0/mrs l'uiJ!ii'IÍs desta. IÚlln.
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DECRETO N.
~Jarra

:1

:j();j(j- IJE

IJE Jt;:-1110 DE

1871.

o or!lena!lo annu:1l rlm,('Jirccrriros !la<; caclt\as ele Yarios
Illllllidpius da Frol'incb de S. Paulo.

Hei por lwm lkcrctar n ,.:eguintc:
Arl i~-":o unico. Fica marcado aos Carcereiros das cadêas
dns municípios d:t Provineia de S. Paulo, constantes da
talJella que com este IJaixa, o ordenado annual fixado
ua mesma labclla.
o nr. Manorl Antonio DLwrle de Azevedo, do Meu
Conselho, :'llinistro ,. Srrrd:~rio de Estado dos Negocias
da .lust.i,:a, :1s~;im o li'llha l'!lLenJido P faça executar.
l'ala,·io do Bio th~ J;iftl'iro 1'111 t.res de Junho dP mil
oitOI:nnt.ns

SCII'JIIa !'
lndept~nilellcia e do

ljll:ti.J'O,

fillÍIIiflt:lgt•'ÍlllO ÍCI'Ci'Íl'O

U:l

llllJII'I'io .

.Manot'l AnlMiio JJuarlt' d!' Azt'rl'rlo.

Ta/~ella

!los ordenados do.ç C111·rrreirns das ,·atlêa.ç dos uwni-

cipios da P1·ovincia (le S. l'aulo, a IJ11f u rr{l'?'e o Oetrrta

desta data.
Ordrn~tlos.

1\lunicipios.

Brotas c Pirassununga .................. .
f.RO;~OOO
Lençóes, lndaiatuba, Belt'·m do lJcsralvado,
S. Carlos do Pinhal, S. Simão, S. Sebastião da Boa-Vista, S. José do Barreiro, Natividade, Cruzeiro, Cabreuva, 1\lonte Mor,
Santo Antonio da Cachoeira, Serra Negra,
Santa Barbara, Penha do .Mogymirirn,
Cajut·ú, Ribeirão Preto, .Jabotirabal, Patrocínio tlas Araras c S. Jo:.io Baptista do
Rio Verde............................
120~000
......
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de i
•-r\~ ~ RA ., \

_-.--

pv )_ !;.\ 1\\,

Manol'l Antonio Duarte de Azevcrfo.
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DECitETO N. :il):i7-

nE

3 DE .JII\;iiO n:: 187'1.

r.on;-oca a nova Ascsmhl• 1n. Grrn.ltw<linar ia.

Desi!Snanrlo exprrs~amrn!c 1 Conslilni<::io do Imperio
no § I. o do art. i02 o !lia :l t!1~ J11nl!n dl) :Jnnn terceiro
de cada legislatura para a I'OiiV<H":I<::In d:1 nnr:1 Ac:c:emhlóa
~ler.1l onlinnria: Hei por bem Cut1vnr~r :1 l!lt•sma Assembl(•a, proct•tlentlo-sc para e,,;r~ li111 :·,, 1'\t•içõrs dos Deputados das diífercntcs Pl·oyinr:Í:J-', iLI r!ll'llla ~~~IS I.l"is c
lnstrucçilt~s que as rr.CJ;n\:111t.
O Dr. Jnão Alfretlo Corn\1 •le flliv<~ir:l, "" :.!••11 Cnn-.
~clho. ;\lini.stro r Sc'ITL'!ario dt~ E'tarlo rios ~''!:!ocios <lo
Impt'rio, ;-,ssim o Lenll:t <'lliCt!dido ·~ l'aç·1 ;.xrcular.
Palacio do Hio de Jan<·iro em lrt•s <;<'Junho de mil oitocentos sctnnla c q11atro, f]llinq;ta;;esilllO l<'l'l'riro da Int.!epcndrncia e do Impnio.
Cr;m a rubrica de Sua Ma!:rsl:Hlf' o Imprrilclnr.

JocTo Alfredo r:orrétl tle OlireiJ·o.

DF.C!IETO

~.

:;m;s-

111:

fl nr:

JC:\Ho nE

!Si·í.

o actllrdo sulFlilntinl do ~rt. :r;<' ~'i :!.e, 3. 0 ,. 'f. o do
art. 2\1 tio Tratado <l•~ amizatlt•, commcr'<'iO ·~ navP:::a(::lo c!'lebra'lO Ptt!reo Brazil c a Hrpilhlic.t <lo Paragnay em IX tle .Janriro <i c 1S72.

Prnmnlr,~

Ten<lo-se conl'lnicln e ::Jssi!!rtndo rm :\:;onmpc;io. ~os ::o
de Ahril dc~st<~ :lll:trl. n:n acc:ôn!o s:l11-'! ilut.ivo rlo art. :lri
0
c§~ 2.", 3. n .._.do nrt. 2!1 elo Tratado il<' :Jiltii·:<l<·,
commcrc:io c n~w!!:u,;~o l"!if'!mHlo c·nt!·c· o I·r:rli"'ÍO do
Brazil c a Rep11blica do Para!:!·nay em !S ;J,• .Janc·iro de
t872; e achando-se este :1cto mutnant<•ntP ratili<'a.to,
havendo-se lr<Jrado as ratific~çi;cs nesta CMtc em ;; rlo
corrente mer.: Ht'i por bem Ordenar f]UC o dito arcôrdo
seja ohsPrrado e cumprido tão inteiramente como ncllc
se contém.

O Visconde de Caravcllas, do l\lcu Conselho c do de
Senador <lo Imprrio. 1\Tindro r Srct·f'lario de

E~l:ulo,

Estado Llos ~ep;ocios E~trangciro~. a~~im o tenha cntenLlitlu c fat;a executar, CXIH'LliJÍtlo os despachos li"C.':'s~rios
l'alacio do l1io de Janeiro aos seis dia~ do mez ele Junho
de mil oitoreuto~ setL'Ula e quatro, quinl{uagesimo terceiro úp Inderwmlencia e do lmr1erio.

l"iscawlc r/e Cararcl!a;.
N1'.s o lmpt•r:Jdur CollilituritJI!al e lldt'Hsor Perpetuo
do Brazil, l'lt'. F:!zeuws :;alwr a todo' os qui' a presente
Carta dt~ Continu:H;ão, At'p:·ov:tçã 1 e HatilicH:.ão virem
qut; aos :30 tlia~ do mrz. de Aliril do coJTCIIle a uno ~ssi~
JJOli-SP na citbtlo- dr: \s,;t:nq11;:Jn, P!llrt> :;,; I'C'[V~C:ti vo> Plt:lli[;tlt·llr'lal io,·, nm ;~ccúr.l•, stllJ·;titutivo do art. 3;i e
~~ 2. ", 3, c 4." do art. '\J do Tr:t ta do d,, amiz:llk. comllH'reio e n:l\'t>p;ar;:io, celehradtl cntrn o B,·:~:~:!l c a ltrpuh!ira do l'ara:ru.ty t'IH 18d · Jweiro de 1:-{i:?, cujo teor é
0

u~L·g·uiute:

Aos :;o Liins do mez de Abril dn IRi'~ reuniram-,.r em
Assumpç:ío. c~pilal da HepuiJiiea do Paragn:ty. na SntTI'laritl da~ He'lar;(H'S E\lt'riore,;, o~ E\ li1~. Srs. D. Higinio
llriart,:, l\Iinistro ~~ Senl'lario de E-;t:do n·J IJt·parlalllcnlo illS nel:lçliPS Exteriores, r o Conselheiro .\nlouio
Jo.;t'• O:wrt,•de .\raujo Gandim, Envinúo E-.;tr:wnlinario
Pl\lini,-tro I'!Pnipotcnciario de Sua l\Iagt•:;tad,: ulmperaddr do llraz'il.
A!J<'rla a conferencia, exhibiram os Plenipotenciarios
m llt't'c~,;nrio~ plenos poderes qne os autorizam a substituir al'!'nmas pstipular_:ões elo Tratado de nmizatk, comnu•rr.:io r· n:lYep;ar:-:io. ccl!-IJrado entre os dous paiws em
1H de Janriro dr 18i2; e roncorrl:irarn rm C]tW sc>jam
o!J<en:Hias ns scp-uintes em suhstituiclo do :1rt. :m do
rcft>rido tratado, ~~omo st~ fos.,em ndlc iÍL'CI t:1s, c com :1s
mesmas clau~ulas do art. ~O:
Art. I." ?\o c·.1so de mort" rle snl1tli to on r.itlarl:1o de
nm:1 tias Att:1s Partes C•,ntractantc.s uo lerrilorio da
outra, a autoridade lot:at COII1[H'Lente dcrer:'t, St>l1l demora, annunci~l-a, pelo meio tlt~ publicidade ;~ sru :JIcaaeP, r crJllllllilllit·:ll-:1 ao C·111~ul Ge;·a!, Consnl ou Yir.cConsul J'l'~[l~'l'liYo. r r;;Lp~ por sua pai'Lt~ a rommunicarão i:::;u:Jluwute ;ítpt:·tla alttoridad,·, -~~ a11te' Li1·erem
diSSIJ l'Oil!it:Ci!IIt'lll·J.

AC'l'US !lO rOllER

Art. 2." Logo depois tlo fa!lccim()nlo, f;rrá da exclusiva competencia da au lo! idade territorial:
f. 0 Appôr os s~llos ex-ollicio ou a rrqucrimrnto das
partes inlere!'sadas em tollus os lJf'ns da succcssão, que
possam estar sujeitos ú essa funnalidatlr.
2. 0 Lf~vantadOS OS ~e! los, j)I"Ot:edt~l" Íll11nPdial:JDlCllte
ao invent::~rio de todos os haveres do Llefunto.
O AgentP Consular respectivo ser;í convidado pela dita
autoridade a assistir tanto á apposição dos scllos c seu
levantam1mto, como ao proces~o do inYr-ntario.
Se o Agento Consular não cnmp:~rrrt~r dentro do prno
fixado para aquellas operações, a cll;-ts procrucrá a autoridade local sem mais formalidade.
Art. 3. o Se durante o inventario appan~err um testamento entre os papeis do úcfnntn, 011 se existir testamento em qualquer onlra partP, a ~ua ;dwr1ura scr:"1
fiita pela ;mtoridadc !oral ~e~undo ;,,; f1'>rmos lr.gaes.
As questões de valid;Hfl) do l··~taJI'I'Illt• '''r;iu submeltiLlas aos Juizes tcJTitori1cs.
Art. r~. o Pr3ticados I'Stcq ;wl.os. dr<ip:nar;"t o Juiz :l·
pessoa a quem deYerú ser enlre~ue a llerarll;a.
Ohscr rar-:-1:- hão em s8gu irh e." t~..; d ispo~itJic;;:
l." Havendo menore:;. herdeiros amcnlt·s ou inc:~
pazcs, ser;io clico r•'Í>l"t>.srnl:tdl•:; p11r l!llt tul11r lll:·
t'nrador.
Os menoiT~ l.crâo o tutor qur- a L:· i ddcrmine, ou sl)r;"t
este nomeado, assim cotno o eurollor, Jll'lo mesmo Juiz;
podendo a nomeação reca!tir uo ,\:,;entl) Con~uhr na.,
~>nccessõcs qne forem lln .';na compr-!en,·ia.
2. 0 Se cstin~rcm pres:~ntcs o tt•stamr~Jitz~iro, herdrirn
ou pessoa I{Ue deva reprpsentar legitimamente a heranr;a, será l'sla entregue judicialmcntr, gegnndo a
mdem 1lc representação, :·, pessoa com pcl.l'llll', a quem
incnmhirão todos os actos de arrecadat~:io ~~ adminis··
tD1;ão, de r:onformidaúe com as leis do ÍJaiz.
:l." Suo suhtlilo ou ~·idadâo de uma das Altas I'artPs
Contractantes fallecer sem deixar quem rt'jll"t'~entc a hcram~a, se os hcrdcit·os 011 lcst.amenll~iJ·os t•sti\ rrem ausentes, c forem todos os herdeiro~ da n;wionalidade úo
fallecido, os hens da successão sprão devolvidos immcdiatamenle, para o mesmo fim, ao AgenJ,e Consular.
4,. 0 Se na hypothese do p:1ragraplto antecedente concorrerem herdeiros de diversa nacionalidade, e estiverem estes tamhem ;JUsentes ou forem incapazes. seri1
a arrcead<Jç:lo r: administr;11;ão fcit<J prb autorill<~cle !o•\d
rom :"~i~trnt·.ia do Agt·11tr f:<~llsuhr.

F.lEf.UTJl"O.

H. 0 Se o fallecido prr·tcni'CI' i! alguma !'OCirdadt~ ccm-

mcrcial, se proccclaá de conformidade com a, prc:;;cripçõas das leis comllwrci~es dos re~pertivos paizrs.
6." Se o faiiPcimcnto ~e tler· em localidade ontle uiio
l1aja Agente C!msular, na llypotht~st~ dos ~~ 3. 0 c !1.", a
autoridade local o commnnicar:í imml'diatamcatc ao
Governo. e procrllnrá ú apposição dos sellos c ao inventario elo:> !Jens da ht!rança.
O Gover·no avis<Jrit a autoridatle co11~ular romprlente,
a qual poderá compa.rccer no lugar ou Homt•;n·, soh sua
rc~ponsa bi I idat!P, um agente q LH' a represente.
A aulorida:lt• consular ou o st•u rrl•n•sentanlP. nos
caso,; em que lht•s pertencer a arrel'adat;ão e liquitLH;:Io
<la hcrnnça, procederão aos actos tlc sua ~tlministra<::lo,
rccchcndo-a no estado em que a tiYt'r deixatlo o .Iuiz
territorial.
7. o A adrninislraç5o dos A:;cntcs Çon~ularrs re~~ará,
desde que se npre;ente quem por direito eleva tomar
conln da heranca.
Art.:;. o Na itrrcratlação c atlminis!rncão das IIPranças so ollsrnará o sf'guintP :
I. o Antes de tndo serão scpar~dos os fundos precisos
para as drspez·1s do funeral, conforme a posit;.iio c fortuna do fallPt:ido.
~-" Se prot·t:d,:r{1 immrdiat~mcntr ú YPnch dos ltrn~
qut: se pu~sam deteriorar, ou sejam dn diniril 011 dispendio~:t ::un;·dn.
:1." o, bens nltlveis, quarsqner qun f'llcs sPj tlll, Sf'l'ão
YCndiUtJ>l t'ltl h;tqa pu!J\ica, UC l'OltfOrlllidadt• COlll as
le1s c nso, tL• p·tiz.
0,; lilllllol'eis licarão snjt~itos ú jnrisdirção territorial
c n;lo po:ler:Jo ser :tl'l't'illatarlos t•tn hasta publica s!'m
autoriL.at;:lo do Juiz rompPit•nln.
·Í." t'e um ou tna is subd i to;; ou ciila:lãns rio pa iz, ou
tlc uma !t:rct~ira potencia, tiver dircit"s a hzt•r valt~r a
rcspri to tia success:io. c sobrevier alguma di ffi,: nldade
resultantu de uma reclamação que tW lugar a rontestar,:Io, não competindo 80 Ag-ente Co!rsul1r deciclil-a,
devrra ~cr o pleito levado aos triltun:lrs do paiz, aos
quaes pertcn,·e 1'<:soh·el-o. proerdt~ndo nP,;tr ca-;o o dito
Agrnte como representnntc da suf·re;;~ão.
Proferido o julg<~mento, deverá o Con~ul e\cculal-o,
se não tiYf'f por conveniente appcllar ou se as 1
~
n?o ~e a~c?rnt~IOtl:~rem: con~in~ando <lcpois " . t JliÇrw
drretto a l1qu1daçao que ltavta stdo suspt•r;~·~L/ \' ~\~f\rí~
5.' Se ao tempo do fallceimento, o~ J:Y ~ll'pdrtc dos .,. 1
l•ens th• um;• lwr:nu;a ruja liqui l:tçf" - ,t<,~lillilli,!rat:ão .;'
~~"·.,;
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ACTlh UU POUFR

perlt•nçam ~o Agt•ntc C•msular, no:; termos do~ :Lo do
artigo antecedente, se adJ:JrfHll t•mbargados, penhorados ou sequestrados, o C:onsul n:io pnd:·ra Lom:11· posse
dos ditos hnns antt~s do le,·antanwulu do mesmo emJ,arg-o, pt•nllora ou sequestro.
ti. o St~ JIIrantn a liqnidn(io fl'ila p1~lo Consul, nos
termos do mesmo~ :3." ,;ul'l"l'YÍt'l' lllll t'mbargo, penhora
on sequestro do,; bens dJ dita l11Tant·a . o Agente Consular será o depos~tario dus ute~!lltJ:i b:~ns pt~nhorados,
ern!J:ng:lJlos ou sl'qne>tratlt•s.
7." Co:11 o prntlucto doe: b •us, tantll moreis como immovei o;, q1w forem vt•IJdid<~s, ,,cr:io p:tQa:> tnd:1s as rlivid:l,: d:t lwr:l\lt;:t, t:ltmprintlo-q• o,; !1-"a•los dr: que estt·j·t
clla OII:·r:J•I:!. l'ont'ul'llll~ as d!•:ptl,it;lies tcslaint•ntarins.
A•·t. !i."!· ilti lada a lw.:aur:t. s•T:·, P!l:t diritlitb entre
os ht•n\t•iros tl·l~ t'OI:L•nnid:d••. ;·nm a pu\ i!ha, IJIW deverá
:o-er f,•ita pt~lo Juiz Ctllllpl'tt•nlt~, o qual nq:neará. ~c
houl'cr In ~·:1r, p• rito,; para a al'ali:IÇ:"io dtl:' l~t•ns, fo~
IlLtç:'io Jos qninlti'it•-; e dc.-<i:.;natJt•J tia~ torn:1'. Em ca;o
lli'It!I'llll os Consult•s serão Jtlize:; das eoiJte,;t:Içõ:~s retatiras aos direilos <los ht~rtkiros, col\:tç.i'i•s ú hf•rant;a,
]pgitima c lt)ITa: es1as c•mte;;tar.t)c~ ser:'iu sn\)mettiJas
a<),, lrib tn:~es"rompl'tent~·s.
'
Art. 7." s,, alguu1 'ull'lito ou r.i•latl:l•l tlc uma das
Altas· Pil'IP'> CJntr;ll'la!tl•'' Ldk•~cr no territorio da
outra, l•~illl') llt'ii:l tlom!edio, s,•r:i a :;na successão regul:!tla [H•I:I,: lt•is do paiz em ljllC tivPr lu!Iar o fallecinwnto. qu:Il'[UCI' flllC seja a Jlalur;•za dos bens que a
componh:lla.
St•, peiu contrario, nJo tiver nel\r, Llomicilio, ser:í
]'('g\1\:t la pc[:Is \eis do [Jaiz a (]\le el!c perll'lll:t•('. e'\CAptnat\o; o.s bens intmoreis, cuja su,·r·L•,::;;iu será regulada
pelo estatnto real.
Al'l. 8." Anlc.s de qualqncr di,trilJUição do producto
da herant;a aos lterdt•iros, deverão ser pag-!Js os dirPitos
fiscaPs do paiz onde se abra a su<·ces.c:ão, dcdaraudo-sc
previamente os uumes dos herdeiros e o seu gráo uc
Jla ren tl'SCII.
Art. n. o A remc<:sa dos quinltõt~S hl'rCt!itarios não poderá spr feita pelo ,\gente Consul~r~enJo tleoois le haver
deconido um an11o ela data do falll'einwntu, sem q;~e se
tenha apresentado redamaçJo alguma contra a lwranr:a,
seu do dessa remes;;a prevenido o Juiz competente.
Art. :10. Se durante o anno de que trata o artigo
precedente, não se apr·l'scntar pe!'soa alguma t:om direitos aos bens da herança na qualidadl' <k I!Crdeiro ou
lesa ta rio' serão C3SCS bens coB::.i•.lcraLI06 aucspotas c

+'nlre.::;uPs ú ~ulori,!adr~ lor~l, ~,,j,•itos ~ prescripç~io de
conformirLidl~ rom as leis do p~iz.
Art. ll. Os autos do ill\'l'lll'trio r pal'lilha, f!llt', segundo :1~ di~!HJSÍI,'ilrs r[,•s•e ace;\nlo, d··vam fil':1r ~oh a
;1;uarda do~ C'IW'ltil's (;er:ws, Cousuks c Yie,;-Cilll~ule~,
SCiãO l'lll qualquer [ClllpO frartl[lll'ados ~I auloridarie
loc:d, sempre que esta o,; reqnisttar.
Conform1• os novos prirwipios r.stabrlr.l'ido,; a apJ'Osiç.:io dos srllos nos areilivos consul:tres f'lll r·aso dn
morte do rcspt~t·tiYo A!;'illl<•, dr• que tratam o,;~.~':~.",
3." I' 'f. do :JI'l. ::!\l, COI!l\li'lir:tr:\r[ii~ÍI:IilleJJ[I; it dlilOridatfl; lot:al, niio SI' a·lmitl indn o nnz:lllll'liln do> ditoo>
:wllos pl'\:1s pt'~Sil<l~ que as,isl:llll a
al'ln, f' ficando
o~ ditos para~r:1 pho::- as,im r11li.!.!:itlo'.
~~; fallt-ccr algum [unr:cionarin ,·nnsuh1· sl'lll S'thstituto tlcsignado, a autoridade local proccder:'t immPdiatamente ú appo~i!:Jo dos scllos nos nrchivo~, dC\'CIIllo assistir a esse aclu nm A·_,·t·llte Consular dP onlra mç.:1n,
residente no districlo, ~~· ft)C possinl. c dna-; pesso:1s,
subdilos ou cid:Hl:ios do p:tiz cujos interesses o Ll!lecido
rcprc.~cntava, e na falta d1•stas, outras duas das mais notavcis do lug-ar. Deste aclo laHar-se-ha lermo em Juplicata, entregando-se um dos exemplares ao Consul a quem
estiver subot·dinacl:! a A!!cnr.ia Consular \':1.!-!:L
Quanrlo o novo fn11C1;ionario l10uver de tomar posse
dos arehivos, o levantaml'nlo dos sellos verificar-sr~-ha
em presença da antorit!adc local, c das outras pessoas que
tiverem a:-si.::! ido a sua apposiç~o e se acharem no lugar.
As substituições acima rcfPridas prorluzirão seus devidos elTeit.os logo fJUC sejam approvat!as c ratificadas
pelos tlous Governos.
A troca das r a ti ficnções rlo prescn te arc(H·rlo será feita
na Cidade do Hio de Janeiro dentro do mais breve prazo
poss i v c!.
Lavraram-se deste protocolo dous autO'!,Taplios, sendo
ambos assignados pelos respccli vos Plrn ipo tcnc ia rios c
sellaJos com os seus scllo~.
0

I'''"

(L. S.) Antonio José Duarte de Araujo Gondim.

(L. S.) Higinio Uriarte.

E sendo-Nos presente o mesmo accôrdo, que fie~ inserido, e bem visto, considerado c examinado por ~6s tudo
o que nelle se contém, o approvamos, ratificamos e confirmamos assim no todo como em cada um de seus artigos
e cstirul~~i'ic,;, a fim r!P rptf' tf'nha plrna cxPrução.

-~nu,;

Hll

l'loiJil.

Em ft'~do qne lizemospa~~~r a prP~~·nlcCirta, porNus
assignaua, sellada CUill o ~c! lo gl anue úas Armas uo lmperio e rcfet·cnJa,[a pelo Mini~Lro e Sccrl'lario tleEstado
dos Negocios Estra ngci r os, abaixo ;l ssig-nado. Dada no
l'alacio do Hio de Janeiro aos vinte r oito 1li:Js do mrzde
l\laio do anno do Nas1·imcnto de No~s•J Senhor Jesus
Chrislo ue mil uilOCl'lllus .sclcnla c ljllatro.

riscondr> dP Carare/las.
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Di nova or~(anizao;Jo i / S•'errlaria do• J<>;la,Jo dos :Xrgocios do
Impr,rio.

Usando da autorização conccllida pelo art. 2.o paragraphounicon.0 2d1 Lei n." 23'18 de 2ti ue Agosto
de i8i3, Hei por brm Decretar o seguinte:
CAPITULO I.
DA ORGAl'IIZAÇÃO DA SECRETARIA.

Art. l. o A Secretaria de Estado dos Negocios do lm•
perio se dividirá em tres Dircctorias sob a designação
de t.•, 2.• e 3.•, independentes entre 5i c immediatamente subordinadas ao .l\linistro.
Art. 2. o A L • Dirce to ria trata r á do que fôr con(;ernente:
\3 f.• A'sattribuições e competencia:
i. o Do Conselho de Estado;
2. o Das Asscmhléas Provinciaes:
:L • Dos Presidentes de Provinria :

l

F.'\ECUTIYO.

f1." D:ts C.tmar:ts l\lnnicipacs da Ct,rtc c Província~,
quando o assumpto perlencer ao l\linislerio do lmperio.
§ 2." Aos conflictos suscilarlosno e-..:rrcieio rlasaltrihniçiics a fJUe se refere o parag-rapho anlrc:r•dentr•.
§ :l." Ao arliamento, prorogaç:io, convor·ação da As~cmhléa Gernl e a quacsrJUer artos e corrrsponrlcnf'ia
entre esta e o l\Iinistcrio do lmp~rio, qnanrlo n:io vcr·sarem sobre assumptos c;;pccialmcnte distt·ibuído.> á.>
outras Dircclorias.
~ L• A' dis~olução da Cam:tra do:. Dcpularlos c aos
actos c corrc~pomlencia relativos a cada unta da~ C:t·
maras Legislativas, salva a limit:tção rlo paragrapl10
~n teeeflmt Ic.
§ ;;, • A's cleiçõrs.
~ fi." A' nomeação dr Senadores.
~ 7.• A' Direcloria Geral de Eotatistica e rPgistro
civil.
~ 8." Aos limites das Províncias.
~ u.· A' hygirme publica e policia S3nitari:t, hem
como aos estabelecimentos e autoridades que a seu
cargo tiverem este ramo da :tilministr;tç:io.
~ 10. Aos wccorros publieos.
Art. 3." A 2." Direeloria tratará do que fôr attinrntc:
~ L" A' instrucção superior e média, á primaria e
secundaria do l\lunicipio da Côrtc, c aos estalwl,•cimentos de instl'ucção funuados pelo Governo nas Pro·
vineias.
~ 2." Aos institutos llos cegos c sunlos-mmlos, mantidos pelo Governo.
~ 3. o Aos institutos, academias, c:;tahelreimentos c
soéi!'dades fJUC se utd iquem ás scieucias, lctr:tS C :JI'lf's,
não se achando especialmente a cargo ue outro 1\liuisterio.
§ 4. • Aos ccmiterios, hospitaes, ltosnicios, c:a~as de
cal'idadc, recolhimento.~, conventos, ordens ICI'I'l•iras,
confrarias, irmandades c quaesqucr cstalJelceilllen Los e
assoeiações de bcnelicencia.
~ 5. o Ao Deneplacilo Imperial, :ís licenças para i mpelração de gra1:as espirituaes á Santa Sé ou sr,us.-·-·
delegados, c ús dispcn,as c <JUilCSIJUer outros ac~o~~l ~H.A
semelhantes.
·. '"\~' r1
~ ü. • Aos beneficios ecdesiasticos.
;;/ ~-<::~
~
A's dioceses _e á Rcli?ião do Es"la~,,~~,hlgeral.
~ H. Aos cultos na o ca thohcos.
· ··.
r>
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Art. 'L" A 3." Dirertori::J. tratar:'t tlo fJIW pcrtrncrr:
~ 1. o Aos negot:io,:; tb C:1sa Imperial t{ltc se c:q1cdirem
}leio Ministrrio do Impcrio.
·
§ 2." A's festas nadonacs, actos lla Côrtc c seu cercmonial.
~ 3. A'g mcrc~s honorificas c pecuniarias.
§ 4. • A's natnr·a!izações.
~!'i. o A' incorporação, c approvação de estatutos, da<>
~ociedatles c instituições qne forem lb competencia do
:Ministerio do Impcrio, salvo o caso uos ~~ 3." c 1.• do
1rtign an tcceden te.
~ ô.• A' organizaçãoflo orçamento p-craldol\Iinistcrio
do Impet·io, e da tahclla geral tla tlistrihuição tlas quotas para os diffcrentrs serviços.
~ 7. o A' abertura de crcditos supplementarcs ou
extraordin~trios, c ao transporte das sohras de umas
para outras verhas.
§ 8. o A' escripturação c cbssiücação de todas 35 tlcspczas do l\linislerio do Impcrio, de modo que se conheça
facilmente a importancia de cada uma dellas.
~ 9." A' tomada de contas, cujo conhr•cimenlo couher
Jo l\linislcrio do lmperio.
~ 10. A' cxpcllit;ão de todas as ordens de pagamento,
e restituição ou recolhimento de qualquer quantia.
§H. Ao orçamento c contas da Illma. Camara l\lunicipal da Côrte.
§ 12. A's llesapropriações por utilidade publica, que
forem da competencia do l\linisterio do lmpcl'io, salvo
as que versarem sobre assnmptos pcrlenccn tes ás outras Directorias.
~ 13. Ao Archivo Puhlico.
~ ilJ,. Ao Archivo da Secretaria, e ás certidões Llc papeis lindos alli existentes.
~ H:>. Ao assen tamen Lo dos proprios nacionaes occupndos em serviço do Ministerio do Imperio.
~ i6. Aos a~sumptos que não cstiwrcm ('Specificadamcnte distribuídos ás outrns Directorins.
0

CAPITULO II.
DOS TUABALIIOS CO~BIUNS .Í.S DIUECTORIAS.

Art. ü. o Incumbem ás Directorias na parte relativa
aos assumptos de sua competcncia :
§L • O registro da entrada e moyi mrn lo de todos os
papeig e a distribuição destes.

EXECUTIVO.
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~ 2. o A guanla üos livros c papeis relativos a negodos pendeu tcs.
~ :L• Os exames ou preparo 1los nrgorios, c os parecere~, a fim de subirem ;i. presença elo Ministro.
§ 4. o O trabalho neccssario para a sancção das leis,
assim como para a puhlicação c execução deltas e dos
decretos, despachos e decisões do l\linisterio Llo lmpcrio.
~ rL • A redacção de quac,quer ar: tos e currespondcncia otncial, seg-unrlo as decisões dos potlcrcs competentes.
§ 6. o A organização das ba:;es para os contractos.
§ 7. o O registro e a collccr;ão Lias minutas dos actos
ofiiciars.
§ 8. o As certidões.
~ 9. o A expedição:
L" Dos despachos para serem transcriptos no livro
da porta.
2. o Dos ac tos que devam ter pu bl icidarlc pela imprensa.
10. A fiscalisação das dc~p.·za~.
~ 11. Os trabalhos prcparatorios:
f. o Para a organizaç<lo do orçamento c tabclla t.lc distribuição das quotas (art. fL o§ fi.").
2. o P<Jra a abertura dtJ cretlidos supplemcntares ou
cxtraordinarios, c transporte Lle sobras d0 uma3 para
outras verhas (art. fL" ~ 7.").
~ i2. As nomeações, 1lispcnsa;:;, dcmi~sõcs, snspensõt~s,
concessão dn vencim,•ntos, aposentadoria~, licenças c
quaesqucr ordens relativas a empregados Ja Secretaria,
e aos quo tivet·cm a seu cargo serriços pertencente~ ao
l\Iinistcrio do Imperio.
~ 13. A formação nomin~\ do rruadra destes cmprcga<los com as seguintes deelaraçõe~:
i .• Data ela nomeação, pos::c c demissão.
2.• Commi~sõcs extraordin•rias.
3." Licenças, suspensões c O\üras intcrrup1;õ0s de
exercício.
!1,.• Atlvcrtencias ou penas disciplinares, c por quem
impostas.
ti. • Pronuncia, comlcmnação, ou outro rcsullaJo de
fJUa esq ner processo;:;.
ü. • Procedimento dos empregados conforme os tlocumcntos ou nula~ formuladas rwlos l\linistrus ou pelo:;
Dircctores.
~ H. O resumo chronoiogi~o da l<~~·isbção r<'gulatlora
do c:1da um dos serviços a cargo das Dirt•t:lorias, o qual·
se f.u·;·l em liHo dividido em tanta:> parl!'S ou volumef',
tJU;l!tlo~ forem uquellt·~ oet'Vir;o~, ··um índice alpl!aiJlltico
d"" diver,a.-; uutcria~.

s
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~ 1ij. A or!!nnização d:~s synopscs e índices chror~o
lo.'.(icos e alphabcticos das consultas do Conselho de Estado, ob-;ervando-sc as tl1sposíçõcs do paragrapho antecedente.
§ iU. O in venta rio dos moveis e mais objcclos de cada
Di rcc to ria.
~ -17. A rcmc~s:~ p:tra o Archivo lla Secretaria dos papeis relaLÍ\os a ncgocios findos.

CAPITULO Ill.
)}0 NU:IIEfiO E VI<.NCDIENTO DOS E3li'REGAD03.

Art. G." A t.• Dirccloría terá o;; seguintes empregauo~:

1 Director.
i Sub-Dírcctor.
:.l OfllciaPs.
~ Amanucns,~s.

1 Continuo.
1 Correio.
A1·t. 7." A 2." Dircctoria lt•rú:
1 Dircclor.

t Sub-Dircctor.
:i Olliciaes.

2 Amanucnscs.
f Continuo.
1 Corrcjo.
Art. 8." A 3.• Dircctoria lera:
1 Director.
1 Suh-Director.
lJ. Officiaes.
2 Amanuenses.
1 Continuo.
1 Correio.
Art. 9." Havel'á mais um Porteiro e seu Ajudante,
que servirão ás tres Directorias.
Art. lO. O Ministro poderá, por urgencia de serviço
publico, ordenar que algum Olficial ou Amanuense de
qualquer das Directorias passe a servir em outra que
estiver mais sobrecarregada de trabalho.
Art. H. A nomeação de Otnciaes de Gabinete do l\linistro poderá recahir em empregados da Secretaria ou

EXECUTIVO.

pessoas estrnnhas, com tnnto que rm nenhum caso as
que lhes forem uLitradas excedam ao total
ue 11:000;)000 annuaes.
Art. i2. 0; vencimentos dos empregados serão os
lixados na tabclla annexa a este Decreto.

g-ratiticaçiir,~

CAPITULO IV.
DOS DEVERES E FU:>;CÇÕES DOS E:UI'fiEG \DOS.

Art. 1:1. A cada um do::; Dircctores compete:
~ L" Dirigir c li~c:tlisar os trabalhos.
~ 2." l\lanter c fazer manter pelos meios ao seu alcance
a obs1~rvancia do~ regulamentos e ontens em vigor. .
~ 3." Exigir pot· despacho, nns petições, o prccneh•nwnto dos requisitos c formalidades legncs sem o que
não irão os papeis it presença do 1\Iinistro.
~ 4." Requisitar verbalmcn te ou por ofllcio, em nom J
do 1\linistr(\, p31'a inslrucção c decisão dos nc~ocios, as
informações e esclarecimentos de qualqu1·r autoridade
ou associação, exceptuados os l\linistros c Consrlhciros
de E:;tado, c os Secretarias d;1s Carnaras LcgislatiYa,.
~ 5. Prover á execução dos trab:tlhos c á expedição
das onlens que tenham prazo lixo.
§ fi." Cumprir as ueterminações verbaes ou cscriptas
uo l\linistro.
~ 7." Vcrilicar c participar ao l\linistro vcrltalmcntc
ou por cscripto os factos que possam intereo;sar ao l\linisterio do lmperio ou á Directoria, c che_guern no seu
conhecimento pela imprensa ou por qualquer outra
fórma.
§ 8. Propôr ao l\linistro verbalmente ou por eseriplo
a::; providencias que julgnr convenientes, c consultai-o
no que parecer a bem do serviço publico.
§ !.1. 0 Remeller ao 1\linistro, de 15 em 15 dia:::, arelação dos tt·abnlhos pcnden tcs de ex:;11nr, preparo ou
expediente, mencionando o motivo da demora.
~~ W. Preparar e levar á approvação tio Ministro ;~~~~RA
_L o O:> rc:,julamentos c instrucçõcs para cxMcu
~ /d~ \.l
lets.
~~<,.~"'t0

0

2. o As instrucçõcs c:<pcciacs, de :1ccdnlo co ,~e re-

gulamento, para a direcção. processo, OlrC~e economia Llos 'crvic;os C:a Directori~1,
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§ 11. ~bntlar passar por despacho, não havendo in·
ronvcninle, c aulhenlicar as certidões requeridas }Jelas
parte~.

~ 12. Assignar, quamlo n:io ftir dirigida aos :Ministros
de Estado e aos Secretarios das Cama r as Legisla li vas, a
corTcspondcncia relativa a communicaçfíes, recebimento
ou remes;;a de papeis c objectos do sprviço publico.
§ 13. Conferenciar com os outros Direelores, quando
fôr preciso.
§ t '~. Communicar-lhes por nota rubricada, ou officio,
si a imporlaueia d0 caso o exigir, os trabalhos que de
qualquer modo lhes possam interessar.
~ Hi. Prestar-lhes, ou a quaesqner· autoridades, espon·
taneamt'nte ou mediante rcquisit;ão, os csclarceimcutos
JH:ccssarios, ou sejam relativo-; a assurnptos que lhes
compelirem ou possam de alguma sorte interessar-lhe~.
§ :l.G. Deferir juramento aos empregados de sua
Direetoria, c ás outras pessoas que alli o devam
prestar.
~ 17. Assignar os termos ele juramento a que sere·
fnre o paragrapho ~ntecetlcnte, c suh.;t·revel-os ctuando o
juramento fôr prcstaJo perante o 1\linistro.
~ 18. lrnpôr aos empregauos da Jlirectoria as penas
disciplinares indicadas no art. <i8, c representar ao Ministro sobre a uccessi dado tlc penas maiores ou de
outra providencia.
.
~ 1!l. Encenar· o ponto dos r.mprcgatlos, pondo-lhe
as compdellloJS notas, ou mamlaudo-as JIÔI', e rulJI"icanclo-as.
~ 20. Hevrr c assignar a follta dos vencimentos tios
empregados da Direetoria.
~ 21. Julgar ou não jttstilicadas as faltas dos mesmos
empregados.
§ 22. Ordenar as dcspezas com o expediente da Directoria, c solicitar autorização do 1\lini~lro para as que
excc1lerem ao credito distribuído.
~ ::!:J. Exercer quaesquer ou Iras attril111ições r111C llw
coubl~rcm por este regulamcHLO e mais disposic:õcs em
vigor.
Art. 1i. O 1\linistro Llcs ignar;"t tl"cntre os Dircetorcs,
como julgar conveniente, o qut~ lia dt~ abrir e dar direeção ~~ correspontleucia c mais papeis recebidos na Secretaria, assim como o que ha de organizar c suhmctler á
sua c:onsitler,tt:<ro, ;1lé ao dia t:) de 1\Ian:o, o rclalorio
qtw li~lll de st:r presente á ,bocmblt\t Geral em ratla
~e:::..-àt).
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Art. HS. Ao Suh-Director compete:
~Lo Auxiliara direcção dos trahall!os, scgunJo as
instrucções do Dircctor.
~ 2. o Lembrar ao Director e fazer executar pelos demais empregados os serviços a que se refere o :1rt. 13,
§ õ.•
~ 3. o Ter sob ~na g-uar1b a corre~pondencia rcserva<h,
c escrevel-a, ou fazet· qualquer outro trabalho determinado pl!lo Director.
§ 4. 0 Suhmeller á :~pprovação do Dit·ector o on;:amento do-; objectos de que carecer a Directoria.
Art. 1(). Aos OfficiaPs c Amanuenses incumbe:
~ 1. o Executarem os trabalhos que lhes !'orem di~tri
bui1los pelo Director, on pelo Sub-Director.
§ 2. o Coadjuvarem-se, prestarem informações recíprocas, e communicarem uns aos outros o que fôr adequado á perfeita exPcução dos rlifferentcs serviço!'.
Art. 17. Um dos Officiacs da 3. • Dircctoria ser;í cncarregado do Archivo da Secretaria, por designação do
Dirrctor, e deverá:
~ l. o Conserv;~r o Archivo em ordem c com as.~eio.
§ 2. o Guardar todos os livros c papeis fi ntlos, fazer encatlernar os não reservados, c ela<>sillcar todos ellrs
com rotulos ou indicações, segundo as ordens do Dircctor.
~ 3." Organizar por cblsscs, correspondentes aos varios ramos de serviço da Secretaria, o ca ta logo do~ I ivros,
papeis, cartas, memorias, planos, orçamentos, mappas c
documentos existentes no Arehivo.
~ ~. • l\linistrar qualquer livro, papel ou rlocumento
exigido pelos Directores, Sub-Directorcs c OIIieiars, mndiante recibo que restituirá, para sct· inutilizado,
quando se recolher ao Archivo da Secretaria o livro,
papel, ou documento.
Art.18. Oen::arregado do Archivo fica sujeito ás penas
que possam ser applicaveis pelas faltas vcriHcadas alli,
se resultarem de culpa ou nrgl igencia sua.
Art. :l!J. Incumbe ao Porteiro:
Sob a inspccção do Director de que trata o art. H
§ 1. • Abrir c fechar a Secretaria.
~ 2. o Cuidar na segurança c asseio 1la casa.
~ :l.O Comprar, de ordem dosDircetores, pelo mcthodo
que mais conveniente parecer, os objectos necessarios
para o serviço da Secretaria, e apresentar as contas documenta das da despcza.
Sob a inspecção dos Directorcs
§ 4. • Fechar c rxpedir a eorresponllenf'ia.

ACTo; no ronr:n
~ 11." Pôr o sello da Secretaria nos actm que 1lrprn1lcrem dt~sta formalidadr.
~ G. • Escrevct· os despachos no livro da porta, c tel-o
sob sua g-ua r·!ln.
~ 7." Determinar c inspcccionar o serviç:o !los Contínuos c Correios.
,§ 8." Dar aos Sub·Dirrctores todos os dias, na ulli!ll:l
hora do tr;illalho, nota assignada das faltas Llo S!'U A.ludantr, :los Contiuuos c Concios, para ser transcripla no
li no do ponto.
.
Art.. 20. Ao Ajmlantc do Porteiro incumbe scrvtr
sr,h as Ol'([eus deste, coadjuvai-o, suhslitnil-o rtn suas
faltas ou impetlimenlos, c aeeumular o trahaiiiO de Continuo, conforme a exigcncia do serviço.

CAPITULO V.
llA l\'O~IEA(\o, nF:MHSÀ.O E SUCSTITU!~:Ão nos lc:\!PUEGADOS.

Art. 21. SPriio nomca1los:
~ L • Por Decreto os Dircctorcs, Sub-Dircctorc~ c
Officiacs.
~ 2. • Por Portaria do :Ministro todos os outros empregauo~.

Art. 2:?. São livres as nomeações dos Dircctorcs c
Suh-Dircctorrs.
Art. 2:!. A' nomeação dos Ofliciacs prcceilcrú concurso, ao qual scriio a!lmittidos os Doutores c Bachareis
formados, os que provarem ter a idade 1lP 2l annos c
npprovaçiio em todos I'S prcpnratorios exigidos para a
matricula nas FaculLiatles de Direito, r, os Amanucnscs
que, tendo aquella idade, apresentarem certidões de
<•pprovação dos mesmos preparatorios, com excepçiio dos
que se exigem no art. :i(i.
Art. 2L As provas, no concurso a que se refere o
artigo ::nteccdente, consistiriio em exames sobre o conhecimento pratico dos serviços da Secrt'laJ·ia.
Art. 25. Poderá ser nomeatlo Official indt>pentlr,ntcmentc de novo concurso o que jú o LiYcr feilo na s,~cn·
taria para igual emprego, e tiver sido approvado.
Art. 2ü. Os Amanucnses serão nomeados por concurso,
em que se exigirão as seguint.;s provas:
L • Dezoito annos de idade, pelo mPnos.
2.' Bom procedimento moral c civil.

E\ECUTI\'0,

J."

Calligt·~phi~.

Lingua mc::on3L
ri. Arithmelica :Jté :tO~ loQ·arilhlllo>:.
(i." Noções lle grog-r~pltia t; hist•a·ia do J:rnil.
7.• Lin!rua franceza.
Art. 27:- Poderão l'Cr nomeados Amanurnses sem novo
concurso os que estiverem no c::,,_o do art. 2:;,
Art. 28. Todo~ os coneur,os ~er:lo annunl'bdos tom
antecctlenda tle :JQ liLis, Clll t•tlilaJ pu!Jiif'adu pela illl'La
a

Jli'CII~a.

Art. 2!). Nenhum cmprrg-atlo aposcnta1IO on reformado podcr:t ser nomeado parJ qualquer cn1prcgo da
Secreta l'ia.
Art. :lo. Na tlisposi•::lo •lo alli!Yo anli'C.rtlP:Itc nJo se
comprehen1lDm os Prof,•ssore.; jubilados por I'OJltarcm
mais de vinte c cinco :tnnos de sPrvico t•!l'l'('tivo.
Art. 31. St•rão I ivremen te demi ll (dos qua1·squer empn)gatlos da Sl·n·ctaria, quanclo deixarem d1) hem "ervir, salva a disposi1;ão uo art. l10do Decreto tt." fd;j'J, ue
1.:1 de Abril de 18ü8.
Art. :.J2. Serão substiluiuos em seus impeuimentvs ou
falta~:
0
~ 1.
~ 2. •

Os Diref'tores pelos Suh-Dirrclores.
0:; Suldlit·cctores pelos Olliciacs que o Ministro
designar, ou pelo mais anli(\'o na falta de uesi!..mação.
~ 3." O Archirista pelo empregado qne o Diredor
da ::: Directoria designar.
~ 4." O Porteiro pelo seu Ajn1lante, c c~ te pelo Contiauo que fór designado pelo Dircctor de que trata o
art. H.
Art. 33. O Snbstitu!o terá direito:
~ 1. o A' gTatilicação !lo substi lnitlo, ~ccnmulada ao
Vl'ndmcnto integr:ll uo cargo dlectivo do substituto,
até completar-se a imporlancia total dos vencimentos
tio substituído.
§ 2." A touo o vencimento:
t." Se exen:1~r interinamente lur';ar ngo.
2." Se o subslituido 113da perceber.
Art. :H. Extraordinariamente, exigindo-o a I'0!1Yr•
niencia do serviço, na falta ou impedimento do Dirt·,~
lor e do Sub-Dircclor de uma Diredoria, podrr:, Ulll dos
llil'l'rlo1·es ou Sub-DirPr,lorPs das outras ser tJ,·,;i.!-;113 lo
pelo .Ministro, para substituir áqncllt>s. :wcumul~
aos SI'U~ vcncimculr)s a gr:~lilicaçlo do suhditu[#~ "'~~~~RA
/
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ACTOS DO

PODEI\

CAPITVLO Yl.
DGS

DESCO"'TOS POn

FALTA~.

ATI. :1;;, O cmprrg~tln p!•rdrrá lo1ln o vrnrimrnlo:
~ I." Se falt:tr ~o sen iço da SeCI ela ria sem causa

jnsl ifirailn.
2. 0 Se retirar-se sem licença rio seu ehcfe antes de
1imlos os !.ra!:alllos.
Art. :Jil. O empregado pcrdcr;'t toda a f!rati!ica(ãO:
~ l. o Faltando por cansa justillr:a(l:l.
~ 2.° Compnrcccnllo depois das 10 horas.
~ :1." H1·tiranilo-se antes das 2 lt(:ras da tartle, com
lícrnça <lo Glwfc.
Art. 3i. Pcrderú mrlatle tl~ !!ratificacão:
~ 1. 0 Se comparecer até ás w'Iwras pÔr causa justiflcada depois de encerrado o ponto.
0
~ 2. Se com p()rmis~ão do respectivo chefe retirar-se
uma hora antrs de finllosostrabalhos.
Art. :{8. São cauqs justilicat!as:
~ Lo 1\Iolcstia do empregatlo, que srr;'t provatla com
:~ttestado medico, se as Ldla3 excederem a tres (lias em
ca1la mez.
0
~ 2. l\lolcstia grave uc pessoa de sua familia.
§ 3. 0 Nojo.
0
~ '1. Gala de cas:~mento.
Art. :J~. Sú nos casos deelarados no § 3. o do nrt. :J(~
c no art. ~n poderá o Director considerar justilic~veis
ou Lr as causas ponderos~s, alem das específica das no artigo an teccden te.
Art. t10. Não se justificam as faltas que der o empregado por se :~char em commissão alheia ao l\linistcrio
do lmpcrio, ainda qur com autorização deste.
Art. 4.1. O desconto por faltas interpoladas corresponderá súmentc aos dias em que se dérem; se porém
forem duas ou mnis snccessivas, o desconto se estenderá
:tos dias que, embora de guarda ou feriados, se comprehendercm no periodo dessas faltas.
Art. !12. Não solfrerà desconto o empregado que não
comparecer na Secretaria por se achar incumbido :
L • De qualquer trabalho ou commissão pelo l\linisterio do lmperio.
2. De serviço ll:l Secret:~ria, com autorização do Diredor respectivo.

s
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3. De qualquer trabalho gratuito olJrigalorio em vit·tude de lei.
Art. 43. Ao. falt:~s se contarão :"t vista do livro do
ponto, que será assignado pelos empregaJog, assim durante o primeiro quarto dn hora que se seguir á marcaua para começo do expediente, como na occasião de
se rf'lirarcm, liudos os trabalhos.
Art. M. A' excepç5o tios Directort•s, que totlavia deverão comparecer regularmente 11:1 Sec1etaria, lodos os
empregados estão sujeitos ao ponto.
0

CAPITULO Yll.
DAS LICENÇ \S.

Art. 4ii. Os empregados da Secre!ari:~ poderão ter
licença até um anno com ordenado, ou se:n r!IP.
Art. 4(). Ainda por motivo de mole~tia a lir:enç:~ só
poderá ser concedida:
~ t.• Com ordenado por inteiroat(~sej,; mezr·.~.
~ 2. • Com metnde do orden:~do por igual periotlo.
Art. 47. Aos empregados que obtiverem licença por
mo ti v o di verso do mencionado no ar! igo a n lcrcden te
descontar-se-lia a quart:~ parte do ordenado atú trcs
rnezes, a metade por m:~is de tres até seis, as Ires quartas
partes por mais uc seis até nove, c toJo o orJcnado
dahi em uiante.
Art. 48. Em nenhum caso será abonada a !_iratif1caç;io
de excrcicio.
Art. Ml. o tempo ue licença prorogatla 011 tlr l10YO
concedida aos cmpi·egatlos ua Secreta ria dentro de um
anno, contado do dia em que houver tcr~ninadn a primeira licença, será junto no da anteccdnntP on tl:1s auteceuentes afim UC fazer-se O dCSCODlO de I{Uü tratam OS
arts. 46 e 47.
Art. 50. Não se concederá licença ao emprrf!arlo qne
ainda não houver cntrauo no exerr:icio tio 'eu lngar.
Art. 51. Ficarão sem cn·eito as licenr:as em cujo gozo
não entrarem os cmprcgauos no prazo de 30 t.l ias, contados Ja data da concessão.

,...

)

l.t ...

C.\I'ITI~LO

ll IS

.\!

Vlll.

O~E:"TADOIH.V.

Arl. ~;2. o~ empregados da Secretaria SlÍ podcr;'io Sl'l'
npust•nlados:
~ 1. o (Juamlo se acharem inhalJililatlos por moll'sli;~
on irl:1d1• a1·anrada.
t; '2." O:un:l'o as~im o r'\i~ir o scniro lia Sc1~rctaria.
~\ri. ;i;;. Tcr:'1 ordt~nado por inteiro· o aposenl:11lo que
cont:lr :::l on m:1is anuo.; dn srniço. t•ortlf>natlo proporcional o qntt I ÍVI'I' llll'llOStlc :.lO t' ma i,; tle 10 annos.
/irl. ;;':. l\'I•Jllllllll l:lllfli r•!::tlo sera aposent:ulo, se li\'1'1' l:lt'IIOS t],~ !() :IIIHOS tlt> !':1'1'\ iÇO.
Arl. :;:;. S1~ o nmprcgatlo n:\o tircr , pelo mrnns,
trcs:lntws tlc I'ITt•l:liHJ !'Xcrcicio, com cxclus5o!le fJnalq:ll'r lii'<'IH::l ou faltas, nor.mpt·egoa fJUC foi promorido,
s0 podt:l·:·l uhi.cr a[HJsentatloria no lugar lJUt' anleriur11\r•nlt: fli'CupaYa.
,\ri. :;:;. Con!ar-se-l:a para a aposrntadoria o tr-mpn
lln scrYi1:o que o I'El):n'g:Jdu em IJUaltJUl'r t•pora tÍVt'l'
presla:lo:
§ ,J ."No cxcrc:ieio tlc empregos puhlicoo::, do notnl'açãu tlo Governo Impcri:tl e estipentliatlos pelo Thesouro
N:tr iotnl.
~ 2." No Ex:crci to ou na Armada COillO omcial ou
praç~ rll' prcl.
~ ::." ÜJmo atltliJo :"t s~·rret:~ria nos lermos !lo art. 72
1le:~u~ Hcc;ui:lmcnln, c tio ;;rl. !ü Llo Decreto n." s:;w~ de
5 de ],!arco tle 18::D.
~ L o f~m lu.~arc~ rei ribnitlos de Hcparliçiirs atlmiJlislrati,·:ls provin1·iae,, e da C:11nara l\luniripal da Côrle:
sPr:'l. pnrüm, o t!'lllp:' tlo sPn'it:o, nestes casos, conlemplatlo stimPntn ai(~ 11111 tnl:o do que se contar em relação
aos serviços prcstatlos na St•rrelaria, ou 11os empregos
d1: q1w trata o~: 1. o dc:;lr~ arli,'!o.
Art. rii. Na liqnidarão SI) obser-vara o spguinlc:
~ 1." Qua11lo aos scrvi1:os presta1los na S1~crctaria, so
lc>ari1 1'111 conta o trmpo d1• intcrrupr,t1t•s pelo exerc:icio
tlr~ fjnacsqt~er outras ftll!Ct.:Gcs publicas em virtude do
nomeação doGovf'l'nn, elci~·ão popubr on preceito lle J,et.
Descontar-sc-lta, porüm, o tempo de licenças, de faltas
não justitir:a1las, e das qun fnr1'lll dadas por motivo Llll
ml'!t''li;~, e\!'l'tk!ldo 1':-:!a~ a til! t'lll l'a.L!a atlll,,,

••.••
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~

2. Quanto aos serviços pre~lados em Hcparti1;ões
pro v iuc~iaes, se ron tarú o tempo de exercício no empre.~o,
de conformidade com o~ r~," do artigo anlcccdc•nlc, ficando completamcul1~ excluídos os períodos de int('rrupção por faltas, licenças ou qualquer outro moli,·o.
~:Lo Qnanto aosserviçosprestatlosno Exercito ou ua
Armtllla, a liquidação se far;'t scgumlo a lcgisla~ão militar concernente a rf'formas.
Art. riS. Tanto os empregados nomcarlos clepois ch
promulgação do Decreto 11. 2:Jti8 dr ri de l\Iar~:o de l~:i\l,
como os que serviam anterioru1ente, ficam COHlprehelldidos nas disposições deste capitulo.
Art. r.i!l. Pcrdcrú a aposentadoria o rmprrgado fJlll~
rm qualquer tc)mpo. pur sentença pass:uh e:n julgado,
flit' COII\'ellcÍllOd(~ havc•r, Ulll'alllC O eH'rririo dll Sllll Clll}Jl'l'!!O, commPllido os crirni'S de peita c de suhornn, ou
prat irado qualctucr ac:to de trai(:lo, abu:;o de couliaut:a
ou rcvel:ic;ão uc segredo.
0

0

CAPITULO IX.
DO TEm•o DO SERYII.:O E D.\S PF::".\S

DISC!I'LI:\.\1\ES.

Art. GO. O scrriço comrçar;í ;'ts!) horas da manlJJ c
findarú ús 3 ela tarde em Lodos os dias que uão fon;m de
guanla ou feriados.
Art. ül. Poderão os Din•ctores, por urgenria elo ~Pr
viçu, prcccd endo on n~o ordem do l\1 i 11 i:;! ro, prorog:t r a;;
horas do expediente, OlllllaPdari'XC,;utar, em lwr:ts 011
dias exePptuados,na ~eerdaria, on fúra della, por quacsIJner emprcg;nlos, lrabaliJCs qu1~ lltcs rompil;tm.
Art. (i:L l'ara a Ycrilirarãu da cntrad;t ~~ destino tlos
papei:; (art. ;).", ~ 1.•1 h:tvc:rá t:tnlth Jtrotocollos qn;llltns
lon:m o:; diversos ramos do senic·o a carg·o de rada Direc:toria.
·
'
Art. ():1, Um cmprcg-::11lo clc•signailn prln Dirc·c;Lor notará nos protocollos lodo o movimento dus papeis rum~
prPhendc•JH1o:
~ L • A si111plt's inuic:11;ão tio assumpto tlUS.JlJI~~
c data das cntrad.1~.
./'. (' ~~~RA ~
~ 2:".A. aulorida.tlc ou ~p~alqucr onlr~fl1[)1;~~lt~ l!vcr tltngH\o o avt,o, olltcw, l'!'Jlrt'::octyt::ll.:.rl'u)' retJlll'l'!~
*
lliC!I[O OU lJICJIIlll'Íal.
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ACTUS llll PUDE!\

§ 3. • O nome do empregado a quem forem distribuidos os papeis.
§ '~.o A data da remefsa dos papeis ao 1\linistro, depois
de preparaLlos.
~ 5. • A da ta da rrsti tuição dos mesmos pa pcis c a
nota, despacho ou uerisão do 1\linistro ou do Uin·rtor.
§ G. • A d:~ta da cxpcuição tio despacho ou dcci~ão.
Art. fil. Os protocollos serão acompanhaLlos de índices alpbabeticos, contendo:
§ L o A simples menção da autoridatle onde qualquer pessoa que tiver dirigido o olllciu, petição c mais
papeis.
~ 2." O numero ela pagina do protocollo em que estiverem esc ri ptas a~ indicações do art. (í3.
Art. üt.i. o~ papeis serão processados e levados ao conllecimcnto do 1\Iinistro:
~ L" Immediatamente, se contiverem assumpto urg('nle.
~ 2. 0 Em prazo nunca exrrdentc a i:S dias, salro
quando a p;raridadc do assumpto ou aceumulação de
serviços exigir maior espaço.
Nestes caso;; dev1~rú o Director participai-o ao 1\lini~
tro na fón11a do art. U. ~ U."
Art. (i(i. As commuu icações dc nomi':IÇÕt~s, clcm issõe~,
aposen ladorias c I ir~rn(·as serão su IJ:;t i tu idas pelas puhlic LÇões feitas no Díario Official; c as de po~sc c cxt·rcicio pelas verbas ou declar,u;ões escriptas nos re~pecl ivo,;
ti tu los ou por attcstadus de excrrinu, quarHlu n1io con~
tem do mesmo Díario.
Art. li7. Fiea dispensado o registro:
~ 1. o JJJs leis, rios decretos IJumcratlos c das consu !ta~:.
~

2. Dos avisos., inslruct:õ••s, orilt·ns c: officios do
lllinistcrio do lmpnrio cujas minutas SNão cln>silicatlas
c enc:~dernadas, deixando-se para este lima convcuicntc
margem.
Art. GR. 0:> rmprc!:!·:Hios cl:~ Secrc:taria, nos c:1s1s tlc
negligcnci:1, dcsohedit•ncia, falta de cumpriuwnto de
deveres ou ausencia sem causa just.ilicada por oi tu dias
consecutivos, ou por quinze dias Illlcrl'oladameutc durante um mez, ou em dous seguitlo5, ficarão sujeitos
ás seg1tinll's penas disciplinares:
~ 1." Sim!Jies a·lvertcndJ.
~ '::"!." Reprehensão.
~ :L o Suspensão até Hi dias.
Art. 69. As penas disciplinare' serão impostas:
~ I. o Pelo Ministro ou pelo:-: Dirc,·tor<'s.
0
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~

2." Pelos Suh-Dirrctorcs, nos casos previstos nos
L" c 2. o do artigo antecedente.
Art. 70. Sú pelo l\linistro poderá :;cr determinaria a
suspensão uo cmprcgauo comprehcndido em algum dos
seguintes casos:
§ t. o Prisão por f]tJ:Jiquer motivo.
~ 2.° Cumprimento de pena queobstcaotlcscmpenho
tl:ls funrcõcs do emprego.
~ :l. o Exercício de qualquer c~rgo, indnstria ou
occupação que prive o empregado do exacto cumprimento de scns tleYere:;.
0
~ !&,. Pronuncia em rrimc commum ou de rr:;ponsa!Jilitlat!P, quér o l~mpregallO se livr1~ solto ou preso.
~ ri. 0 Necc~sidadc de suspensão, como medida preYPi1tiva ou de segurança.
Art. 71 • O effei to da suspensão, a rpw se r1:ferc o
artigo antecedente, é a penla de l.otlo o Ycocimento,
excepto quando se tratar de medida preventiv:~, ou
de pronuncia em crime de rrsponsabilidadc.
Nrstes c1sos o empregado perderá a gratificação, e no
rle pronuncia em crime de responsabilidade nhsnvar~e-lia o disposto nos arts. tmi ~'Lo c H'i do Cudigo do
Proct~so Criminal.

~~

CAPITULO X.
DISI•OSJI;ÕES G tm.\ES.

Art. 72. Os empregados actnaes rJue não cnl.rarcm
no quadro do pessoal indicado no presente rnp:ulamrnto
ficarão addiuos á Secretaria, emquanto se llie~ não dl·r
outro destino, c servirão na Dircctoria r1uc lhes fôr de·
signada pelo 1\Iinistro.
Art. 73. Aos empregados que continuarem na Secretaria depois de 30 annos de serviço não se concederá
o augmento de vencimentos autorizado pelo .~ 7. o do
art. 2~ do Decreto n. o 231i8 de !'j de .Ma r co de :J.8::i9.
Art. 7!1,. Ficam revogarias as disposil;ões do Decreto
n. o 4154 de :13 de Abril de 18!38 c quaesr[lier outras l~lll
contrario.
O Dr. João Alfrrrlo Corrt~a dr Oliveira, (]o 1\Ieu Conselho, 1\Iini~tro n Secretario de Eslatlo dos Nr.n.ol'io3dD

,f),Jd
...,.
lmpr,rio, assim o lenha Pntrndido c raça executar. Jlal:trin do Hio de Janeiro em s1•is de Junho de mil oito~
rPnlo~ Sl'lrnta c quatro, quinquagesimo ll'rct·iro da
lndcpcmlcnria c do Impcrio.

Com a rultrica lle Sua l\bgcstatlc o I:npcratlor.

Joiio Alfrei!o Corrêa tle Oliveira.

'f;\lwlla tio"' ,·l'nt'imento"' qn.- comrwtt•nt no"' I'IIIJH'!':::ulo'l
da Sf'l't•ct:u·in th' I'stnclo tln"' Nt•~:n<,ios t!o lntJIN'io,
t[IW se rcfet•c o art. '12 •1•• Dcct•cto tlcst:a tl:tt:t.
..
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Emprrgos.

0

;..-:

Ordrnndo.

- ------- ---Ü: 000,~00! I

---

Total.

Som ma,

-----

R:ono,,ooo 2~:0110~(HIO
L1íOO,~tiiiO
l.:iiiJO,'\UIJO IJ:000,';-:100 l.8:11lMI,)IIOtl
i li IJJiieiaeso o•••• ooo 3:üou,~uoo 1 :20tJfjti00 ~:8110,)1100 i8: onu;-;tttlll
G AIIJalllU'llSPS. o.•• i :8Ufi,~IIOO
6110,';000 2:400,~000 H:~oor;ooo
1 Porleiw .• o. ·o••. 1 :GOO,~IIOO
ROO~IIIIO 2 : r. oo.~ou o 2: '•110.~000
1:20(1[)0110
i Ajuuanlroo ..
liOO~OOII 1 :8tliiHOOO 1 :llOO,)OOO
1íllll,';()1)0
1
:000,')000
a Conlinuos .. o.. oo
l:tiOO)<OOO 4:tiOOHOOO
:1 Correios('). o. ooo l:üOONúUO
tiUO,'illOO l:tiou,woo ~:500,)000
:l
3

Din~rtnrr~o. o.•• o
~1111-llirrclurcs o• o

nra I ifle:u.::loo

00

2:0110.~000

00

(') Os Corrrios continuam a trr 200~000 por anno para caYal·
gailura c arreios, c os que csliverclll de ~crYi~o 1&000 por uia.
Palario tlo Rio rlc Janeiro em() tlc Junho tlc tsa.-Joâ·o Al{retlo

Corria de U/ireiJoa.
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EXEC.UT!YO;

DECfiETO N. tJGGO Approva os

Est~tutos

da

DE (i DE JUJ\"1!0 DE.

Assoria~ão

Promotora da

i87í.

inslrnc~fio

de

meninas.

Attcnrlcnuo ao que representou a Dircctoria da Associação Promotora da instrucção de meninas c de
confonnidadc com o parecer da Secção dos l'íegocios do
Jmpcrio do Conselho de Estado, exaratlo em consulta
de Hi de Março ultimo, Hei por hem Approvar os rcspcctiros Estatutos com as scgnintcs alterações:
1. • No art. 8. ",§L" supprimam-sr, as palavras- c
<la as,cmblt.,a g-eral-, e no Capitulo :L" :lcrescc!lll~-sc
scrvir;'t de Presidente ela a~semhléa !:!Pl'al uma d;~s socias ífll() fõr para esse lim eleita pela ·ft'lrma m;~rcada no
art. W, ~~ l. o c 2. o
2." O art. 22 deve ser rPdigitlo de motlo que fique
bem cbro qnc qu;~lqucr rcform;~ que fôr ndopt.alla pela
A~soeiação dependerá de approvação do Govemo.
O Dr. João Alfredo Corrêa tle Oliveira, do J\lcu Conselho, Ministro c St•cretario dn Estado dos N1~gocio~ ,Jo
Impcrio, assim o Lenha entcnditlo e f;~ç.a executar. Palacio do llio de Janeiro em seis de Junho de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indcpenderda e do Impcrio.
Com a rubrica de Sna Magcs ta de o Impcrauor.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.

rrojecto de Estatutos da Sotietlatle rromotora da
instrucção de meninas.
CAPITULO I.
ORGA:-IlZAÇÃO, FINS E DURAÇÃO DA SOCIEDADE •
.... ~'

A~t.

~&~~ à~A

L • A Sociedade Promotora d ,
menmas se compõe de socias funda , ~~~tectivas.

bcn/};~ em"''"'"'"

'i1J:~:,~~~~cn::,, honornr;as c

f~
\

o:;~

ACTl1S

on

I'OilF.fl

~ l. o S:ln f11ntlad oras ~q1wllas sr,n horas rpw n rú a
ilat:-t da aprrova\ão rio~ Estatuto;;, tiverem srus nomrs
insrriplos na li"la d:~s socias.
~ 2." São rtTcctiva~ ilfJUellas cujos nomes se in~cre
wrrm depois da rcrrrida approvação.
~ :1. o S:ln corrrspontlentes as qrll', rr,sidindo fúra d()
l\lunicipio da Ct'lrtc, ontlc se cstabelerc a Soeit'dadt•,
eoadjuvarPm os tlns tlrsla.
~ !1." São lionorarias as que, po1· ~rn nronht·eitlo mcrecimrnto, tragam prPsligio :'t Soriedad1•.
~ :L o S:ln hl'llt)mrrit:ts as rJIW Jli'I'Slarem srnir,os J'l'·
]evanlr,, á Soc:ied:Hlc, promoYcndo a entrada di' cini'Ornla sacia,; on 1lonativos no valor de qninlirntos
mil róis, ou eonct,l'l'C!llio gratnilamentr, a t'il,inar as
alumnas th Sociedadl', on Si·nintlo na atlminbtração
por long·o e;;pa1:o 1k tnmpo, on praticando IJlt:lt''f]UCI'
ontrns nrtns de p:randn utilidaul'.
Art. 2. o O 11m soda I é promover no l\lunicipio da
Côrtc, simultnnra 011 A"r:ulualmcnte, rnnform1~ os rr~
curso.~ 1LI Sociedauc, o ensino primaria, secundario c
prnfissiona l.
Art. 3. • A Srcict.latlc tlri'<ará, cmqnanto puder preencher o sen 11m, salva a tleli1Jera1:ão ttuc possa tom:~r
a nsscmbléa geral.
Art. 4." Para' prccnrhPr n sru 11m, a Sorir•uade
conta com os ~erviços pratuitos que lhe po~sam srr
prci'-t:~llos, rom os donativos de qualquer espr,cie que
possa ohtcr e com as contribuições pecuniarias, a que
ficam sujeitas as sacias não honorarias ou hPnrmrritas.
Art. 5." C:;ua uma tias soeias l'nndador:ls, t•ll'ecliva"
ou correspondente:; pa!!ar:'l, pnr occa.,ião d:1 sua irJ.~
cripção, como joia ile t•nlr:llla. a quantia lle lO,i. c mais
uma annuitlat.le, 1\e 1:-2~ cohravelmensalrnr•ntc. E tirará
livre de tGr!as as eontribuiçõcs aqnPlla qur, qnizrr dar
log-o 100,), ou dar em qnalqtwr tempo :i0 1), uma YPZ que
já conte cinco annos de iusnipr:~io.

CAPITULO li.
AD',li:"IS rnA(\o.

Art. G. • A Sociedatlr ~~ adrni nislrada pnr uma Dirf'rtoria composta llc uma Presi:lcnle, uma Vice-Prf~sillPn
tr. uma primeira c uma segunda SecrelaJ·ias, uma Thcsoureira, uma Procuratlon, c um conselho dt• ~ei;;

I.X!·:Ct:ll\0.

t;' i~ I

S<lt'Í:1s, Sl'!ldü lnths Pll'ilas ~nnuallliP!llr 1'111 ;I>SPlllhlé:t
g,•1·:tl, pur e,;,;rutiaiu seerdo P IJI:Il(ll'ia n·laliva Je
VUitJ.'i.

A r t. 7. o Co 1\l r e tI~ ;i ] ) i r e r to r ia :
~ 1." llt•pi·est~lltar a Sot:iedadt•.
~ ~." Couvot·ar a a~~l'tnbléa geral.
~~ ::." Pro111orer os illli'I'I'SSt'-' da Sncil'tlade. arrer:id:iiidu e IJI'IIl g-t•riudu o ljlte dt•lla l'lir, l'at.l'iidn 1:\e·
rul<~r as tldiucrat.:õt•~ da asse1n1Jit\.:t ger<~l, t' apre,;eutauJo de tutlu rd:tturio anunal it IIJC~Illa a.;,;,·tnhléa.
§ 4." Aeeital' ou 11:\o pai a sncia a l"'"sua, i[lle lhe fôr
pruposl:1, dt~poi~ da app1 ov:11:ão do ..; E~lalutus.
~ :;. " Ht•di.!.!;ir o pro.!.!;l':tlllllla do rnsiuo 110~ c,;l:ihde:;imenlus sociaes, moJitiratHlv-o ou !'l'l'onuaudo-u se~undo o proposto e rolado t'lll a.;~cntlilt':a g-eral, e LJZPI'
rt•galalllt'lllos a bem da t"\CCUt;;iudo,; E.;tatutu..; .
.~ (i." N:>mear commissões parot·hia.~s qu1: a ro:tdjuvt•m
11a realiz:11;:lo das fins sociaes, c oilll'!lliam, pa1·a l'i'ltH~L
It~r-llw, a eslati~lica Lias liifllina,; qtt:' t'art·t;am Je atlxiliu. para f,·uircm o qtw a s,H'it•d:tdP li'lll em vi-,ta.
~ 7. o Nomear e de!ltiltir os l'rorcs:-;ortiS c lll.tis emprep-ad os da SudPrladt•.
~ ~.o Pru[lllr ú asscmhléa geral premios IJlW a Sorit·dadP possa e de\'a eout't•rir, e fazt•r outras [tropostas
uu indic:H.'Iks que entenda uteis •
.~ U. • Dt'lilJerar soiJrc a atlmi,;são das alumnas nos
c<;tal.lCkcimcutos sociacs.
Art. 8. o r.ompcte á Presidente:
~ i." Presidir as sessõ,~s da IJirectoria, c faz.cr executar as I'CS[HiCtins deliberações.
~ ':!." Hr•didr o relaturio annual.
~ :l." Di,lrihuii· o expediente, rubricar os livros e
a cscriptur<Jção social, e os vapcis relativos ;is Jespezas
autorizadas.
~ lf.
A-;signar os diplomas.
\) ().o Vela r na guarda e ohscrvancia dos Esta tu tos e
do Hcgulamento.
Art. !l.• A' ·vice-Presidente compele substituir a
Presidente em Slt:t falta ou seu impedimento.
Art. 10. A' L" Secretaria incumbe:
~ L• Substituir a Vice-Presidente .
. ~ 2." A,;~ignarcomaPresitlenleosdiplomascexpe
tltl-os.
~ 3. o Diri~ir os tralnlhos da Sccr·etal'ia, e manter a
co tTespontlt·neia tia Socit'dad~.
~ !1. o Organizar a e~tati~lica ·h; eommissões, tios
0

()[j0
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empregatlos c tias alumnas dos e~labelecimenlos da
Socicdadl~.

Art. fl. A' 2.•secrctaria inrumlie:
~ 1." Substituir a I." Secretaria.
§ 2. o Lavrar as ac tas das ~l·ssi1cs da Dirccloria.
Art. 1':.!. A' Thesourcira iucullllie:
~ i. o Ter sob sua guarda os ti Lu los e v:tlurcs ti:! Sociedade.
§ 2." Promovera cobranr:atlaqcontriiJIIi(ÕI~' pecuniarias das socias, c o rccebimeulo dos donativos.
~ 3." Fazer a dCS!JCZa comrwteulellleJJLC autorizada.
~ 4. o Organizar a cscriptur;:u;ão tia l'l'Ceita c llnsprza,
c balanço triJJJensal para sl•r prf'sente ú Directoria, e
outro annual para ser prcsnute á as5eJHIJlt•a.
AI'L. 1:1. A' l'roeuradora irll'llllll:e:
§ i." Cu:.~djuvar a Thesoureira IJ<IS colJranras.
§ 2." Fazer as compras ou yeudas, e as prcsl:i(ÕCs
de auxilio qne forem tleli!Jer:Jdas 11ela IJircctoria ou
.
pela assem!Jiéa geral.
Art. H. Para substituir a TlH'SOurrira ou a Procuradora !lOllWJrú a l't esideule UllJa soda do conselho.
Art. 1:.>. A Direeloria sr~ rcullir;·l, ao nlf'no~, duas
vezes em c;ula mez, c as ~u:1~ dt'liberar;u~s valerão aiuda
llLiando faltem dua~ cunsr:lhr·ira.s.
CAPITULO III.
A ASSDIBLI;A GEIL\L.

Art. Hi. A nssemlJiéa geral sn reunir:'t ordinariamente umn vez por armo, 110 dia que l'ill Hegulamento
fôr indicatlo, c exlraordiJJarialllt'llle loJa:; a~ Vl't,l~s que
a Directoria julgat· urgente· conYocal-a, ou 30 sodas
a pedirem por meio de proposta {t Dirccloria, a qrtem
declararão o justo motivo. E cila se julgara constituiJa com o numero de 10 suci:Js ou mesmo com tJualquet·
numtlro, I!IJS neste caso deverá preceder uma segunda
convoca0ão. Servirú de Presideute da asscmbléa geral
n111a d:Js socias que fôr para esse tim eleita, pela fúrma
marcada no art. lU, §~ 1. • e 2."
Art. 17. Compete á assembléa geral:
i. o Tomar conhecimento dos relalorio:;, llJr cont:~s
~~ mais papeis rruc llle forem apresentados.

s
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§ 2. o Approvar as actas da DircctorL! c as propostas
que Plla lhe su!Jmcttcr.
~ 3." Appt·ovar e autorizar as medidas que qualtJuer
da:) socias proponha em proveito rommum.
~!a,." Votar a censura ou louvor dn q1talqun empregado, e mesmo a exclusão de 11 ua l!J uer soda por
motivo justilicado.
~ § 5." ElegerpormaioriarelalivadcvotososmcmiJros
da nova Directoria.
Art. ·18. O exame das cont1s apre;;t•ntadas ú asscm!Jléa geral será feito por unta commis~ão de tres sodas
que ella elegerá c cujo parecer será di8rutido c votado
ua mesma, ou, senJo ncces~ario, em outra scs:>ão.

C.\Pl'!TLO I\".

Art. HJ. Hrunida a a~scmlJiéa gt·r~l, r, drpois de
haVL'l" dt'li heraJo sobre os ac to ..; da Dirl'etoria, procederá
i1 ekição da nova admiuistrat;ão, servindo como Secretarias duas socias, que para tal lim forctn acdamada~,
e servindo como e"cruladoras duas sociJs, que a l'resl·
tbn le para isso con viu a r.
~ 1." C 1da ~oc.:i:l oepositar(l na urna 1lua" eeilulas. lia~
qua:).; Ullla conterá os 11om~s para Presidente, Vice-rPre~idente, Secretarias, Thcsoureira e Procuradora, e a
outra os nomes das. pessoa~ para o conselho.
~ 2." A maioria de votos elege, e, no caso ue empale,
decide a sot·Lfl.
Arl. ~0. A ree!uiç:Io é p1mnittida sem restric1:ões,
mas será dado areeleita pedir dispensa do cargo.
CAPITULO V.
DlSPOSIIjÕE.S Li E R.\ ES.

Art. 2.1. A SocicJade, tanto quanto prrmiltircm os
seus metos, reconer;í ao ensino praliro, e a todos os
uwio,; tendentes a tornar su:1s alumuas verdadeiramenlc
utcis.
Art. 22. Estes Estatutos depois de appr:wados pelo
Governo, só poderão ser reformados pela assemiJléa !,;C~

(i{j:;!

At:TC:S IHI I'Olll·:rt

ral, por prorosta da Dirf'clori:•, ou por outra a:;;;iénJ:tda
por 1'l ~~ocia;;, dc'JIC'Ildendo tnllli)('Jil da approrac;:io do
(} JH r no :1 s ::I I. c'!' a1;ü:•s q tw se li ze r c lll.
Arl. 2:!. A <IS'Cillbli·a f!Pr:d surprir;'l por llll'iO tk
:mas cll'iiiJt'l'a<'ÕI'S os raso:; OJHis:;os JH':;te·; Esl:illiiWi.
Art. 21. Á Socie•dade podt>rú itlCIIIIIIJir-se de• dil'i.!.rir,
aclruinislrar ou co:1djurar a dirc•cr;iio e adrnilli,;tr:11;:io,
fracção de qualqtte'l' cslah,•leciiUcnlo de~ lnsll'lll'(;:io
on Asylo de~ iufaucia que o E,;taclo, qunlqnt•r as:;u,·inç;iu
ou p:~rlic:ular lhe queira couliar, com LllllP qun dl'sla
ineunllH·nc:i:t n:lo provcnlt:~m OIIIIS Jll'ejudirtacs <Í prosjll'l'id:ulc: c pro:.o;rcs,;odn Soeil'd:tdl'.
~ 1." A lJireetoria fica tksd<~ .i~ aulor·i7:1da p:1ra, nos
te•rmos referidos, :1cei lar :llplc'lla iue:umlwnei:~, dewc·udo
o SPU acto ser po..;teriormeule sulJJllellido á asst•miJié,t
geral.

nECHETO N.
Crea

110

lcnuo

tin:a- DE

ô

Dr: JU\IIo

ti.~ Jaht'l, na Provincia

Juiz MuniGipal c

nE

187'1.

de S. l'aulo, o lugar

ú·~

d<~ Urpli~tus.

llei por bem D.•crelar o seguiu te:
Artigo uuico. E' rreado no ll•l'lilo rlc Jalrú, na ProviJJcia de S. l'aulo,,o lugar Lle Juiz Municipal e de Orph~ius.

O Dr. l\I:tnocl Anlouio Dnarlo dn A.zeYrdo, do l\J,·u
:.:ousellJO, .!Utui-;tro e Sc•t'J'Clario Je E.'ilado dus :'íc:.C!"OCIO"i
da Jthlic:.a, as~iru o ll'llila eult'lldidu e faça eXL't'Ular.
l',d.H.:io elo Hio t.!e Janeiro em ~eis de Juultu de~ mil oitorc~ntos setenta e c1uatro, cJUilleJUagesiuro terreiro da luJql(~llcleueia e do lrupcriu.

Com a ruuriea de Sua Magcstadc o Imperador •

.Mmoel Antonio Duarte de A:eredo.

I':XRLUTIVO.

DECRETO N. t)()(i2-

DE

17

DR JUNHO DE

lS7í.

Drclara a intelligencia dos artigos tlr7., paragrapho primriro,
Hnmero terceiro, c cincornta e selr, numero srgundo, do Drcrrto nunwro cinco mil seiscrnlo; c dezoito de dons de ~taio do
corrcn te anno.

Hei por brm D,•c!arar f!tlC continúaa srr consi·lcraila
rrcnrso, e não appeiJa,;:"io, a proro:·aç<io Feita para a Hela1;ão do d ist rir to da~ d1·c i:-ões do.~ cur1.~cl nos mu nici p,1e.~
SIJilre qnalilil'aç:io de votant<•s, no~ termos do arli!!O
trinla1: oit.o<la Lei numero lr<~se11to~ oitmtla c setn 1le
dPzanove de Ag,Jsto de mil nitorcrrto;; quan•nta e sris,
ficando assim rilclilica<la a di>posição dos artigos llt:z.
paragrapho prirnciro, nnntcro terreiro, c cincoenla csete, numero spgundo, do llPrrcto nnmProcitH'O mil seiscentos e J,•zoi lo dn dous <lc Ma in do corrcn Ie a n nn.
n Dr. Ma nocl Antonio Dua rln de Awrcdo, i] o M1•u Co nsf'llw, 1\lini:<tro 1: S!'Crl'tario de Estado tlo-; ~~·!.!·ocios da
Jnstic.a, assim o tenha cnlPndido c Ltca e~CCI!tar. Pal:u:io ·du 1\io di' Janeiro em rl!'Z:tscte d,; Junho de mil oiloC1!1llos sl'lenla c f)Uatro, quiilfjUagesiruo terceiro Lia
lntlepcnucncia e tio Impcrw.
Com a rubri-::a de Sua Ma:;cslauc o Impcra1lor.

Jllanoel Antonio Duarte de A.rererlo.

DECRETO N.

;j(iô1-llE

17

DE JU~llO TlE

187í.

AHtorin a erle!Jração do con!J·aclo com Jnaflnimt:al:l:tno Piuln
Jnniur para importar no IuÍpcriu 100.000 Ílllllti6raiiks eu-

ropeus.
Attcnd,~ni]o ao q uc Mn rrrrucren .T oaqu i m C:tct:mo
Pinto Jtutior, llei por )),);n autor·izar a ePkhração do
contr·acto para, por si ou por meio de uma sllt:ieJad'~
ou cornptnltia que organiz:1r, introduzir no ltnperio
(e"<ccpto ~a P~ovincra do Hio Grande rio Sul) CC.(li__~Jh-.
\100.000) lll1ffil!.iranli'S Clli'O[lPUs, de conf<;Wtrrfüãtlc I(Nift,· as clausulas 'lllC com este baixam as_5~~:\~~~\1.W .~~'!YI.{.f~
,~/~~,<::~'·''.

(,
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F''man,Jcs ela Costa Pu1'Íra Jnnior, do ]\[c·n Con:o:rlho,
Ministro c Secretario de E~tado dos Nrg-ocios da Agrir·u!lur:l, C:ommercio e Ohras Publica~, IJIH~ :u;sim o tenha
cntendido e fara ex,•cnl:Jr. l':il:tl'io do Hio de Janeiro
~~m deza~ete dê Junho rle mil oitorrntos setenta e quatrn, qninrtuagcsimo terreiro da Indcpcnrlrncia c do
lm per i o.
Com a HuLrica de Su:1 l\{:l,<ri'SLillc o Imperador .
.fogé Fenumdrs tla Cnsta Pcrrira .Tuníol'.

Conh•af'tO PUtre o (;o"\PI'IIO nm,wrial c .T•t!H]!Iilll C:wtano
J•intn ,Juniot• para~ IJOt" "i ou uu~r I!H~io dC" urna ron::1 ..
Jlanhia, int.roduzir 11" llrazil, olPnh·u oi(! I4• :tonos
ll00.{)0() inunigt•ante,., d<•haixo olas "••g·ainl~s l~on
dio;-i>es:

I.

Joaquim Caetano Pinto Junior nhr!g:l-~1\ por si ou
por meio de uma companhia on socil'dade filll\ pOlkr:'t
organizar, a introduzir no Bt·nzil (t':<.Ci'Jllü na Prorincia
do Hio Grande do Sul) dentro do prazo de W annos
100.000 immi~rantes Allem:ic~, Austri;Jcos, Suisso~, Italianos do norle, Bascos, Iklgns, Suecos, Dinamarqnczc.,
c Francrzes, :Jgricullorc~, sadios, laboriosos e mora I isados, nunca menores de dous annos, nem maiores
de Mi, salvo se forem chefes de família. Jiessrs immigrantes 20 por cento poderão pertenrer a outras prc
lissõe~.

li.

O prazo de 10 annos eonwçarú a correr ilrpois de
12 mezes, contados da data 1la celebração do contraclo;
o cmprezario, porém, podcr:'t rlar começo á introtlncr:ão
de immi~rantl's antes de lindos os 12 mezcs, se o GoV('rno o pcrmittir.
III.

O numero de immigran trs não rxcctlcrá (le 1').000 no
primeiro anno, podendo ~cr rlevado a :10.000 se o Gonrno assim determinar; ma~ nos annos subscryucntrs

fo:XEGUTIVO.

o cmpl·czariu ~ed obri~a:lu a introduzi!' até 10.000,
licando qualquer excesso di·pc!lllcntc de prévio comcnso
do mesmo Govcrnú.

IV.
O emprezario recebera por allulto as seguintes sub' ençõ~·s: 12~i;~OOO pelos primeiros ~iO.OOO immigran tcs,
100.)000 pelos ::25.000 sc,c;uintcs; UO;>OOO pelos ultimos
2:>.000, c a mctar.lc destas subvenções pelos ljue forem
menores de 12 annos c maiores de Llous.

v.
E-;tas subvenções serão pagas na Córte, logo que fôr
prorarlo que os immigrantcs foram reccLiuos pelo fnnccion:Jrio competente no porto de desembarque lb Pro\iitrb :t I[UC SL~ destinarem.
VI.
Nem o Governo nem o cmprczario poderá haver dos
inunigrantes, a titulo algum, as quantias despendidas
com subsídios, soccorros, transportes c alojamento dos
mc.-;mos immigi-:lll tcs.
VIL

O Governo concederá gratuitamente aos immigrantcs
hospedag1!Hl c alimentação durante os primeiros oito
dias uc sua chcgaua, c transporte até as colonias doEstado a que se destinarem.

YIII.
Ig·ualmentl· ,!.;:1rantirá aos immigrantes que se queiram
l'stalwil'cer ms colonias do Estado a plena propriedade
d1: um lute de tcnas, nas eondit;líes c preço' esl:.tbelccitlo:' 110 Decreto n. o 371otl de HJ de Ja11eiro de H:lli7, c
ohrig:1r-se-ha além llisso a não eleYar o preço das terras
de suas eolonia-; sem avi-;ar ao emprczario com doze mezes de alllc•rcdcncia.
IX.
Os immigrantcs terão plena c completa liberdade de
se eslalJnleccrem como agricultores nas colonias ou em
l'ARTI~ !::!.
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terras do Estado, quo escolherem para sua residenc1a,
em colonias ou terras d:1s Províncias, ou de particulares; assim como de se empregarem nas cidades, villas
ou povrações.

X.
Os ímmigrantcs virão espontaneamente, sem compromisso nem contracto :~lgum, c por isso nenhuma reclamação poderão fazer ao Governo, ten<lo npenas direi to
aos favores est:Jbelecidos nas presentes clausulas, do que
ficarão pl<mamentcscientcs.

xr.
O Governo llesignarú com a prPcisa anlecrdencia as
Províncias onde já tem ou vier :1 formar coloni:.s, a flm
de que os immigrantcs conheçam desde a Em·opa os
pontos onde poderão cst:Jbclecer-se.
XII.
O Governo nomcar<i, nos pontos que 1ivl'r de en·ecf.uar
o desemlwrquc dos immigrantrs, agentes interpretes
que aos mesmos forne<.;arn todas as informações de IJUC
careçam.

xm.
Todas as expedições de immigrantes serão aeompanhadas de listas, contenrlo o nome, idade, mturalidadc,
profissão, estado c religião de cada individuo.
XIV.
No transporte dos immigrantes o cmprczario ~~ obrigado a fazer observar as tlisposiçl11's do Decreto n.o 2Hi8
uc 1 de :Maio de 18;)8.
XV.
O Governo p:~gar~ ao cmprczario a dilfercnr:a do p1·cço
da passagem entre o Rio de Janeiro e as Províncias para
ns quacs forem enviados immigrantes dirrctamcnte da
Europa, quando essas Províncias não estejam em communicação dirccta c regui<Jr por meio de vapores com a
Europa, c o emprezario tcnlJa de fazer tocar nos respectivos portos vapores de outras linhas ou por clle fretados.

EXECUTIVO.

GG7

XVI.
A~qu'~~lõesqucsnscitarcm-sccn!reoGovcrno c o cmprrzHio a respeito de seu.:; direitos c obrigações serão
re.;;olviilas por arhitt·os.
Se as JUI'trs contractantes não accot·darem no mesmo
:1ri>itro, nomcar;'t cada uma o seu c estes design:!rão tcrecir<), que decidirá definitivamente no caso Jc empate.
Se houver diseorclancia sobre o arbitro desempatador,
scrú escol h ido asorte um Conselheiro de E~t ado, que terá
voto deci~ivo.

XVII.
O cmprezario f1earú sujeito a repatriar ú n1a custa os
immigrantes que introduzir fúra ti;Js condições da clausula I ! c que :1ssim o exijam, cabcntlo-lhc igualmente
alojai-os c sustentai-os até que S1l ~~~ a rcpatriaç~o,
além de perder o direito de subsidio correspondente a
tacs imm igra n trs.

XVIII.
Igualmente não podcrit tr:~nsferir este contracto scnJo ú companhia ou á socirdadc que organizar, na
fúrma da ela usula 1. •
Em ft'~ do que se l:~vrou o prest•nte contraclo, que é
assign:1do pelo 111m. c Exm. Sr. Conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Junior, l\linistro e Secretario
de Est:1ilo dos Nr.'!ocios da Agricultura, Commercio e
Obr:1s PublicaR, por Jo:~fJnim Caetano Pinto Junior e
pelaR teslcmunli:Js :~uaixo d<~clarallas.
Secretaria de Estado dos Neg-or-ios da Ap:ricultura,
Commercio c Obrns PuiJiicas em 30 de Jun!Jo de J8jí.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Joaquim Caetano Pinto Junior.
r.omo tcstcmunllas.
Bernardo José de Castro.
Au.!Justo Alberto Fernandes.
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ACTOS DO PODER

DECRETO N. ti6G1,- DE 1.7

DE

JU:'\IIO ])E

lSiL

Occlar!l que o•.undccimo \districto cspecia l du Municlpio da Cúrle
cornprchendc, além das· fréguezias de S. Chrislov:1o c do Engenho Velho, a de Nossa Srnhora rla Con!'rir:;1o do Engenho
Novo.

Hei por bem, em conformiuadc c para execução uo
artigo scgunuo uo Decreto numero quatro mil oitocentos
e vinte quatro Lle vinte c dous de Novembro de mil oitocentos setenta c um, Decretar o seguinte:
Artigo unico. O undccimo dislrir,to especial tlo 1\Iunidpio da Curto cumprcllendcrú, al!~z:~ das f'n·gur·zia,:
uc S. Cltristovão c rlo Engenho Velho, a dr• Nossa Senhora da Conceição do Engenho NoYo; al!r•r:tdo nesta
parte o_Dcercto numero quatro mil oitocentosrJnareuta
e cinco de dezoito de Deznmhro dr, mil oi~or:e!llo~ sr•tc!lla cum.
O Dr. l\Ianocl Antonio Daarlo de AzcYouo, do l\lcu
Conselho, .Ministro c s~cretario dn Estado dos NcQOCÍllS
lia Justir:.a, assim o tcnlta cutcnrlido c f:u:a ex:cr\Ular.
Palacio do lUo do Janeiro czn dczasele de Junho dr~ lllíl
oitocentos setenta c quatro, rplinquagcsinw !l'l'n•iro d:t
lmlcpcndencia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua Magcod.ade o lmpcTador.

lli anocl Autonio Duarte de .-L:cccdo.

nEcREro N. ;,;aua

n

-DE

11

DE J[JC\'110 DE

1871.

Concede ao llacharcl Francisco Lo!Jo Leito Pereira privile"io
pM dez annos, para fabricação e vcuda <f,) um iu,;!rum,.at~ d~
sua invenção denominado-Clinometro.

Attendendo ao que l\le requereu o lbcharcl Francisco
Lobo Leite Pereira c n:1 conformidade do parecer do
(")Com n. 0 5665 não houve aclo algu111.

EXECUTIVO.

Conselheiro Procur;Hior Lia Corôa, Sol10rania c Fazenda
Nacional, Hei por bem Conccrlcr-lhe privilegio, por dL·Z
annos, para fabricação c venda de um instrum_euto de
sna inrencão dcnominado-Clinomctro-c dest111ado csp:'cialmrJlte ao trabalho de exploraç.ão e locação de estradas dr: ferro.
José Fernawles da Costa Pen:ira Junior, do l'tfeu Consellw, Miuistro e Secretario de K;tarlo dos Negocios da
.\gTicnltura, Commrrcio e Ohr:1s Pnldica~, :1s:;im o tenha
eulendiuo e faca e\ecular. Palacio do Hio de Ja11ciro em
dl'zasctc t.le JuÍJ!to de mil oitocentos setenta e quatro,
quinquagesimo tel'l.:ciro da IudqJCmlcncia c do Imperio.
Com a rul1rira de Sua

~lagcstauc

o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECHETO l\'. tiüü7 -

DE

17 DE

JUXJJO DE

187i.

Conerrlc a AliJcrt Mardus SiliJcr privilegio por dez :ulllos para
VClldcr { apparclhos, COIII lllOlhoralllCiltOS de SUa ili\"CllÇiíO,
do:<!inadus á illumiua~:1o c usus r~uliuarius .
....,

AI.Lendcmlo ao que l\Ic requnrcu Albcrt l\Iarcius Sil!Jer,.cTewlo ouvido oConsl'llteiro Procurador da Corôa
i:lo!J~a-nia c FazcBd:t !\'acionai, Hei JIOl' bem Conceder~
llw/1\rivílcgio por dr•z aJJ!l()S ]Iara Hlltlcr apparcllws,
com·}Jtnlhoralllenlos de sua imenção, destiJl:tdos :"t illumillnç:lo ,) nsos culinarius.
Jo."{) Fernandt's da Co~! a Pr·reira .Juuior, do 1'\leu
CriiJ:'ellto, 1\Iinislro e Secrdario dt' Estado dos N1•gocius
d;~ 1\prirul Lura, CnJillllL'r'·io e Ol!ra-; PnlJlil':.s, as~illl 0
l1·:i!n !'lllcudidu c f:u;n L'xccular. l'alacio do Hio r],)
.Janeiro em dezaselc de JuH:w t.lc mil oitot.:eHtus setenta
c qnatro, quinqu:tgesimo tL•rcciro da IHucprnllcncia 0
LI o JJil wr i o.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstadc o In1p2rador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
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ACTOS DO l'ODER

DECRETO N. 5üü8-

DE

17

DE JU">IIO DE

18iL

Concede a 1\lanocl Joaquim Yalcn!iuJ privilegio por cinco annos
p:tra um systcma de sua invr.nç;J.o, destinado a suspender brincos ou bicl.tas de adorno de senhoras.

Attendenuo ao que Me requereu Manot'l .Joaquim raJentim e de conformidade 1:om o parcerr do Conselheiro
Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional,
Hei por IJcm Conccdcr-llle privilegio, JlOI' rineo a1mos.,
para um syslellla de sua invençiio, rk~tinado a suspr~n
der !JI"incos ou bichas de adorno de senhoras.
José Fcrn;Jildcs da Costa Pereira Junior, do !\leu Conselho, l\Iinistro e Secretario rle E>tado dos N1~gorios da
Agricultura, Cummercio !'Obras Pu!Jlicas, as~iti1 o lenha
entendido c faca executar. P;d;leio do Hio do Jant'iro
em dez1scte dé Junho de mil oitoccnlo~ setenta c IJ!Ialro, quinquagcsirno terceiro da lndependencia c do Jmperio.
Com a rubrica de Sua lUJgcs lati e o Imperador.

José Fernandes da

Co~ta

ti~6[)- DE

fi DE

DECHETO N.

l'crcira Junior.

JV:X/10 llE 1~/'t.

Concctlc a Jolm Gamgee privilegio por dez aunos para introduzir
no Impcrio um rnachinismo de sua invonç'io dcstiuado ao fabrico de gelo.
Attcnrlen~o ao que 1\Ic requereu Jolm Gam.C('cc, c
Tendo ouv1do o Consei!Jeiro Procurador da CorôJ Sobflrania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder'- lhe
privilegi~ J.wr dez ann.os par~ intro~luzir no Jmperio
um maciJinJsmo de sua 1/Hcnçao dcstmarlo ao fabrico
Je gelo, ficando esta concessão dependcllle da approyação do Podet· Legislativo.

(jj 1

EXECUTIVO.

Josó Fernandes 1la Costa Pereira .Junior, 1!0 l\leu
1\linistro c Secretario de Estado dos Negocias
1la Agr:eultura, Commercio e Obras Publicas. assim o
tenha ent.en1lido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Junho de mil oitocentos setenta
c qna tro, qui nq uagcsimo terceiro da I ndepcndcncia c
jo Imperio.
Con~elho,

Com a rubrica de Sua l\lagcsla1IC o Imperador.
José

Fenwnrlc.~

da Costa Pereim Junior.

DECHETO N. filiiO-

llE

17

IJE Jt:NIIO IJE 187~.

Conc:cdc a Alphonse Allain c Alfredo 1\cvii~rc Dcjcan, privilegio
por dez annos, para introduzit· no lmpcrio o apparelho que invcntar:un, destinado á lavagem das alluviõcs e terras aurifcras.

Attendendo ao que 1\lc requereram Alphonsc Allain e
All'redo Heviim~ Dejcan, c de conformidade com o }Jarer.er do Conselheiro l'roeuradot· da Corôa, Soberania e
Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio, por dez annos, para introrluzit· 110 Impcrio o a:1!l:ll'C·
lho q 11e inventaram c a rruc se refere a descripção appcnsa
ao requerimento, que lica archivado, de quatro de Nuvt•mbro do armo prox.imo finrlo, destin;Hlo á lavagem das
alluviões e terrJs anriferas, licando dependente a presenl.i~ cont:essão de ulterior approvaç;io do Porlct· Legisla li r o.
Josó Ft•rnamlesda Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
;\gricnltura, Commcrcio e Ohras Publicas, assim o teJJiia entendido c faça Pxecutar. Palacio rlo Hio de Janeiro em dezasete de Junho de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e rlo
Imperio.
Com a rubrica de Sua
.Tn.~é Ft'l'llttnrll'.~

l\lagcstad1~

o Im pcrador •

da Cosfrt Pcrl'im .Junior.
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ACTOS DO I'ODim

DECHETO N. 5!371-

DE

i7

DE .JU:"IIO DE

187!J,.

Approva a planta c estudos relativos ao ramal tia estrada de
ferro 1lc Hczcnclc a Arêas.

ALtendendo ao que 1\lc requ1'1'Cil a Comp:rrrliia conccssionaria do ram3l rla cslratb d:) ferro cnlri) as ci1Lidcs
de HczcntlP, na Província do Hio de Janl'iro, e a de
Arêas, na de S. Paulo, Hei por bem Approv:rr as plantas
e estudos concemenles :iquella estrada, aprc~cntados, de
~onformi,bde com a conJ iç:io quinta do Decreto n." 481)3
de 24 de Fevereiro de 1872, com o rcq ucr i men lo de 18
de .Maio do corrente anno.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 1\Jcu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios tla
Agricultura, Commercio e OlJras Puldicas, as,irn o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasetede Junho de mil oitocentos setenta c
quatro, I!Uinquagcsimo terceiro da lndepcndencia c do
Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Jagcsladc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

úECHETO N. 5672-

DE

17

DE JU~IIO DE

1871.

Concede garantia de juros de 7 "/o so!Jrc o Hraximo capital de
trcs mi I e quinhentos contos de réis a clespcndcr-sc com a construcção da estrada de ferro ele ~Jaceiü ú Yilla da Imperatriz, ua
Província das Alagúas.

Attendendo ao que l\Ie requcri'U Hugh Wil:'OIL concessionario da estrada de fe:To ele l\Iacció :t Vil la da Imperatriz, na Província das Alagôas, llf'i por hem, nos termos da
Lei n."2't~O de 24 de Setembro de 1R73, Corrc~~~~~~r ú Cnrnpanhia, que incorporar, g-arantia de juro.; dt 7 ''/.. ~obre
o capital empregado na referida estrada até o maximo de

E'\ECUTJ\'0.

tn·s mil e IJninlwntos contos de n:·i,, oh~enadas as clando re~pl~clivo contraetori~ll'hrado com a Pn•siden,
cia da Prolineia l'lll 1:; de NovciuiJro de iHíO, e l!e arrôrdo eout :ts IJlli' rolll e~le J):IÍX<Jill assitjnadas por Jw:é
F''I'll:IIIIIi'S da Cosia i'crt·ira Junior, dn Mcrt f>,nsc!lru,
l\lin!,lru I' Se,:rrl:tl·io di~ Estado dos Nt·::orio,; da A.•.•:rirullllr:t, CO!illlll'f't'ÍII I' OiJt':Js l'uldira ..;, qtre :tssim o
lenlr:t enlendido l' f:1ra t'\trular. l':tl::ciu do Hiu de
Janeiro t'lll dt•za!\cle d1~ Junlto Ui! mil oitorl'lllos scll'llLt
I' qnatro, quinquagesimo tcruiiO da lndcrH'ndcuri:l e
do Imperio.
~lllas

Com a ruiJrira de Su:t 1\Iagcsla:Je o Inq:eratlor.

Jusd Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a ttne se ••d'cl'c o :UN•J·c~o n." ;;4;;~
de t; de Junho dt~ tS';·I.
I.

Fica I'Otl<:ctlida ú Companhia que se ÍIH;orpor:lt' para a
construcl'i'w da r~trada de f()rro dt• 1\l:tceió ;i Yilla lla
l!l1IH'ralriz, na l'roYiueia das ,\lagoas, a gar:111lia de
juros de í ,. "ao anuo sol•re o capital que fôr ('ffl'divamellle empreg-ado na mesma e>!rada até o maximo de
:J. :jOO: 0001)000.
'
li.

Além da refl'rid<i garantia Jicam i:iualmeutc rotli'Ct! idos :llllCSilla Compnnltia os seguinll's faYon's:
:] I." c~·~~:To gratnila de !t'I'I'I'!lns derulr:los I' l!:lrit:e l1l'llt a~.<im tios eomprl'ht•Ifdido~ nas s;•:-,Ifrari;Js e
1 o:-:'c~. r•:xn•plo as ittdi'llllliza~,;ucs tJUe forem d1• dirl'ilo
1':1ra o leito da cslrati:J, estar:õe~, armazi'JJS e llll!l':ls
t!ll'as cspr•t·itirat!;IS 110 rcspccliro cou!raclo.
~ 2." JJirTiln de dc~::pprepriar, na fúnua do J)t·erl'!o
11." BHi tl1· 10 de .lull:o de Jtlr;;;, os lrf'!'I'IIOS d1~ duminio
t•:!l·lit·J!f:,r·, Jlfl'dios I' ]I·Jilfcilnri:;s Cflll' f,l'l'lll ['' I'I'Íci'S
ll:ll'~,

p;tta :h r·hr:1:; de
l'.\!i'l'L li,

~;)

ljl!C

ll':ila o ]'ill':•~r;qt!JO iillll'i'l'dcnli'.

AC.fOS DO I'ODL!\
~ :J." Uw tias nwleira~ c outros mali'l'iaes t•xistcnii'S
nos lcrrenos dcYolntos c narionacs, indisprliSaYI'Ís para
a I'OIIstrurrão da t•strada.
~ fL" lsl:nç:io de dirl'itos de impnrt:1ç:io sobre os
trilhos, m:tcllinas, inslrumentus e mais ohjcrlos destinados ú construe1;ão, bem como, durante o prazn de :10
annos, dos direitos de carvão de p<'dra indispclt:,:nel
p.:ra as olnt:inas c custeio da i'Slrada.
Esta is1~111;:1o não se farú cll'el'lira cmqnanllt a Com·
pmhia n;io apresentar no Tll!'sonro Nacion:tl . ltlllla '1'111''"'llaria dnFaze!llla da PruYinria, ;t r.·l:11;;iu ii•JS sohl'l'ditu~ oltj,•clos, '''Jlt'l'ilicando a rt'.'Jll'rlii':IIJII:tlllitl:itll~ ·~
IJII:ditladl', que :ll(Uclla,; Heparli•:i'ics li\arilo anltll:tlllll'llll', ronlormc as i ns lrtH'IJw.' tio ~~in i' lt•r io da FaZI'!lda.
Ct•s,·:ll':'l 11 L11ur, lica11dtt a Cuntpan!1i:1 sujt•il:l :·1 rcslilllil.:ão 11os tli!'i'Íios qne t1•ria tlt! J"''!ar. ,. :'1 !llttlla do
do!tro desses direitos, intposl:t !Jt•lo 1\linL.:It•rio ,;,, A:!'ricultnra, Conunercio ,. O!Jra~ Pnblit·a;;, OI! Jll'lo tia Fnenda, .'11 provar-~:· que ella alientlll, por qn:dq1ter titulo,
ohjt•c!o-; imporlarlos, :-:1~1!1 IJIW Jtl'CI:I'tl!':''t' lit'I'JII;a d:lljlli'IJc~ Minisll'rios ou da Prn.-;idl'llt'i:! d:1 l'roviucia, tl )'agallleilltl do~ 1'1!.'-'pectivo-; direito:;.
~ r;, • Prl'fl'l'l'll!'ia, em igu:lldatlt•. de l'ireltlllstanl'ia~,
para lavra de.mints na zo1ta privilegi:11b, ~cntlo uxprc..;so em contracto esjwci:d o UllllH'I'O dt~ da!:1s qtiC n
Goremo julg·ar couvllttillnle cunct~tlcr, h:!lll con1u as
eon:li1;iics :1 qne deve lira r sujei L:1 a l'illJll't·za.
~ G." Prcfercncia Jl~'r:1 acqnisir; lo de l<'l'l'l'!llh d:•\·olult,s exi,;lcl!tcs ú marg·e1n da 1',;l:·:1da; i•l'ft•dl!:tntlo-,;t) :1
Vt•nda pt'lo preço JIIÍI!illlo da Lni de 18 d1• S:'lt•niiJro de
18~i:J, Sll a Companhia tlistribuil-os por illlllli.gr;mte.,; ou
l'Oionos qtll! i!llporlar <' t•:.:t:ilwlct'tlr, não Jllltlclltlo,
J!Ol'éltl, Yl'!ldêl·o:; a t•:.:lcs llL'Yidalltl'tllC JI1Pdidos ,. dcmarc:IIIO'i por prcr;o C'\I'Cih•ntc ao qtta fôr autorizado
Jllllo Gorcl'l!o.

!11.

Para que a garantia de juros c mais favores roi!CI'llillos nas clausttlas prrlcedcntes vi·~·ornm c produzam
to:los o;; elfeito;, o '~Oittraetu celebr:Jdo com o Prll~i
d,•tttr~ da Provinria tl:is Ala(!t1as Pm i:; tlr~ ~ovr~mlll·o d1~
11'110, ser:·l e'\I'Clll:tdn •k · a•·r1i1·tltl i'llill :1,.: l'olttli•·•-"''
:dtai\n ''·'li!'lliad:J,.::

fi j :;
~ I. o .\ dau~ufa li." srr:"t sulblilttida pela se~ninlc:
O lio1crnn l•·r:·t o ilireito de resg-a1:1r a eqrada decorridos o.' p1i11teirns I~) atnws dt•sla data. >l'ndo o pret.:o
do l't''-~:tle tr"~·i!f:ldo, t•lll fali:. de ~r·cMdo, prdo ll't'lllO
m!~di:l d•1 n~·tli:ll !!tio liquido tio ultimo tJuinqtwnltio, c
l<'ndo-~e t'lll r.:onsideraçãu :t iruportancia das obras, malt~ri:il I' deprndcncias da estrada no c~ lado em tJlH' então
,-e arltarr·tn.
::-;1: o l'l's:é:tle ,;,• 1:lfed uar., d!•pois de npirado o prazn
i!il pt·ivilegio dt• tJii :trt!tr;s, o Gol'cl'llo .o.:ü p:tgar;'t á Comp::nltia a ÍllJ!lOrt<tucia das ohras e m:tll'l'ial Ja estrada,
cu 111 o ;I(' i ma li c:t ti i lo : c o 1111 a nl o que a so llllll a a de s p1~ ttd ··r
n:lo t'\t"l·da ao lflli' H~ lilt'l" t·tft·rtir:ttlll'lltl) t'lllJilt'.'':tdona
con,.:trnrt:Jo1Lt lllt'Silla t•,;tr:llla, ali'· o lll:t\illlo do r:tpital
!'<lranlido. }).j preço do r·csg·;lle se dt·duzir:t a part,) do
juro ainda n;'ir, l'lllhols:ul:t ao Estado. E-;s:t tli:durç:1o, se
o rt·~([;l[l' lil'l'l' lug;tr anlt•s dt• 1''\fiirado o prno do privifto.(!j,, ,J,~ H!i :tllllo', uão Jli'I'.Ílldirad o capil:il !.!ar:t 11! id 11.
A imporl~ttcia a f!ite ficar niJrig-:ll.lO o E>IJdo poder:'1
ser paga em apolice,; da divida puldi~:a interna de fi"/.,
de juros.
~ 2." A clau.,ttla lli." scr;·t e-;erutada de cot:formidade
i'IJIII :tS segu Íli[CS d ÍSJIOSÍ(IleS:
A Comp<llthia uiio poder:'! come,;.1r o~ lraiJalltos da
parlt~ da linha tfUt; e:.;tú por con,truir, ~;em qut~ il'ltlt<llll
•ido fii'<'Yiallll'llle suiJJJtell.idos :'t apprur:11;;Io do Gonrllu o plauo deliuitivo c o orr;alllenlo das dcslH'Za~, IJI'lll
COlHO um rclalorio geral dclllüll,lratiro tl:ts ohras Jlt"Ujt•cl::das.
Esse pla11o cu1tterú:
1." A pi;111La ger;tl da liulla lenea,ua.c.,nla d1~ 1:'1000
!lll qtte serão indicado!'; os raios ,:e curréill!ra l' a cotltigur:uJio do ti'I"I'I~Jlo, represclltada por nlt:in de r·urTIS
d1• nirt•lequidisl:u:il'.' lrt•s Jll:'lros entr1~ si: lll'lll co1110
t'lll 11111a zolta lllllli":t llll'llol" de HO Illl'l ros de eada lado.
o'' campo>, Jll:ilas, i.I)J'l"enos pedregosos., e, scnrrrn qué
/tlr pu~,;il'l'l, as di1 i,a.'i dus propricd:ii!t·~ p::rtil·til<llt'~,
ai; terras derolutas e ns mina~.
2." O pt•rlillongiludittalna escala de 1 por MJO par;t as
olluras, c de 1 por· 1<000 para as disl<tlll"ias lwrizoulacs,
indicando a I'XIcu~ão c cot:~s dos tlt'clirl~s.
:J." p,•rlis tl':tl!Srf'I'A:1es. n:t e'I:<Jia de I I'OI"~WO. 1'111 l!llllli'I'O ,;11/lir.ir•nlt• p:tt;t :1 dt•lernJin:tt:fio 1f11.' yoftÍIIII', dt•
olll·;to.: d,• In r:t.

.\CTOS ])O l'O])ER

ft." Planos gctae~ tl:ls obras ma i~ impr11·tan!es na es-

cala

ll1~

1 por 20fJ.

f)." lldaç'ío das j!Olll!'~, Viadnclu-;, puntilliiJtJS e boPil'~)S,

rum as prinl'ip~cs tlttllt'Jislics, JHhi~·;\o ua lit!lr1, syste:11a
dt• con::tt·urt;ãu e quautitbde tl.· uiH'a.
ü." Talwlla da tju:ullidadt~ 1h l'~G1\:11;i!u-; para 1'\(~
cutar-.'C o projr·cto, du lr:tn~po;·ttl lll•'·diu d:t l't'l'lOI:ãu dt'"
m:llt•riae: e sua classilic:u;:lo :IJlpruxi!t!:l·h.
.
7." '1\thella de :llinltamt•uLu:; 1: ~"US til'sc·nvuh tmnnto:;, raios tb l'ill'\·as, l'Ol::~ de tl:'r!:l ir\:l:le~ e sa:~s
ex l1 ll>0es.
8." Carlt•rnt;Las authenticatlas da:; uuta; tlas oper:u;iie,;
topograpllieas, geotlc8i~:as t' astronumie:1s L·itas uo
terreno.
§:Lo A :::busula 21.":;er:'t c:u!J.;titni la pda q111~ s:·gue:
A Companhia oln·ir.ra-s•• a pnss!lit·, antt•.; rla a!J·rtura
de toda a linha ao tra!1Sil0 . ou a forncct'l' proporcionalmrn t.:· ;'t C\ tensão de cada uma rhs c:Cr'1'0r•s em r:ne i' C
dividir a r,~trada, o :;t•guittlt' ll'i'lll rrH!:li.ttt,: oiltÍ !oromotivas, seis r:trros de 1." t:l;,.;sc, oi to de 2. ", i O d1: :; .·r
r· ~00 wagões rk lllt'l'L:\Ilori:::;, inc!u.-:ire os d:• g··ul.n . dn
lastro t' de fn•io:;.
~ 'f.." A clausula 2:3." ser:'t ~ttlisliluitla p!'la Sl'~·uint<::
Haver:'! trrs class~·s '1 C rJtTo:; p:1n o lra:t'l'Orle t!r·
passag1~iros.

~r;."

A chusllb 2D."scr:'t ;;uiJstituida p:·l:t se:ntiiil:•:
Emqnanto o l~sta·ID 011 a Pt·t,vinci.l ll:i.ll liYC!' cnlluratlo ao longo da linl1a umlio tclt"'l'ltJitit·o jl:li'a st•u u:.:o,
os lclegramm::s tlc st•nit;o pitliliro ser:lo t•:;pcdidos
gratuitamente pl'lo.-; 1\gl'BI:·s da c(lmp:l!lhia 011 dll
proprio GorL·rno.
~ ü." Fiearú sem f'ITt•ito a r\:iusu\a 'tO."
~ 7." A clausula ~2." ;;ttiJqi!uir-:w-ll:t pl'!a ''t'guintr·:
A Companhi:1 ullri:~:I-S<' :1 t'\l1i!Jir, sc:uprt, tplo !!te
furem c\igidus, 11:' H'llS lin·u; dt• tlt-sp:·za tltl ronst rurt;:lo,
J'CCt•ita, lllO\'illlCiltO n eL::>lf'iO, I' a J'l't·~l:ll' u:; !'SI:I:ticCÍIllC!ltOS Ull illfOrltla!:ÕI'S l]llt' lht• f:~i'l'lll l'l'CI:tlii~ldiiS p()io
!:ovemu, pelo l're:;i:lcnte da l'roYincia, 1 do En~clllll'iru
Fi:.;cal. ou outros funecionarios follhli<:o.; d:·vidatlH'ltlc
autorizados: n lwlll assitn a l'llllt!~:·:~rsl'lnt•:-;tralttll'lllt: atJ
mes1H<r Engeul!eir:J ou a relllt'ller au Pn·~;illL·nte da l'rovincia um relalorio citTUJilslanri:ldu tio ü:'il:1dtJ tlPs lra]J;illto.; tk conslrucr:iin, :\t'OJIIp::nltarlo d:• rt'•pia tltl:i conlractos de empreitada que celchr::r, e da eslalislira tio
lrafc 0(0, ahraugcntlo a.s despcz:t.' de custeio, COlllt'lliC!I·

Hli
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tmncnlc csprcitic~tbs, i~ o pc~.o, volunw, Hall!ITZ:J P qualid:Jdt: das nwrradoria~ q:w lran~porlar, rolll dcdarat)u
das distancias nü·tli;Js pur c·! las j:tTcorritl:t:i, tia rl'ceila
das cslaçõcs e tl:t e;:LJtislica tios t:a:-:sagcirus, sclldo ~~s!t•s
dt:vid:llliCHLe rhssiliratlos.
~ 8." As cbusulas íS." c 't!J." serão snhsLiluida-; pela
scguiJtlc:
A Companhia obriga-se a transportar com alJalilllt'Hlo não mt•nor tk 1i0 "/ 0 do prc~o das rc~pccLi1·as Lari L:s :
1." Os Juizes u Escriv:ies qttaULlo vi~jarcm por motiYo
d1~ seu ollicio;
2." As autoridades, e;coltas ))l)lici:w,; c n·srwclivas
l1agag<·11s quando furem em t!ili~ellcia:
::."Os Onici:ws e pr~ç:1s tia fluarda Nacion:d, de Policia OLI de l." linli:1 !JilC ;;e dirigirem a f[ll:ilfJl!!'l' do;;
Jllllllns s:·rvidos jil'las linll::;; l'errcas, por ordf'm do Go\t'nlo ou tb l'n•,ideacia da Província;
o Os colonos e t•micrranle.-:,
sua~ !Jagaguns, utensílios n Íll"lrumcutos aralorios;
::i. o As s:~lllcnlcs !' ph11l:Js Pll\'iadas pelo GorPmo 011
Jll'l:ts l'rt·sidc·ucia." tla,; Prorincia.~ p:tra s:•rt'lll dislrif,uidas o;raLtti Lamente a11s hvradores.
Us pa,;sagciros t' c;1rg·as tlu Governo não ~~SJII'Citicados
nesta clausnla s:•rão transportados com ;Jbatimcnto n:iu
i 11 ferior a 10 "/,.
~~cmprt' llUt) o GtiYerno o c\i~ir, em circuwslaucias
e\ l ranrdinarias, a Colllpanllia o!JJ·i~a-~e ~ pôr á su:1 d isllOSit;i"io lodos os meios de lransporl:~. Ncstt: caso, o GoVl'I'Ilü, se o preferir, pa;.;ar:'t ú Companhia o qne fôr convencionado JlPio uso da estrada; não cxcr•deudo ao valor
da n•utla m(·Jia de p~riOllo idcnlit:o Ilüs ullimos Lrcs
annos.
~~!}.o Serú sulJsLiLuit!a a clausuh JíJ." pl'!a que segue:
A Cumpanhia obst)rvarú a,; di ...;posit;Gcs tlu lkgulalllt'lllo dt~ 2G dt) Al1ril de 1H~i7, i!:lllllillo que rtlr :tt•)llil'avd, ~~ IH~lll as,;im tjlt:Jl'SfJllt't' oulro~ da Jllt'snw nallJI'eza
t[Ue forem LleeruLados para sep;nrall!:a ~~ policia das t'Stradas tle ferro, uma \l'Z que não allt'rem o seu t'Olll racto.
~ to. São suiJsliLnitla~ as t.:lansulas :i'L' e ::.;;j_" pela
sep:uinlc dispúsit:ão:
0:; prct;os de transporte serão lixados em uma LaLella
appro\·:llla pelo Uovcrno, não pOtleilllo exceder os dos
lttei,,s onlinarios tle conllllt':Jío II'J km .
o~z,
,
t;ão da mesma labclla.
4-~ü~'\J, D' liAMA~
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.\-; lat·ifa,; 1:or l'sla r,·,t·nt:t orc:aniz.1tl:1,;, llâll f'1Hit•r:io ,;1·r
l'il'\':id:IS Si'l:l appro\·:11Jlll do Con'l'llfl; n l'llliJlt:lnto sllltsistír agarantL1 dnjurO[II'i•J Est:1do, landtl'lll não pod,~
riio ser reduzidas sem essa :l[lJli'<J\ aç:i".
Quan1lo os divirlcndos r-,;cctlcrem a 12 "/... em dnus :tilnos con~cculi\'os, tcrú o (;oyerno o direito tln e-,;ig·ir
rnlluccão nas tarifas.
~ 1 Í. A clausuh ti!l." sr•rú cxecul:llla de fúrm:t que não
obrigarão :w Covnrno :ts :til rraçõcs rpw d:lit i rl'snll:tt·ntn.

rr.
A Cornpnnhin ohriga-.'~1~ i.~nalmcnl,•:
~ 1." A accil:1r como dclillilira <' st'lll ref'nr~o a dt~cis:in
do Governo sobr!' as <lllCslôl's qtw s1~ sn<cilarelll rel:llinnwnlc :10 uso reciproco d:1s r•sl rada~ dn fl'rro que Ili E
perleiii'Ul'<~m, ou ú ou Ira 1~111 fll'1'7.a ; lir:111do eu L<•nd ido
qu<~ qualquer accürdn que r<dciJrar não prejutlicarit o
direito do Governo ao n\nmc das est ipular,ões que l'lfectnar n ú modiliea1:ão dl'sf~s. se enll'tlilet· IJIIc s;lo off<·nsiras :los interesses do Est;1do.
~ 2. o A snhmel ter ú ~ pprün1:ão 1lo Govl'l'no, a n t1•s do
come1:n dos novos lraJ,alhos de construcç:lo, o quadro
de scns empreg:ttlos c a tahella dos r<'S[li'GI iros rl'ncimcntos, dl'flCilllrntlo igualnH·nlt• qnalqut·r aii1'1'.1Ç:'io
jiOsterior d<• autoriza,:rro do llli'.~llln norernn.

Y.
Logo que os rli ridnndw; forem Sll[ll'l'iorcs a H ''fu, o
cx,:edenle scrú rcpartirlo ig·na]!lll'lllc <'lllre a Companhia c o Estado, para indPlllllÍZ1(':in rlo jnro que liver
pngo.

VI.
O c~piLal g-arantido pl'ln Jo:.;tado comptlr-se-li:t d:1s
sommas despc·ntlidas com os cstu,Jos da estr:ula, sua
constl'lll'l:iin ,. de sua.; dt'[ll'lldeltCi:ls, :tdmini ..;tra,:ão e
m:tterial; lwm como de outr:1s dcsp1~7.as feita·: bana firle
que t.enli:tm sido approv:Hlas pelo Governo. Este re~er
va-sc o direito de glosar quacsrpwr rllti.I',J~ d<'.'Jii'Z:Js não
menrion:tdas nl•.;fa rlausnl:~.

t\ i\l

E'< FC:UT(HI,

\'li.

Nas dr.sprz~s llo custeio da r·slrnda snt·ão comprelwntlidas as que se fizrrem com o trafr·go, :ulministraç~o,
l'Pparos ordinarios c occurrcntes do tre:nrOllanle; n~
Jtovação pnrcial da via permanente c outras que estiverem autorizarbs em contractos approv:aloc; rwln Govr·t·nn.

\'111 .
As dt•spcz1S tle obra~ nn\·a,, de reno\·ar,ões completas
t' aup;mrnlo t!r~ trem rodanlt~ ~" as sulJ,;tituiçõcs da via
perm:tllt'lllt~ em extnnsão maior dt• mt•io kilometro,
que forem exclnitlas do custeio da e,;Lratla, correrão
por conta de um fundo de rescna atlministratlo soh fiscalisação do Governo, n que rorma·r:'t a Companhia rk
uma somma deduzid;~ annualmente dos seus dividendos
correspondente a IA "! .. pelo menos do capital garantido.
Emquant.o o fundo tln reserva não altingir a cem
contos de réis, ;~s tlcspezas de r1ue trat;~ a prcsr•nlc clausula serão levatbs ú conta elo rustcio. ·
IX.
A responsa!Jilitlade do E,;tatlo pt~la g·aranlia de Juros
de 7 "/o para o capital de 3.tjQO:OOO~OO:l tlt·~linatlo :'t
construccão da estrada dn ferro rle illaeció :'t Villa tla
lmpcratrhserú ell'ectiva durante :10 :JilllOs, a t'OIIlat• tla
data tia apprnvação do;; estatutos da rcspectiYa Companltia e na eunl'ormitlat!P do contr:~cto cclr.hratlo com a
l'rcsidencia das Alagt'1as em Hj de Nonmbro tle 18i0,
em turlo que não fOr aqui modificado.
E:;sa responsabi litladc será ex tcnsiva ú fiança que
presta ig-ualnwnle o Estado :10 p~gamento da suhvcnç:1o de ~.:000;)000 por lc:nw a que duranle lG annos sr
obrigou a Provinda na fúrma do cit:ulo rontracto de W
de Novcmuro rir 1870; devendo ~e r a mesma snhvcncão
tlet·ltiZida da ,Q';Jrantia tlt~ 7 "/, se:nprc ifU!' tiver sido
l.i~feila pela Província, cem caso contrario rer:oll1itla :IIJ
Tht•souro Nacional.
Fica entretanto salvo ao Governo o 1lir ,·
' suspender tcmporariam~nlc o pagams - ~ o.\Tlif(\li ít 1 1Jn .

sa-

/

'{\\: \):\ D

\(\\.

~
l~/

e

u11nr,4L) ,

J''-~
.\

,'>os/

-~~s o~~~~~;.-

liSO

,\ CTOS llO

I'Ol>EI~

s:~

ohrig;1., pda niw obs:!rvanda de qualqut'l' Lb~ presentes clausulas. E,;~a ''usp:•ns~"io cessar:'t tlcstlc que ftlr
juslilicaua por causa Lle fot·ç t lllaior a falta em <JIW incorTt:r a Cornpanliia ou esta a reparar.
A p;arantia conct~Lliua c mais favores, fiLarão sem
dl'eitu se tiO prazo de Llou" annos improrogavci~, desta
da!a, uiio tiver o conct:ssionario itu:orporauo a Companhia para a construct:ão tLI lll'Ojeetatla estrada.

X.
A garantia tle juro-; será paga por scmc..;tn~s ven·
citlos, em presença Llos b.ll:utt;os L],~ liquitl:ii::io da !'Ceei ta t: tlt:spez:.~ ti.: construcr;:to t: Cibleio da estrada
t:'í.l!ibiLl<t·; pt:l:l Comp:rnirit e thvülillll~nt<J e\.a•ninaL\Os e
artrltt•nticatlo.'i pelo; a'-:·cntes do Governo.
N•) caso tlt: ser !\ Comp:utltia oi'ganizatla no estrangeiro on alli lt:v,mtaLlos os seus c:apitacs, regular:'1 o
cambio de 27 llinltciros por 1;'000 p:1ra totlas a.~ sua:>
opcra~ücs.

Xl.
A liscalisação da C:itratl:l e tlo seu sorvit;o scr:t IncumbiJa ao Engenheiro liêC:tl t) seus ajmlantt~s, no·
meados pelo Governo, c o exame c :Jjustc das contas
de receita c de.~pcza para o pagamento dos juro:; g:trantidos, a um:~ commissão compost:~ do Engenheiro
liscal, de um agente da Companhia c de mais um empregado designado pelo Govemo ou pelo Pre;;idenle
Lia Província.
A;; despezas que se lizorem t:um essa fiscalisacão,
correrão por cont:t do E>lauo, durante o tempo· tia
garantia de juro.
Palacio do B.io de Jan•:iro em Li tle Junho de 1871.

-José Fernandes da Cos tu Pereira Janior.

llEi:l\ETO N. !ití7::
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Dú noYa org·anilatJto aos Corpus dt• Eu~<'llh('ii'OS c tlt• l'Siado
~laior dP 1.• Class··, :n•~tuentando o JH'Ssoal •'·),;le e rellu7.iiuio o daquel ....

Usando da nutoriz:,ç:io t'OtH'cdida prlo art.~.".~ l."
11. o ':21íl dt• ':.!1 de Maio de IS73: I lei por lwm
lkcrl'lar o st'guintt•:
Art. 1." Fiea retlnzi:lo n pcs,onl do Corpo t!e En!!,<'llhPiros e eiPYatlo o de Esl:tdo !lhior <ln t.• Cl::~ssc
ào que consta dos quadros so:J n."' l ·~ ~ d') piano que
co:n r:;tc baixa.
Art. 2. o E' !'liminatl:l a rl:!sst• dos 1."' Tenentes do
Corno de Engbnlteiros. e rcsla!JI'!c:i<b a ilc 'l't'IH'nles
no Eslatlo l\laior de i." CL:s.;t•.
Art. 3. o As vagas dt· Capitãt•s dn C"rpo de EngeJihciros, que se dct'<)lll por occasi:in tia prr-cntc organização e posteriorrncn te, seriin pn·Pnelt itias por
prnmo~ão, de ennformitlatle com o H1·gulamPnlo de 3-t
de Marr;n de 1851, d'••ntr() os Tenr·nl<'s ti:) Estado Maior
d11 L • Cl~sse e L os Tc·Hcntc~ tle Artilharia; sendo condição in(Jispensavl1l que possuam :1s ueccs,::Jrias habilitar;õr·s theoricas c pratic~s, o tcnh;IJn :~pprnvaçõc•s
plenas em todas as doutrinas do cur~o, inelnsivc desenho c exercícios praticas proprios rl<' cn!:'·enltaria,
Art. 4. o As vagas de Tenentes do Estarlo Maior de
I. • Classe serão ])reenchidas pnr promnc)o, de ennformidade com o Regulamento tln :H de Mart;o d() 18:it,
0
d'1~ntre os 2. ' Ten()ntes ele Artilharia qn•~ tiverem
obtido na Eseola 1\lilitar, em todo o rcspectiyo curso,
approvações pleu~s () grúos que corrc~ponuam :í essa
approv:~çãoem cxereir.ios pratieos.
Art. !). " As altrihuições dos OHiciar.s de En,oenheiros
e c[() Estado :tll<tior de t.• Classe rontinnarão a serreguladas pelas lu:;trnq;õ<'S tle 2G c 27 de FcYcreiro de
18GB.
Art. 6. 0 Os aetuaes Officiaes llo Estado .Maior de
t.• Classe, que não tiverem o respectivo curso completo, serão transferidos para o Estauo J\Iaior de '2. •
Classe, ficando aggregados 0!-; mais motlerno::, que excederem do quarlro, e passando a c!lcL·tiYoc:, segundo a
escala de antiguiu:~tle c t proporção que sç_ derr~m
-ragas; devendo pôr-se em pratir~a est . ·. os1<;ão Wij'i"n-~
d~· .u ~n a n no par a os referi rlos or; ,f:í~~\fii~rÃ :.~•dH ,'f:lf'L> '\
In 11 !.11 e.lll.
.
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Art. 7. • S6 por occasião da prrscn te rcorg~ 11 izaç:io
poderão ser transferidos para os postos ue Capitães
do Estado l\laior de f. • Classe Ofliciaes uas outras armas
que possuam as neccssarias habilitações.
Art. 8. • Ficam revogadas as uisposições em contrario.
João .José de Oliveira Jnnqueira, do l\len Conselho,
Senador do lmpcrio, l\linis! r o c Secretario de Estado
do~ Negor-ios da Gucrr:~, assim o lenha entendi•Jo e
faça executar. Palacio do Hio de Janf'iro em vinte e
sete tlc Junho de mil oitocentos setenta e quatro,
quinquagesimo terceiro da Indepcntlcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

~lagcstalle ô

lmpcratlor.

Jodo .José de Olit•eim .Tnnqueira.
Plano •le organizac:ão dos Cor1tos d.- f:nt:cnlu•iros e f:s·
tado l11aior de f .a Classe a que se refc1•c o De .. reh•
n." G0')'3 "esta data.
QUADRO!'ó.Í.

t:orpo de

8
l~
16
20

Enycnllriro.~.

Coronris.
Tcnen tes-Coroneis.
Majores.
Capitães.
QUADRO N.

2.

Corpo de Estado Maior de i." Classr.

8 Coroncis.
1O Tencu Les-Coroneis.
i4 Majores.
20 Capitães.
20 Tenentes.
Palacio do Rio de Janeiro em 27

Joiio José de Oliveira Jrmqueira.

uc Junho do

i874.-
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DECRETO N. GGi.í- DE 27

DE JUNHO DE

187í.

Declara a entrancia da comarr-a de Capivary, na Província <1e
S. Paulo.

Hei por hem Dccrelar o seguinte:
Artigo unico. E' jcclarada de primeira enlrancia a
comarca de Capivary, creada na Província de S. Paulo
prla Lei da respectiva Assembléa numero quarenta e
Si'tc rlc dezasete <lc Ahril deste anno.
O Dr.l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do :\leu ConS[)!Jto, l\linistro c Secretario de Estado dos Negucios da
Justiça, assim o tenha cntendi1lo c faça execut·Jr. l'alacio do llio de Janeiro em vinte c sete de .Junlto de
mil oitor:cnlos ~etenla c quatro, qnitHlll<tgcsimu ter·
ceiro da Indepcndcncia c do lmperio.
Com a ruhrica de Sua l\lagcstadr, o Imperador.

lJlanoel 1lntonio Dnartc de Azevedo.

DECRETO N. t:lô75- DE 27

DE J[NIIO DE

187<1.

Marca o nncimcnto annual do Promotor Publico da comarca de
Capivary, na Província dn S. Paulo.

Hei por bem Dccrclar o seguinte:
Artigo unico. O Promotor Publico da comarca de
Capivary, na Provineia de S. Paulo, terá o vencimento
annual de um conto c duzentos mil réis, sendo oitocentos
mil róis de ordcuado e 11Uatrocentos mil rl'i:> Ltc gralilicação.
O Dr. l\lanocl Antonio Duartr, rle Aze,·cdo, do Meu
Co!Jsellto, Ministro I' Secretario de E~tado dos Nrgocio:t
Ja Justiça, assim o tenha cnlt'nilido e faça executai'.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c sete de Junho de
mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da Iudependencia c do Impcrio.
Com a ruhrica de

ACTO~

DECiu.-:ro N. riH76-

IJO

nE

I'Oillill

27

nE J(JNIIo nE

IB7't.

neclara a rntrancia da t•nnJarea do

Alto l'am!;uay Diartlanlino,
Ha Províneía de M~to Grosso.

Hei por hem Decretar o seguinte:
Artigo IIJJico. E' declarada de pri111eira cntr:tnría a
!'OIIlan:.a do Al~o Para;nta v Diamantino, rrcatla na l'rovinGia de Mato Grosso p3la.Ld da resp. clil'a Assl!mhka
JllllilCro um de quinze de l\Iaio dt•slc anno.
O Dr. i\lanod Antonio Dnartc~ dr• Azt•.rrolo, do l\lrn
Com;r•lho, l\linistro e S<'t'l'etario dp Estado ti•1s No•g<Jcio.s
da Justiça, assim o tenha t•ntenditlo t' L:.: a nerular. P;lJacio do Hio rle Janeiro em rintP e s~:le de .lnultu tle mil
oitocentos setenta c quatro, ((llillt(llagcsiillll terceiro ua
lnuependenda e do lmperio .

.Jknoel Autonio JJwulf' t/1' Azcvct!o.

llECI\KfO N. ::ii7i- DE ':!i

11~: .1n11o llE l~i'L

MalT:l n \'<'lii'ÍIUCI!Io ;JiiiiWII do ['ronr<dlll' l'ilhlko ol:t o'flllt:ll'l';l do
Allo l'ar:l!-';ll:ly lliartlaulinn. 11:1 l'roviuri:< do• c\lalo <;russo.

Hei por bem Decretar o sf'gnintl':
Artig·o unieo. O Prornol.or Pn!Jiiro da comarca do Alio
Par;,gui1y lliamanl i no, 11;1 l'rovi11ri:l tlt• M:ilo l;ro~so, In;·,
o Vt'IH;inwrJlo ;1flllllal tlP um conto,, sei,:t:J'IIios 11111 rC·is,
sendo oiltll't;nlos nlil t't.•is dt' ord,•i!adll r•. llttort'nlos mil
rt'•is til' gratifir:1ç:io.
n llr ..)lanorl Antonio Tliiarfe dr .\zf'\"Ctlo, t!o -;\[r•u Cnn~t'iliO, l\linr,:tru c St•t'l't't:lri" il•• !·::;! .. do d•rs Nt•'.;tlt'ios da
Jii,lit;a, assim o leulia t!JJ!t·ndid" t' i;,(;a C\Ct'll!ar. F:ila-

ciodoHiodeJ;nrviro t'lll Vlltlt' t' sdt·tit·.llfiJiltJ de miluilorenlus selei! la f' quatro, quitliJU<~~~~·.silH'' Lt:l-ct:iru da
lndcpcntl.:ueia e do lillf't;!.iu.

Coma ruhrica di'

~11;1 ~hr;í'SI:idt•

o lriipl'l':lllur.

E\EI:I'TI\Il.
.I li:"~ li o

nECHETO N. :;nis- nE 2i nE

m: HliL

l'lrnnc o termo do 1\osario ao do lli3nJantino, u:1 l'ro,·irwia
1le M<llO ·Grosso, e restaura u•·sle o Ju~ar de Juiz )iuui,:ipal
~· de Orphãos.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica n~unidu o tt~rmo 1!0 ltu.,ario :w
tlo Dr:unantino, na Provinda de l\Ialo (;rosso, c rPsl:rurado ne~lc o lugar de Juiz Muniripal e tlt: Orplrão~.
O Dr. Manoel Antonio Duarte dt: Azevedo, do Meu
Con-;clho, 1\liuistro c St•crclario de Estado do,; Negocias
da .Justi1:a, a>sim o tenha cntt~ndido I' faça t'.\t~rntar.
Pala cio do llio de Janeiro rm vintr• e '''lt: de Junho dt:
mil oitocentos setenta c qu:1Lro, quintJUagcsimo terreiro
da lndependcmia c do lmperio.
Com a rulirira <I e Sua

~lagr•stat!c

o llllp•·radur.

J1Janoel Antonio Duarte de A:r•(r•rlo.

s,•niJOI'.-!1 llepar!it,,':ÍO Err:lr•,.:iao:IÍ<';J do E\r'l'l'ilo, tal
qual st• aelw actualii!t'il!t: organizada, não ,,;di.·;f;Jz :10~
,.J,ovados li11~ da sua crt·ar.:lo.
() pt:ljlWr!l) flllllli'l'O dt: 'Si'US llll'lllfll'OS, O fJIJ.Idi'tl I'I'Strid<~ 110:; postos d1: menor jcrarclli:J, a f;~ I L!,;,: 11111 rlidc,

a au.;,•ncia da pr·<•r:isa ecnlralização -qltt' rL't i'ilpulso a
lotl:~~ a~ eorpOI':lt.,'Õ.:>- foram lacuna ..; rnronlwcid.Js pl'ia
:~ht•duria ""Poder Lrgislativo.
Para obviar a esses iflr·onvcnicntcs a Lt•i n." 22iil dr:
:!1 di~ l'll:iio do anno proximo pas;;ado, anl,ll'izou o (;uYt'f'llO a dar nova org;~niz:J,:fío a c,.;sa rl'n::I·Lr:!", e a cr,•:u·
o ln.c:ar dr• Capelliio-111Úr. ·
'
•
\ •. ,,c intuito ,::ilJc-m'~ :1 honra de :~prt•s:•n!:lr :1 Y11<<:1
.l\Li···,·s!ad,: Itrt(H'I'i·d o llt•t:relo jHnto, 'I"'' :!fl;tl'l•\:1 o f:,•:· tli:tlllt'llill '''l"'dido p·tra o Corpo E,·,·Jt>.;i:l' . · m·r:~~' 110, , •. ]I" I" ""a'.'!!. Pl'fll'flra wcllwr:' · ., '-<:n:-~.tl\. ru:,G~u
·,
l'.lili" llll(l"il:tllll:;:-111111,
.
,(.\\ 1:'·-• ,fff fl\
/

\

1 ..,.

'

(Q;~,·\~

\,, ;

r·

,,,. 1

~

j

r-..S , 'l
'í '\.'1''-' /
·.I •· · •

'

O aug-mcnto do numero uos CapcWics, que 1lc quarcn t:t<
Jlassam a ser setenta c nove, é uma scguranl}a lle que
melhor preenchidos serão os preceitos religiosos nos
estabelecimentos militares, regimento~, corpos, batalhões e companhias avulsas. Ao soldado não se deve
negar esse pão espiritual.
Os homens que pagam tão largamente ao paiz o trilmto de uma dedicação cheia de pc1·igos, não devem ser
privados, nos campos de batalha, ou no !Pito da ;1gonia,
das consolações c do conforto IJue só a Religi:Io púde conecrler.
Procurando-se entre ntís elevar o nível moral do solrlado por meio t!c providencias apropriadas c das tpwcs
umas já estão sendo ex:crntadas, c outra~ ilt'!H:nden tes do
Poder Legislativo, 1: obvio que Lodos os uwios dignos dt:
tornar o ollicio das armas sympathico <i população uc\'cm
st:r cmprcgauos, com o que salisl'arcmos lambem um
ll::\'er moral c religioso: um desse..; mPios t'• le\'ar aos
pais a convicção tle t[Ur: no Exercito os spus lilhos não
pPrdcrão a I\cligião c os costumes atlquirilos no seio Lia
família.
Em uma Lias primeiras :tsscmbll:as polilit·a:; tlo munuo
um eminente Bispo calholico, <lo tratar tle a:;'nlllpltl
semelhante, acaba uc dizer as seguintes palavr·a~ de alta
sabeuoria: « Vós quereis que o Ex:en~it.o ~rja uma
grande escola ue reqpeilo; afastar a H!'ligião "eria <~fa,
tar o respeito. Para que o Exercito !'rj:t lambem a escola ja veruadeira coragem l: prcei~o r1ue nelle se assigna Ie o lugar dr. Deus. }}
Por estas elevadas con~ilir•raçõe~, procurei tHar da
autorização lcgislali>'a, melhorando as ~~oruliç:lcs tio serviço ccclesiastico tio Exercito, facilitando assim aos
militares o cumprimento dos dcvcrt•;; religiosos.
Sou, Senhor, com o n11ior· acatamcnl.n, de Voc;<;a Magnstade Im per ia I, subdito liel c rnercutc. -Jo,io José dtJ
VliL'eÍra .Jnnqucira.
DEC!lETO :\'. ;JGíO-

DE
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A:lpro\'a o n ~:;(Ulanwnlo para o Corpo E('dt•siastil'o tiO E'I.CITiln.

Usando da anlorizaç:lo conferida pc\0 ~:i." do art. 3."
1h Lei n. o 226l uc :!'l de 1\lJio de 1Hí3 : Ht)i por bem Ap-

provar o llegulamcnto fJile com este baixa p;1ra o Corpo
iw rio E xcrr i Ln, a~,j:: na LI o por J .Jão José de

Et:cle,ia~l

R\Et:unvo.
Oliveira Junqueira, do Meu ConRelho, Senador do I:nperio, l'lfinistro e Secretario de Estado dos Negocws da
Gurna, que assim o tenha entendido e faça executar.
Paiacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Junho de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\tagcstade o Imperador.

João José de Oliveira Junqueira.

Ur,gulamenlo do Corpo Ecclesiaslico do Exercito. a que
se rel'ere o Decreto desta dala.
Art. t.• O Corpo Ecclesiasticoserá composto dos Capf'!lães abaixo Jesi~nados, os quaes terão as graduaçues
militares que vão declaradas, a saber:
Um Capcllão-mór com a graduação Je Coronel.
Um Capellão Tenente Coronel.
Um Capcllão 1\lajor.
Dezaseis Capcllãcs Capitães.
Sesscn ta Ca pcllães Tenentes.
Art. 2." Nenhum sacerdote será admittido no Corpo
Ecclesiastico senão no posto de Tencn te, excepto por
occasião da presente reforma em que o Capellão-mór e o
Capellão Tencn te Coronel poderão ser nomeados por escolha d'cntre os que mais se recommendarem por sua
aptidão, moralidade, illustração e serviços.
Art. 3." Os accessos neste corpo terão lugar á medida
que se derem as vag-as, metade por merecimento e metvde por antiguidade, para o posto de Capitão; por merecimento, para o de l'tfajor, e por antiguidaue para os
1le Tenente Coronel e Coronel.
Art. 4. • Os Capellães Tenentes que em campanha nos
lwspi taes de sangue, e enfermarias ambulantes prestarem
relevantes serviços do seu sagrado ministerio poderão
ser promovidos por merecimento ainda que o principio
je antiguidade esteja prejudicado.
Art.~.· OsC:1pellãesdo Corpo Ecclesiastico terão patente correspondente á sua gradua;:ão, da qual só poderão
ser privados por sentença proferida em Juizo competente. Gozarão das honras inherentes á
seu posto, e perceberão os vencimen/ 'l;{l~~~M,sCC:lrM~"" ,
t3bella annexa.
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Arl. H." Uoz:n:io do fôro militar; sJo em t11tl11 ~~~
jPitos {t disciplina tio Ex.ercito, e su!Jordinauos aos sf•us
~llfll'riores. As faltas IJUC commrtt.crrm, ollcnsivas á
disciplina militar, e que pela sua natureza não tiPvam
ser punitlas r-om a prisão conrccionaL serão julgadas
por um conselho de incruirição, <In ~:onformitladc com o
Hegulamento tle 18 ilc Agosto dn l8!')ij; as falt:1s gravPs
o serão em conselho de guerra como as dos outros Ofliciacs, Pxccptuadas as que forem da compelcnria do fóro
l'ivil ou tio ecelcsiastico.
Art. 7." S:io :1ppliravris aos mesmos Capcllães todas
as t.lispasit:ões Jas leis militares que eonet•dcm mcrc(·s,
iseJJCões e favores aos 0/Iiciaes comhatrnles, inclusin~ a
f:rui de Aviz. n<~ fúrma do art. \J." do Decreto n." !JJ.H
de ;j de Allrit" iiP 1SH8.
Art. 8. o Quando em disponibilidade, prrcrhcrão
soldo simples de suas patentes, s;dro ~n nstiH~rem em
r:onsclho Jc guerra, c nc~tc ca~o só pcrcclwr:lo meio
soiJo, na fúrma Ja legisl:J(:ão em vigôr.
Art. !l." Os qcenlotrs al!mittidos no quadro ccclcsiast ico começarão a venr:rr soldo desdi' a da ta em que
lll't'slarr~rn juramcuto na Scr,retaria do Corpo na Córll~,
n nB Provinrias perante o Commandante tias Armas on
ljlH'Ill SUaS YI'ZCS liZCI'.
Art. 10. Os clerigos regulare~ não serão admittitlos
no qua1lro clieeltYo do Corpo Er:clt•sia.,tico, pot.lendo,
entretanto, ser contractados, na falta absoluta de Caprllãcs militares, para servirem nas colonias, presídios
c outros t>Slabelccirnentos.
Art. 1l . São condições para adntissão no quadro do
corpo:
~ i. o Ser ddadão brazileiro.
~ 2. • Ter rohns tez par a o serviço de paz e gucrP,
verificada em inspecção de sautlc.
~ ::!. " Provar que está no exercido pleno de suas
fnncçõc;; , a prcsen tando documento au then tieo c de
data rcrrnle passado pelo respectivo Dioccsana ou
quem suas Vl'zcs 11zcr.
Art. :1.2. Q., Capelliies militares continuarão a receber
seus poderes cspiri tu;JCs dos Bispos das dioceses em que
senircm e com os quacs poderá a este respeito entender-se dircctamentc o Capellão-mór.
Art.-1.3. Os Capcllães do Corpo Ecclesíastico serão considerados parochos dos corpos c cstabclceimcntos em
que servirem, competindo-lhes:
~ t. o Cr-lcbrar o Santo Sacrificio 1la Missa no lugar.
rli~ r hora CJIH' lhr forrm marrarln~ prlo resprrtivo.l'hrfl'.

;.xu:u li\ u.
\~xplicandu, em liJJguagt'lll cLlra e p1ecis:1, u Evall.'.!t'!IJu
do uia, n assistir :'t orat;:1u da nuile ~ewpre t(Ue a3 rircumslancias o prrmittirem.
~ 2.•confc~sar, atlministrar o s.~~ramentoda Exlrt~lll:t
U1:ção e prestar os mais socrorrw J'pirituaes. quantli!
fort•m solicilatlos, aos feritlos nos campus de hatalh:1,
aos tlocntcs nos hospitacs, enfermarias c no., outros c~
l:llielccimentos em que haj:l nPccs~ida~\c.
~ :L" Ent·ommcndar os militares qut~ fallet't)rr•m,
arompanhantlo-os, sempre que fur possível, aos seus jazi.~os, sem qtw por isso percebam cstipcntlio algum.
~ cí. o Ensinar a tloutrina christJ nos corpos cu cstalwli•cimentos ém que servirem.
~ :.i.• Incumhir-se do ensino primaria nas coloni~s,
presídios, fort<tlczas e mais estabrlccimenlos que n:1t•
teu h<J m Profl'ssores espcciaes pelos seus rc~[:ec ti vu~
regulamrntos..
~ 0.0 Catcchisar, quando empregados nB colonia<,
presídios e fortalezas das fronteiras, os int.ligenas da,;
tr iIJUs vizinhas .
.~ 7. 0 Hcmeller semestralmente ao Capellão-mór, relatorios circumstanciado.s do i(Ue lÍ\ cr ocrcrrido n:1s
conunisstks em que se acharem.
~ H. • Ptopur as medidas que jul~!arem mais convenientes para melhor regularidade tlo serviço rcligio:>o
nos corpos on Pstabelecimentos cm que "enirern.
Art. 11. O Capellão-múr em lutlo quanto fur roncementc á disciplina c administração tio Corpo Eerlesiastico deve dirigir-se ao Governo por inlermctlio do
Ajudante Genera I, incum!Jimlo-lhe:
.~ 1. o Centralizar, dirigir c 11sralis~r, de conformitlade com as ordens e instrucçJe.s do Governo, todo o
Sl'rviço do pessoal tio Corpo Ecclesiastieo.
§ 2 .• Informar e dar uirccção, jiOr intcrmcilio du
t]uartel-mestre General, a Lodos os pe1lidos de alfaias,
paramentos e ntensis para o serviço religioso do E'\l'rcilo e cstauelecimentos militares .
.~ :3.• Dar i.lirccção aos requerimentos para atlmiss:i11
no quadro, informando sobre a aptidão e n:oralidade dos
candidatos.
~ 'L o Levar ao conhecimento 1lo Governo as quesliks
que se suscita rem en t r c os Ca pcll :Ies milita rcs e os r, li de'
do~ corpos ou estallelecimentos em I(UC cllc·; :'l'nirclll,
emittindo seu parecer a rl'speilo.
~ ;J. o Ttr a seu cargo os livro' dt' assenta;·~"tM:trett~o;PpJrado, dus c~pcll5t·s dt• 'l'll rorp~
~~~reNfrÀt'C4--;; ·
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li. Propôraol\Iinistroomcll!orsystcmadecscrip·
lur~ç:lo para o corpo.
~ 7." lmlicar as providencias nccc,sarias para rcgubrizar o serviço ecclesiastico, qut''I' em tempo de paz,
quér no Je guerrn.
~ 8. o Propôr delegados seus para corpos de E~er'~ilo
e forças em operações on tle obscnaçJn, c os Ctpl'll:ics
que devem servir nos corpos c cstabl'lecimenlo~; militares, ti~ fórma que nnqucllcs exisln sempre este runc~
cinnario, c nestes quantlo o requererem sua impurlanci:t
ou situação.
~ 9.
Hemetter ao Governo, scmcstralrmnlc c por
intcrmctlio do Ajudante General, inrormaçiics solJrn a
conducta civil, militai' c rrligios.l, tle todos os Capellãcs,
as quaes devJrão ser ex trahidas das que Ihe forem enviadas pelos Commandantes tbs Arma~ ou fjl!Clll suas
vrzcs ti zer.
Art. Hi. O Caprllão-múr, no caso tlc imprilimt'llln
accidcntal c transitorio, será substituído P<'~O CapeWio
mais gratluado existente na Clirtc; mas se o impedimento fôt· prolongado e por tempo lixo, scl-o-ha pdo
Capellão Tenente Coronel, que dc\·crá rccoihcr-se [\
Côrtc p:1ra esse tim.
Art. W. O Capclfão-mór tcrú um Secretario, c~
pcllão Capitão ou Tenente, e um Amanucnsc, Otnchtl
inferior, para o coadjuvarem no tr<Jbalho da Secretaria
do corpo.
Art. 17. Ao Secretario incumiJc:
~ 1. o O expediente c loda a escripturação tlo corpo.
~ 2. o Acompanhar o Capcllão-múr aos lugares a que
~c dirigir pot· motivo de sr·rviço.
Art. IR. O Amanucnsc coadjuvar:·t n Sc~rct:Jrio, c
farú toda a cscripturação que llw fúr dctcrm"tnada.
Art. t.!l. O Capcllão Tenente Coronel, o Capcll:lo
l\lajor, c na falta destes, os Capcllãcs Capitães mais antigos, serão empregados nas Províncias onde houver
maior_ concentração de força militar, c nos corpos de
Exercito, ele observação ou em operações.
Art. 20. Os Capcllãcs Capilãcs c os Capcllãcs Tcncn trs terão cxcrcicio nos llospi tacs, fortalezas, esta bclecimrntos de instrucção, fabricas, IalJoratorios pyrotcclmicos, asylo de invalidos, colonias c presídios mililarcs, corpos de qualquer uas arma>, esqtwdrõcs e companhias isolad1s.
Art. 21. Só na falta absoluta rlc Capcllãcs ciTcctivos
poderão ser chamados a serviço Capellãcs reformados,
ltonora rios, ou mesmo con trartados C:lpcll5cs civis; cs te~
0

0

íi~l

EXECU'flVO.

r<llimos, porém, não perceb~rão mais de dous terços do
Hncimento de C·qwllão Tenente.
Art. 22. Os acttw•s C:1pellães contractados que não
I'I'<Jllf'I'('I'l'm <lllmissão no Corpo Ecclesiastico no prazo de
no dia~ depois da publicação do presente llcgulamcnlo,
serão Jispens:tdos, JieanJo rescindidos seus conlracto~.
Art. 23. Os C·tprllãrs milit~res serão obrigados ú resiilencia nos estabele-cimentos nm que estiverem empregados, sempre que para isto tiverem aecommodaçõcs.
Al'l. 2í. O.s Capcllãe.s militares usarão os hahitos talares pre,;criptos pelas leis canonicas, trazendo no canhão
da manga da lntiua, como distinctivo, uma c;;trclla Jwrdacla a scd:1 rôxa, de um centímetro de diametro, os
que forem Tenentes; duas os Capitães, Ires o l\bjor,
quatro o Tenente-Coronel, cinco o Ctpellão-múr. Nas
marcltns ou en1 campanlw, vestirão sobrcr·asaca comprida de panno prelo com IJOtões rle seda da mesma côr·,
c Yolla confurme o grúo canonico; calça 1!0 mesmo
panno: clwpÇo tlcsa!Jado de copa rcdon1la, circulada de
um cordão da côr rla borla : esta será verde para o Tcill'llle, l'Ô'\:1 para o Ctpitão, enc.at·nada para o l\1-ljor,
~1Zul p:1ra o Tenente Coronel e de ouro para o C tpcllãolll úr.

Art. 2~j. O Governo, quando julgar conveniente, poderá nltcrar este Beg·ulamento, (•xcepto na Jlartc rJUC
estaJ,eJcce direitos dos C·1pcllães c seu numero.
Art. 2U. Ficam revogados o Bcgulamento que baixou
com o Dcr:rcto n. o 747 de 2~ de Dezembro de HGO c todas
as disposições em contrario.
Palacio do llio de Janeiro em 27 de Junho de 1871-.-

J'Jcio José de O!ircira Jrmqueira.
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l'abella que tha o sllldo. gratifiea':ões e mais ,·antugens que competem ucs Capellães do Corpo Eeelesiastieo e a que se
refere o Ucc•·cto <k,la <lata.
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DECRETO N. ijC81-

D!·:

27

J\Ianda fazer alg-umas J"ccli lie:t·::;,,

HE JU';IIO DE

lt:l

ISiL

Tarifa 1las AIfan1l

~:::a'.

Attenrlen1lo ~ que a nov~ Tarifa d~s AlfandPgas, pul,lir.atla com o )),~ereto 11." rj:;.;o dn 31 dt) l\11rçodo coJ·rcn'e anno, contém erro~, que convem corrigir:
lki por bem que na me~ma Tarifa se façam as rectificaçõcs mcnrion:tdas na rrla1:ão, que este arompanha,
a;;si'.';nada pelo Vis1:ondc tlo Hio Branco, Conselheiro de
Estado, Senador llo lmpcrio, Presitlcntc do Consrlllo 1Je
1\linist;·os, l\linistro c Secr<)tario de E,;tado dos N<)goc.ios
lia Fazenda e Presidente do Trilmnal do The~ouro Nacio·llal, qucassimo tenha entendido c faça cxrcutar. Palacio tlo Rio 1\e Janeiro em vinte r sele de Junho d1) mil
oitocentos setenta c quatro, quinqna~csimo terceiro
1h Indcpcnllencia c do Imperio.
Ccilll

AC'l OS DO I'ODE:i

ltcctilic-:u;ioes a

qu~

se t·<·fer·e o nel'J'clo n. '' :OGSO ele 2": de
.Jm:lw de tS74.
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R'\ECUTIVO.

lJECHETO N. ijG81

-DE

27

DE JU:'>liO 01:

l87'l.

Ctl!lcrilt' ;i Companhia iuglrza -1'\orlh Brilish and Mcrcantilr Insmanrr Cnmpany- a Jlcccssaria autorizar;no para ostahrlcccr
H !lia agencia na praca do l'arú.

AI tendendo ao cruc l\Jc rrqM'rru a Companhia inglcz:l
- Nortlt llri:islt anti Mcrc:~ntilc Insurancll Comp:~ny
de v ida mcn te rcprcscn bda, Hei por llt•m Conceder· lhe
a ncccss;Jria autorização para estabelecer uma ageucia
m praça do Par:í, sob ;1s clausuhs constantes do Decreto
n.o MiUO de\) de Setembro Llc 1870 .
.Jo::é Fernandes da Costa Pereira Junior, tio l\leu
Conselho, Ministro e S<'crclario tlc Estado dos Negocios da AgTienltura, Comrncrrio c Obras Puhlicas,
ao:sim o tenha cnlcnditlo c f;~ça executar. Palacio do
Hio de Jan<"iro em vinte c sete de .Junho tln mil oitor·entos setenta e qnatro, Wiinquagesimo terceiro da
Indl'pcmlencia c tlo Impcrio.

f:om a ruiJrica tlc Sua l\Iagcsl:Hlc o Imperador.

Josd Fernandes

drt

Costa Pcrcim J11nior.

•AAAf\:f\f'cf"d-'

DECRETO N. tiG82-

DE

27

DE .Jt:NIIO DE 187~.

Conrctlc a Lirinio da Silva Guimar;1cs Lim~, permissão, por Ires

annos, para explorar jnhlas mincrac,;
H~ lias, 1'1 ol"inria da Balti_:t .•

n~

cuJnarca de Cara·

Attcmlent!o ao que Me rcrp!Crcu Licinio rla Silva
Gniuwrãcs Lima, Hei por ]Jcm Conceder-lhe prl·missão
por trcs annos para C'(plorar jazidas mincracs na· com;lrea de Caravellas, Provinda da Bahia, sob as clausulas que com este baixam assignaLlas por José Fernandes
da Costa Pereira Junior, do l\Icu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, rrue assim o tenha entendido c
faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vin~t:,:;:c~~""'-
dc Junho de mil oi'Jccntos setenta c qua
r.ltlill~-~
gesimo terceiro d,t Indcpcndcncia c d" ÍÚÍtlri6l· ,~M/1/(~ ~.
/,\\'0"
'
f'Jm a rubrica de Sua l\Iagc fu~"l) Imperador.
... 1:
~~

José Fernandes rla Co ~crcim Junior.
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' ;;;·
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At.:TUS OU PODER

Clausulas a ttuc

st~

,. cl'ca e o Dcet cto n." ::tG82
desta data.
I.

Dentro tlo prazo de lrcs annos o cnncrssionario 1le·
signar:i os lug~r,•s em 'IUC tin•r de lllincr:u·, aprrs,•nL~ndo na Secretaria de Estado competente 1dantas
gcologica e topograpllica dos terrenos exrlora1los, com
os perfis que demonstrem, tanto quanto fúr JJOssivel, a
superpcsição das camadas mineraes.
A estes trabalhos acompanhará, alt'~m 1le amostras dcs
minerats c das varicda1les das camadas de terras, nllla
descripção minuciosa da possança das minas, dos terrenos de domínio publico ou particular necess:nios á
explor;,ção, com designação dts proprielarios, das edificações nelles existentes c do mo ou emprego a r1ue s:io
dtslinadas.
Outrosim indicará qual o meio mais apropriado para
o tramporte dos produclos da mineração, c qual a dis·
Lancía entre cada uma das minas c os povoados mais
proximos.
·

H.
Satisfeitas as cxigcncias 1la clausula J! scr-lhe-ha
conceuida a ncccssariaautorização para lavr:~r as minas
por elle cxplorad:ts 110s tu[("ares dcsignauo~, tle aecônlo
com a mesma clausula, sob as conuições que o Governo
Imperial julgar conveniente impór-lhe, no interesse da
mineração e em beneficio dos uirci Los do Estado c dos
particulares.
•
·
Palacio do Rio de Jl!jlciro em 27 de Junho de 187~.

José Fernandes da Cos1a Pereira Junior.
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EXECUTivO.

DECl\ETO N. ü!J83 -

27

DE

DF. JU:'lllO DE 187~.

Coneetle autori7.at;ão ao Dr. Antonio Manoel Alv~s do nego para
incorporar urual Cillnflilllhia t.leslln:ttla a arreutlar 'predios t.le
particulares e suhlocal·os,
--

Attcndentlo ao fJUe l\le rrfJurri'U o Dr. Anlonio ~fanoel
elo l\r.!:!"o, Hei por· bt'lll Cnncl'iler-lhe autorização
p:u·a incorporar· nma Companhia uc.,tinada a arrentlar
prctlios tiP particulares c sublocai-os, s0brc as bases t{UC
com este h:rixnm.
José Ft•rnandes lla r.o~ta Pereira Junior·, do Meu Con·
st•lllo, :alinisrr·o e St•cretar·io de }5-;rado dos Negocios da
A!!r·icul tm·a, Commercio e Obr·as Pu hl icas, a~.;i m o lenha
cntcntlitlo e raça executar. P..t te i o do Hio lle J:mei ro rm
Tintt~ c sete ele Junho de mil oitocenros st•tenta r quatro,
quinttwrgesimo terceiro t.la Int.lcpendencia e do lmpcrio.

Alvt~s

Com

:1

rubrica de Sua

~lagestade

o Imperador.

José Fcrnanrles da Costa Pereira Junior.

BttSPS

da Companhia. Snbloe.adora a que se
11. ,; :;683 de ~7 de Junlto

refere o Iteereto
de 18'74.

I.
A Companhia trr;í por fim nrr·encl:tr e snl1locar prrdios de partieular·es nesta Côrte, ontlc terá sua séde.

11.
Obriga~sc, no!! ~ens contracto!:, não ~ó a garantir os
alu:.rueis dos preuios no.~ r·espcctivos proprietarios,
como a pagar as dccimas urbanas dos tlitos prrdios, e a
provei-os todos ele gaz e ag-ua, dependendo este ultimo
m!~lhoramento da neccssaria concessão do Governo.

III.
·~-{\\ (GA DA
Para realizar os fins indic:Hlos
social da
Companhia ser·á fie 000:000/)000 ~· idiúo em 3.000
acções de 200~000 cada uma.

~do

P.lRTB
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ACT(JS Du I'ODEU

IV.
A Compnnhia l!evrrá sujcilar seus cstalulos ;', :~ppro
va<;ão do Govcruo Imperial, na fúrma da lei, c cslar
incorporada d1~11tro d1) tua prazo uão exccdcutc de dou:>
a n nos, contados da pnsenlc da ta.
Palacio do lHo dr. Janeiro em 27 de Junho de 187~.
José Fernandes tia Costa Pereira Junior.

DECHETO N.

~j(j8'í,- DO

f. o

DE JI.:UIO DE 187~.

Crêa nm Jngar 1lr Jniz Mnnicip~l P- t]() Orph;IO'\ no lrrnw
S. Ju;iu tla Uoa-Yi~la, ua l'ro\·ineia de S. Paulo.

!?1~

Hei por hem Decretar o seguinte:
Artig-o unico. E' creado o lugar <Ir Juiz l\lunicipal e
ue Orphãos no tr.nno uc S. João da lloa-Vista, na Prov incia li. e S. Paulo.
O Dr. l\1anoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\lcu
Conselho, :Ministro c Secrctal'io do Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenl1a entendido c faça executar.
JlaJacio do llio de Janeiro em o primeiro tle Julho 1le mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagcsimo terceiro tia
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstatle o Imperado!' .

.llltlllol'l Antonio Duarte de A.:t'l't'do.

DECRETO N. ;JG8;'i-no 1.•

D.E JULHO DE !87~.

Crea um lugar tlc Juiz 1\luniripal c de Orphãos no termo do Trium·
pitO, na. ProYinda de Pemambuco.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' creallo o lugar de Juiz l\lunicipal e
de Orphiios no termo do Triumpho, na Província de
Pernambuco.

69!)

EXECUTI\'0.

() nr. 1\I:Jnorl Antonio Duartr, de Azrvcdo, fiO 1\li'U
1\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocias
Ja Justiça, assim o tenha ente nu ido c faça exccu tnr.
Palacio do Hio de Janeiro em o primriro de Julho de
mil oitocentos srtenta c qu~tro, quinquagcsimo tcr:;ciro tia Indcpcndencia e do Impcrio.
Con~clho,

Com a rubrica de St1a 1\lagcstatlc o Imperaflor.

Manoel Antonio Duarte de A::t>rr.do.

DECRETO N. ;)(l8(j- DO 1. o

DF: JULHO DE

I Si 'L

Conr,ede a José llforcira da Silva e Tihcrio Crza1· o:k Lemos, permissão, por 11ousanuos, para explor:u·,minas do carvão e outroa
mine:·acs existentes na Ilha. de S. Luiz do :\Iaranh<lo.

Attendcndo ao que :Me requereram Jost' 1\lorei t'a da Si 1Ya e Tibcrio Cezar de Lemos, Hei por bem Conceder-lhes
permissão, pot· tlous annos, p:u·a explorar minas rle
carvão c oulros mineraes na Ilha de S. Lniz do 1\Iaranhiio,
sob a<; dausulas que com este haixam assignadas por José
Fl'rnandcs da Costa Pt'rcira Juniot·, do l\[l'u Conselho,
l\Iinistro c Secretario de Eofaflo dos NPgocio,; da A~Ti
cultura, Commcrcio c Ohras Publica~, qttn assim o tenha
entendido c far,a cxN:utar. Palacio do lUo de Jatwiro
em o prillli'Íro 'de Julho de mil oito1;•~ntus setenta t\
quatro, quinquagcsimo terceiro da lndcpcndcncia c do
Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstatlc o Imperador.

José Fernandes da Costtt Pereira Junior.
Clauliulas a que se rr-fere o Decreto a."
desta data.
I.

J)pntro rlo prazo de do1~s ;mnos vs co
os l11~arc,; em t(llt' I ÍVI'I'I'Ill d
~·'liLIJidO n;: s~·:·rcl:tri:l dt: EsL:dll l'l)
si':lllr;-t•l

r»c;ss..

Ac•ro:-; !JO PODER
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grolog-ic:~

r I opo.!!rn ph ira tios I errrnos rx pl01 ntlos, com
prrfis qur tlt>IIJOll~lrcm, tanto quanto fôr po~sivcl, a suJtCrpo!'it;ão das ram;11las minPrat>~.
A r~lt'!' lrahtlhos ;Jcnmpanh:ll'Ú, alt'~m tlc nmostra tios
mirwr·aps t• das variodades das ramadas tlc terra~, uma
dcsrripç:in lllinuciusa da l'o"sança tia:, minas, dos tenenos
de domínio puiJiico ou particular nccc:>sarios á cxplorat;:io, com dc~ignat;ihl do:> propriclnrios, das cdifkações
nt>llcs cxi>tcntcs c do uso ou emprl'go a que são destin:~das.

Ont.rosim, in:licarão qn:~l o lnt-io mais :1propriatlo para
o tran.'>porle dos protlut·tos da miner;~ção, c qu:tl :1 tli.~
tancia entre cada utua das minas e os t•ovoado:> mais
proximos.

11.
SatisfL•itas a' cxigrnrias da clausula 1.• s.~r-lhfH·ha
concedida a no~cs:;aria autoriza~ão para lavrar· as mirws
por ellcs exploradas nos lugares designados, tle accõnlo
com a mrsma cl:tusula, sob as oontlições que o Governo
Imperial julgar· conveniente impôr-lhes, no intrrcs..;c
da minerarão e em bcncllcio dos direitos do Estado e
dos particiJiarcs.
PJlacio do Hio tle Janeiro em o I," tln Julho de l8H,José Fernandes dt1 Costa l'cJ·cira Juuior.

DECRETO N. r)(i87-

DE

8

DE JUI.IIO DE 187~.

Concede á Companhia nrazilclra de Tramways em Pariz auto•
rização para funcciuna1· C approva, COÍÍl mo!)if\caçücs, OS I'CS•
pcctivos Estatutos.

Attendenrln no qnr l\le r':)quoreu a Companhia Dra~
de Tramway~ em Pari11, dcYitlament.c representada, e na confurmitl;ulo do parecer da Secção dos
Negocias do lmperio do Conselho de Estado, exarado
em Consulta de 25 de Junho proxirno lindo, Hei por bem
Concetler-lhe autorização para funccionar e Approvar os
respccti vos Esta tu tos com as mod ificaçues fJUe com csto
!\aixam, :1 s:::ignaLla~ por José Fernandes da Cus la Percil'a
~ileira

E~ECUlliO,

701

Junior, tlo Mt•u Conselho, Ministro~~ Seactario de Estado dc.s NPgocios tla Agrkulturá, Commcreio c Ohras
l'uhlicas, que a~sim o tPnha cntcmlido c faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em oito de Julho de mil oi·
tor1~nlo~ !wlrnla e flll:ltro, quinquagcsimo terceiro da
ltu.lepcutlencia c do Imperio.
Com a rubrica tle Sua Mageslatlc o lmperatlor.
Jo.~1 1

Ft'l'lutndrs ela Costa Pereira Jnniol'.

1\locllflcn~.·c>t•M

doH E .. t.ntutos cln Ccnnpnnhin IJ••n•
ziJpil•n ele• 'I't•nna'''n)· .. ~ n CJUC toe rc.,('ct•c o De•

cr·cto n."

a6~,.

desta dntu.

Arr·rscen Ir-se:
L • Ao art. ~. 0 , depois das palavras-e a segunt.la a
juizo da Dirccloria-as seguintes-com lanto que estejam suiJscriplas todas as acções da primeira.
2. • Ao art. 9. 0 , § 2. 0 -A Companhia obriga-se a t·ecolltcr mensalmente á Recebedoria tlo l\lunicipio a imporlancia do sello t.las transfcrencias verilicallas fóra do
lmprrio.
:l. a Ao art. 13.-Fica enlentlhlo que para a eleição da Directoria não serão atlmiltidos votos pot· pau~
curaçào.
4,.a Ao art. 27.-Não se fará distribuição de dividendos emtJuanlo o capilal social, desf;,lcado em virtude dt~ perdas, não fór integra Imente restabelecido.
5. a Ao mrsmo artigo § 4,. o -0 fnn!lo dt~ rcsPrva é exclusivamente destinado para fazer face ás perdas docapit::ll social, uu para sub,;tituil~o.
Palacio do ltio rlc Janeiro em 8 rle Julho de lSH.Josd Fernandes da Costa Jlereim Junior.

Estatutos

~a (~ompaahia

Drazilcira Tmmways em l,ariz.
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Art. 2. 0 O limdcsta Companhia é construir e custear
por sua conta, usat· c auret·ir os lucros da conces~ão e
coutractos crlebrados por Francisco SabinJ de Freitas
Heys com a 1\lunicipalidatle do Sena, em França, em iO
de Março 1lcstc corrente anno de lHn, c com a Companhia Geral dos Omui!Jus 1le Pariz, em 2ti do mesmo mcz c
anno, para a construcção, custeio e uso, por espaço de
:w :~nnos, c dos mais por que venha a sct· pro rogado, das
liultas de tt·illtos pot· tracção animal nas ruas c arrabaldes da cidade de Pariz.
A Dirt•ctoria da Companhia adquirirá por escriptura
de compt·a a ccs:;ão plena do conccssionat·io F. S. de
Freitas Heys, de todos os direitos c onus que lhe serão
subrogados das c i la !las conccs!-.ões.
Art. 3." A imlemnização pela transfcrenda da concessão, de que trata o artigo antecedente, serú realizada
pela Dit·eetoria da Companhia, com a entrega 1IC !1.000
<ltÇões beneficiarias, que serão registradas no nome individual do conccssionario. As acçõcs bcncticiat·ias ser;io consideradas com o capital todo preenchido c com
todos o~ direitos que tem qualquet· acdonista, salva a
uniea reserva de não poder o accionista F. S. de Freitas Hcys, durante 5 annos, fazer trausfet·encia a outrem
de maior numero que até 1/5 das mesmas act;ões benc11ciarias.
Art. ~.o A duração da Companhia srt·:'t de 3G annM,
c seu capital de !i.OOO:O:JO,>OOO, rc;m•scntado> em 30.000
acçõcs do valo!' nominal de 2008000 rada uma, das
quaes se formarão du:~s scrics de t:i.O()J act;ões c:~da
uma, sendo a L • ser ir. cmitLida logo, c a 2." a juizo
da Directoria. As acç.õt·s bnncticiarias tlc que trata o
:1rt. 3. • ticam incluidas c computadas no numero
das 30.000.
Art. 5." As entrad:1s do capital serão realizadas nns
úpocas c qnanlias marcadas pela Direetoria, devendo
cot!llndo a i." entrada ser ue 2'í "1., paga pelos subscn ptores das :u:t:õe,; logo que os Esta Lu tos fort)lfi :. pproVallos por llect·eto do Governo Imperial: a llirecloria
avi.;:.ll·ú e~ta eltamada pur annuncio em IJUC Lle~ignará
os dtas c lugar da eulrada.
Os aeeionistas n:lo são responsavcis senão até o valot·
nominal de sua~ acções.
Art. li. o As entradas do capital das :•rções emiti idas ou registradas fóra do lmperio ser;io realizadas
nas Í)poras e ln~arcs marcados pela Dit·ecloria. Em tal
caso, cntrr. cada uma rham:1da mrdiar:í, pr·lo menos, o
Jtl'azo de :;o dia:;, coltl avi:'o pr(•viu til' l•ito tlü• pl'lo
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EXECUTIVO.
nwno~,

publicauo em um dos jornacs uc maior cir~
cuia cão.
Pa.ragrnpho unico. A Comp:mhia fica autorizada para
cmittir obri.~açõe~ ale o valor da 2. • snic de acções c
para rcsgalal·a~. tudo tlo morlo mais conveniente aos interesses tla mesma Comp;tnhia. Estas obrig;1çõcs tl:triio
direi to ao juro pactuado e dentro do prazo tlc dous anno~,
contados tlc sua emissão c t2mbem direito ao portatlor
para convcrtcl-as em acções pelo seu valot· nominal.
O activo, e rspecialmente os immoveis, (la Companhia
servirão de g-arantia ás obrigações que forem cmiUidas.
Art. 7." o~ aceionista~ que não fizerem as entra·! as
nos prazos mare<tllos c annunr.iados pela Dit·ccloria, perder'io, em benelicio da Companhia, todas as entradas
anteriormente feitas, ficando as accõcs incursas em ~om
misso e autorizada a Direcloria para as cmiltirde novo.
Fica porém cxceptuatlo o caso de força maior que o
1ceionista poderá ser atlmittitlo a provar perante a Directoria dentro de um anno da f a !ta da entrada, e no
caso de admissão ao pagamento será com o juro tle :lO •fo
da móra, :tccumulado mensalmente. Da tlecisão lia Directoria hayerú recurso para a assembléa geral dos
:tecionistas.
Art. 8. o As acções poderão ser transferidas desde
fine tiverem realizatlo 2::i% do c:~pilal, sendo a tr:~ns
ferencia lavratla em livro para ellas destinaria rubricado por um tlos lJirectores rlesignado pela Dircctoria
c scrú assignado pelas partes ou seus procuradores e pot·
um Director.
Art. !J." A Dirrctoria fica autorizada para, :~lüm llo
livro de transferencias lia séde da Companhia, cstaheli~ccr outro em l'ariz, no qual se farão :~s tr:~nsfr'·
rencias das acções que alli estiverem registradas ou
possuidas, sendo os termos assignados pelas partes ou
seus procuradores e por tres, ou sómentc dons Din·cto!·es na falta ou impedimento do :L o
~ 1. • As acções registradas no lho de Janeiro poderão ser transferidas para o registro tle Pariz e v iceversa. á vista de certilicarlo ou guia assignado pdos
trcs Dircctorcs llo lugar dJ. transfcrencia.
DA ASSEliBLÉ.\. GERAL.

Art. 10. A assembléa geral llos a
nir·á uma vez totlos os annos em dia '
ou Sctt•mbro, I[Ue sNá annunciad 7

......

_____ _
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con,;irlcrará ronsliluitla legalmente para funccion:~r c<~•
tamlo prcsPntcs ou rcpresentatlos acdonisl:~~, po;~ui·
dore~ pelo menos, de fj;J do capital rt'alizat.lo, salvo o
~~aso 1lc reforma de E.;tatntos, an~menlo do capital, ott
dissulw;ilo da C~llllp:tnltia, elll que a representação t!a
maiot·ia do capital realizatlo é nccc,:s:~ria c lica estipulada.
Art. 11. Ali~m da reunião ortlinaria potl('rú havet· extraonlinarias quando eonvot·adas pci:J. Uircctoria, ou
requisitadas pot· Lres ou mais accionislas que reprcsfmtem, pelo menos, um decimo do canilal rcalizatlo. Nas
reuniües extraorJinarias não se poderá tratar senão do
ohjrcto ou objectos para que forem convocadas, que
ser~o declarados nos annunl'ios da convoc:tr,ão, publica·
do:> nos jornaes, como os da-; reuniões oruinarias.
Art. 12. Tanto nas reuniões ordinarias da assembléa
geral, como para ns cxtraordinarias, se n;io cMivet· re·
pt·escntado o cnpital exigido nos arts. to e H, fieará
clla a11i:tda pat·a outro dia, que não potler:'t espnçar-sn
além de oito, c serú annunciado pelos jornacs. N1~ssa 2."
reunião a asscmbléa geral deliberará com o numero tle
accion istas prescn tcs e reprcsen ta dos, c sua decisão
scr:'t obriga to ria para os "uscn trs.
Art. 13. Ti\m voto na asscmbléa geral os arcioni~tas
possuidores ou que representem v in te ou mais aeções,
registrarias com Ires mczcs, pelo menos, de antecedcncia, no livro competente da Compmhia: e~ta condic:ão,
pori~m, não set·ú cxigi:la na L" reunião da a"semhlt~a
geral, c nem nas que se lhe possam seguit· durante o-;
tt·es primeiros mezes desde a sua instaHação. Cada 20
aceites dará direito a um voto.
Nenhum accioni~ta poderá ser rcprcsentauo por procurador que o não seja tambem; a nenhum se contará
mais de vinte votos seja qual fór o numero de acçõcs
q ne possua ou rcprcsen te.
Paragrapho unico. Os accionistas que possuircm menos de 20 acçõcs, poderão comtudo assistir ás reuniões
tia assembléa ger;Jl, e tomar parte na uiscussão.
Art. H. As socieda1les serão representadas pelo socio
que os outros designarem ou por seus procuradores, e
os impeuillos pelas Leis o serão pot· seus representantes
legaes.
Art. 15. A assembléa geral dos accionistas será
presidida por um nccionisla nomeado JlOI} acclamação
ou eleito para as sl'ssões de todo o anno, niio podendo
porém ser nonwauo nem Pleito nrnhum dos membros d:1
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Dirccloria c Gerente. O Presidente convidará para Secretario!> dons accionistas, sujeitando sua nomeação á
a~~emiJléa geral, que os app!'Ovad ou n;io, poe acclamação; e sua e;;colha tio Presidente fôr· feita por eleição
será esta presidida pelo Presidento da Direcloria que
entregará a presi<lencia ao eleito logo quo o fôt· por
maioria Je votos absoluta ou rclntiva.
Art. Hi. Compete ú assemblóa geral <los accionistas
clcgt'r a Directoria, lomae-lhrs contas annualmcntc,
approvar· ou não os actos por ella praticado~. o resolver
todos os ncgocios sociaes, salvos os que por e~ te~ E~ta
tuto,; licam sendo tia competencb exclusiva tia Dirce to ria.
Para este fim serão apresentadas ú assrmblé:t geral,
logo no principio da :1.• sessão onlinaria annual, o rclatorio Ja Directoria c balanços, que irão ú commissão
de contas, eleita nessa occnsião c composta de tres
accionistas possuidores de tJO 011 mais acções, a qual
depois de examinar o balanço c contas, para o que lhe
serão franqueados toJos os liVl'os e do:::nmen to!> tia Companhia, dará seu parc::01· que será discutido e votado
na prox.ima sessão quo terá lugar dentro em H; tlias c
quando muito em 20. Depois disto se passará á discus~ão
das propostas sujeitas á clci<:;ão da assembléa geral e ás
votarõcs a que se tenha de proceder.
DA DIRECTORIA E ADmNISTllAÇÃO.

Art. -17. A Companhia será admini!'l.ratla por um1 Dircctoria composta <I e seis Directores, tios quacs tn·s r·esicl:rão nc"ta citlatle, e outros tres, ú escolha tia Directoria, serão considerados em commis~ão em Pariz.
Os Dircctor·es serão eleitos triennalmente por maioria
ab~oluta dr, votos, d'entre os accionistas que possuírem
100 ou mais al'ções, das quacs iOO acr;õcs não poderão
tlispôr, c ficar:1o dcposiladas na Compauhia :lurantc todo
o tempo de sua g-estão, c até que sejam tomadas e approvaclas as contas da mesma g-estão.
No caso de empate decidirá a sorte, e, "c niio tiverem
maioria absoluta todos os que devam ser ~~leitos, se procederá a 2." escrutínio sobre os mais votarlos em numc1·o
duplo dos que tenham tle ser eleitos e os mais
--até o numero exigido se considerarão cleit, - \.. 11 ~ C~MAR/~
Art. 18. A substituição dos Direclo
OO&;~mn; im11
redimentos por menos de seis mczes s )1 ~'<bscolha dos
,.. 1
1',\RTK li.
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outros, deven1lo porém o substituto ter ns quali1latlcs
exigidas para Director. Se o impedimento se [Ú·olong-ar
:li!lm de seis mer.rs crllerull'r-~e-ha n•signado o ear.~o, e
!ie procedPrá ú rl1lição de novo llin•ctor 11a prinwira reunião seguinte da asscmhll·a gpral.
0 ..; Dircelores snhst!tulo~ lerão llireito :'t compensarão
devida ao substituillo desde o dia em que entrarem em
serviço.
Art. 1\1. o~ Dirertores em serYir·o no Hio lle JanPÍI'O
escolhcrãod'cntr·e si, um para PresiJl•uteda Companhia,
outr·o para Seeret:11·io, e outro para Tlll'sonrlliro; e o;,
Directores da commi:;são em Pariz distribuirão entre si
os diversos tr·aba lhos desta secção da Dirce Lo r ia.
Art. 20. No impedimento ou falta de qualquer dos
Directores em serviço em Pariz, os outros Dircctores
chamarão o accionista possuiJor· de mais acçõcs que ~e
prestar· a exercer o carg-o, e avisarão a Directoria do
Rio de Janeiro para que preencha a Yaga na fórma do
art. 18.
Art. 21. A' secção ua Direcloria em commissiio em
Pariz são concetlidos plenos poderes para rüprescntar a
Companhia em França perante o Governo c at:toridades
do paiz e para reqnerc1· tudo quanto fôr a llenelieio da
Companhia, c defpsa de seu~ ui rei tos c interesses; assim
como para administrar todos os negoeios que tenhatG.
lug-ar naquella cidade. A Directoria em ~el'\'iço nesta
cidade do Rio de Janeiro resolverá uelinitivamcntc no
caso de desaccônlo r,om a ~ccção em scrviro em Pariz,
devendo submcller· sua deci~ão áapproYação Ja asscmbléa g·cral dos accionistas na primeira reunião.
Art. 22. Nos ncg-oeios sujeitos á admini,;tração da
secção da Directoria em funcçõcs em Pariz comprcltende-!'e tudo quanto diz respeito ás obras e custeio tia
Empreza, á nomeação c demissão dos empreg:tilos c á
lixação llos seus vencimentos que ficará sujeita ú approvação da Dire:;tor·ia do Hio de Janeiro.
Paragt·apho unieo. A Directoria do Rio l!c Janeiro
poderá crcar o cargo de Gerente em Pariz, fazer· a nome:1ção e marcar os vencimentos, lkantlo toJavia a
secção da Dircctoria em Pariz com a facuhlade de demittir e mesmo nomear sueeessor em circumstancias
emcr~entes, licando este ac to dependente da approv:.~ção
da Directoria do 1\.io de Janeiro.
Art. 23. A Direetoria lle Pariz fará ter em llia a e>cr:pturação dos livros c rcrncttcrá á desta cidade nos
prazos por esta ma nados, os balanços c contas da gestão
em Panz, assim como as informações de tuJo 11uanlo
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po~sa ~Pr n0r-0ssario p1ra o rclalorio que com os balanços !1~111 ;1 Direcloria do nio de Janeiro de apresentar
annunluwnte :i nsst~miJiéa geral dos arciouistas.

Art. 21. O• aclos de administração que não ficam
outorgados ú st·rção da Din·ctorin nm servit;o em Pariz,
compet.irão :i JJireclori:J do Hio de Janeiro, á qual compele dar todas as provi,Jencias para o promplo começo
das obras, seja por adminislrnt;ão ou l'mprcitada, assim
como lhP fica counnPLlitb a dcliiJeração c execução do
par:~gr·apho uuico do :~rl. G."
Art. <;m. As onl,•ns e :JC!os da Direcloria do Rio de
Janeiro st•r:io assignados pelo seu PresiJcnle e Sel:relario, e os da crn seniço em Pariz pela sua Directoria
toda, eorn eu:cpção tão sórnenle dos de simples exped icrr lc.
Art. 2ô. 0 ..; dinheiros da Companhi:~ srriio rccollridos :1 urna on mais casas bancnrias do llio de Jnuciro
ou de Pariz, onde forem recebidos, no dia util immcdialo, os qur. procedpt·em dos transportes de pass:Jgl'iros
e cargas. A Dirccloria em Pariz tomar{t as providencias
precisas para a inteira cobrauç:t e entrega da renda
di:Jria c :;atisfará as requisições da Dire::toria do Rio de
Janeiro, para a remessa dos dinheiros que tenham de
ser aqui Je~peullidos ou distribuídos em dividendos.

DOS

DIVIDENDOS,

FU~DOS DE RE~EI\VA E
COlii'ANIIIA,

DISSOLUÇÃO DA

Art. 27. Dos lucros liquidos eiTectivamenlc realizados fará em cada trimestre ou semestr·e a Directoria do Rio de Janeiro, a seguinte distribuit;ão: Derltizit·ú, pelo menos, 1O • I o par a o fundo de reserva,
5 •;, p;Jra a retribniçJo dos Dircctorcs, c o restante
será distribuído pelos accionislas na proporção do nuIncro de suas ncções.
~ 1. o 0..; Directores em serviço em Pariz, além da
quota de porcentagem marcada para a Directoria, perceheriio mais, como gT:Jtificação annual, a quantia de
W.OOO francos a c:Jda um dos ditos Directores. ___,.~~ 2.• A dcducção de W "lo para a rcserv,
-a,i~ :1 completar o capital da Companhia será s
~~ fiLAI/~
do o mesmo fundo tiver attingiuo a
I<Yt;~OOO, e
só torna r á a ser feita qu:Jndo essa s N: ou ver sido
desfalcada.
~ ""
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~ 3." O producto desta dcdurç:io tlc 10 "! .. que eonsli lu c
o fundo de re~crva, será convertido annualmcnte rm
apoliccs da divida publica brazileirn, cujos juros lerão
igual emprego.
Art. 2~. A Companhia súmente poderá ser dissoh'iua
no~ casos expressos no Cotligo Couuncrciill c Hcgulamcnto de 1!1 de Dezembro de 1860, c qu<Jndo fór resolvido pela asscmbléa geral dos accionistas por· maioria
alJsoluta do capital realizado COlHO Jica disposto no
art. lO. Em tal caso clla determinará o modo tla liquidação.
Art. 2!1. A Compmllia sujeita-se ás disposições elas
leis c regulamentos em vigor no Impcrio nos actos nclle
praticado~ como se de todas as suas dispos:çõcs Jizcsse
expressa menção.

IJJSI'OSirjÕES Tll \NSIT0!\1.\S.

Art. :30. Como cxc:epção tloart.17tlcstes E~latutos a
primeira Direrloria fira composta dos Srs. Barão do Hio
Neg-ro, lgnacio da Cunha G:il vão, Cus I otl io Teixeira LI' i te,
Jost'~ Caetano de Andratle Pinto, Antonio Aug·usto .Monteiro de B:IITOS e Francisco Joaquim de C·1~lro, cuja
gestão durará fJUalro annos conlados da approvaç;lo
destes Estatutos.
Art. :H. O conces~ionario F. S. tle Freitas Hcy5, fica
rcconhccitlo Presidente lwnorario perpetuo tla ComJlanhia.
Art. 32. (h subscriptorcs tle acçõcs obrigam-se por
estes Estatutos e autorizam os membros tia Directoria
nomeada no art. 30 quPcslivermn presentes nesta Côrte,
}Jara requen~rem ao Governo Imperial sua approvat:ão
e acci ta rem as moclificações que o mesmo Governo lm}lerial entender dever fazer-lhes.
Hio. tlc J:mciro, 20 de Junho de 187i,.- (Seguem-se
as asstgnaturas.)
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Promulga a Convenção Postal cclc!Jrada em 3J de Setembro de
i8i3 entre o llrazil c a. Allcmanha.

Havendo-se concluído c assignado nesta Côrte, no dia
30 de SetcmiJro de :1.873, uma convcnç<io entre o
Brazil c a Allemanha para o fim de facilitar e regular
;J troca da conespondencia entre os dous Estados ~
tentlo siLlo essa convenrão mutuamente ratilicada e
trocatlas as rnlilicacõcs "em Berlim n 12 de Novembro
ultimo : Hei por bém l\landar que seja observada c
cumprida tão intcir·amenle como nella se contém.
O Visconde de Caravellas, do l\leu Conselho c do de
E~tado, Senador do Imperio, Ministro e St•cretario de
Estado dos Nt~~ocios E~trangeiros, assim o tenha entendido c faça exceutar·, cxpedintlo os despachos neressarios. Palario do Hio de Janeiro em oito de Julho
de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagcsimo
tcn:t•iro da lndopcntlencia c do Impcrio.
Com ;1 rubrica lle Sun

~Iagcstatl_;

o Imperallor.

Visconde de Camvcllas.
Nó~, D. Petlro IL Imperador Constitucional c Defensor Pl'rpctuo do llrazil, etc. Fazemo;; saber a todos
os que a prc~cntc C:11'ta de confirmação, approvação c
ratilicação vire!n tJue aos trinta dias do mez de Sctenlln·o de mil oitocentos setenta c tres se concluiu c
assignou nesta Côrte do lHo tle Janeiro, entre Nós c
Sua Mageslade o Imperador f]a Allcmanha e Hei da
Prussia, pelos respectivos Plcnipotenciarios que se
achavam munitlos do~ competentes plenos poJeres, uma
conve11ção postal do teor seguinte:
Sua 1\[agestndc o I~peratlor do Br·azil de uma parte
c ::5ua 1\lagc~tadc o Imperador da Allcmanha da outra
parte, movítlos do desejo de regular as relações postacs
entre o lkazil c a Allcmanha, estabelecendo uma eommunicaçiio postal directa entre os dous paizes em conformidade com as circumstancias ac.tuaes, rcs _ __
celebrar uma convenção para este fim c
ent:im oc.r D seus Plenipolcnciarios, a saber:
~~ \)~ \JHIYIII;J~
Sua 1\Llgt•stade o lmperallor d (R_K.t'(\~ a S. Ex. o
Sr. C,1rlos Cunciro Lle CJmpos ~~onde de Cara""
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vrllas, do Seu Con!<clho c do de Estado, Veador de Sua
Magestade a Imperatriz, Senador c Grande do Impcrio,
Commcnrla!lor da Ordt~m de Christo, Grã-Cruz da Onl1'11l
Ernestina dr Saxc CoiJurgo Gotha, Lenlrjuhilado da Faculdade de Direito dr, S. Paulo, Seu l\Iinislro c Secretario de Eslauo do~ N1~gocios Estrangeiros, ele., ele.
E Sun l\Jngcstadc o Imperador da Allemanhn ao Sr.
Ilcrmann Haupt, C1valleiro da Hcal Ordem Prussiana
da Agui;~ Vermclhn, 4.• " clnssc, da de Christo do Brazil,
da Heal· Ordem de Frederico, do Wur·temhcrg, Consul
c Encarregado de negocias interino da Allemanha ,
etc., etc.
0> quaes, :mtorizarlos pelos sem plcncs podcr·es, que
arharnm em bon c devida fúrma, convim·nm nos seguintes artigos:
Ar!.. 1." Entre;~ ;~dministrarão dos correios do Brazil
c a administração tios correios da Allcmanha haverá
uma troca regular c periodica:
de cartas ordinarias,
de bilhetes poslaes,
de ca r tas c outras corrcspondcncias registrada~,

de jornaes, livros c outros impressos,
de amostr·as de fazendas,
de papeis commerciae'l c de manuscriptos.
Esta troca se effcctuarú em mal;1s fechadas,
a, pelos vapores directos que fizerem o serviço regular entre os portos da Allemanha c os do Brazil,
b, pelos vapores que fizerem o serviço regular entre
portos europeus, não situados na Allemanha, c portos
lJrazilci r os.
As duas administrações se entenderão para resolver
até que ponto os va pores avulsos ou as I inhas de va pores
serão empregados 110 transporte das malas fechadas,
que lt\m tle ser trocadas entre o Brazil e a Allemanha.
A troca t.las malas se fará por emquanto da maneira
seguinte:
a, por via de Hamburgo em vapores aliemães,
h, por vi<.: de Bordeos em vapores francczcs,
c, por via de Lisboa em vapores francczcs
ou inglczes.
O expedidor de uma carta, etc. terá a faculdade de escolher entre a~ linhas empregadas no transporte de
malas a']uella pela I]Ual se tleva rcmetter o objccto.

7ll

EXECUTIVO.

As duas a ri ministrações de correios designarão de
cornmum accôrdo as estaç.ões postaes, por cujo intcrmedio devam ser rt~ciprocamcnte transmittidas as correspondcncias.
Art. 2." As de~prz:~s do transporte por mar tias mala$
do Brazil para :1 Allemanha, e vice-versa, serão pagas
peJa auministração dos COITCÍOS Ua AJlemanha por COilla
commum.
O porte do transito terrestre das. malas cxpecliJas
por meio de vapores que naveguem entre portos europeus situados fúra da Allemanha e portos do llf;1zil,
será ta miJem pago, nas t.luas dirccções, por· conta
commum e pela administração dos correios t.la Aliemanha.
Art. 3. • As pessoas, que pretenderem enviar c:~rtas
onlinar·ias tio Brazil para a Allcmanh:.~ c da Allcmanha
para o Brazil, poderão franquear· essas cartas :~té ao seu
ueslino, ou deixar de as franquear si o preferirem, ficando neste caso a cargo jos destinatarios o pagamento
do respectivo porte.
As cartas e quaesquer outras corrcspondencias registradas, os bilhetes postáes. os papeis commerciacs, as
amostras de fazendas, os jornaes, livros e outros impressos deverão ser sempre previamente franqueados
até ao seu destino.
Art. 4. • Os portes das car·tas singelas, que forem
permutadas entre o Brazil e a Allemanha, são 11xados
uas quantias seguintes, a saber :
I. No caso de expedição por v:~porcs directos.
(Art. L" a.)
1. Na de cinco gros para as cartas franqueatlas na Allemanha e na de duzentos
c cincoenta réis para as cartas franqueadas no Brazil.
2. Na de sete gros para as cartas não franqueadas jir·igidas para a Allcmanha e na
de trezentos e cincoenta réis para as
cart.1s não franqueadas dirigidas para o
Brazil.
H. No caso de expedição por vapores que
naveguem entre os portos europeus, não
!<ituados na Allemanha, c os porto fiao_________
L

BN~zà~· ~~~tgr~~· pba.la as rart rf~~-c~ MAl$'~··~
das na Allemanha e na d )t~tNc'éirtos
)
réis para as cartas franq ~o Brazil.
+ I
~
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2. Na de dez gros para as cartas não franqueadas dirigidas para a Allemanha c
na tlc quinht•ntos n;is para as rarlas não
fratHJUPadas 1liri~ddas para o Brazil.
Ser:\ considerada eomo singda toda a l'art;l, eujo peso
não exceder a quinze grammas.
Pelas cartas que excederem a quinze grammas, cobrarsc-ha mais o porte de uma carta sin~ela por cada peso
de quinze gr;nnmas ou fracção de IJUinze gramrnas que
acr.rcsc1·r.
Os hillletcs postars scriio em ttHlo igualatlos ás c;Jrtas
singelas franrtucadas.
Art.~-" o~ jornars, gazetas, obras perio1liras, livros
brorhatlos ou cnratlcrnados, p;~pt· is de musica, c a ta\og-os, prospectos, annuneios c ;lYisos diversos, quür
sejam impres:;os, grav:Hlos, lithograjJh:Hlos ou autographatlos, as gravuras, litllographias o pholographias que
forem cxpetlitlos do llrazil para a ,\\le:nanha ou da Allcmauha par·a o llrazi\, tll'am sujeites por cada dncocnta
g-rammas, ou fracção tle cinco,•nta grammasaos seguintes portes de frallt!Uia, a saber:
I. No caso tle rxp1~liição por vapores directos.
(Art.L"a.)
i. Ao tlc um gros na Al\emanha.
~. Ao tlc cincoenta réis no llrar.il.
II. No caso de expedição por v;1pores que naveguem eu tre portos europeus, não situallos na Allemanha, c os portos do
llrazil. ( Arl. L" b.)
L Ao tlc um gros c meio na Allcmanha.
2. Ao t!c setenta réis no llrazil.
Os objectos acima designatlos, para que lhes p9ssa ser
:1pplicado o porte reduzido marcado pelo pres(lntc artigo, tlcverão reunir as condi.;ões, que no paiz d'ondc
procetlcrem, se acharem estabelcciuas por lei oq regulamentos para a sua cxpedi~ão.
,:
Aquc\les Llos di los objedos, a respeito dos quacs não
tiverem sitio satisfeitas as ncecssarias conuições~ ou que
não forem franqueados até <JO seu destino, serão considerados e taxados como cartas.
Nenhum maço de jornacs ou de ou! ros impressos tlcver<'t exceder o peso tlc um kilog-ramma.
As disposições do prco;ente artigo não alteram lle modo
algum o direito que tem os Governos dos dous paizcs de
não permiltir nos seus respectivos territorios o transporte c tl ist ri bui~ão dos ebj1~ctos tlc~igna1los no prcscntu
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:nlip·o, rl'l:iliY31l1enle aos qunes não lwjam sitio cumprid:~s as leis e decretos que rell"ulam as condições da
~na pnhlicêtÇão c circu\~ção tanto no Rradl como na
Allrlllanha.
Art.. (i. • As amostras de fazendas, que forem expedidas de um para o outro p:tiz, ficam sujeitas ;~os seguintes portes de franquia por cada cincoenta grammas
on fracç:lo de cincocnta grammas, a saber:
I. No caso de expedição por vapores directos. (Art. L • a.)
L Na Allemanha ao porte de um gros.
2. No llrazil ao porte de cincoenta réis.
li. No caso de expedição por vapores que
naveguem entre portos europeus, não
situados na Allemanha, c os portos do
Braz i I. (Art. L • b.)
i. .Na Allomanha ao porte de um gros c
meio.
2. No llrazil ao porte de setenta réis.
P;~r:~ qtw possa ser applicado ás amostt·as de fazendas
o porte reduzirlo que lhes ú marcado pelo presente artigo, deverão ellas ser fechadas com cintas ou de modo
qne facilmente se examinem.
Além disso as ditas amostr:lR não lerão valor :1lgum
commcrci:1l, nem conterão letras, :1lg;~rismos ou signaes quaesquer manuscriptos, á excepção do nome c
rrsirlencia do destin:1l:1rio, da assignatura elo remettPnte, de uma marca de fabrica ou de commercio, dos
nnmeros de ordem c dos preços.
As amostras, que não reunirem :1s condições acima
indicadas, ou que não tiverem sido frnnqucadas até ao
seu destino, serão considrrndas c taxadas como cartas.
Nenhum maço de amostras de fazendas deverá exceder
o peso de duzentas c cincoenta grammas.
Art. 7.• Os papeis de rommercio, ns provas de imprensa com ns corrrrçõcs feitas ú mão e os manuscriptos,
expedidos de um p:1ra o outro paiz, ficam sujeitos aos
srgnint.es portes de franquia por cad:1 cincoenla grammas ou fracção de cincocnta grammas, a saber:
I. No caso de expedição por vapores di~--~--.~
rectos. (Art. L" a.)
,_..-~-;M· ·A
1. Na Allemanha ao porte de un .· R~ ~'"- t,l"\ tt/1~
~. No Hrazil ao porte de cinc . l.i\.tli~.
11. No caso de cxped ição por. f~')\es que
nan~guem entre portos . 'é~~cus, não
P\RTE li.
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situados na Allcmanha, c os portos do
Brazil. (Art. L o h.)
1. Na Allemanlia ao porte de um gros c
llli'ÍO.

2. No Brazil ao porte de setenta ré i~.
Para que possa ser applicado aos objectos acima desig-nados o porte rcduzillo marc;ulo pelo presente artigo,
deverão clle.s ser fechados co.m cintas c não ~:onter carta
alguma ou nota que tenl1a t:aractcr proprio de uma correspondencia effcctiva e pessoal.
Serão considerados e taxados como cartas os ol•jcctos
acima referidos quando a SPU respeito deixarem de ser
observadas as condições der:l:Jradas no presente nrtigo
ou quando não tiverem sidu fran(jucados até ao seu llesl i 110.
Nenhum maço 1le papeis de comnwrcio, provas do
imprensa c <lo manuscriptos dever:í exceder o peso de
um kilogramma.
Art. 8. 0 As eorrespondenciasde qtnlqner classr, expedidas de um dos dolH paizes para· o outro, potll'l'ão
ser franqueadas vor meio Lle sellos postaes em uso no
paiz de que forem procedentes.
As corre~pondeneias i 11m tlir it'n tcmen te fra nqneallas
~crão taxa<las como earlas n;ío franqn<'a<las, levando-l'e,
porém, em conta a importalicia dos sellos affixados pelo
r\'me Lten Ll'.
Qu:mdo o porte, que dever ser pago pc lo (Jes tina tario, representar uma frac.ção de um qnarlo de gros ou
de d<'z réis, a a<lministraç:io dos coJTcios da AII!'Dlanha
pcrc{'herá um qnarto dcgros e a administração dos correios do Brazil di'Z réis pelas frac<;ões de um (JUarto de
runs onde di'Z réis.
t\rt. fl." Poderão ~l'r rcgistrntlas quacsqnrr corrcs~:muh·nci:~s, que reciproramcntn l'llviarcm os hahitantcs
do Brazil de urna parte c os habitante" tia Allcmanha da
outra parte.
Pelas correspontlencias rrgh,tradas rohrnr-se-ha, além
dos portes desir.mados nos arts. ·i-, !"i, tj c 7, o premio fixo de registro cstahclecillo no paiz de que forem
origmanas.
O rem~ttentc dr qua !quer roçrcspondcncia registrada
poderâ exigir um recibo da entrega dessa correspondencia pagando por esse recibo no acto do registro a
quantia de clous rros na AIIPm:.mha e a de cem r~is no
Hruil.

Art. til. ~o raso de extravio de qualqut>r corresponrlencia registratb, a aLlmiuistr::u:ão dos rorreiosdo paiz,
em cujo tcrritorio tiver lu~ar o extravio, pagará ao rc·
meltente ou ar• dt)slinatario seguurlo dever ser, dentro
do prazo de seis mezes contados do dia da reclarn;~ção,
unu illllcuJniz.·lção de quatorze lhalers se;~ cone~pon
denria fôr procedente da Allemanh:~, ou de vinte mil
réis se fôr pt·ocedcn le do Braz i I.
Quando o extravio acontecer no tcrrilol'io de qual·
qner dos pdz.:>s iHlct·mediarios, a indemnizar;:io menrionJda 'crú p:J,c;a em parll'S iguaes pela arlministraçãu
dos corTei o:-: do lli·azil e pela admilli,lração th; ~.:on cio~
da Allemanha.
A reclam:11:ão por extravio de um ohjecto l'f'gistradr:
dev,~rú ser apr!'~cnt:llh, em e:~da ca~o, sob prna do presnip,:rro, dentro do pr:~zo ele um a uno, contado do dia em
:]lll~ tiy,•r·:-;ido l't•ilnu rl'!fistro.
A perda de tll'ila, dcYida a aecidenle tlc forç:1 m~ior,
n:io dá direito a indemniz:tç:io alguma.
Art. 11. A repartição do porte e ths outras taxa~
far-se-lla da tnant•it·a segninlc:
Du producto lotai do porlc c da:> onlns taxa~' se dcrluzir:il) as de~pt•z.as de tran,portc, pag·as por conta
commum pela administr·a(;ão dos corr<'ios tl:l Allemanlla,
qui'!' P~'as des1w7.a~ pru\·ertham do tramportc m:~ritimo,
011 do tramito terTC'lre.
O re.,to :;,• dividir:"! em partes iguacs l'nlrc a;; arlmi·
ui.-'lrarilcs do~ correios do llrazil e d:t Allernanha.
A ta.\a fixa dl' rcgi~tro c a taxa devida pelos rccil.Jos
de f·•ntrega pcrt,~nccrão por inteiro ú admini:-trar;:io 1lo
correio tlc proccdcncia.
Fiea formalmente ajustado entre as partes contractantes que aquclll's dos olJjectos designado;; nos precedentes :trtigos n. "• 4, 5, 6, 7, 8 c !), qtw tiverem
sido di•vidatnente franqueados ali\ ao seu destino, não
11oderão. sob qllalquer pretexto ou motivo, ser sujeitos
no paiz de seu destino a taxa ou direito algum a cargo
do tlestinatario.
Art. 12. A troca das correspondencins entre o
Brazil dn uma parte c a monarchia Austro-Hungara c
o Grão-Ducado de Luxemburgo da outra parte, sempre
que tenha lugar por intermedio da Allemanha, ell'ectuar-sr-ha sob :~s mesmas condi1:ões estabelecidas pelos
precedentes artigos para o serviço postal entre o . ~-M-:_-j_-~
e a Alie. manha, a qual toma a seu cargo a liq · Câ.Q"'l~
f1R~ ·,·,
dc~pr;t,:t' rl'latins ao tr;1n~pnrte no trrri. lil~'illo~
I
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narchia .\tt.~Lro-Ilung:Ha c tlo Grão-Ducallo uo Lux:em·
burgo.
Art. 13. As atllllinistrar,i)cs tlo~ correios do Brazil e
da Allemanlia poderão rc1'ncttcr uma :í outra quat'~
qncr cont•spontlr·nrias avul~as, originarias dos paizt•s a
que recipruc:lllWlltu sirvam de intermediarias ou com
destino para cs-:c1 paizcs.
As corrc~pondcndas, de que acima ~r trata, scr·ão su·
jeitas, quanto ao seu tr::lllsporlc pelos tcrritorios tln
Brazil c tb Allemanha, assim corno quanto ao transporto tio um destes paize;; para o outro, aos nu•smo,;
Jlortns das corrcspondeucias intcrnat:iouacs Bruzilio-AlIcmãs.
Pelo que respeita aos portes :ultlirionacs relativos ao
transito estrangdro por tcrritorios uuis remotos, abonar-se-lia a importancia de tae:; portt•s á :ulrninistr·:li)Í·l
intt'rmt>tliaria, st•guntlo as COII\'t~nc:õ:~3 Yip:cnl!'s entr.~
esta atlmiuistração o :upwlle~ paizt•s estrangeiros m,ti:>
remotos.
Art. H. A corrcspomlencia rclatiYa ao srrviço
postal scr;'t a unica, que se C'-pedir[t c se receberá sem
pagamento de porte algum.
Art. Hi. A reducção das qumtias rcprr.sentatlas em
thalcrs c gros á outra moo;d:J allemã, far-~c-ha, quando
fôr neccssario, se.:?.-nndo o u:;o estabelecido no serviç•>
dos eorrcios da Alkm:mha.
Art. 1li. As ronl'IS rel:llivas :'L lransmis~ão tias rorrcspontlcncia:; ser<io fei t:1s tri llll'IL-'a I mente por r ada <Hlminislr<u::io pelo que pertence ús remessas tia outra
adminislr:tção. Estas contas, depois de YCI'ilicadas, scrYirão para na administração tios correios tla Allemauha
se organizar uma conta geral em r:ada trimestre. O
saldo da conta trimensal será representado na moeda do
paiz a favor do qual ellc resultar.
As rcducçõcs para isso precisJs das qnantias expressas
em moeda de um paiz para a do outro far-se-hão ao
cambio de 50 réis por gros.
O saldo será pago em letras sarad;ls sobre Berlim se a
administrat;ão th Allcmauha fôr eretlora, c em letras
sobro o ltio do Janeiro se fôr credora a administrar-ão
do Braz i I.
·
Art. 17. As atlminislrat:ões dos correios do nrazil e
da Allemanha doterminat:ão de conunum accôrtlo a
fôrma das coutas mencionatlas no precedente art. tu,
c bem assim tom~rão todas B medidas necessarias para
;~:>''L'::Sllr;Jr a inteira neeur;ão da presente coJt vcnt;jo.
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Art. 18. No caso tlc trr lu~ar no futuro uma rctlnc(iu das de~pezas do transporte maritimo ou do transito
terri!Stre, deverão sct· proporcionalmente diminuídos
por accôrdo das duas a1lmiui~traçõcs dos correios O$
portes estabeleddos para os diversos olJjectos de corrcspondt'lleia.
Art. 19. Lr.go que a administração dos correios do
llrazil, obtiver o direito de expedir malas fechadas,
para Allemauha por mar e em tt·ansito pelos paizes
in termeJ ia rios, soh comliçõcs iguaes ou mais favoravcis lJUe as conceditl<1s á administração dos correios da
Allcman!ta, cada administra1;ão pagará as despezas do
transporte por mar e do transito terrestre pelas malas
que tiver expedido.
Neste caso as tluas administrações entender-se-hão
sobre as medidas nco;essarias a t~l respeito.
Art. 20. A presente convenção serú posta em cxecuç:1o com a possivel brcvidatle e será obrigatoria até
que uma das partes contt·actantPs annuncie ú outra,
com um <111110 tle antecedencia, a sua intenção de a tlar
por lintla.
Durante rslc ultimo anuo a conveneão continuar<i a
ter pleno e iHieit·o vigor sem prrjuizÓ da liquidação o
do ~aldo das contas cutre as atlministraeiies dos correios dos dons paizes, depois tlo ter expirado o dito
prazo.

Art. 21. A pre~cnl1~ convenção ~er;·, nlific~tla c as
r a tilica1;õi'" trocar-se-hão em Berlim o mais breve que
fôr possível.
Em testemunho tlo que os Plenipotcneiarios respectivos a assignaram em tluplicado, c scllaram com os
sellos das sua~ armas.
Feita na cidatle do Rio tlc Janeiro aos 30 dias do mez
de Setembro de IS73.
\L. S.) - Visconde de Cararcllas.
(L. S.) -Jleruwnn Jllwpt.
E srntlo-Nos presrn te a mesma convenção, que H:;a
<tCima inserida, c bem visto, considerado e examinado
por Núê. tudo quanto nella se contém a approvamos,
r a ti fica mos e confirmamos assim no todo. como em
cada um de seus artigos c estipulações, c pcia presente
a damos por firme c valiosa para produzir o seu tlevitlo elfeito; promettcndo em fé c palavra imperial
nunpril-a inviolavclmente c fazcl-a rumprir c observar pur IJIIallpter modo I!HC l'O';:;a ~er.

At:

ru~

UO l'llllE l.l

Em testemunho e lirmrz·1 do que, fizemos passar a
presente C:Jl'la por Nós assil{ua la, sclla'la com o sei lo
grande das armas do lmperio c rcferemhtla pelo Ministro c Secretario tle Estado ahaixo assignaLio.
U ttla no Pal1cio elo Hio de Jtnl·iro aos llüi~C dias do
JlWZ de NovernfJro do anno do Nascimento uc Nosso
Seuhor Jews Christo de mil oitocentos setenta c trcs.

I'EDRO Il\lPERADOH, com guanla.
l"iscondc do Rio Branco.
"J'ernta

d~·

trocn •In., r:u,tificnçiicfi do con,·ençõo

fH> .. tal de 30 de ~~•teauhro de 1M7'3.

o~ alnixn :ts,ign~tdos rrunir~m-sr hojr p:tra prol'rdf'r
á t ro('a das r a r i iiraç,1e,; da coa rençãu JIO' la I cclt'hrada
em :m de Setembro de 18i:J culrc o llrazil c a Aliemanha.
TeiJIJo ~ido adtatl:ts as ra Iilicarücs em hoa c devitla
fúrma, riTI'rlllOII-se a s11a troca. •
l'ur e,;sa occasi:"to, em llOil1L' de ;::cus rc,:pcctivos GoY<'I'!tos, n·~olver;lllt os ahai\o assiu·11ados o scg-uint<•:

lntlept•ndenlt'lllt'llln das vi;ts

dt·~ig-nadas

no l." ar lig-o

da conrenção postal tle :10 ti.: Sl'l•·mhro de 1~7:1, a ria
de Anvcr.~ scr;'t igu;ilmPntc utiliz1da )J:Jra a troca de
malas f,:chadas cntrt• o B:a;.-:il (:a Allemanha.
A~ correg!lOiltlencias uc t[llali[IICI' espeeic, encaminliad~!s por vi:l de Anvers, S•)rão sujt'itas ús taxas eslaltelccu!as pela convenção po~lal de 30 de Setembro de
i8i3 para as correspondcncias expedidas pelos vapores
allemães.
Em fé do que os abaixo assignatlos lavraram o presente lermo c o assignaram em duplicata.
Feito em B•rlim aos 18 de 1\laio Llc t87í.-Barão de
Jrnmí.-H. Hulow.
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DECnETO N.

:;mm- o~

tJ nE Jrr.no oE t87L

Concrdc á Companhia Ferro-carril Fluminense autorizacão
para funr,cionar c approva, com modillcaçücs, os respectivos

rstatutos.

Attcndcndo ao que 1\le requereu a Companhia Ferrocarril Fluminense, dcviflamrntc representada, e na
conformidade !lo parecer da Secção dos Negocias do
lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de i3 de Junho proximo findo, Hei por hem ConcedJr-lhe autorização para funccionar e approvar os
respectivos estatutos com as modificações que com
este baixam assignadas por José Fernandes da Costa
Pereira Junior, do !\leu Conselho, 1\Iinistro e Secretario
de Estado dos Negocias da Agricultura, Connncrcio e
Obras Publicas, que assim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro em quinze de
Julho de mil oitocentos setenta e quatro, quinquage·
simo terceiro da Indepcn:lcncia c do Imperio.
Com a rubrica tlc Sua 1\lagcstade o Imperador.
Jost: Fl'nwudcs ria Costa Perl'ira .Junior.
lllo«lifh•acites a que se refet•e o
' n." :;t;s9 desta data.

ltC"t'rf'to

r.
Art. 1,.• Substitua-se pelo seguinte: <( A Companhia
começara a funccionar logo que estes estJtntos forem
approvados pelo Governo Imperial e achar-se subsrripto
metade do fn ndo sacia I, c cffectuada a respcct i r a l'!ltrada da t.• quota, segundo a disposição do art. !íO.
11.
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III.
Ao art. 6." acrc:>rentc-se: «Nas reuniõc~, porém,
para a eleição rlos Directorcs, Presidente, Vice-Presidente e Secretario, é pruhibida a votação por procurador. ))

IV.
Substitua-se o paragrapl1o unico do art. 37 prlo
seguinte: « Poderão fazer parte da nssembléa geral os
accionistas que, com antcccdencia de oito dias, provarem á Directoria que suas acções estão caueion:ulas.
Neste caso estão os Directorcs da Companhia em relação
ús 100 (cem) acções caucionadas, na fórma uo art. 20
dos estatutos. ))

v.
Art. 38. Em vrz de: sessão do dia 12 de Janeiro,
diga-se: «sessão ue Janeiro n e substitua-se o final do
artigo pelo ~eguinle: « Sú podem ser eleitos Presidente,
Vice-Presidente da Comp:mhia c da assemlJI{~a geral,
nccionistas de 100 ou mais acrõcs; e nunca rccahirá
essa eleição em membro algum lia Dircctoria. ))

VI.
O .u·t. 3!) fica suiJstituitlo pelo seguinte: «Reunirse-lia a asscmbléa geral ordinariamente nos dias que
forem tlesignados nos mezes de .Janeiro e Julho de cada
anno, c extraordinariamente quando a Directoria orequerer ao Presidente, de molu proprio ou a pedido de
Jceionistas que representem t'iO votos, cspecificamlo-se
nos annuncios o lim da reunião. ))

VI!.
No paragrapho unico rio art. .íij rliga-se « sessão de
Janeiro » em lugar de « ses~'io de 12 de Janeiro. )>

VIII.
Substitua-se o art. ii2 p~lo seg:uinte: <<As quantias
:JppJil'adas para runrJo df' l'f'SI'rVa srrão

tpll~ fOI't'Jn
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lnp;o cmpreg:11las em arções da propria Comp:mhia,
em apoliees lia 1livüla publica ou em outros títulos
;;cmrlhaulcs, como fÔI' liPeilliuo pela assembléa geral
sollrl' propost.a da nircctoria. >>(O mais como l'Stá nos
estai ntos.)

IX.
Ao final do art.;;;; acrescente-se: <<Em todo o caso
prnrog·:H::io lira sem pr·e sujl'ila á approvação tlo Governo
lmprrial.»

1

X.
acrescrnle-se: « As nove dccimas partes
serão sa lisfei tas em acçõcs hcneficiaria:s com as entradas eonsidcradas como se houve~sem sido totalmente pagas.»
Ao art.

!í\)

<I estas q n;m tias

XI.
Diga-s!' no art.-G2 << em Janeiro'' em vez de: «no dia
12 de Janeiro.>>
XII.
Nn art. (ií diga-se:<< até Janeiro de 1871} >>em Yez de
« at!• o dia U de Janeiro de 1879 » c suhstiluam-se
as pala nas (( alt'• 12 tle Jarwir·o de i88:l >>pelas seguintes:
<<:ri{~ o rcl'erido mez de Janeiro em 1~8:). »
Xlll.
No ar· L. lili diga-se <<Janeiro>> rm ycz de« l2 de Janeiro.>>
Palacio do Hio dt) Janeiro em t:i de Julho de 181~.
Jvsé Ft·rn·udi'S ela Costa Pereira Jttnior.
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ACTOS DO POnF.H

.l~slatutos
C[IW s1~

(~omp::nhia

da

rd't'l'l' o i!Hn·:n

t!c W7t

rm·n-t':ll'l'il Flnminrnsr, a
a: :m1n de. H de ~lar(o

C '.1'1'1TLO

11.\ Cil\11'.\m!J.I, ~1\\' JT,T.

r.

sL\ ORti 1:'\IZ.q;\o. SEU f:,\1'\T.\L,

sL-;t: Fl':'\t:t:!O.'i.\.1 E\'f'll.

Art. t.• E' crr:1.Ja na r.tirt~ cln llio dt• .l:Jncirn, 11111:1
Compa!iltia :IIIOIIYIIla stdi a tlt'lllliiiÍ!l:lt;:!o t!t~ Clli!lp:tnhi:.
Ft•!To-rarril Ii'ltlllliltell't', t'ol:l n li:n de eonstrui1· e!'\piorar por sua conta as linli1·; dt• lrillltis 11rhano~, para
l.ransporl.t• dt~ pa~s::gPir":~, t' lu•;a::·t·ns autoriz:Jdas pt>lo
llrcrPIO n." :i:iíii de 1'J. tlt• ~.!art;o tlt~ 18';~, t:Oill o traço det!'l'minadn, 1~ l~t•m ;u;simrom o d··~t'lt\'ol\·imt•nlo que por
vt•ntura po.<s:t Yir a st•r resrdvitl•' pt•l.1 llli'~llla Compan!ti:l, t: :q:prnr::do pelo Gorerno ln1p:•rial.
Art. ~~-" Srr:\ e::; f a t:!:l[l!'t':'.. l :ld:l:ini::l ::11la p.:r nma
l)irl'dtll'i:l t'~<lli{'osl:i tlt• 11 iil (; r.'il!C t' dot•' lJirt•cl:ln\', t'o;np:•tindn a e:.~ I Dirt't'ln:·ia prOYt r a todo:-; ns
ili'~''I'ÍO~ tia Cumt•illlli::l tlo modo t'.'Pe<ilit·ado no capi-

tulo ;J."
Art. :J."

r.nml..t,r-~:·-ll.·t :1 Cnnql:lllhia tlo Jlllllll'rn tk
:ICCÍilll!:.:!;J 0 , 1(110 llC.'l>'il: !O r,·ll [l:tl'a f':tZI'I' fare :lOS C'llt':ll',W.; deila.
At~lt:tlldo->~t·

l.(í()!~:!:{)O,.:O:;(),
fJlli'
"

11

n·:

:~n;•it·s

fYJ·{);)f!.-C' 1í)

c<lc;; rnraré!.·os :aalbdn..;

I'ITI rcn·:~

11:~

l'n!ltlO CtHHO O
tlr\·cm l'i'[li't•.•cnt:l!·. J•ll !r·ndn ;;nhi1· :~lú
l'Oil:"ÍdPI':ll;·St'·ha

(':;!p

P<'•""'·'Í''"tlP..; O p·.·i,·ít·,•nt 1111 ["111•
'~', ··;, •J ;,lld;,·.w:lt~' tlos ,Ll';t3!1ti'''•SÍI 1 :\•:•~ ti{'SS<~ illl~·llH~tlfO.

"'' !-'

!,;;;,,· it,,i·,'ar";i~ ~'OI!l!~lclat
lnlilo.-;

1\rt.

Jllw;t:·;t['

a dt

c.. t:ll•:t!lld:~

,·o·w•··:t··:, a f:Jql;eion:n·. lo!~·o
qnc ,;,• ;.c:iai' .. nln.·r:pio ni••l::tL: do fllittlo .-o,:ial, c d(rtu:1dJ ~ t·! 1 :-~J;~~~·~i''<~ ,_'!itl'!da d1 r;ri;\1'\;r, t~uo!a, Sl'.Q"t!Htla
n di•~i .,,j,:<~ do ;.ri. UL lir·.mdn totla·,·j;Í suiJ.·,··dinado·;
~;~:,·; esLtt::u:; :'t ~<:•[11'0\':t•;:\•1 tfo t;o\·~r::u ln!pcri.tl.
ft-" ,\
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CAPiTULO ll.
11.\S

·\CÇiiE8 E DOS .\l:ClO~I'T AS.

Ari. !í.° Compõe-se o funrlo social ue ~.OO;) arçiies ue200,)'10.1 rad:.1 uma c de 8,flOJ meias :1eçlíns tle 100.)000.
Arl. !i." São ar~cionbt:1~ to.las as ~H~ssoas, corporal;õe~, associações, ou t•nlitlad.·s, intlistinclameule naciullaes ou e~lraug-eiras pu.;suiduras tle arções ou meias
U<'ÇÕl'S.

!\las em as~emhlt'•a g:t~ral só lt'!ll a p:llavra o possuidor
tle mais de doz arçõt•s (ou vinte meias), c voto o d.~
mais de Yillll~ art;ões (ou quarenta meias\, lutlo como
dispõe o ;~ri. :n deslns I'Stalu n,~, 11111a vez que tenham
os seus litulus registrados, tlii't•r.tamentc ou por transfereucia no liuo cunqwlente, r que estes JH~rtençam ao
votante, pelo menos eom tr~s utt-Jzcs de antecedenda.
Paragrapho unieo. 0.> aeeiuuistas ue menos de dez
acc;iie~, cmhora não fa1;am parte da a<.;srmhléa geral,
Jlüllt•m assi~tir ú-; :>nas S1~sslks, romtanto qne se conservem romo especla1lorns c em lugar >:t•parado.
Art. 7." A lliredol'ia far:í as cllamatlas para o paganwnlo das eulradai>, lirando port'·m cntcutlido, que estas
IIUIH'a passariio, em cada vez, tlc :lO alú ::!O por rt•nlo do
valor nominal das ai'Çtit•s, tJlW st•r:'t annun1·bda cada cham:ula Clllll anlt•cedencia nunca mrt1or tle 20 dia~;~~ que
t'lltre rllamatla c rltamada havcrú um inlcrvallo de :lU
dias un mai;;.
Art. H." C:td:1 arç.Jo ou meia acção é indiYisivPI, uo
sentido dl' 11:lo poderem tlou:; ou mais illllivitlnos exercer
dirJito~ diHr~os, em virlntle do mt•stllo titulo.
A1·t. H. o Haver.'t um registro nominal para iuscript~ão
dos aceionistas c movimr.nlo tias acçõ:·s .
.~ l. o NPssc li no serão averbadas as lr:msfcrencias
de arç1iPs, que não JlOtlt•rão ser feitas scuiio depois de
realizado um qaar1o do seu valor nominal, e por meio
tia a~si.!.inatura do propril.llario ou seu hasl:mte procurador, ollsPrvando-sc nn que für applicavel, a:> regras do
lkcrelo 11." 27:13 de 2:3 de .Janeiro de :l861.
~ 2." Do dia 20 rle Dezembro a 20 tlc Janeiro tle cada
anuo ficarão ~u,;pcnsas as transferencias de acçüt~s.
Art. 10. N1'lll crctlores nem hertlciros de aeeioni:;t:~s potlcrJo jám:tis aiTéstar a proprie1lade da Companlda, c sim sómente os títulos que pertencerem
a :;cus uevccL•rL'~, ou au a~·nvo suiJre •rne tin:rcm ac1:;Io.
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Art. H. O accioni~la que não realiz~r a~ rnlr:t~las
do capital nos prazos detenninado:; pagar:t mai~ 2:> "/,,
sobre a prestação em divida atü pPrfazer o primeirtl
mez atrnatlo, outro tanto ao romcçar ~cguntlo mez, e
assim at.(~ quatro mezes. Se rlewrrPrem fJUalru lllt'zes
sem 1·ealizar a entl'atla, acompanhada da intlieatla mul!.a,
perderá em henefir.io da r.ompanhi:l as pre~l:Hjõcs anterionnente sa lisfci tas, sciHlo risrado tia lista tios
ac~ionistas.

Paragrapho unico. Exccptna-sc o caso de fol't:a maior,
cviden tcmen te provado perante a Dirce to ria, c justificatlo ató seis mct.cs po~>tcriorrs ao tleltito em aberto.
Art. -12. A acrão assim cahitla em commb;:o, rm
proveito da Companhia, pode1·:·t logo ser tran~r,·ritla a
novo accionista.
Art. 13. A responsa!Jilillalle tlo accioni~ta limita-se
ao Hlor tlc s1ws arcões.
Art. H. Qnantlo' uma arção r,·,r propril'tlatlc tle !liversos, estes t.er;to tlc designar um só qut• o~ represcute, se inscreva c exerça os dirl'itos tle accioni~La.
ParagTapho unico. Se a acç;io perlt~nt·er a uma lir111a
sot~ial, poderú represt!lltal-a aquelle dos ~ocios que pela
mes111a !ir ma fôr declarado como estando autorizado a
usar d<'lla.
Art. Ui. O direito de rcprest!lllação operar-se-Ita
da seguinte fúrma :
A-; mnlhl'l'l'" r·asada~, por seu~ lllaritlos:
As vi uvas e solteiras ~1tijuri.~, JWr proruratlur;
0 ..; lltenon·s e inlenlictos, por ;:cus pais, tutores ou
cu r:tllllrcs ~
Os at:er\ os ]11'0 indiviw, retos respecliYOS inventariantes;
As sucicdatlcs, companhias ou corporações, por um
sot:io, geJ'I'Hlt~, director ou preposto.
l'aragrapl!o unico. Os documentos comproh~tivos dessa
rcpresettl~ção tkvem, para regulariza r seus e fiei to,, se1·
apresr•tttatlos á Dirccto1·ia com;mlcl:edeneia pelo menos
de oito dias da reunião onlinaria da assembléa geral,
e vigorarão nas ordinarias e extraordinarias att'· -o filn
do anno em quo fu1·t~lll apresentados, se antes disso
ml.o für notificado [t llirectoria haverem 3!JUCI!es poden•s ~ido c;tssatlm~.
Art.. ili. Sãu direito.~ tlo an~ionista:
t. • 1\tcclwr o:' llividentlos que lltn toearPm;
~.· Podt•r .~er Plcilo 011 nome:Hio para qualqtwr dos
rargos da Companhia, oh~erv:ttla~ as n• ..;trit·t:lies lllt'llciou;ttbs CIIJ \·ariu,.; arligos tleslcs estatutos;
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3. o E\cr·ccr a inllucncia espccilic;u]a nos estatutos,
em nlação ao~ IH'.!!;ocios sociaes;
ft." Exigir da Directoria, em pelit;ão :~ssig-natla por
:~ccionistas a qurm caibam 50 voto~, c em qnc seja
declarado explicitamente o fim da convocação da assemllll·a geral t>xlraortlinaria;
a.• Obter segundas ,·ias dos títulos qnc se extra''iarem, respeit;ulas f!UC sejam as forrnalidatles, cautelas e taxa ue emissão, que pela IJin•cloria forl'm
prcscriptas;
G. o Comparecer prsso:~lmente, ou fazer-se representar
11:1 asst•mblb gera I por procurauor, com La n to q uc este
SPja a~·eioai~la dt~ 20 act;õcs on mais;
7. • Tr,r prel'l'rencia a estr·anltos na di,-Lrihnição rias
novas :,c~ões, que por ventura hajam nu futuro de ser
t'lllÍLLi.la~.

CAPITULO 111.

Art. 17. A:~tlminislr:~çãotlosnegociostla Companhia
cxereitla por uma Direcloria composta de trcs
pessoas: tiiH. Dirl'etor, Thesoureit·o o Gerente c dons
DirPI'lon•s ~impll's. Esli'S funrcion:ll·ios serão qualricnn;dmt·ntn Pleitos pela a~scmbll·a gPral dos accionistas;
c será Dirt~t:lor-gert•ntn o intlidtluo em IJUcm rccahir
mais considet·a vl'l vota cão.
Art. JH. N:t mesma 'sessão em qne rorcm tlcsignat1 os
os trcs Dircdorcs l'lfcctivos, consitlt•rar-se-hão supplrnles pl'la onlem da Yolação os seis immctliatos t'IU
vol(H, para snl1slitnirem os eiTcclhos nos casos tlc
morlt•, renuncia, ansrncia prolongatla, ou impedimento
parlieipado tle algum desses effcdivos.
Art. t!J. 0,; membros de uma Dircctoria servirão
ininterruplamt•nte :~té serl'm suhstitnitlos JWios novos
t'll't~divos, que se apresentarem para lhes snccedcr.
Art. 20. Sú púLic ser Dit·ector quem possuir cmn
ou mais arções, com as prestações veneitl:~s já salisfci tas, as quaes duranlt~ o respecli vo excrcirio per ma necerão inalicnaveis; e com essa f!UOta ticarão averbad;1s
no competente livro, para que ct~lll aeções, cmquanlo
dur:n· a administrat;ão tlo Dircrlur, n;io possam ser
'ctul id;ts, pet·m u latbs, em p1~11 h atlas , ca t[l'.it•ttadas, ou
t'rcsa.~ JIOr alguma outra fúnna.
~:·r;·,
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Arl. ~I. N:io podt•m fnncdouar como Ilirrdorrs
eonjunctos, pai c li Iho, ~o~ r o c gt·nro, i nuãos" cu n h:1dos,
pat·enlcs por eonsaugninitlade até o segundo gr:io, soei o» da llli'Sllla firma.
~ 1." Tamht~m 11:in polcmgct·eleitos:
(),;empregados da C·Hllp:lllhia:
.
()-; forn,•ct•dot·!'s, por JWaw dn lr.mpo :~justatl•>;
n, em prei teii'OS de ohras da Com pau h ia ;
As pessoas ligadas a t'lla por qnaesqnet· conlraclos dn
tJHC auliram ou tenham razão de esperai' nulagcn:> peCUII i:~ rins ;
o.~ impr•tlitlos de nrgodar scg-nndo as uisposiçües
tlo Coiligo Com·Hr·rcial e das Leis;
.
Os credores pignoralicios, se não possuirem ac~.õcs
proprias.
§ 2. • Se a pseolha da assemhlt"·a vier a recahir em
pessoa em quem o Presi1lente tll'lla vcrilic.at· tfUC sr dá
alg·um daquclles impeuimentos, a a.:;semllléa reunindo-se novamente, declarará nullos os votos que dia
houver oLtido: c pa~sar:i a oecupar o cargo as,;im dl'ixado vag·o o immPdiato na votação, on, se aca,;o ahi
li\'er lia \ido empate, o accionista a quem a sorte favot·ecr·r.
Art. 22. C·lmp<~lid aos Directorcs o rendimento fi"o
annual de li:ODO.<OOO a cada um.
O Gerente te1:·á ;dém di,;so a remuneração de :i:Oon,.-;
aunuacs, allenta a c~peci:tlilladc, graviLlade e rcspou,..;ahil idade ele sr·us servit;os.
At·L. 2::. Beunir-se-ha a Dirl'rlf1ria nunca menos dtl
uma vez em J5 dias, c todas a" vezes tflW assim o pedit·
o Gt•n•nte ou os t!ons Dtrcctorcs.
·
Art. 2L lh-;ta para dcliht~r;tr a prcst'nça de tlons
Dit·cclurc~, scutlo a deei<io tlc amhos t:onforme, pre.valcct~r;i; H1 porl~Ill divergirem, 5CI':-t chamado o lt•rceiro~
Dircctur )lara tlcsempatar.
Art. 2J. O Gerente é subslitnit!o, em suas falta-., .1e
qualquct· origem que wovcnh:1111, pelo Dircctur mai~
votado, ou, se n;i:u houver di!IcnJnt;a tle voto,;, pelo
m<'is idoso.
Art. 2li. N'um li no especial serão l:lnc;atla,; as rlclibcraçõt~s da Dircctoria, com a C'\posição de motivos
(quauú.o ftll' possivcl), podcutlo ser tudo p,;r;riptnradu
pelo OtrJctor que p:1ra e~sc lim für tlcsigmrlo, na pot·
qnem c:-;te incumbir de t:1l lrab:tlho, que irá ~etltl()
,.;n,·::~s'i Ya'llcate approv,tdo c rubrit:auú pda llirecl '.)1'1.1
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Art. 27. Fnlt:m<lo :llgum Dirrrtr.r m:1is de nm me:r.,
cu tr:1r;'1 em seniço o respectivo i'Upplentc, percebendo
a,; vantap-cns f[UP caberiam ao eflertivo a contar do dia
da po~~e tlr,se supplente, a qual posse findará apenas o
sub~liluidü. se apn•>ênlar.
Art. ~tL A Directoria g0za de plenos podere~ arlmiHislral iYo~, iwltgire os de procurador em caus:1. propria: a~.;im como tem rlii'Pit.o de clclegal-osCJn qncm
jn12JII' ronu·nit·ntr.
Art. ~!l. A' n:rl'cloria compelem as seguintes alll'ihnic;õe,;:
l." C:•lchr:1r o:; confractos. que possam Vil' a ser nr.CP:'\"ario.; com o G,Jvcrno lmpe1·ial, com a Illustrissima
Camara nu c'il!ll nntras autoridades;
i. • He.;ulver a at:C[UisiçJo ou alicn~,çJo 1le bens imIJJU\ eis :
:L a Exigi I' do Pre> idcn te l]a Com pa 11 h i:l a convot·ação
rxlraordin:lria da a,;~emblí~a geral quando o jnlgar
preciso, qu:truln o pt·dir o Gerente, ou IJlWn:lo o rr·qlwl'l'rnm ns aecioni:-l:ts nns termos do art. Hl, §L";
4.• OomandaJ' r ~<·r rlemantlatla.
Art. 30. E' intli~p:•nsavet o concuJ·w do Gcrenlr,
p:na o exercício dt•st.'outras allJ'iiJuiçõcs:
I. • FurmuLtr n•gulamcntos para o serrico ela Companlli::t c alll'rat-os:
'1." Hcgnlar o sy.,tema <lc cscripturaçJo;
::. • l\Psol rer sobre rpa !quer a ugmen lo do ord;ona<l os
nu pT:ll ilit':H:'it•s, bem cnmo sobre o pessoal e rcmmwr::t;:in tlos 1~1n prq!ado~, e linalmcn Le sol,rc a possível rcdtll'<;ãn d<~ dc~pc;:ns;
!1.• " í':llllli';:r Guarda-livros e Caixa, arhilran<lo-lhc.~
VCIII"Í!Ill'!!ltcS;
;j," Eseo!!J:•r o d:•posilo dos fun:los <la Companhia;
(i. • [<'ixar no fimllc cada semestre o divi<lenuo que
se deve dislriiJuir;
7 .• Delt'rlniitar a maxima rJnanlia rtne o Gerente púde
co11serv:Jr ~~·m caixa para as rh·spezas correntes;
8." Ha IJi I i lar o Gerente a fncr as obras precisas;
\J. • Autorizar o Gerente a contra h ir, s<•ndo indispensavl'l, t>lllpt·f·sliii10S que nunca aliás pnderão excetlet· a
imporLanci;1 lul:d das pre,;t;11;õ,•s ainda n;:o rccl'lJidas.
Art. 31. Ao G,rcnle calw:
·I." Excrn!:u· as deliheJ·ar·u•'~ tla Directo ··
.
.
em lllH!le della as ordl'ns ,:espcctivas
·~W\.~~~ AM>An )'
propnu nome as qnc tlr~rJ\al'cm do
~.Wlh~ atln- '!;f
Jmiçücs rb Gerenci:t ;
"-çS\ ''
~

.
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20 • Assignar, emiltir, e suh~tiluir acçtícs e meias
acções, ou as competentes roautrla:::, :1liás :::ultscriptas
igualmrmtn por ma i!' Ulll dos Dircctores, rpwntlo as emissfips rsti vcn•m 1lcv idamen te au torizaLlas ;
:L" Dirig-ir a conlahilidadP c toJos os ~'Prviços 1la rml'rcza, cxpedit'nl1~ n mais modmento tla Companhia nos
termos tleslcs esta I u Los ;
40 • Arrecallar a 1orn1la, c riTccluar todos os pngamcntos e gastos, salvas as attrihuições lla Diret:toria c
tl:t assembll~a ;
Üo • Nomear c llemillito emprega1los, salvo o artigo
anterior ~fio "-Totlo~, sem ex.eepção, lhe ~ão suhord i nau os
60 • Celebrar conlractos para execução tle trah:1lhos,
ou fornecimento de oltjectos de consunto, ajuntando u
supprimPnto dt) ollicinas, machina:::, trem rodantr, c
mais pertenças nrt:l~~sarias ao cstaiJelPrimentotla linha;
7 o" Heqnerer conYorat;ãn e~lloaonlinaria da Din•eluri;l ou 1la asst-utlJlt\l nos termos prescriptos;
8." Organiza!' os b:1 b nços e con tns 11ue com o spn r elatorio den•m ~>e r sultmettidos ao exame da Dirrctorin,
p:~ra tlepois rom o parecer tlella, ~crcm prl'senles ~~as
sem hléa gera I.
Art. 32. O Gt•retllo c os Direetorcs s:io respomaveis
pelas pr!'llas c 1\amnos que occasionarem :'1 t·mprPzao proVPnientes til' fraude, dolo, malicia ou nrgligcucia eulpavel.
Art. 33. O Gerente e os llirectores serão tamltem prssoa\mcnte re!'ponsavei~ pelo~ actos IJUC houverem praticatlo contra as tlisposiçõestlos estatutos c da asscmbléa
geral, St'lltlo por esta dPclaratlos culpados: As acçües
intransferíveis que o culpado possuir ~ão consitleradas
como l1ança, pat·:t applicat;ão deste artigo, até onde
cheg-ar o valor tlellas, sem embargo tlc poder ir aiwh
mais longo a responsabilidatlc, se a importancia desta
exceder o valot· 1las referidas acçõPs.
Art. :H,. St"t rm nome 1\a Companhia, c por tlelihrração da assembléa geral, 1lepois do exame e parPrer approndo de uma rommissão Hst:al, pútk intt·nlat·-se a
arção .itHlicial d1• que tratam os tn•s arligos anleriort'f>,
inrumbindo á a'setulJlth nomear commi!'s;ll'ios p:11·a reptoe.<ental-a em Juizo r requerer a lu~m 1lc sru direito.
Paragrapho unico. Logo porém que l'ôr ''ot;ula a arcusação pela assemhlt':l geral, tirarão iJ!SO facto dcmittil]os os Dircctorc"accnsados, que nesta hypothe~e ser:1o
sultstituitlos por outros eleitos em assembléa geral cxlraordinaria, illlllH'dial:tuwnte convocada pelo Pri'SÍo
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drnl•1 tia Comp:111liia, que tomará provisoriamente a,;
proridt•nri~ls 1111e a boa ordem tio serviço exigir.
Art. :J:i. As multas que por vcntu1·a hajam de ~c1·
impostas prlo Gove1·no, serão descontadas proporcionalnwnte dos YCncimt•ntos dos cmp1·rgatlos true hou\'l'l"l'lll dado lugar· á sna imposiçiio, penalidade esta de
tf!IC ningucm da Companhia é isento.
f:.\PITULO IV.
ll I .\SSE\IP.IL\ GE!l.\L,

E Dt) 1'1\ESIDE:'iTE DEU .. \

E 1>.\

1: :l ~li'.\ X 111.\.

Arl.

:JG. A asscmldé:t g-eral

ó fonnatla da rt)llllião dos
palavra on rolo, por si ou pol' seu=cnt.cllllcr-:;e-ha achar-se regularmenln
conslilnida para tlclilJCrar, rpiantlo presentes ou representado~ se acharem accionisla~ possnitlores de mais
de 11111 IPrr:o tio capit:ll re<ilizado.
Art. :17. Potlcm sPr :ulmiltitlo.; a discutir c a sul.JmetIL'r propostas lodos.os tyue nos livros da Companhia figurarem como possuindo tlcz acçt1es inteiras, com antecetleucia ao nwnos de trcs mczcs. Sü vinte acr:õcs dessas
diTo jus a um voto, c o possuido1· de maior numero t1~1·á
tantos 'otos quantas vezes vintl"l acçt1t's possuir, sem
romlutlo a mesma pc~so1 po,ler, em seu nem alheio
nome, ult!·apass:u· o maximo uc dez votos.
Paragr:rpho unico. Não poderão fazer partE da assemhlt'~a geral os accionfstas que sü lizcr·cm valer o snu
direito por ae1:ues que estiverem scrrintlo de caução.
Exccptuam-sc desta c'\clusão os Direc!ores, em relação
á:> cem acçiirs qrw tt~m cauciorwrbs á Companhia.
Art. ::18. O Presidente da assemhlt\1 geral é tamhem
Presitlcnle da Companhia, ua quallht~ pcrtmlce a superintcndcncia. O Presitlcntc, Vice-Presidente, c uous
Secretario; da a~sernhlt\t geral serão eleitos por cita,
na scs~ão do dia 12 uc Janeiro de c:~da anno. Para lodos
t'ssr•s cargos poderá a c.>coll:a reca h ir ou não nas pe,;so:~.;
dos Dircctorcs,ou em qnem a mesma assembléa apronver, scnrlu toda da só hal.Jeis p:1ra os cargo~ de Presidente
c Vice-Presidente os aecionistas que não tenham llll'no;; de cnrn :JCrões.
~I. • E~las e"leições, como lotlas as (JUe forem feila~
pela :J.;;;cmiJléa geral, serão pnr cscr·utinio sr;~relo,
pr·,•ralt'ccndo n maioria alJsolnta tlt' votos.
arcioni~Lts rom
pro~nradort•s: c
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~:?."Em todas
rt>~ultar maioria

r.llas, se do p!'ÍmPiro escrutínio não
ahsolub, procctlcl'-~e-ha a segundo
•mtre o,; llOllli:S mais vutatlos, em nume1 o duplo dos
quo tiverPill •lescrcleiLo~ (dcl'itlindo a sorti', em raso
~~~~ empall'l, ~~ ucss!' scguti<lo eserutinio hastat:i a pluralitlntle !'I' la th·a.
~ :Lo Par.t todos o,; cargos da Companhia é lidla a
l'PI'Ieicão.
Art: :w. H.eunir-sc-ha a assemlllt'·a geral ortlinariamcntc nos dias 12 de Janriro, Abril, Junho c Outullro tl
Px.traonlinariamente quando a IJireetori:t o requPrPr
.:o PresidPnlc por impulso proprio, ou a pedido de numero tal de accion i~tas fJUe n·prt•scnlem :JO voto~: e
~"='(lrdlil'ar-se-ha nos annuneio.~ o lim tia reuni;io.
~ I." E-;ti'S aniiUII<'io:; para asse111bló:IS onlinarias ou
f'X.traonlinaria:; rrpl'lir-sc-h:io rwlo mt•nos tres wzc,;:
X c :l dias ante..;, e na yr,;pera da di La I't~un iio.
~ 2." Sendo a ro1noc:u:ão para motlilk;tção tlos n,.;lalulos, O prazo dOS :tllllllllCÍO:l ~t•tit tle :JO tlia~, C O llllllll'rO tle arcioHistas que a requci't·r,~m tlevcr(t reprt•~t·nl:Jl' mais 111~ um tn·ço tlo capital.
Art. !tO. Salvo os casos Je an~mentn th) t'apilal ou
rl'l'orma dt~ ('s!alut.o,;, se se não reunir numero sullicicnte tle al'rioni,;t-as no dia tlcsignatlo, o Prc,.;itlcnl.n couvncarú logo outra a,;scmi.Jl!·a para 1:; dia,; tlt'pois; c
t•ntão IH's.:;a, qualqtWI' que sPja o numero dü at'çõ:~,; representadas, e o assumplo tla dcliber<ll:ão, será Y<'tlido o
que a maioria 1 rt•sentt• tledtlir.
Art. H. As re,;oluçõt•s da asscmi.Jlt··a g•·ral, rrgulal'lncntr convocada c legilimamcntt~ constituida, sei:tltt
tom:ulas dentro da orhita destes ci'olatulo,.;, olniga sPm
res(•rva a todos os at:ciouislas, embora au~entes ou di,;sidt•ntcs.
Art. '~2. Nas ses,;Cíes cxtra(Jrtl inarias não se lra lat·;'t
de qncs!ãll alguma alheia ao olJjN·to da convocaç;iu.
Art. ~.:1. S:io allrii.Juiçiks exclusivas tia as,;cmbli·a
l!•·ra I:
I." Examinar annualmenlc a cscripturat:ão c os acln.~
da Gcreucia e da Direcloria;
2." Eleger qualricunalmcnle Gerrntr c Direclorcs;
:1. o Au Lorizai' tJUilat;ões ao,; respon,;aveis:
'L" lruliear altt·rat,;tks na marrlta da atlministraçio;
:;. o HP,;u(vt·r ~obre a tlemi~,;ão •In Gnente, a tornar
t•lfectira~ as di~po,;içõe,; tio~ art:;. 32 a 3~;
li. o Impôr aos llirt•ctot·es a pena dcdaratb no art. :!'~
t'aragTapho nuico;
-;:· lklih· r.tr ~ol,rt• qu:tl'["''l' propo;;t;~;

/.Jt

EXECUTIVO,

~: Onh:nar exames ou inqucritos >:em liruilat;ào, podt·udo conllal-os a IJclcgallos espcciaci', com bnto •1ue
:-:rjam aecioni~Las;
!1." 1\esoll't!l' noras aug-menlos do fu:Jtlo soda!, f't'·
forma dt• e~talnto;;, alienação da cmprezt, ou ampliação
de St'IIS Iins, com a acquicsrencia ôo GoH'rHo;
10. Decidir a liissulução da Companhia, por nn1la ou
quaii]!ICt' raso fortuito c itle\'ilavcl; c nesse caso tlelcrminar o mo1lo comodevcrál'll'cctuar-!'c a liquidação.
Art. H. Ao Pr~sidentc ôa Comp:nrhia durante o seu
t'XPrciciu pl'rtencem estas altril.mit:ik:;:
L" Con\·ocar· extraordinariamente a reunião tla a~
I'Clltblé;t gl'r.d, quando o julgar util, ou lhe fôr Jletliuo
al,·· por· um IHrl·ctor;
2." Convocar a a'i.'i<'llliJ!éa gC'ral or,Jinari:l, nos dias
nurrados, intlicantlo lu~ar, hora e mais rircumslancias;
::.• l'rP,;idir :'ts rcnniõcs tla asscmiJ!ea ~era!;
~." Fiseal isa l' I ou os os tra halhos c serviços, potlentlo
ou rir de quar.sqlll'l' empregados informaçõ~s sobn• toJos
os ll!'gorio~ da Companhia;
:i." N;ir> l'uderú reyogar as onlens do G.·rente, nem
susiH'tllll'r a sua cxecut.:ão, mas (convo~ando logo a a.;scmiJit'•al potlt•rá su-;pender o me-;mo Gerente do Sl'll
l'arg,l, 110 ca~o provado de malversação, nomeant.lo pro,.i~oriamcnle um accionista para cs~a llcreuda.

C.\PITULO V.
110 E\.UU; ll8S

ACTOS DA

t;EfiE\Cl.\

E UIIIECTOI\lA.

A ri. 1,:i. Compele a :l'SClllhléa geral o exame da ('Snipturat:ão tia Cnmpanltia, su;ts contas, seus halanços,
rofre:', documentos, actas, C<ti:xa c mais Ih r.J~, rorrespondeucia, cxecut;ão dada nos estatutos c as dccisõ~s da
a-.;spm bit:• a gcr.ll.
Paragrapho nnico. A este exame se proccLicr:'l, It:t
!'Pssão de 12 de Janeiro, por occasião do rclatorio, que
!ta de ser aprcsentallo pela Dircctoria, acolllpanhallo do
da Gt•t·enria.
Art. 41i. Quando fdr uuanimc o parecer da Direcloria,
approvantlo as contas ôo GC'rcntc. pouerú a assembléa
dclibrr,tr immetlial:tmentc, 'Jill'I'Cndo, sem nomear ro!lltlli;:são de ronlas.

ACTOS DO PODEI\

Art. 4i. Se, pur(•m, a asscmiJléa o julgar conrt>nicnlc
(c em lodo caso, se o exi.~irem representantes de um

dt>cimo rias acçõcs emitlidas) nomeará clla uma eomtle lrcs membros }to:;:::uillorcs de cem acc;õcs ratla
um, á qual serão francpteados todos os liHos, p;qwi~, c
rseripturação da Companhia, poclentlo exigir da Gerencia
c Directoria quacsquer esela rec imentos sohre a c to~ :wu ~.
Art. !J,8. Assim que esta cummissão clér por lindo o
seu trabalho, rcctucrerú ao Presidente tla Compauhia a
reunião da asscmllléa geral, á qual aprescntarú o ~eu
parccct· sobre as conta~, os balanços c a gesl5o da Dircctoria no anno lintlo.
Art. !1U. SL~ a apl't·onç;io tia a~semhlé;t grral fôr plc·na,
conlinuari:io as cu usas no estaLlo c•m cJUe se acharPlll. ~c·,
porém, :1 assemblc'•a ordenar qualquet· altcraç;iu, !crú a
Directoria de conformar-se com essa rc'soluc;lo.
Art. rio. A approrac;ão da a~mhléa gc:r.tl import:1
plena quitação tlas contas c gerião comt,rchc•nclida,; 11(}
ucriotlo a que se referirem.

mis~ão

C.\Pl'ITLO YI.
DO FU:'IDO

IJE I\ESEllY.\ E DI\'IDENilOS,

Art. 1il. llcduzi r-se-hão annual c prcci pua nwn te cl os
lucros liquitlos d:1 Companhia dez por ce11 to para fundo
tle reserva, npplicavcl ao eventual supprimcnto tlc
inespcratlos clcsfalqucs tlo capital, cmqnanto durar a
cmprcza, c a Ltcnuar a pertla Llos accionistas, qu:mtlo c lia
linda r.
Se acontecer, portanto, qciC, em alguma o~casião o
rcndimcn to de um .anuo st~.ia insullieicn te p:~t·a fazer
frente aosclispcndios ordinarios c exlraordinarios ncsgc
anno fl'ilos, o saluo que faltar lir<tr-se-ha tlL':'~c fundo
accumulado.
Art. 52. As quantias que forem applicadas pat·a fundo
de reserva, serão lo.~o postas em ewprcgo rendoso, ou
em acçõc:.; da propria Companhia, ou em apolices da tlivida publica, ou outros ti tu los, como fôr dccitli!lo pela
assemblea geral soiJrc proposta da Directoria. E assim
cada anno se irão capilalizanclo os rendimentos do anterior, e arrcsccutando o novo rendimento do ~ciilc~lrc
o_\t>corriLlo,

E\ECUIIVO.

Art. f)3. Feitas as dt~tlncnics mcncionatla~, t]islrillllir-sc-lt;io os lucros liquidos tle cada semestre }IPio,;
accionhla~, nos mezes de Jnwiro c Julho de cada anno,
11a ft'lrma do art. I.",~ 8." ua Lei 11." l08:3de22tlc Agosto
de 1:-)fiO.
l'aragrapho unico. Se, porém, em algum anno oca·
pital social fôr ueo::f,dcado em virtude dtJ pcr.Jas, ue
fôrma que srja preciso recorra ao fundo de resen-a,
não h trerá divhlcmlo no a11no on no semrstrc l'lll tpiC
isto succe.ler.
C.\PITULO YII.
IJ:t TEBJIO E

lllSSOLlTç'\o

1'-\

COJII'_\:\111 A,

Art. tií. O pr.tzo tb <lur,tr:ão da CPmpaultw ~r·r(t o
tlekrmin:ulo na elausula 2')." das que lnixaram .:om
o Derrdo 11." ~;:iü7 de H de l\Iarr·o d<J t87l.
Art. :;:;. Podcr;'t por(Jill :11p11'lic praw proroga1·-"c
JH'rmaneccndo a Companltia <'m todo o SI'U Yigor, sc,
depois de expirauo, a lllnstris~ima C:11nara l\lunicipal e a
Comp:lllhia concortlarem nessa prorog<~Ç<io, sob as condições que cutüo forem entre ambas a,; p:trtes estipuladas.
Art. :;(i. A perda de 2(:Jdocapil:Jl da Companhia, não
sendo I'('SS3l'cida JH'Io fundo de rescl'\'a do art. rH, imporb a dissolur:ão da Companhia na fórma da Lei. lgnalmrntc se Yerilicarit rs=-a uis.;;olurão no~ out;·os ca:os e.'pcrificallos nos arLs. :!~c ~~·guintcs do Decreto n.• 2711
de 1!) de DCZ!~llliJI'O ue 18ü0.
Ar L. :;7. No caso rlc liquidação far-sc-ha de conformidade com as dispo~içõcs dü Cudigo do conuncrdo c
d~ts mais leis em vigor.
Art. rjS, Nesse termo c dissolur:ão da Companhia, a
somma que existir sob a drnominação de fundo de rescrv;J, composta das con trihuições annuacs c da" accum ubções scmestraes dos rendimentos durante os 20 anno~,
será distribuitla pelos acdonistas que a r:>:;c tempo o
forem, c na proporção de cada acção; sendo esse rateio
a compcnsaç;io da penla do capit:d emprcrr· ~ ~---- -
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C:\l'l'lTLO Ylll.

IJiii'O>'ll}iES ni.\\SII'ORL\~.

1\rl. ti!). O concc~sion:~rio das linhas c incorporador
tb Companhia tem jus á quantia tlc ;;oo:OOO;)O!JO pda
qnal Pile lransrt•rc á C•Jmpanhia a conces,;ão tJLie lhe
!'oi ft~ila JH'IO Dt·crcto do Governo llll[H.'ri:ll.
Art. liO. Apenas os rslatuto;; forem approvatlos. o
coucc:;siou:lrio cornot·ar:i os suh,;cripton·s dt~ aet;i"it•s
p1ra, eonstituitlo,.; em iiS:-it•mhléa g-eral, numParl'lll tlolls
Hirertorl's, OIIYÍI't'lll IIJUI'elatoriu sourc o t•statlu da l'llll'rt•z·l, t' darem a c.; la tldin:ti\·o allllanwnto.
Nc,:: tas JH"i nwi r as renniüt•s ÍJ execpl'iona lmcnl c tli sJlPIISallo o pr·azo tlto trcs mezes, a qnc a Iludem os :~ris. tL"
e
Ar!. fil. Fit·a tlt•stlc j(l ant.oriz:Hla o conccssionario a
dar todos o!; passos prcliminaHs, irH.Iispt•nsavcis para
a re:lliz:H;:Io tia l'lllpreza, YCrilic;mtlo os contr:ll'los e p:igamcntus que para isso forem precisos, sujeitawlodepois
todos os seus actos á approvação da a::.semiJ!t'·a geral.
Art. G:?. As cll'içüt•s q na trienuaes Vt'ri lirar-st•-hão nn
dia 1:? dt• Janeiro 1lo n•spCl'livo anno. Porém a prirncira
elci,;ão Llm: dons llircctorcs será feilà na primeira reunião fJHC houver, corl\'ocada pelo conressionario, log''
que, approvatlus o~ cstalnlos, csll'ja a Companhia hahi1i latia a funccioua r.
Art. li3. O incorpor·;~dor fka desde já r·t•coullceidu
rnmo nerPHtC para o primeiro pra?.o, podPrHio na fuI ura e!l•ir;iio tio st•gunilo prazo sl'r reeleito ou substituído.
Ar!. tiL Oprinwiroprazocorrctlc~dcjitatéodia 1':2
d1~ J:1neiro tlt~ 18í9, em t(Ue sn Jwnrctlcrá á c~collla de
l;ercnlc e dou~ Dirertore,; I( IH' funrcionarãn rro sl'g-untlo
prazo, aU~ 1:? tle Janeiro de 188:L c assim por tliaute no"
t{Ualriennios suiJsCtJUCntrs.
Art. tri. l)uanto á n·mun,•rat;ão da Dircr.loria c Gl)reucia relativa ao anno tle 18í'í, cakular-sc-ha, na pro·
porção da llxalla no art. 22 CCJIIlO principiando tlcstlc o
dia 1~de l\Iarro.
Art. Wi. N;, primeira rc•união, em que o~ areioni,;las
,,_.Irão til' ,·on<tiluir l'lll a''t'llllJiéa .~IT,d, sl'l'iio L<lmltem

:n.

EXECUTIVO.

rlt·ilo;; o Prr~itli'nlt1 tll'lla r tl:l Companhia, o Yicc Prc~i
tlenlr, e os dons Secretario~ lfHC hão de C'\Crccr funcçiie~ alill2dP Janeiro de 187~i.
Art. ti7. Todos CJl!anlos ~uhscrerercm a•·çõt•s dL•sla
Comp:111hia entrarão immctlialamcnlt~ com uma quola
t)tJ J0 °(,, do ValO!' tl:JS aCI;ÕcS SllhSt'I·ipla~, COlHO 1feposil.0
para a pt·imcii'a preslaç:io; ~ujeilawlo-sc desde logo aos
f11'l'sent,•s I'Siatut.os, a,;sim t:OIIIO :'1" modilicaçiies quo
acaso o Gon•t·nu lutpcrial haja tio twlle,; inlro:luzir.
fiio

tlt~

.Janeiro, 2fi tlc

~l:lrçn

dt• I Ri~.

(S,•gu,•m-sc as a;;signaluras.)

DECHETO N. ;j(j!J:)-og t:.i DE JULHO DE 187'1.
[),1 IIPg-nl:ttnf'uln para arrreatl:ll;ão tio

impo~lo

de in<luslrias "

jll'uJi~SÜI'~.

r~andoda anlot•izal:ão conft•ritla JWIO art. li,§ 10, da
L•·i 11." ~:Hs de 2:; do Agosto de 1873:
Ht•i por ht•m qnc 11a arn·catlaç:io do impo.~lo tlc irlllu;;1rias c proli~~õc;;, alterado pela L1·i n." Hi07 de 2H de
Sett•mhru dt~ 18üi, e por Deerclo n."'l:l'lfitlt• 2:1 1le l\lar·ço
dt~ 181i!J, se oh.'t'I'VP o llt•gulalllt'lllo que corll l'~lt• baixa,
a~.~igu:~du pelo Yisrondc do Hiu Branl'o, :..;url'elheit·o ti~~
E~lado, Senador do Imperio, l 1 rc~idt~nln 1lo Con<ellw tk
~liuislro~, .'\linislro c Secretario de Estat~o dos Ne!!'ocios
da Fazenda e Pt·e~idcnle tio Trihnnal do Tlwsouro Na,·ional, IJilC assim o Lenin enlenditlo I' L11;a ext•eular. Pala,·io do Hiu dt~ .lallt'iro em quinze de Julho dt• Jnil
oitocento-; setenta c IJUalro, tJUiiiiJUagesimo kl'i'l'ÍI'J ~la
Jnilqll'ndt•nda e do Im~~erio.

Cl!rn

:1

ru!lrira de

S11;~ .'\l:tgc,;latlt~

o Iuqwrador.

ACTOS DU PODER

Ucgulamcnto a

(llH~

se rel'c1·e o Decreto desta data
n." aftuO.
CAPITPLO J.

DO IMPOSTO D~

l:'iDUSTHU.S E

I'ROFI~~ÕES E SU ·\

QVOT.\,

Art. 1. o O imposto tlc induslrias c proli:-;sõt•s ,·.
tlt•vido por todo nacional on e,;trangeit·o, que t•xcrct•r
no lrnpt~rio industria ontH·oli~~ão, artn ou ollicio, s;th·:•s
as i:-;cru:iit•s de qn~ trata o rap. ':!.o deste Hrgulamcnto.
Art. 2. o O imposto compõe-se tlc taxas lio.;as r proporcionaes.
A.; taxas lixas t0m por h:tsc a natnrrza c classe tlas intlustrias c pt·otissõc.,, hem eomo a importanein commercial tbs praças e lng·ares, em que fol'l~lll cxerciuas; P,
quanto nos cstahclccimentos intlustriacs, tambcm o
uumero de opcrarios, forno:>, caldeiras ~~outro:-; meios
d c protl uc(ão.
Ai~ taxa.; proporeionae» Wm por h:1sc o nlor h)l'ath·o
tlo prcdio 011 loeal, IJIIC scrdr para o exercício da intlus1ria 011 profiss;io.
As srH.:ietlade' anonym:ts ficam »njeita' ao impo»to
tlt• l Jj2 por t't•nto dos dividentlns dislribuitlos nos accioHislas no cxereicio anterior ao tlo lancamcnto, on, ~c
n:io houver dividcntlo, ú,; ta\as corTe~pondcntrs :'ts
i nd ustria;; 11 ue t•xcr·eercm.
As que ti\'Crcm garantia de juros, tlatla prlo Estatlo
nu pelas Províncias, pagarão o tlilo imposto sobrt! o
rendinu•nto liquido ex.eetlente ao g-arnnlítlo.
P:1ragrapho unico. A imporltnt·.ia da quota proporrion,ll nunca !"erá menor de 10,)000, no ~Iunit·ipiu da
Ctlrtc, c de G,SOOO nas Provincias.
Art. 3." A~ ta"<as fhas scr<io col.Jratlas 11:1 fth·ma das
Tal.Jella~ Il, SI e C, e as proporcionacs ~cgnrulo a
Tahella U.
Não estão sujeitas ás taxas proporcionaes as indn~lria;;
r prolissiies lllt'lll' ionadas st'nurn te nas Ta hei la,; 1'- e U,
111'111 :':s li\:1~ a:: qut• ~~·, 11 P~t:io na Tahrlla lt.

t:XEt:FJI\\1,
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Arl. ~.o São iseu tos do imposto de itÍdustrias e
prolissões:
Lo Os conccssional'Íos de minas de qualquer natureza:
2. o Os laVI'adores c exploradores de prcdios ruslicos
ou nrb:mos, quanto á renda c ao beneficiamento dos
vrollucto~ dos nwsmos predio;;, comprchendido o fabrico de assucar c de aguardente:
3. • Us indiriduos das tripolações, os artistas, jornaleiros e opera rios:
4." Os que trab:tlharcm em loja ou oficina propria,
sem ofliciacs ou aprendizes, quér empreguem materiacs seus, quér trabalhem por mão de obra ; não
se considerando ofilciaes nem aprendizes a mulher que
trab3lh:u com o marido, os filhos solteiros que trabalharem com pai ou mãi, c os auxiliares ou serventes
indispcnsaveis ao exercício c.Jr algumas industrias;
ti. o As Caixas Economicas, l\lontes Pios e sociedades
:le soccorros mu tu os; as sociedades de colonização, de
~mancipa1;ão de escravos, ou de cduraç:lo de menores
ingenuos, filhos llC esnaYas;
Ü. 0 Os pesca1lorcs, emprczas c e.:;t:JIJclccimentos de
pesca;
7. o As casas tlcnom i n:Hias de qui lauda (Ordem n. •
61 de 31 tlc Julho de 18H);
8. o Os que exet·ccm o magislerio;
9. o As fabri1~as t!e tecer e lia r al~·otLio (Lei u.o 1836
de 27 de Setembro de 1~70, art. lO~ 11);
10. As tlc feno c de lll:tchiBJS (Lei citada);
il. O,;cstaleiros (Lr·iriladae L~~i u."~;Jít)uc2Gde
Ag·oslo rlc 18/:J, art. 1l ~ ;;." 11. o í');
J~. ()..; tf'legr·apl:os ell'rtrico·.
Art. ~i." São t:unbcm isentos, s6lllcnle quanto aos
fCSJ•tCli \'OS cargos :
Os mcmlJros do C:1rpo Diplonntirü c~lraugeiro, os
Ap:eules C:m~ulares estrangeiros c os empreg-ado~ J>ll·
l.Jlicos ~cracs, provineiaes ou mnnici1•aes nii•_• ·•e roi:'prehcntlcn.lo como empregados puiJiico~ u:; ~cncntua
rio~ de o~llirio~ 1!!' .i ti" I ir::t.
~

ll ! I: J I .
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.\•.:TOS DO POUER

Art. ti." As novas inJ.ustrias, tenham oun~o similares
no paiz, firam isentas do imposto no primeiro anno de
sua fundação, pag-ando no segundo metade das taxas,
:·t que forem ~ujeilas nos Lermos do art. 9. •

CAPITULO lll.
DAS IAUELLlS

Art. 7." Da industria,

SCPPLEDK~TAUES.

prolis~ão,

arte ou olllcio, que

as Talll'llas não designarem, cohrar-sc-h;io as Laxas esta~

hell'cidas para induslrias e pmli~~õ:•s st•melhantc~, ou,
não huu\et· similares, la\as tftW lhe forem applira~
veis SL'!.;Undo a sua impurl:JBeia c lliiBCa cxrcdt•utcs do
maximo marcado nas TaiJL•llas \Lei citada n." ~:lí8, :trt.
~e

11

~lO).

Art. 8." Quando o Lançador encontrar uma prolissão
ou inJuslria nova, ou u;io incluída uas Talwllas, intli~
car~t em ri!lalorio os ~~arat~Leristicos de~~a prulissão ou
illllustria, sua importaneia, a maneira eumo é cxer~
e ida e ú que outra se assemelha.
Os relatorios serão dirigidos pelos Lanr:adorcs tbs
Heccbedorias e empregados das Alfantle.!.\'a:' (art. 2'i tio
H.egul. n." ~OJ~! de :::8 de Dezembro de ttn7) aos Chefes
das mesmas Hqurtições, pelos Al!miui~tr:ulores das
!Ilesas de !lendas e Culledorias da Provinda do Hio tlc
Janeiro ao Ministro da Fazeuda, por via da Diredoria
Geral das HenJas Publicas, e uas demais Província:> aos
InsneelorPs tias Thesoura nas.
Àrt. !1." A' vistados rclatoriose tle qualquer outro
esdarct:illlt'llto, que lhes seja prese111e ou oh li YCI'elll, as
referidas autoridades tlecitlirão se a inJuslria ou p1 o~
li,;são cst;í designada nas Tabella:-;, ou se deve st~r lribn~
tatla eomo nova, lixando as taxas nas deci~ues que
proferirem c tfUC farão nunprir, attendeudu ao favor do
art. o.•
Art. lO. A decisão dos chefes tias Reparlic;õcs que
tributar uma nova iwlu~Lria, ser;í communiead..t ao :\Ji~
uistro da Fazenda, para que, se a eonlirmar, a mande
executar em todo o lmperio.
Art. ll. Os r ela lorios do Ministro da Fazenda ao
l'odt~r LegisbtinJ trar;To aunc\as as TaiJellas tlas in·
rlusttias de nu\ o lribulatlas.
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DO IMPOSTO.

Art. 12. O lançamento tlo impo~to de induslrias e
srrá f•• i to pelas Hccebedorias, Collectorias,
1\h•sas dl' H••rHias I' Alfand;•,:ps, fJIII' arre;·a;hrcm rcntlas
inlPrnas; comP•.:ando no L" dt• Maio e ll'rminando o
mais ln·t~Vf' possi rei.
Ar·t. :13. O pr·;•ço do aln.Q"Ud annual, para base da~
quotas proporeiunaps de 20 ''lu, tu % c !"j "!., scrú
o que constar dos ret:ihos c conlraclos de arrendamento,
ou o arhilrado Jll'las Eslaçües Pnrarregadas do lanç:tmnnlo.
Arl. I L O arhitr:nnrnlo lt•rú por !J:tsc a Jor:~liclarlr,
onde t'\Í.sl ir· a lo.ia, fahric:a, deposito, :JI'lll:Jzcm ou escriplorio, l' a rap:wid:tde dPstes tlslahclccinwnto~. st•rYindo de lermo tlt~ compar:1ção o aluguel d:1s casas mais
pnl\ i mas.
Eslt' arhilramrnto f:tr-sc-ha:
i. o ~Jn:111do os coll•·ctados for·cm donos elas casas, ~m
que exislirnm as lojas, deposilos, armazens, consultorios e c.;criplorios, ou quallllo o estabelecimento não
orcupar todo o predio, arllitranllo-:<e o aluguel relativo
ú parte da casa em que ftir exercida a industria ou
proliss::io;
2. o Quanrlo os eollrctallos usarem do prctlio gr;~luit;~
mente, uãn aprescutat·cm os t't•cihos do aluguel nem
Ctlltl.r<~etos dt~ locação, ou quando estes mnnifestamcnte
não rPprcsc•nlarcm o preço dos alugucis ao tempo do
Lineamento;
:f." Quando ú localario angmentar com hem feitorias
o valor loeativo do predio, para que o accn•sc~imo seja
atlendido no lancamenlo.
Art. 1~). Aos qÍ.w cxcrc•~rrm induslria ou profissão
em localidades uão dclet·minallas se fará o lant:amenlo
sobre a base de metade uo valor locativo da cas;~, quo
ltabitarcm ao tempo do lanr;amcnto.
Art. W. O que tiver diversos estahelccimcntos no
mesmo município pagar<i a taxa lixa de um, ou, no caso
de serem distinctas as induslrias, a maior das que lhes
forem applicavcb, c mais metade das coiTes _,
~~.
aosoutrosestahelccimcntos; com tantor. t;í..t~'-IG~MA,f '\
meias ~axa~ n:in 1'\t:NI:i o dohro da pr~ .f~~\_\.1"~ \
~
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As socic,laJes pa0;ar;io a ta'(a integral de totlos os seus
estabelecimentos, S<1lvo o ubposto no art. 2. o
Art. 17. O fJUil cxcn:Pr tliiT>·renlc,; indu~trias nfl
mesmo ,~,labelncitnPnlo contri!Juir::i com a ta'(a mais
elevada, qut~ lhe,; l'tlr applinvl'l; liralltln ise11lo das
outras la :\a;; •
Art. 18. O valor locativo para o lançaffi('lllo da 1:-~xa
proporcional comprchemlerá os armazcns lle depo,.:ilo
de mercauorias, n:lo se considerando tacs aquelles em
que as mercadorias forem expostas á ven1b, os quacs
pagarão a taxa fixa segtmtlo a regra :to art. 16.
Art. I!>. Aos cncarre~ados llo lançamento, e á sua
rcquisiçãc., ser<'t pelos Tribnnaes, Estaçiles ou autoridades competentes f<H'IlPritJa uma relaç:lo llus negociantes n socicdaL!c.-.:, e dt• qnaesquPI' registros, de tJUC
eonste a nxislt•uda dt~ ca<as 011 intlividnos snjt•itos ao
imposto.
Art. 20. o~ Dircctorrs c Grrcnte~ de Comp~nhias
anonymas apre,:cnta rã o ao~ Ageu tcs lbcaes declara<;<io
do divitlemlo anlrrior ao exncirio do lançam eu lo, ou de
senão haver distribuitlodividentlo.
A falta t!Psla tledaração, on a fixat::ão tio divillrndo em
menor algat·i,;mo do qtw o real , ~n.ir~itará as Companhias ao arbitramPnto do dito dividendo pelo;; Agrutcs
da arrccatlarJio r os Di recto rcs á mui! a de :50;)000 a I ú
200:)000.

.

Art. 21. 0Stlonos dos rstabelr~cimrntos, menrionatlos
na Tahell:l q~, manifestarão por e:'tTiplo o numr•ro de
opera rios, que empregarem e dt• ohjt·eto,;, que servirem
de base ao lanramento.
A recusa da ápresentação deste manifPsto, ou a infidelidaclc de suas declarações, sujeitará o:> donos dos
estabelecimentos ao pagamento do imposto por meio
de arhitramrnto c á multa elo artigo antecedente.
Art. 22. Ninguem poderá exercer industria ou profissão, sujeita ao imposto, sem que primeiro o rlcebre
na respectiva Estação Jiscal, afim de ser inscripto no
lançamento.
§ 1. o Encerrado o lançamento, os que tlc novo se estabelecerem inscrever.:.se-hão para pagarem a rJnota, ã
que forem obrigados, desrle o primeiro dia do mcz e1n
que começarem a exercer a industria ou profbsão, procedendo-se, para rssc fim, aos necessarios exames.
§ 2. • Os infractores desta disposição incorrerão em
multa de valor igual á quota de um semestre, e nunra
excedente de 200~()()(), que será eobrarla além rio irnpn~ I

o.

EXECI:TIYO.

Art. 2:1. 0.-; f.H:los dos artigos anlf'CL'ucnte.; pod·m
ser denunciados ás autoridades administrativas, cabendo
aos denunciante~ metade da mulla.
C.\l'ITULO Y.

Art. 2'!. A l'ohranr:a 1!0 imposto de industt·ia~ e prrfissões será tcalizada ú boca do cofre d.t E~La1;:io comrwtenlc, prere1lendo aununcios por cdilae~ no ..; lugares do
costume e nas follt:~s publicas:
1. o Ern unn ~ú pn'staç;io, nos mnws 1ln ~etcmhro c
Outubro do -1." semestre do cxcrrido, ~e o imposto
não C\CCdt'l' dn :!0,~000 nas Províncias c de :iO,)OOO na
Côrtc;
2. • Em duas prcstar:iics igu.1es, a 1. • nos mPzcs rlc Sctnm hro c Ou tu l11·o do :1." semestre c a 2." nos d1~ .Março c
Abril do 2." ~··mestre do exercício, se exct•di'r áquellas
quantias;
3. • Autos dos prnzos marc:Hlos, se os rollPctados o
::ptizercm, ou M~ fi\r neel's,;:trio acautelar os dir1•itos da
Fawuda Nacional, por motivo de abertura de falll'ncia,
ou de obito tio r:ontrilminte.
Art. 25. 0,; que não pagarem o imposto nc;;sps prazos
inconcrão na mulla tle 6 "/.do valor do mesmo imposto,
até 20 Llc Dezembro do semestre adtlicional do exercício,
e de 10 "/,.além deste prazo (Lei n.• 2318 de 25 tlc Agosto
dn1873 art. 12).
AI't. 2G. A cobranca não realizada á boca do cofre será,
antes do r·ccurso ao incio executivo, agenciada até 20de
Dezembro do semestre addicional, pelos Cobradores das
Heceh!'uorias ou pelos Agentes dos Chefes das outras Estações fiscaes ou dos Thcsoureiros das meslll<IS Estações;
prcccdeudo autorização das competentes Thesourarias
de Fazenda.
§ 1." ús Chefes das Est:~ções fiscaes ou os Thcsourcit·os são rcsponsaveis por esses Agentes, de quem
podem exigir Jiança.
§ 2. o Aos mesmos Agentes abonar-se-ha uma porcentagem, lixada pelo .1\lini~tro da Faznnrla. r. dr.rln7.illa
do impo.qo e da mnll:1.

\C. TOS ll•l

l'llll: :n

~ :3. o O pro. I urt o a rrr~~~lla1lo srrá en trrgw~ n0 u 1I imo dia de r.a1b semana, ou 110 prazo marcndn pelo~
Chd:·s tias Esla\ÕCs liscacs, rpt·1ndn, por rausa lhH dist:mc~i~s, fô:· neer<s:1rio maior c•sp:11:o clt• ll'lnpo, Sl'ndo
aprr:;Pni.:Hlns o~ c·onht•cinwntos 1~111 ,:,·r I' ron~itkl':lll
do-~p t''llllo p·•"·o~ o~ tJilP l'al l:ll't'lll.

CAPITUW Yl.
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Ar!. 2í. ().; ··•·llt•l'ladm poderão l'Pclam:~r, alô :w dias
1lr•pnis d1· l·oncllli:ln o lançamento . [ll'l'antc os Chl'fes
das HPparti,;lit·s arrerad:1doras, n:; qnai'S pt·of;•rirão os
Sl~ns dt•,;p:u:ho~. 1'111 vista do ipte fôt• alle:.;atlo e Lla iuformaç:io do La11r.;~dnr.
Jfúra tl;~,;s:~ ·praw, nenhuma reclama\;io Rerú a1llllit·
titl:1 ; e\Ci•ptn :
L" Por ord1~m 1lo Ministro dn Fazcn1la, nn Côrtc c
Provinci<t do Ui o de Janl'iro, c 1los ln~pPetores das Tlwsour:1ri:1~ nas ontras Província~, no caso não previsto
dn ineid,·nto ju~tilira1lo;
2." l't'lo.-> rullet·tados, sem fnntlnmrnto algum para o
sPerm. ott a qoem por direito Cltlnpila o henelieio de
reslilPiç:io;
3. • Pelos que forem comprelicndidos no lançamento
depois de lintlo o processo, ua fórma do nrL 2~; devendo,
porém, neste caso e no do art. 3;; 11. 0 ' 2 e 3 ser intentada a rcrlamação drntr·o de 30 dias, contados uaquellc
em qne se tlere111 os factos c>'pl'l'ilicados nos mesmos
artigo,;.
Art. 2H. Quando o Chefe da Rrpartição fiscal jnlg-ar
nPcrssa1·io potlcrá mandar proceder n novo arbitramento, uomoamlo um perito c admitlindo a parte a·
nome:1 r outro, n lcn1lo como si lll piPs in l'ormaçõt•s o.~
pat·,:ccres dos peritos.
Sempre que fttt· possível, ohsenar-se-ha esta rlisposic,:ão 110~ caso;; de l'l'l'llrso para a instancia superior.
Art. 2H. DJs <lt•cisõr>' haverá recurso uo prazo de
:lO dias, sem l'ITeito suspensivo, p:ml as ThPsout·arias
<lc F:l7Pt1fh r Trihnn·1l 1lo Thrso~tro Nacion;JI, e do
nw~mn Trit.nnal p1ra c• C0T\'F\hJ ;\o Eq\:u\0 rw-.; irrffi(h
d

1
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.\rt. :lo. O ~linistro Lia Fazenda c os lnspcelores Lias
T!Jesourarias, com approvação do mcsmol\linislro, podem conce~l~~r remissão tola! ou parcial do imposto, não
~ó uo raso de inccndio c outro facto cxtraordinario,
como no de e~ca~sPz Jos rcddito,; da iutlustria, c a derb:io produ1.irá elfeilo eHHJUanlo suiJsislircm as cau:>as
IJile a ddnminaram.
As peliçtlcs para rcmis,.;;io do imposto, nos ca"os de"le
al'lig·o, pod1'1ll sct· dirigidas em qualquer !t'lltpo ao ~Ii
ublro da Fat.PtHia e aos lugperlort'" das Tllc"ouraria",
por via das Est.1çõcs li,.;cae,; compclcnles.

C.\PlTULO Y11.
IH FlSL\1.1~.10\v E C:u~ L\BII.IIJADE.

Art. :a. A lisralis;ll;;io Llo lançamento 1lo imposto de
industrias c prolissões se far:t Llo modo es!aJJelecido
11os Hcgnla mcnlos Lias rendas lauçadas .
.\rt. 32. Havcrú, para a cstTiplur;ll:ão, os seguintes
li \TOS:
I. o J)t• la 111~a IIH:n lo:
~." De cotÍhecinwnlos c certidões de divitla;
:L" De wnlas correntes dos valores entregue:> aos
Cobradores c .\gcutes.
Art. 33. A Rccebedoria na Côt·te c as Thesourarias
nas Provindas remetterão ao Thesouro Nacioual, r-om
o balanço de cada cxercicio, a eslalistica do imposto tlc
industrias c profissões, acompanl1ada das obscrv<11;ucs
con vcnien ~cs.
Os estahdccimentos fabl'is, compreltctlllidos nas isenções rio art. -~, n."" 2, D, 10 c 11, scriío contemplados
na cslalistica.
,. Art. 3L A porcentagem c mais dcspezàs do expediente, as épocas para as entregas do proclucto arrecadado c prestação das contas dos cxal'lorcs serão as mesma;; do~ Hcpulamentos lisracs

.~t.IO;

IW I'OlJbU
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:\rl. :l~i. Fica ohriga•lo ao imposltl pP\o anno inteiro
qn•' t'\et·,·,·t· :1 indn~tria 011 prolis>;'tn no llll'Z de Julho,
ainda qtw fl'l'll!' 011 translira o e:slal.~t•lcl'illlcnlo antes
de lindo o <'Xtl!'ricio; L'x•·epto:
1.• IJuantlo o cnllcelaúo começar a ex•'rcer a ill'lu;;tria
{JI\ pruli:s~ão depui,.; tle Julho, proceticndo-~c então na
lúrnta do art. 22, § 1.":
;!. " C!;,:san•lo de cxet·cel-a ante.; tle Janeiro, raso em
tjl!e 5t't'á C\OllCl'<!UO do pagaltlCHIO da 2." prcsla<;ão;
:L o Ce~santlo por can~a de fallencia, ohito ou fcchallH'Bio da casa ú onlcm de aulol'itlatlc; nesta hypotltcsc cuhrat·-sc-lla até ao ultimo dia do mezantcccllente
ao da cessação.
~ Lo A mudança de proll:'são ou induslria para outr::~,
a que forem applicavcis maiores la:xas, ohrigal'á o colh~ct;Hlo ao p:~ga meu to da di ll'ercnça das mesmas taxas,
guardada a disposiçJo do n. o l dcs.te artigo.
§ 2. o A mudança tlc estabelcCllllCIILO para casa ue
maior ou menor aluguel, no decut·so do cxerdcio, não
sujt~ita o rollcclatlo :1 nugmcnto, nem lhe Llá dit·cito
a diminuição tio imposto.
§ :3. o No cnso de cc;:s:io tio eslal1clecimenlo intluslrial,
q ua lq ucr dos in \Crt•ssados púdc I'L'IJUeret· a :1 vc1·bação
uo Jançanwnlo, para o lim de se t'Xigil' do 110\0 Lluno
:.~s quotas tio iiHpo,Lo aintla não pagas pelo cetlcntc, c
cuja cobrança deva realizar-se postt~riurmentc.
A falta de avcrbat;ão tornará responsavct o cedente
Jlclo imposto l'lll diYiua, até ao cxercicio, em tJUC se
houver ellcrtnatlo a cessão.
Art. 3U. O imposto de illlluslrias c profi,;slícs não
é onus real, e o propridario do Jlrntlio não l\ rcsponsavel pelo impo,;to t'lll divida do itH[Uiliuo.
Art. 37. As Camaras l\Iunicipacs e as Capitanias tios
Portos n;io JIOtlerão dar liet'uça para o e\l'l'Cicio Llc
inllustria ou profissão aos rpte nâtl exhihircm conhecimento do imposto, ou n;To lllo~lrarem, por tlucumcnto
da Eqação llsra\, que são ÍSI'nlus dclle.
Art. 38. Os Trihunaes do Commcrcio c, ontlC não
os houver, os Juizes Conuncrcial's, suspentlcrão do cxert'i•·io os Corretores, Interpretes do commcrdo c
.\::•'tiiL'' ,_k kilúc:-;, q1te •.lt:i\~u·em de l'ag:tr o impo:;lo.
u

EX F.CUTJ\'0.

A nwsma ohrif.l·~ção inrumhP aos lnspN~I.orrs das
Alfandeg-as, rm I'Piação ao~ Dt'spachanlr~ f\ seus Ajuda 11 tes.
Art. :m. Nenhuma acção po,Jcrú o collrclatlo propôr
ou dcl'tlnder em Juizo, soure questões relativas á sua
i nrlus tria ou profissão, sem exhibir o ronhecimrn to
do imposto.
Art. 40. A imposição das penas comminauas neste
He~rulamento é da competencia dos Chefes das Repartir:iks liscaes; observando-se o proces~o presr~ripto no
art. 74 rio Hcgulamento annexo ao Decreto n.o 2!l!H
de 17 de:Mar·ço de umo.
Arl. '~1. Ficam revog:1das as tli:'lposiçõrs em contrario.
Hio ele .Tan,•iro, J;i f)p Julho de IR7'~.- Vi~ronrle do
Rio JJnmro.
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TABELLA-A.
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Das in.dust..rias e profissões t..axadas n.a razão da hnport..ancia dos
lugares em que são exercidas.
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i.AS GERAES, S. PAGLO,
PEDRo uo sc_r., r.uü,
)JARA:XHAO.

;;;.
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~IUNICIPIO DA cuRTE.

\

RIO DE JA:"fEIRO, BAIIIA,

PERN,\MBGCO.

I
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;:-,

As DEMAIS PROVI:xcus.

o

:n

-c

Classes, ....~~~~~

.
Ctdade.

II

Fóra
da cidade

•

Cidade capital
•

Fora
\ Cidade ca-l
Fol a
da ctdade \
li 1·tal
da ctdade
capttal.
ca)lttat.
•

Cidade capitat
·

Fm a
da wlade \
capttat.
f

I

i

1. ".. . . . . . . .

tooi)Ooo

1>osooo

\

~~.". . . . • • . .

50~000

25tlOOO

I

3. 3

, ••• , , • •

4. a. • • • • • • •

25~000
!2~000

!2f)OOO

6~000

6o~oo

3onooo

15~000

30~000
!Oi)OOO

,

t>oEooo

20~000

3o,~ooo

21>~ooo

2o~ooo

25fí000

20fí000

20t)OOO

165000 \

105000

!2SOOO

iOfíOOO

6/!000

8SQOO

6,~000

1.0~000

8$000

10~000
6~00

f
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i
I
I

õ

o

:'l
;;:l
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CLASSE,

A~c>ulc,

director ou gerente de compauhia. (Nacional ou estl'angeir:l.)
•
A"tl:lnlenl<' (nlCI'C:Hinr por grosso de).
Af::o!l:io l~nsac:ulo (uwr·c:ulor de).
Armeiro, Ct•m cstabeledmeuto.
As-;ucar (nwrcador· por !,n·osso de).
Cal'ú (mt~r·eartor /'o r grosso ou ensacador de).
Calçado (mcrc:u o r· por grosso de).
Cambista. (O que faz tr:msaeções sobre mocflas.)
Cannagcus, scrl'S, c outros vclliculos semelhantes (fabricante
c IIIPI'l':Hlor oc).
Carv:w de pedra (mercador dP).
llescoutos (CIIIJII'l'Zario de CSCI'iptorio de).
I'levador llytll'aulieo (emprczal'io de).
I•azcndas (mac:ulor por grosso de tccitlos ou).
l'er·r·agl'lll (merc:ulot· po·r grosso de).
Ferro em barra (mercador llcl.
Ourives de ouro ou prata, com estabeleeimeuto. (Fahric:mte e
nwrcallor.)
Rapé (mcrl'ador de).
1\clojociro, com cslahelccimcuto. (l\Icrcador.)
Vinho (mercador por grosso de).
2."

CLASSE.

Azeite (mercador de).
Barca de bauhos (elliJH'CZ.ll'iO de).
llilhar (idem).
llilhar·cs (fhhricante ou mercador de).
Calça•'o (mercador por miudo de).
Caltkireiro, com cstabelcciruento.
Carne sccca (mercador de).
Can·os (alu~ador de). Tendo m:.is de um carro, ou vchiculo
de quatro rodas pat·a passageiros.
Casa de saude (cmprezario de).
CaSIJllinh:t e !Jronzc (mercador de ohjeetosdc).
C:wallos a trato c de alu;,mel (cmprezario de cocheira de).
Ccricirn, com estahl'IPcimcuto.
Ch:~péos (fabrieaute c uwrcador dr).
Charutos c ci:,:arros (fahricantc ou mercador de).
Confeitada (t•mprczario 1le).
Consignação de escravos (!'lflPt'ezario de escriptorio de).
Couros (mcrcallor de).
Diamantes (idem).
Escriptnrio commcrcial (emprezario de).
Espelhos c qnadr·os (mercador de).
Farinha de l.rigo (iclcm ).
Fazendas (mercador por mimlo de tecidos ou).
I'Prragem :mcrcndor por miudo d1~).
J'lôn·s artilida••s (faht·ic:Jut.e oumcrcndnr de).
_ -·-· - _
Fo:,:tlp,; de !'erro (uu~rearlor de).
- .-~~MA 1D ~)
l'u•uo em ranta ( idem ) .
/- 0 '>- ~~
111
Cado vaccum (marchnnte ou mercador
• ~\-\)'
lkna-matc

(rtH~I'~':Hior por :,:ro~sn o~"
,::;~; "'"'
..

,co·_."

• ..,;<_;';~~·

D_

'i..//_.,
-

~_:;.::::~

Af.TOS

uo romcn

llo~petlaria (emprezariu de).
Lampista, comc•stabe!Peilllento.
LitJuielos e c·omestiveis (uwt·eaclor de).
I. o terias ( 1heseonreiru de- on men:aelor do~ bilhetes de·).
l.onc:a fina ele porcellana, ,·idru ou cnstal (nll'r~ador de).
Madeiras (iolem).
Maso·ate ele joias. A taxa ~erú p:l;.:a tantas Ycws etuantas fm·em as
caixa,; ou cnttros nwios de transportar as mercathwias.
Meias ( mere .. dor ck).
l\todas (em prezado ele loja de)
1\loveis (mercaelor ele).
NaYios (fretaolor ele).
Papel pintado (mercador de).
Pedreira (empt·o·zario de).
l'erfumaria'i (mcn:ador de).
l'iauos ( idem).
Reboque a vapor (emprezat'io de).
Sellins l'ahricaelos no estr:wl-(eit·o (ntc:rc:u\tor tio·).
~t:riguciw, com estabcleeimento.
Tlleal.ro (e•ntpn•t.ario ell').

:1. a

CL\SSE.

AAnas g:uus:h artilil'íacs (men·ador de).
A;.:nas miuer:tes c thermaes (idem).
Alfaiate, eorn cstabelef'imento.
Apparelhatlor de madeira, idem.
Armador, idem.
Assucai' (mercador por miudo de)
Avaliador.
Bahuleit·o, com estabclet'imcuto.
Borracha ( IIIC'I'catlot· tlc).
Borracha (fabricante ou mercador de artcl'aclos tlc)
Jloticario. com cstahelccimeuto.
Jlotiquim· (elll(li'CZ:tl'iO tlc).
llritHlHCdos ímereatlor tle).
nrouzeador, com estabcledmcntu.
t:abcllcireiro, idem.
Cahello (mcrcaelot' de al'lefactos de).
Café (emprezal'io tlc fahril'a de dcspolpar ou:limpat),
Cal (mercador ele).
Carro (aln~:ulot· de). 'feudo 11111 sú carro.
Cerveja (mercador tle).
Chá (idem).
<:lwpéos (idem).
Ch:rpéos tle sol (idcut).
Chocolate (fabricante ou mercador de).
Cinwnto (mcrcatlot· de).
Colchoeiro. com estabelecimento.
Colle~tcs para senhoras lmcrcadot· olc).
Commissõcs (e111Jll'e7.ario clc escriptorio ele).
Coutractador ele ohras.
Correeit·o, com estabelcl'imcuto.
Costureira, iclt•m.
Despar;hantc da Camara Illuuicipal ou tia l'ultc.ia.
Drognista.
'EIII'(CIIheil'O ei\'il.
'Fsco\'as c vasoonr;l- liua:; ( tncrcatlt•r 1k).

EXEClJTl\0.

E;li\ador.
Estol'atlur, eun1 estaiJclet.:iuwuto.
Ferro em mmcb (mcrca1lor de).
Fumo em nllo (ith'm).
Fuuileiro, com estahclecimeuto.
f;:nlo sui11o, OYI~Iflum e calwino (mercador de).
t:elo (l'allricautc ou mercat OI' de).
nuarda-liHos.
llcrva-mate (em preza rio de engenho de socar).
llt~na·nwtc (mercador flOr unudo de).
Illumiua<;ão rmiJiiea (arrematante de).
Iustrumentos de cit·urgia (mercador de).
Instn1meutos tle musica (i<lcm).
Instrum••.utus '''~ ua ntica c tnatllcmaticos (hlo.'m).
Iustl'lllllelltos de optica (idem).
IIIICI'(Ifl'le do COIIIIIICI'\'Íil.
lieruseuc (uwrcatlor de).
Lahoratorio metallnrgico (emprezario tle).
Lastro pa1·a uavios (mercador tlc).
Latociro, com estabelecimento.
Ucores(mcreador de).
Utho;.(rapflia (Pmprezario de).
J.ino; (uwrc:ulor tle).
Livros em IJr:tiii'O ( idem ) .
I~ouça de JHÍ de pedra (idem).
l\laçames (idem).
Machinas agrícolas (i1lem).
~Iaeflinas de costura (idem).
1\lachiuas hydraulicas (idem).
1\larcpueiro, com eslahcleeimeuto.
!Uarmot·c (tnercatlot' de).
.
Mascate de faz•·tHias. A taxa ser a paga tantas vezes tJUautas
forem as .:aixas ou outros m~ios de transportar as ruct·t·adorias.
1\lassas alinu•nticias (fabricautc ou mercador de).
Materiacs para cotJstruct;ào (mercador t!e).
Padaria :emprezario d\').
l'apl'l c ohjectos de esniptol·io (mcrc:ulor tk).
Parteira. 'fl'ndo casa de malcraitlalle.
Pesos e utcdid:b (mercador de).
l'hotographia (eu1prezario de).
Pianos (coth·crta•lor de), eom cstaiJelecimcnto.
l'ohora (IIH'rc:l{lor de).
l'rotlul'los chitnieos (fabricante ou llH'J'I':lllor de).
Houpa (mercador dt•).
SalJ:1u r~ velas tle sPhu (idcut).
Saugtu~sugas titlem).
Sellciro, con1 ~~stahclecitnentu.
Tabaco (nwreador de).
Tapioca c polvilho (lllt't'catlor por grosso de).
Tavema (emprczario tlc;.
'J'ilburys (alngailm· de). TerHIO ma i-< de 11111, I'Oilsidl'rarlo tllbm y
ltulo Vt•hiculo de •luas rodas pa1'a pas~a;~ciro-;.
Tiutnrciro, com c-;tabelccimento.
Touciuho I' t(lll'ijos (mcrca·lor til').
Tubos tlc ferro (idetn).
\'elas de ~tearina (itlcm).
Veslimcul<"iro, t•om cstahclet·inlt'llto.
Vinagr<• (fa hrit'anl•~ r~ m•·n·:ulor tlt•).
l.illl'tl r llll'l'~':tdor de a rt•·faetns dt· ).

7~i()
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CL\SõE.

A hrillor 011 gr:wa•lor, com estabelecimento.
A•;ou;.ttu• (cmprczario tlc).
A!.:eutc de Jo,·a~·:lo dt) scniros de Jl"ssoas livres.
A l;.todào (cmrrezario til) fabrica de dcsearoç:u·).
Algotl<lo (fabricante c mereatloi' 1lc pastas de).
Amolador, com estabelecimento.
Apparclha•lor de gaz.
Aranwirn. (Fabricante tlc gaiolas c outros objcctos tlu a1·amc.)
Armarinho (emprezario dcl.
Arroz (emprezarin de fabrica tlc descascar c ensacar).
Aves (mercador de).
Barbeiro, com cstahclccimcnto.
llonets (fabriranle ou mPn':llllll' de).
Honladoi·, eom eslahchwinwnto.
Botes de VPIHII)f eomida (cmprczario tlc). A taxa será paga
tantas vews q11an1os forem os botes.
Cadeiras ( aln~ador tlc).
Cadei•·inha~ c litciras (idem).
Café ( cmprcza1·io de machina de moer).
t;arpintciro, com cstahelecimcnLO.
C.:t1To~·a c cal'l'o de hois (aln~ador de). Tendo sü 11Ill!l canoça.
Carroças e carros de bois (al11gador de,. Tcntlo mais de uma
carroça.
Carroças c carros de hois (fahrkantc 011 conccrtatlor de).
Carros ( •·oneertador 1k).
Ca;;a 1lc pasto (PlliJH't~zar·w de).
Cehnlas (mercador de).
.
Ccrcars (i1lem).
Chamin\~s (em11rczario de limpeza til').
Chapéos (emprczario tle ollieina de t·nnccrlar· c l:nar).
Chapéus de palha (cmprezario tle l:tvar e cnformar).
Cocos (mPrc:ulor de).
ennsent~irn. (O t(tw lll'Cpar·a c vende consenas alimcuticia~.)
Cnrdul'il'n, com cstn lwlecimentc.
Cosnwr:una (enr preza rio de).
C11tilciro. com estahckdmt•nto.
Diomma ·(cmpn~zariu tle).
Donrador t~ praiP!Hinr, eom CSt:tiH'It'CÍIIll'lllh.
Emha.rcações miudas (l'rel:ulor de). TPIH!n mais de uma.
Ernbm·cações rnintlas (idem). TPtHio uma sú.
J·:mhntidnr, enm estahcle!'imeutu.
En~palha1lor, iilelll.
Encatlrrnatlor, i1lcm.
En~raxa•lor, i1lem.
I:111alhador, it!Pm.
Esculptor, idt~III.
l'enatlur, idem.
Ferreiro, i1lem.
Fig-m·as tlc g-esso 011 harro (fahrieantc ou mercador de).
l'it.'\s (mercador 1lc ).
FotiPs ( l'ahricantc ou rncrcatlor de).
Ftil'lnas para eal~:ado (itlem).
I mag-cns ( mcrt::ulur 1le).
Instrumentos tle nautica c mal.ht•maticos (conccrtadnr de).
lnstnlllJPnlos tlc mn;;ica (itleiH) •
.Jor11~H~s (t~n•prr!.ari<J <I•~ e~niplorh tlc assi~natnra c tlistrihull;an do').

EXEf.UTIVO

i :i I

1\ioSI(IW (em preza rio 1le). Não vendendo bilhetes 1le loteria.
Laval(em de c1sas (cmprc7.ario de).
Lavanderia (itlem).
Lavrante, com estabelecimento.
Lenha (cmprezarin de estaucia de).
Leques (conccrtallor de).
Livros usado,; (merea1lor de).
Louça tfé barro, vidrado ou não (idem).
:\lascate de ohjcctos de armarinho. A taxa sct·á paga l.anl:ls
vezes, quantas forem as caixas ou outros meios de transportar
as mercadorias.
J\faseate 1le obras de ferro, cohrc c folha de Flandres.
llloioho (cmprezario de).
1\lovcis usados (merca1lor de).
1\lnsica impressa (idem).
Ourives. (Concertadnr tle ohjeclos de ouro c praia.)
Panorama (empi'C7.ario de).
Páos de 1amancos tfahricallle nn mercatlor 1!.,),
Papelão e papel 1fe Plllhrulhn (llltTI!:Him· dr!).
l'autador de papel, com estahclt!dmento.
l'ctlras para moinho (mPrcadot' de).
l'enteeiro, ('0111 Pstahelccimcuto.
l'r!sr·a•fo (mercador de), idem.
Phosphoros (fabricante ou merc::ulot' de).
Pianos (afinador tlc).
Pintor, com eslahclccimento.
l'oleciro, idPm.
Hancho (t!mprezario de).
IICI(:ltÕl'S (idem).
Helojociro, com estaLJclecimcnlo. (Concel'latlor .)
Rl'lral ista, idt•m.
Honpa nsa1la (mP.rca•lor tle).
Saccos par;t café (idem).
Sal (itlt•m).
Sapateiro, com cstahclecimento.
Srmt•ntcs (mr!t't'atlor tiP).
SctTalheiro, com cstahelrcinwnlo.
Snrrador, it!em.
Taman.rueiro, i1lcm.
Tanoeiro, idem.
T!llJm·y (alugarlor tlc). Tendo só 11111.
Tnllas (mcrca•lor de).
Torneiro, com csLabPiccirnento.
Typos (l'ahril'anlc ou metTador de).
Vaccas dP ll'ilc (Pmprc7.ario de I'OchPira tlr).
Velas de n:nins (lahrit·ante e mr.n·:ulor dt!).
Venti l:ulores ( l'ahriraute 011 mcrc:ulor tlr).
Vitlracciro, eom eslaLJclecimcnto.
\·iolcirt•, idem.
.11dvcr·tcncin.

Pagam as
quando nf10
art. 2. 0 )
nio tle

nranro.

.\CTll~

Do l'llllER

TAHELLA-TI.
I)a .. lu•lta .. ~a·iaR <" pron ..,.,-.,... tnx:ulnR <-oJn r<'lação
•• hnportancln. t•ornnaerclnl do .. lu;~al•t•Mo ann ..
ltcn• untn tn•·lt"n excepcionnl.
DA:'ill!1EIIIO.

T\io .1~ .Janeiro .................................. .
Bahia c PPt'namhuco ••..•••........••..•..••••..•
~laranhão, Pará, S.
Ent •l'talqn•~r onu·a

Paulo

c s. l'etlro ..••..••••.•..

Pt·ovineia .••••..•••...•..•.•.•

1:0008000
fiOOSOOO
~008000

2008000

COIII\ETO!I.

11 in 1le

llahia

S.

.lan•~irn..............

·~ l'•~•·namhnco........

l't~dt·n,

Pará c :\Jarauhftn ..

Fnntlns puhlicos ..•

t

~

:!008000

100HOOn

Funil os )lnhlir.os .. .
:\ll•t•c:ulorias ...... .

UiOSOOO

;'llavios ............ .

i)OS()(Ifl

(Fundos publico< •..

tiOSO()(l

Navws .•.•.•.•...•.

:!0,~()()(1

! :\ler.(':uloria.; ......•
~

:'{as dl'mais

:100$0~0

:\lcr~adorias ....... .
:'<i:lYIOS ............. .

rrovinria~ ......................

..

T\io de .Janeiro .................................. .

HlO.~()()(l

\08000
100~000

ttltl$000

Bahia c l'cl'ltamhuco ............................. .
S. P•~dro, l':ll'it c ~lar·auh<io ...................... .
:'ias dPmais l'rnviurias ........................... .

200$()()()
1!108000

Hio de .Janeiro ................................... .

tiOHOOtl

Rahia ..•.............................•.....•.... '
Pcrnam_huco .....•...................•.• · ..•.... f

;'J()~OOO

i\laranhao ....................................... ·

:1()~0011

:'las demais Província, ........................... .

131J0()(1

~~rbêâ,:,;::: .' .' .' .': .': .'::::::::: .'::::::::: ·:::::::: \
\I;F.'iTE DE CORRETOR ••••••• }
\.Jflll \:'i! TE DF. DESI'Ar.ll.\:'IITE..

Metade das taxas I'SiahPJI'I'Í!l:l"
•para l)l'sp:Wh:tBtl'.

EXECUTIVO.

7ii3

TRAPJCJIEIRO.

Citlatle tio Rio de .Janeiro .•.•••••........••••...••
Citl:ull's capitaes tle Pernambuco e Bahia .•...•..•
ltlcm do Pará, l\larauhão e S. Pedro •••••.••.••..
Nas ca1•itacs das demais Províncias .•..•...•.•••••
Nos outros lugares ...•...••..•••..•.•••••.•••••.••

400~000

2/SOIIOOO
1508000

sosooo
408000

A.tlvc•·t.enclns.

1.• O Corretor, que accumular o serviço de dons ou de todos
os ramos tle conetagcm, pagará uma taxa fixa equivalente
á somma das taxas tletcrmiuadas pa1·a cada um delles.
2.• O COITetot· ou Agente de leilões, que exercer o officio
em lugar untle não houver Praça do Commct·cio, pagará metade tia taxa fixa.
3." PaJ.ralll a~ taxas tlesta Tahella as sociedades anonymas,
quando não estiverem sujeitas á de 1 ~'lo. (Hcgnlamento, art. 2. 0 )

Rio tle .Janeiro, Ui de Julho de 187!i.- Visconde do Rio nmnco.

?AHTE

ll.

0:;

ACT08 DO PODER

TABELLA-0.
Dos Cli!tnbelcchnentos lndnstrlaes taxados com
rclnçilo nos IDClos de prodncçiio.

Asphallo, mnrmorc ou pedra artificial {fabrica de).
l'\Iais 1$000 por o1wrario, :~té o maximo de .••
Assucar (fabrica llc I'efinaçno de), não sendo o assucar da llfopria lavoura do emprezario:
.Movida pm· agna ou vapor ................... ..
1\lais 2$000 por OJlerai·io, até o maximo 1le •.•
:scmlo por força humana ou animal~mclatle
1lcsta~ taxas.
·Cal (fabrica de) •••..•••••••••.•••••••.•.•••.•••.•
lllais: por mcli'O cubico dos fomos .••••.••.•.
400 réis po1· opera rio, até o maximo de .•••..••
·carril lle ferro urbano (empreza de), 28000 vor hcClomctro, até o maximo de ................. .
Carvão animal ( fabrica de ) ..................... .
Mais: por melro cu bico dos fornos .••••......
400 réis por opera rio, até o maximo de ....... .
Cerveja (fabi'ica de) .......... , ................... .
l\lais 400 réis por hectolitro de capacidade das
caldeiras, até ornaximo de ................. .
Chumbo (fabrica de laminar) •..•••••...•.•.....•..
Mais 400 réis por operario, até o maximo de .•
Co lia (fabrica de) ............................... .
Mais 400 réis por aperario até o rnaximo de ••.
Cortnme (emprcza 1le) ........................... .
:\!ais: po1· melro cuiJieo dos tanques ou das Unas
ri c enrtir .................................... .
1~000 por opera rio, até o maximo de ........ ..
ll!.,l[!laçáo (fabrira de), não distillando productos
da propria lavoura do cmprezario ••..•.••••
".i ai,;: por hectolitro da capacidade das caldeiras
:!s'IIIO \101' opcrario, até o maximo de ......... ..
!~ ;,,da<)cferro_(empreza de),!SgOOO pork.llometro,
ate o maxuno de .......................... .
1·:\traeto de carne (fabrica de) ................... ..
Mais <iOO ré i~ po1· opcrario, até o maximo de •••
Fumo (empreza de machi!la de picar)·:" ...... ..
Ma•s 3$000 por operano, até o maxtmo de ..•.
Fun<IJçfw (empreza de) ........................... .
l\Iais 4$000 por opera rio, até o maximo de .... ..
Gaz para illuminação (fabrica de), IS réis por
hectol.ilro de capacidade dos gazometros,.até
o maxuno de ............................... .
Louça de barro (fabrica de) ..................... .
1\lais: por metro cu bico dos fornos ••.........
1SOGO por opera rio, até o maximo de •••.•..•.••
Oleados (fabrica de) ......... , ................... ..
lllais: por mesa de estampar ................. .
28000 por opera rio, até o maximo de ........•••
Oleos rnerlicinaes (fabrica de) ................... ..
l\lais 400 réis por opcrario, até o maximo de •.•

100$000

-i0$000
10$000
H~OO
~8000

1:000~000
10~000
8~00

48000
IS0$000
200,~000

10SG00
48000
i0$000

48000
12b'ó00

IWOO

20$000

1008000
18000

4$000

2:0008000
10$000
~8000

1008000
30S000
308000
40~COO

2:0008000
108000
8400

4HOOO
10SCOO
2800()
208000
10SOOO
4~000

EXECUTlto.

Ollaria. (Fabl'ica de telha e tijolo) •...•••••.•••.••
.1\I~is por metro cu bico dos fornos ..•••...•.•
iSOOO por operario, até o maximo de .••••.•.•
Papel para cscrcvm· ou imprimir (fabrica de).
Cada cylindro ............. ~ ................. .
1\lais 18000 por opcrario, até o maximo de ..•.•
Papel pintado (fubrica de) .. Cada cylindro ....... ..
lllais 1$000 po1· ope_rario, até o maximo de ..•...
Papelão c papel de embrulho (fabrica de). Cada
tina ..·...................................... .
1\lais. 28000 por operaria, :.té o maximo de .... .
Rnpt\ (l'ab1·iéa 1\c) ................................ .
l\lais 38000 por OJH'rario, até o maximo de ..•.•.
S:~hào e velas de sebo (fabrica de) ••.•.........•..•
:Mais: por cinco hectoliltos, ou menos, de
capa('idadc das caldeims .........•...•.....
2$000 por opcrario, até o maxirno de ...••..•.
Sebo (fahrira 1lc) ............................... .
~Jais 18000 por operaria, até o maximo de .•.
Senaria a vapor (em preza de) ................. ..
lll.:lis ~~Oüo por opera rio, até o maximo de .. ..
Tabac11 (fabrica ou estanque dt~) ................ .
lllais 2sooo por opera rio, até o maximo de ••.•.
Velas de stcariua (fahrira de) .................. ..
Mais : por 5 hcetolilros, ou menos, de capacidade elas caldl'iras ......................... .
3SOOO por opera•·io, até () maximo de ........ .
Vidro (fabrica de). Cada forno de fusão ......... .
Mais 1SOOO po1· opera rio, até o maximo de .... .
Vinho (fabrica tlc), uão sendo a materia prima da.
lavom·a do em preza rio ..................... .
~tais 1SOOO por operaria, até o maximo dt! .. .
Xarqucada, não sendo o gado producto da fazenda do emprezario ....................... .
:Mais 28000 po1· operal'io, até o maximo de .••

753
f0$COO

IHOO
68000
208nü0
108000

108000
10800&
48000

20$000

1008001.1
301!000

608000

õSOOO

20~000

togooo

20gOOO
'608000
408000
:10$000
~8000

806000

ISSOOO
308000

fOSOOO
108000
208000
208000
608000
408000

A.dvertenclas.
t·.n A-; taxas ma•·ca:las nesta Tabella serão applicarl:ls na Cõrlee Provindas do Rio llc Janeiro, llabia c l'cm:unbuco: nas
demais Províncias cobrar-se-hão por metade.
2.a Oc; estabelecimentos mencionados na mesma Tabclla estão
sujeitos á menor taxa· pr.oporrional da Tabclla-D-.
3.• Os iudivitluos menores de 16 annos e maiores de 00 serão.
contados na ratão de metade do seu nume1·o.
4,a As mulheres empregadas na qualidade de operarias serão..
contada:> do mesmo modo por. que se contam os homens.
5.• Não se contarão como operarios a mulher c os filhos.
~Ditciros, trabalhando com o chefe da familia_no seu lll'O[lrio,
cstabcleeimcnto.
6.• Pa~am as taxas desta Tabclla as ~ocicdndes anonynws,.
qnantlo não estiverem sujeitas á de 1l'-%. {Regulamento, a1·t. 2.")•

lliu de J.mciro,

ia de Jullt_o de 187t.- Visconde do

Rio Branca •.

ni(i
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TABELLA-D.
Das fndu&tJ.·Ins e

tn•oflssoes tnxada!OI nn proJ>orção do valor locut.lvo dos tn•edlos em 'Jn.t•
!>tio cxc••cidus.
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"/no

dircctor ou gerente de companhia. (:'oiadonal ou cs·
trangcira.)
Ag-u:mlcme (mercadm· por gro~so dr).
Algodão ensacado (mercador de).
Armeiro, com estabelecimento.
Assucar (mercador por grosso de).
Rallt!UCÍI'O.
Dilhares (fabricante ou mcrcatlor de).
Café (mercador por grosso ou cn~acador de).
Calçado (•twrcador por grosso de).
t~;unbista. (O que faz lransarções sobre moedas.)
Carrua~cns, scgcs c outros vchiculos semelhantes lfahricante c·
mcrcadnr de).
Carvão de pedra (mercador rlc).
Cas<tninha c bronze (mct·cador de ohjcctos tlc).
Chá (mercador de).
(;onfeitaria (cmprczario de).
Consignação de escravos (cmprczario de cscriJJtorio de)•
llcscnntos (idem).
Escriptorio commcrcial {cmprczario de).
I•azcndas (mercador por grosso de tecidos on).
Ferragem (mercador JIOI' grosso dt•).
Ferro em barra (ictem) .
.Flores arlilieiacs (fabricante ou mercador <te).
l~erosenc (mercador llc).
Lit(Uit\os c comestíveis (illcm).
!.ouça lina de (lOrcullaua, vidro ou cryslat. (hlcm).
:Modas (cmprczal'io de loja de).
fllovcis (mllrcadot· <lc).
Ourives de ouro ou prata. (Fabricante c mercador.)
Papel pintado (mercador de).
Perfumarias ( illcm ).
l'ianos (itlem).
(lallé (itiCIII).
nc. ojoeiro, eom cstabclccimcnt.o. (Mcrrador.)
l'cllins fabricados no estrangeiro (mcrca<lor •IP).
scrvcntuario de offido de justiça, comprehenditlos os J<:-;rt i-·
v:ícs do Juizo Ecclcsiaslico c de Paz, os da Pnlicia, os Cura-.
tlores f:t~racs de heranças jac~nles c bens de auscnlt''i c '·'~'
ll•~P••sita rins pu hlicns.
\'inllf) (lllcrcatlor por sro~so t!<>).
.-\~ente,

7:17
2."
Advo~:11lo.

CLASS~:

-10 °/o.

AtJJlarelhatlor ti•~ madeira, com cstahclccimcnto.
AnuatloJ', idem.
Ar·ruar·inlw (emprez:uio tlc).
Azeite (mcrc:ulor tlc).
}\ilhar· (cmprezariu tlt~).
llorracha (mercatlor de).
Dorraeha (l'a!Jr·icanlc on mercador de artdactos de).
Doliquim (cmprczario tlc).
Br·intltwclos (mcrcatlor tlt~).
Cabt• leirl'iru, com cstabclccimcnlo.
Cahello (mercatlor de artcl'actos de).
CaI (mcreatlor de).
f:al~·atlo (mercador por mintlo tlc).
C:tltlcirciro, com estahclccimcnlo.
(~arros (alng:ulor tlc). Tt•ntlo rnah de um carro, on vchicnlo de
ttnatro roclas para passa~eit·os.
Casa tle pasto (cmprezario tlt•).
C:\\·allos a trato c tlc aln~ucl (cmprczario tlc cocheira t.lc).
Ccl'iciro, com cstahdccimcnto.
Cerveja (merc:ulor tlc).
Chap!~os liclcm).
(~hapúos (fabric:mtc c mercador de).
(;hapéos de sol (merc:ulor tlc).
Charutos c ciganos (l'ahricaHtc ou mercador de).
<:imenlo (mcr<~atlor de).
C i nrrgião-tlcnl ista.
Colchoeiro, com cstabrlecimcnto.
CtJiletcs par·a senhoras (mrtTador de).
Com missões (cmprcznrio 1lc cscripl.orio de}.
(.;oncciro, com estabelecimento.
(;ostureira, itlcm.
Couros (mcrc·atlor de).
Cntileiro, com cstahelcrimcnto.
ni:mrantcs (mcreatlor de).
Ernhar·caNes miutl:1s (frl'latlnr de). TPntlo mais tlc uma.
l~seovas e vassom·as li nas (mercador de).
E~pelhos c quaclros (idem).
Estofador, com Pstahl'lecimcnto.
Farinha de trigo (ntl'fC:ttlor tle).
Fa1.endas (rnct·cat.lor por miutlo tlc tceitlos ou).
F<'tTagcm [tncrcador 1111r mintlo de).
Ferro t'IIIIIIO\'cis (ntCIT:ttlor de).
Fitas (itlcm).
Fo;!iíes de ferro (itlcm).
Fumo crn rama (idem).
Fumo !'111 rtilo (itlem).
{;:dües (fabric:mtc de).
llerva-male (IIICI't·a•lor por· ;!fOSso ott pn.;acatlor de).
lnstrnmcntos tle cir•trgia (mercatlor de).
Instrumentos de musiea (idem).
Juslnlllll'lllos de nautica c malhPmaticos {itlCill).
ltlstrunlt·ntos tlc optica (itlcm).
]-au•pisla, com cstabclecimcuto.
Ucon~s (nwrcador tlc).
Uqni1lanlc tle massas l'allitlas.
l hro' (m~rc:ulor tle).

Af.TOS DO PODER
Uvros em hrauco (tnercador de).
rle-uu Jlléi'Catlor de bilhetes tle).
llfadcira; (tncrcatlut· de).
lllanuorc (itlcw).
1\lr:rlico.
l\lcias (urcrratlor tlr·).
Navios (frd:ltlor tlt•).
l'a pd e ol•jc.:to~ tk eseriptnrio (BII'JT:ttlm· de).
]'arteira. :\:h• te11tlo easa tk lll:tleruitlatle.
)'<'sos e uwtlitlas (ruereatlor lle).
l'hotugraphia (ernprczat·io de).
l'rotluctos chituiros (l'alJricautc ou mercador de).
Jtoupa (mercador tle).
1\oupa de f:liltasia (alul!"ador de).
Sahno e rclas tle sebo (mer·catlor dei·
S ·llciro, com C<tabclccimento.
~ct·i~uciro, itleuL
Solidtatlor c Procurador de causa>'.
Tabaco (m•·rcador tlc).
Tauol'iro, eolll t:-<tabekcimcuto.
'l':n-cma (cruprczario til').
Tomt•iro, com cstahclccimcnlo.
"Velas tlc slcariua (r11crcatlor tle).
Yestimeutt.:iru, c um estabelccirucuto.
J~ott•r·i:h (tlit:~<ollrein'

3.•

CL.lSSE-

a 0/o•

li hritlor 011 l!"l':.lr:ulor, com cstahclecimcuto.
(t'IIIJII'!'Zario de) . .
A~t'illl' tlt) ltH':it:ão tlc SPI'VIÇO~ '''~ pc>soas livres.
Agua; g-nosas arlilkiacs (rucrl':lllor til').
A~·uas ruiucracs c thcrmaes (itlctn).
Alfaiate, t'om t!slahdceimt•trto.
Alg-otl:·w (t•mprczario tlt! faf)riea tlc tl<'sc:rroç:rr).
Alg-oíl:·w (fabricante c IIICrt·atltll' de pastas tle).
Amol:lllor, eotu t:stahcledult:llto.
Arau~t·iro. (Fahrie:lute de gaiolas 1: outt·os ohjt)Cfos tk ar:rme.)
Arroz {t~lll!'l'l'Zario de fahdca •lt: descascar c Cil:'acar).
Assueat· tlllt'l'caílor por miutlo de).
Aves (runcaílor de).
Ilalruleiru, com csta!Jclccimcnto.
llarllt'iro, idem.
]llluels (fa!Jrkaule 011 lllt'rt':ttlor tiL:).
lltJrtlallot·, com estaf)eleciuteuw.
Dotitario, idcru.
Jlroll7.eallor, idem.
f::uleiriuhas c fileiras (alugntlot· tlt•).
c:afé (cmpn•7.at·io tlt: fahrica tlc dtl<fHIIJI:rr nu limpar).
c;arti (eu1prezario '''~ ut:whiua de moer).
Café moirlo (lllt'rc:ulcw tlt:).
Caixas para chapéus (lhlnit:aule ou mercador de).
Caixas para charutos (itlr,:u).
Caixa-; p:1ra rclof.:ios (itlt'llll.
C~ai\as para sah:-to c ,-I' las (idem).
ealli-ta.
Canw sr~cea (mcrea 11 or tlt·).
c.:arpiuteir11, eotllPSiaheleciuH~IIIO.
(.;arrot;as c earros li;: IJui< (lal!rit.:aulc ou conccrt:ulol' de),
A~·o11~11ü

EXEC:l!ll\'l).

C:rrTor;-as e carros tle hois (alug-a!lor tlr). Tcutlo mais tlc uma
C:ti'I'Ot;a.
Cal'l'os i•·orH·rrl.:ulor· de).
Can;lo n•:!dal •~ co!;~• imcrc:ulnr de).
C rsa de lo:urhos {t'llljll'f'7.:11'io de).
Casa tf,~ sautll! (idclir).
Ceholas pnerr.:ulor· de).
CereaPs (itlt·nr).
Chamiru·~, ( emprczario de limpeza 1lc ).
Urap,;os de palha (eurfll'czario de lavar<! cnformar).
Chocolale (f'ahril'alll.e ou rucrcailor de).
Collc~iu (tlil'!~t:lor de).
Couscrvcrru. (O l{llc prcrara c Yerule conservas alirncntif:ias.)
Cordtwiro, eom t•stabclt!Ciruento.
CO'illOI'ama (l'lll(ll'l'Z:ti'ÍO de).
Jliorama (itlernl.
llom·ador c praleatlor, com cslabclccimcuto.
llro!.: 11 isla.
Ete,:arlor hytlranlico ( I'IIIIJI'Czario de).
I-:rnhulidor, corn estabelecimento.
EnqJallr:rdor·, idem.
T~nc;od•·r·rwtlor, idt'lll.
Elltallr:ulur, idem.
E.;nrliotor, idem.
Eslahrl•'cinrentos inrluslriars da Tahclla C, compr·chl'rHlitlos os
deposilos l'lll tJII•! sejam expusros ir Yerula os respedivos pro•
duetos, ~e rrào eslirereru separados courplelalllcule.
Esriv:ulor·.
Ferrador. com cst;~bcfecimcnlo.
Ft• rr!'i r· o,' ideoo.
Figura-; tk gt•sso ou harro ( falu·icantc ou mercador de).
Fl<>res llalrrr·aco; (orer~::ulor de).
Fogos de arlificio ( J:rlll'icantc e nwrcatlor de).
Fui li!' ( fabl'icarrlc ou llll!r·carlor ue ).
Fol'lll:rs para e:rlt;:ulo (idcrn).
Frur:rs ( IIICrTador 1IP ).
Furoill'im. 1'11111 l'sla!wlccirncnlo.
•;elo (iahri•·:rutn ou lll!!l'l'arlor rh•),
llena-urart• (errrprezario de eug-Prr!rn 1lc socar).
llt!l'\3-rtr:rt" (rrrerr,ai!OI' por miudo de).
llo:'f"'daria (t'lllflrezario de).
Illrrroinaç.:io puhliea (anematantc dr).
lrrrag•·rrs (lllf'l'f'allor de).
Irr,lntrott'rrtos r!e uarrrica c mallrcmaticos (conrrrtallor de).
Justrrrrrlt'nlos de nrusica (idem) .
•I urrraes ( errrprezario 1lc escriplorio de assignatnra c dislri~
hniç:io rlc).
L:rhora!or·io ort'l:!llurgico (crnprrzario 1l1').
L:tslro p:rra 11:1\ ros (llll'l'eador Ui').
L:tloeiro, ro11r p.-.ta lldt·cimculo.
Lavanderia (cnrpr·t!zario de).
/ ' / -.. "~
J,aiT:flt:l', f:llllll'SI:tilefef'illlCillO.
7 '(.\'..!'=" ''
L•'ttucs ( rorrcert:ulor 1le).
-< ~' ·/
Lillro:,r·aplria ( •~:np1·ez:nio de).
/ ~"
Lil'ros nsatlus (rr~t·rt:allor de).
/ '.:.
Loru;a de barro, liilr:tllo.ou uão (i1!C1 i)Q;""
Lou~·a lfp po tle pedra (Hlcrn).
· - ·
ill:r~·ames ( itlcrJJ).
l\l:r~:lrirras a~rit'ol:rs (itlt'lll).
Madriuas il<' •·o~rura (idcrn).
L' .,

T

'I

:"li()
Madtina.; hytlr~nlil'a~ (mercatlor tlt•).
1\larc(!twirn, eom estallclccinH)nto.
~hs~a' alimentil'ias (lithrkantc ou merca•lnr llr).
l\l <lt!ri:ws para e:mstru•·ção (ntcn:atlor llc).
Moinho (entprezadn tlt!),
.Movt•is usados (mcrcallot· tlc).
!\lnsio·a impt·cssa {itlcm ) •
Out·ives. (Concct tatlor de objcctos de ouro e prata,)
Ovos (mcrc:ulot· tlc).
l'atlana (rmpre1.ario de).
Panorama (illl'm),
Páns de tamaut•.os (fabricante t•u mcrc:ulor tlr).
P;I!ICião e napcl tle embrulho (mcrcatlor de).
Pat·tcil·a. Tentlo ea,a de matnnill:ule.
P.IUlaolor tlc papel, com estabelecimento.
Po•tlras para moinhn (mercatlor tlt•).
Pt!lllel!iro, com l'stalwledmento.
l'e>catlo (mcrcatlot· !\e), com cstahclt•cimcntn.
Pianos (conccrtatlor tlc', com cstai.Jclccimentu.
l'intot·, l'OIII cstabclccimcuto.
Polel!i ro, itlcm.
l'olvora (mercador dt!).
Helojocit·o, com cstabl!lecimrnto. (Conrertallor.)
lll'trati&t~. com estabelecimento,
1\oup:lus:~t-\a (men·allnr de).
Saecos para café (i!lcm).
Sal (itlcm).
Sangu~sugas (itllHH).
Sap:•t••iro, com cstalwlrdmrntn.
St~nalhl!irn, i1\cm.
Sn•-ratlor, itlem.
Tamanquciro, itlt•m.
Tapioca c polvilho (merc:~tlnr por gros,;o ok).
Tintas ( mcn::ulo1· tlr).
Tiutnn!iro, com estahelecimrnto.
Tonl'inhn c t(neijos (mcrcatlur tlt•).
Trapicho:it·o.
Tnbos 1lc !'erro ( mcrcatlnr tlc ) .
Typographia (cmprczal'io tlc).
Tnws (r.lltri<'a n te nn mcrc:ulor de).
Yaecas do• leite (Pmprezario 1lc cochPira rle).
\'das tlt! uavio" (l'ahrkantc on ml'rr:ulo•· tle).
Yo•ntil:ulon•,; (fahricaut.e 1: nwreallor tio-).
Yitlrao:ciro, t:t1t1l t:~tahelel'iliiPIJto.
Vina~rc (fabricante e u1ereatlor tlt•).
Violeiro, com c~tahclecimento.
Ziuro ( nwrcatlnr tle at·tcfactos tlr ).

l." A iliiJIOl'l:lllcia tia quota lll'oporcieual nunca s!'ri1 nwnor tk
IOSOOO no ;'llunidpiolla Ctlrtc, e de tiSOOO nas l'rovint:ias.

2.• Pa!(am as taxas tlcsta Ta lll'lla as sociedades :uwnymas
quantlnnao estiverem suJdtas á de 1 ~o\~~. (Hcgul:uncnto, art. 2.")
Hio tk .lanl'irn, 1:; tle .lnlho tlc ISii.-l"istolllledn Rio Rr'lllltl'.

'i til

Indicação daM 'rabeiiHM dn ituposto
de hulustrins e Jlroflsl!§t)es.

INlllJSTIUAS E PI\OFISSÜES.

TAIJELLAS.

AnniDOII ou gravador ...••.••••....•.•.. .\-4."

ll-:l.•

Asou<iUE (rmprrzario dr) .•..••••••••... A-4.•
Anvor;ADO .........•....••............... D-2."
AGE:>:TE

de corretor ..................... B.
, !lircrlor on gcrrnlf' df' rornp:lnhia .......................... .\-1."
de lrilücs .......................

n.

dr lorar,:lo ri'' srni.;os df' pessoas
liYrrs ......................... _\-.\."
A<iU.tnnr;:;:·m (mrrcatlor por

~rossn

D-1.•

<!<') ••• A--1."

ll-:1.'
ll-1.'

AnPAs gaznsas a.rtitkiaes (mcn·atlor dP). A-:l."

n-:~.•

minrrars c thrrl!lars (i<lt'm) ..... A-:l."

ll-:1."

AJUDA:'/TE <I<'

Ar.F&lATE.

<),•spachantr ............... H.

cum cstahctceimru to ..........\-:l."

AI.r.O!JÃO (PmprPzario dn fahri<':t dP ,J,o,.
earo:;ar) ......................

( fahriranle e IIH'n':rdur
pastas tlr)..............

Al'PAHI·:LH.IlJOII

]1-:l."

dr
A-í."

(mercador dP).

.\-1."

<•slahr!P::illlPiltu ....

:\--'1.:1

rnsaca<IO
A~IOI.Aflllll, •·ou1

,\-~."

ll-1."

de gaz .........•........ ,\-1."

ri·~ madeira, com c.>ta IH'·
lccimrnto ............................ A-:1. •

-2. •

AnA~fF.mo.

(Fabricante dr ~aiolas r outros ohjPctos ti~ aratne) ............... \-.'J.:.l

An~L\.non, ~·orn

ARliARI:>:HO

estalJelccittwnto ......... :\-:!.a

11-:!.•

(rmprl'zario rte) ..............\-L"

ll-:! "

A1nn:mt>, <'nru

Psl~hrlrt·inll'llli-t ..........

\----1."

rt-1."

.\Clo,.: IJO I'OIH:R

TADELU.S.

=======··_-_-:::=_-.:.=====li
Annoz

,.ar

(•'IIII'I'<'Z~rin c](' fah·io':l elo• clo•-:c·asC' C'IJS;)C':II') . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . •\ - f•. a

/ISPIIAT.Tn. lll~l'lliCII'I' 011 fl<'clra ~rlilio'i:l!
(rahrit·a th~J.....
. ................ ~~.

D-3.•
D-3.'
D-3.•
D-i.•

(lll<'l'l':Icl.•r I'" I' II!ÍIIclo clr) ..

A \'Al.l.\IHIII ............... .

AYE<

(riif'I'C'~tlnr

AZEITI:

\-3."

ll-3."

.\-:1."

D-3.'

clr•) ................... .

(iclc•Ill) ..•••.....•...•..•.. , •••. .'\-2.•

Jl-2."

rstahelrrimrnto ••••••••. \-3. •

Jl-3.'

HAIIL'LF.IIIO,

!'<H li

BAXQI:Eil\0 ............................... 11.

n-t.a

HAnnr.Ino, cmn cstahrlrrimcnto .•...•... A-1."

ll-3."

BAIIC:A )I)'

B.\:'illü;;{I'IIIJll'l'Z:ll'ill tlP) ........ A-2 •

HILllAH (rmprezario !],•) ................. A-2.'

Il-2.•

(fahricanle ou rncrcaclor cle) ..... \-2•

D -i.•

nox:ETS (iclrm) ........................... A-i.•

D-3.'

I no;1n.won,

A-~. a

ll-3.•

(mercador 1k) ............•.•. A-3.•

D-2.•

(fabricante ou mercador dr
art<'f:trltls c!<') .........................\-3.•

D-2.•

I nonnAt:HA

com csta!Jelcrimcnto •••..•.•.

noTES ti e vcndt•r romitla ( cmprrzat'io r! c) .\-.\, ~

i llorir.AHIO,

com estabelecimento ........•.\-3. •

D-3. 3

DonQtTm (t•mprezario de) ••.•••.•••.••.• A-3.a

D-2.•

(lllt'I'C:lt!Or tlr)., ...... , .... . A-3."

D-2.a

, Bnol\'ZE.\B0n, com cstabclcciiJil'lllo ...... . A-3.a

D-3.•

Il

JlHI:\'Ql'EDOS

! CA!lELLEIIIEliiO,

irll'lll .•••.•..••..••...•.. .\-3.•

I

' C.\lmLLO

(Incrr:atlor de artcfaetos dr) ..... A-3.a

}1-2.'

iGJ

EXECUTI\0,

INJ)LJSTHIAS E PllüFISSÜES.
CAOEI!It:\U.\~

c

Jilrir~s

r

TADELLAS.

(alugador de) .... A-í."

D-3."

(••mprrzai·io d•~ fa!Jric.a de dcspoiJ>al' ou liiUJIJI') ...•................... A-3."

D-3."

(em preza rio de ndchina de moer) .. A-q,.•

D-3.•

(mrJTatlot· por grosso ou ensacador de) ......••.•....••...•..•••..•.• A-L•

D-L"

CAFI-:

--

uwitlo (mercador de) .............. [}-3."
CAIXAS para Pltn pt'•o.>

(fabrieanlc ou mcreadur dt'J ............................. D-3."
para charutos Otlem) ............ [}-3.•
para relogios (idl'lll) ............. D-3."
para sa!J;lo c vclas (itle111) ....... D-3."

C.-1.1,

-

(fabrica de) .........•.......•.•••.. C.

D-3."

(mercador de) ...................... A-3."

D-:!."

(mercador por gro>so de) ...... A-1."

D-1."

(idem por miutlo de) ........... A--2."

D-2."

C11AJADO

C.un~:IREIRO,

com esta!Jeledmento ...... A-2."

CALLIST.-1. ••••••.•••.•.•••••••••••.•••••••

D-2."

D-3."

que faz lransac~fH'S ~obre
moedas.) ............................. A-i."

n-1.•

CAill'iE SECt:.-1. (mcrr,atlor ti•') .............. .\-2."

D-3."

C.UIDIST.-1.. [O

CAHP!:>ITEIIlO, CUIII
CAHIIIL

Colahclcl'iuwulu ..•... A-L"

de ferro UJ'!JallO

(CIItjlfCZ:t

de) .... C.

J)-3."

D-3."

(alug-atlor dr). Tendo um~(\ r:IJ'I"u
uu Yelticulo tle tJU:tlro rutlas para pa,;-

CA;~no

sa~ciros ••.....•...
CAnHor~.\

, ....•..............\-3."-

e carro <le l>nis ( itl•'III ) Tcut!o
sú uma ................••......

A-~."

CAJIIIOr,;.ts c carros ri•' h<>is ( itlcm ) .
Tendo 111ais de ul!la ......•••... A-1. •

D-3.•

(fabricante ou conccrlador de) ... A-'•· •

D-3.•

G.'l.nnos (alugatlt>r

t!~J.

T•'JJtlo

111ah •"-' LI.IP

~---~---

-------~---

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

I====I=~=II=l=TS=T=l\=L=\S==E==l'f=H=ll='l=SS=Õ=F=~s=··====~==1='A=I=IE=L=L=A=S=.==
~---rarro, .''11.\.;~lirnlo dr quatro rodas\ A--·"a

1

ll-2. 3

'CAnno~ (eoncertat!or 1lor) ••..•••.• ····;····A-~-·

11-3. 3

p,ll ,I p,ts:,lc,l lllh .•..•.•.•..••. , •..

CAHHFAt;F.!';~, sPg-rsp

outros vehiculos srllll'lhautt•s (fahricautc c mereador de). A-1."

CAnVÃO

D-t.•

animal (fabrica .Ir) .•........... C.

D-3."

"" J)('dra

11-1. a

(IIICITador

de) ...•..... A-I.•

Yt'gdal r coke (idt•m) ........... D-:1.•
CAs.\ de l1anhos t••rnprezario !le) •...•... ll-3."
dt' p:1sl•• (idPm) ...•.•..•..•.••..•.. A-~."

H-~-·

dP salllle (i1lrm) •...•............... \-'>"

ll-3."

C\s(tl'l!"ii!A "!1rnnzr (n1rrr:Hior dP ohjectos

dt•) ................••..•.•.........••. A-2.•

D-t.•

C.\\'ALt.os a lr:1ln P dr aluguel (em preza rio
de !'IJr!Jl'irade) ....................... A-2.•

D-2."

CF.nous (merrador rk') .................. A--L•

D-3.•

CEilE.\ES (ideml. .................•..••.. A-'L •

D-3. •

CE!UEI!l(l, com r·;lalwiP•'imeuto ........... A-2.•

D-2.•

CEll\'EJA (fahri~a

11-3.•

de) .................... C.

(uwn:atlor d<') ...................\-3."

D-2.•

CuA' (idnm) ............................. A-3."

D-t.•

CHA\11:11;, (cmprrzario !11~ limprza de) .•• A-L"

D-3."

CH.ui:os (fabricante c mercadur de) ...... A-~.·

D-2."

(mrrrarlor d1~) .................. A-3.•

D-2:.•

(~lll[ll'f'7.~rio d~

ollirina dr ron-

,.,,rlar" laYal') ............... A-'L"'

dr palha (l'lllprrzario de lav;tr
•~ er!l'ormar) .................. A-4. a

D-3."

de sol (mercador rlc) ............ A-3."

D-2. 3

i CIIAHf1T"'"

ri~arroc; (fabricante ou mcr-

··J.,[L•r drl. ................. , . , , . , ... , A-2."

D -~·
~-

E\ECt:TIYO.

TADELLAS.

!Nilt:STHIAS E PROFISSÕES.

Cnor.oun: (fabricante ou mercador de). A-3. •
CHU)IIJO

Cnm:no (mercador de) .................. A-3.•
CI!IURGIÃO dentista ...................... D-"

11-3.•
D-3."

(fabrica t.lc laminar) ............ C.

D-2. 3

a

C:)COS (mercador de) ..................... A-4. a
CoLcnoEmo, com estabelecimento ....... A-3. •

D-2.•

CoLLA (fabrica de) ...................... C.

D-3.•

COLLEGIO (direclor de) ................... D-3. a
CoLLETES para senhoras (mercador de) ... A-3. •

D-2.•

Co:~n11ssüEs (emprezario de escriplorio
d~) ..................................

A-3.•

D-2.•

CONFEIT.\RIA (emprezario de) ............ A-2.•

D-L•

( O que prepara e vende
consen·as alimentícias) ............... A-4. •

D-3."

rlf' escraYos (emprezario de
escripluriu de) ....................... A-í!.•

D-1..•

Cox~ERYEIIIO.

Coxsll;x.~r.Ão

CoNTR.\C.TADOII de ohras .................. A-3.•
A-~. a

D-3."

CORREEII\0, idem ........................ A-3. a

D-2.•

CouDOEIRO, com estabelecimento .........

CORRETOR ......................•.•....•. D.
Conrtl)IE (em preza de) .................. C.
COSMORA~IA

D-3.•

(emprezario de) ............. A-4. a

D-3.•

CosTUREIRA, com estabelecimento .•.•... A-3. a

D-2.•

Counos (mercador de) ................... A-í!.•

D-2.•

CUTILEIItO, com estabelecimento ..••..•.. A-4. •

D-2.•

DEscoxms (cmprezario de escriptorio de). A-L •

D-L•

DESPACHAXTE da Alfandega .........•.... D.
lJESPACHAXTE da Carnara 1\lunicipal ou
da Policia ............... A-3.•
DJA~IAYrEs

(mercador de) ............... A-2.•

D-2."

j'(j(j

ACTOS DO I'ODEit

INDUS'fHIAS E l'HOFISSÕES.
DIOBA~IA

TAUELLAS.

(em preza rio t!C )................ A- L"

D-3.a

DISTII,J.AI_:ÃO (fabrica de) .......••....••. C.

D-3.•

DounAnor: e prateatlor, com cstahrlccimento ....................•........... A- i."

0-3.a

DI\OGUISTA .•.•.....•.••••.•••. , ...•.• , .•• A-3. a

D-3.•

Er.Ev.\uort hytlraulico (cmprczario de) ••.• A-1.•

D-3.a

E~IBAHCA<;t>ES

minrlas (frcla;lurdr). TPntlo
mais de tuua .............. A-.1.•

D-2.a

(idem). Trntlo uma sú •.... A-.i,•
llltnunoon, com cstahclccimcnto ....... A-!1. a
A-~.·

D-3.•

idem .................... A-i."

D-3.•

EllPAJ,JIAOOH, itil'lll ......................
E:~it:ADEII~'<AHon,
E~t:E:>~nEIRo

D-3.a

civil. ....................... A-3.a

E:-~t:nAxAunn,

eom csbhclccimento ..... A-1. •

E:"iT"\J,JIAuon, itlem .•..................•. A-1.a

D-3.•

EscovAs c vassouras !luas (mcrcatlor de). A-3. a
EscnrPTOIIIo commcrcial (cmprczario de). A-2.a

D-1.•

EscULPTon, com estabelecimento......... A-i. a

D-3.a

EsPr-:Ll!os c quadros (mercador de) ...... A-2.a

D-2.a

ESTIVADOH ............................... A-3.•

D-3.a

EsnwAnon, eom cslahclPdrncnlo ........ A-3. a

D-q.a

..

c.

D-3.•

ExntACTO rlc camc (fabrica de) ........ C.

D-3.a

~'.\RJ~HA

D-"

ESTIIAIIA de ferro (em preza de) ..•......

de trigo (lllL'rcador de) ......... A-2. •

..

a

i FAzE:-.nAs (mercador por grosso de) ..... A-i. a

n-t.•

(idcn1 por 111iuUo de) ........• A-2.a

D-2."

FE•t:IA<:rm (mercador por grosso de) ..... A-La

:C-i.•

(idem por miutlo de) ....•... A-2. a

D-2.•

A-~. a

U-3."

1

I FEIIIIADOII'

Wlll C:ltabclccimcnto ........

767

EXECUTIVO.

INDUSTIIIAS E l'HOFISSÕES.

'fADELLAS.

co tu rslahelrcimr>nlo ..•...... A-4. a

D-3.•

em !Jarra (utrreador de) ......... A- t.•

D-:1."

rm movris (idem) ............... A-3. •

D-2."

F!l:t'll\S dt• g-rsso on harrn (falJrk:mfp on
mercador tlr) ........................ A-4. a

n-a.•

A-~. a

D-2.•

FLOHES arliliriars (idt'llt) ................ A-2.•

ll-L•

' F•:nnEIIIO,
F~-:nuo

FITAS

(llH'rratlflr dr) ..•..........•...•..•

Halnr:H'S (itlt•ttl) ................ D-:1."
Fot:(tES dr fl'rrn ( itlCIIl ) ..........••..•. A-"

a

D-2."

Fot:os dr arlilirio (fa!JricaHlr r HH'rrador dt•) .............................. D-3.•
FoLLES

FuHMAs

IIH'Trador dt•) ...... A-·La

ll-3.•

para cal~ado ( idl'm ) ............ A-4.a

D-3."

(fahrirau!l'

OU

FnvTAS (111crcnt1or d1•) ................... D-3.a
Fnro (~'lll]lrcza dr HWchina tle picnr) .... C.

n-3.•

r tu rama (lltcrrndor de) ........... A-2. a

D-2.•

em rolo (idrm) .................... A-3.a

D-2.•

Fuxmr;.:io (cru preza de) .................. C.
: Fuxu.mno, com cslahrlccirucHto ......... ,\-3. a

n-a.•
D-3."

G.HiO suíno, ovrllntm c cnprino (mrrcador ·dt•) ..................... A-3."
Y:\1'1'\llll (tu.tn:!JaHIP on Hlrrcador dt•) ................... A-2."

i

GAL(IES

i G.u

(falit'icantc de) .................. D-2. a

p:1ra

illtuuinn~:lo (fnhrka

! (;EI.Il (l'ahri!'aulr

011

tlc) ......

c.

lltCrcndor de) ........ A-3. a

,;l'Ailli.\•I.I\'HOS ••••••••••••. •••••• •••••• ••

111

itrd" olo-.1 .

ll-3."

A-3."

ilt·:n 1 A·~L\TE ( tllrn·ador por :tros,;cl, nu rn,a,·ador de' •.............. A-2."
(ido' !li I'" I'

Jl-3."

Tl-2."

AcTo:-; no rooEn
INHUSTlUAS E PROFISSÕES.

IIERVA·~IATE

TABELLAS.

(emprezario rlc engenho de
socar) ••.....••.....•.•...• A-3."

D-3. 8

IIOSPEDAIIIA (emprezario de) ............. A-2. 0

D-3. 0

ILLUMINAÇÃO publica. (arrematante de) ... A-3. a

D-3. 1

h!Ar.E:-;s (mercador de) .................. A-.\.•

D-3.•

1;-;-sTnU~IENTOS

de cirurgia (idem) •....... A-3.•

D-~.·

de musica. (idem) ............. A-3."

D-:J.•

(concPrlador de) ... A-4."

D-3.•

de nantira c malhcrnaticos
(111ercauor de) .............. A-3. •

D-2. a

- - (conrcrladort!e). A-4.a

D-3.•

optica (mcrcatlor de) ......... A-3.•

D-2.•

I;~~TEHPRETE

JonNAES

do commercio .....•••.....•• A- 3. a

(emprrz~rin

1lc f''criplorio de
assi:,:nalura edistrihuio:ão de). A-4.a

D-3."

l<r.nosE:";E (mercador de) ................. A-3.•

D-L•

ltiOsuer. (cnlprezal'io rir). N:lo vendendo
hilheles de loteria ........•.•• A-4. •
1

metallurgico (idcHJ.).' .... A-3."

D-3."

com estabelecimento .•..•.•.. A-2. •

D-2."

LAnonATOl\10
LA~IPisTA,

3

D-3.•

LATOEilto, com estabelecimento .......... A-3. •

D-3. 3

LASTHO para ll:lYÍOS (mercador de) ...... A-3.

LAVAGE~I

de casas (emprczario de) ....... A-4.•

L.lVA;IlllEIIIA (idem) ....................... A-4.•

I LAVIIANTE,

com estabelecimento .•...••.• A-4. •

D-3."
D-3. 3

LE:>mA (emprezario de cstancia de) .•.••.• A-4.•
Lr.Qt:Es.(conrertador de) ................. A-4.•

D-3.a

L1cunEs (mercador de) ................... A-3.'

D-2.'

L•QLIDl:'nE de Iuassas falli<hs .......... 11-2.•

7fi!l
DIDllSl'IIIAS E PROFISSÜES.

r-

TABELLAS.

Liunnos e eomestiveis (mercador Lle) .••. A-2. •
(emprezario de) ......•..•. A-3. a

n-3.•

(mercador dr) .............•...... A-3."

D-2.•

I.ITIIOilii.\PliiA
LI\"ROS

D-t.•

e1n hranco (idem) ................ A-3.•
u~aLios

(idem) .................... A-4."

(thesourriro de-ou mercador
de IJilhelrs de) ........................ A-2. •

LOTEIIIAS

Lovr;A tle harro, vidrado ou não (mercador dP) ......•........ A-!L •
(fabrica de) .•.....•••..• C.

ll-2."

11-a.•
D-a.•

li 11:1 de porcrllana, vidro ou crystal (mercador dr) .............•. A-2."

D-t.•

de pú de pedra (idem) .••.•.•..••.. A-3.•

U-a.•

(idem) ..•..........•.•..•..•... A-3.•

D-3."

MAÇ.BIES

(idem) .•...•..•..•••• A -3. •

D-a.•

LIP costura (idem) ............. A-3."

hydraulicas (idem) ..•.•••.•.. A-3."

n-a.•
n-a.•

(illcm) •.•..•...•.••.••.•.•.••. A-2.•

D-2.•

M,\clllu~ agrirolas

MAIJEIII.~S

com cslahclecimcnto ....•.. A-3. •

D-3."

(mrrcatlor de) ......•..••....... A-3.•

D-2.•

MAncE:-.:EIHO,
~hii)JOIIE
~hsc.nE

1lr fazendas .................... A-::1."
joias ........•..............• A- 2. •
objrctos de armarinho ...... A-4. •
de obras de ferro, cobre e foi h a
d1~ 1-'landrcs .................. A-4."

!IIASsAs alimentícias (fabricante ou mercador de) ..............................

A-a.•

n-a.•

df') ••.•••••••••••••••••••••.••••••.•••. A-3.•

D-3."

MATEnur.s para conslrucção ( mercador

Mr.mco ................................... ll-2.•
~lEIAS

(nwrcador de' .••.......•.•••....•• A-2.•

I'AflTE 1:.

97

D-!i!.•
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TAIIELLAS.

L'HlllSTHlAS E PllOFISSClES.

(PIIIJII'PWrio til' loja til') ..•••••••••• A-:!.'

D-l.'

Mor:-;no (r"Hiprrzario tlc) ...........•..•.. ·\_-i.'

D-3.'

~I oi> IS

il!tlYElS

(mrrcatlor tle) .•............•..•.. A-"

a

D-1."

Hs:ulos (it!CHI) ••••••••.••••..••.. A-.i."

D-3."

imprrssa (iciPm) ..•.•.•...••.••• A-i."

ll-3."

M~:srcA

NAVIOS (frclatlor de) .................... · A-:!."

ll-2."

Or.r.Aros (f:1 hrira de) ..................... C.

ll-3."

Or.En~ mrtlit·ina•'·"

n-3."

(idem) •••.•..••.•••••. C.

Ot.LAIIIA. (F:1hri•·a tlt'll'lha r lijn!o) .•..•. C.
Ot'HIYES. (Cnnrrrt:ulnr •1•' nhjrdos tlr onr"
P praia) ............................... A--'•·"

ll-3."

tlr ouro on praia. (Fahrit'a11le r lllf'l"ratlnr.) ............................... A-l."

ll-l."

-

Ovos (nH'IT:ttlnr tlr) .•..••...•......•.•.. ll-3."
(rmprrzario tlr) .•.••.•..••...•.• A-3."

ll-3."

A-'•·"

11-3."

PAos tlr lanlanr,os (fahri•·:mlr ou mcrr.ador <Ir) •.••.••.••••••..•••.••.•••....•. A-1."

ll-3."

, PAPEL r ol,_j•·ctos de rsrriplorio (nJCrrador tl~) ................................ A-3."

ll-2."

PAI>AlllA

PA:'\OH.\~IA (itll'lll) •.••••••••.••••••••••.•

I1
1

p:1r:t c;wrrvrr ou illljll"illlir (fahrira
di') ...................................

c.

pinl:uln (itklll) .•.•...••...•...•..•• !'
(llll'l"l':ltlor tk) .............. A-2'
I'II'Et.Ãn ,, p:qH'l tlr rn1hrnlho (fahrica tlr) C.

PAHTETI\.\.

ll- 3."
ll-3."

ll-l."

ll-3."

(IIICJ-ratlortlr) A-'•.'

n- 3.•

Tt'IHlO rasa tlt• malrrnid.1tle .. A-3.•

ll-3.•

i\':1o lcn<ln rnsa tlr malrrnitl:ulr. n-2.•
l'.IPTAI>OB tle papPl, rom rslahrlrl'i111rnln A-'•·"

n-3."

I'EltllAS p:ll':l 1110illht1

ll-3."

(llll'l"i':itllll" "'') .•...

A-'k"

771

E\ECUIIYU.

1.\'UUSTl\L\S E Pau:IIS3ÕES.

TAUELLAS.

-~---~~-----

=------

l'::llHEIIL\ (PIIIJII"<:Zario de) .•.•••..•••.•. A-<J

a

i'll:\TEEII\ll, COIII esfa!Je!eeillll'll[U .•••...• A.-4."

D-3.·'

PEHFU~I.\HIAS

0-l."

(ruercallor tlt•) .............. A-2."

(mcn~adur tk), t:om cslabekdIIICHlu .•••••••••••.••••.••.••••••.•.•

Pr>::<t:Ar•o
l\·~.us

E ~IEIII!>AS (IIICI"catlur de)

o.

o o

o

o

o o ••

A-4."

D-3."

A-3. a

JJ-2."

l'llu.>J'IIUHI!ô (fa!Jrimule ou mert:adur de). A-4."
l'uoTUt.iHAI'IIU (erupn•zariu de) ..........• A-3."

D-2.a

1'1.\:\uo (aliuadur tk) ...................... A-4."
(t:•Htt:ertadur tk) ••......•.•...... A-3."

0-3."

(llll'ITat.lur dt:) .................. A-2."

D-L"

l'J:-;·r-.>1:, ro:u cs!a!Jeledrlll'lllu .........•.. A -i."

B- 3."

i'uLEELLto, itkru .......................... A-4."

D-3."

L'oLron.\ (lltCJTatlor tlc) ••••••••.•••.••••. A-3."

D-3."

L'i:OI!l;t:TllS CIIDJit:ns (fa!Jril'all[t• OU lllCI'ratlul' dt') ............................. A-3."

Jl-2."

IIA:\t:LLo (Cllt[H'L'Zariu tle) ................. A-4."
IIAt·J~

(fa!Jrit.:a tlc) ....................... C.
(11rerrat!or de) •••...••••.•.•.•..•.•• A-i."

-

D-3."

D-1."

ltEJJOt.!L.'E a vapor (emprczario tle) ..••..• A-2."
Hr-:t:.\Tl>E-; (idem) .......••.•..•.•••...... A-4."
IIEI.U.IOELIItl, t'UIIl es[a!H'll'l'Íilll'Ll[O. (Mercador.) ............................... A- L"

D--1."

Ht·:Lo.JuELHo, com csla!Jclccituculo. (Coueerlatlur) ............................. A-4. •

D-3."

rotu csla!Jelet.:illlcntu ........ A-4."

D-3."

HETL:ATISTA,

1\oup.\ (UJCJTat.lur t.le) •.••••••••••••••••••
~

de fantasia (alugatlor t.lc) ...•.•..••

-

us:ttla (mcrcatlor de) •••••••.••• 1 •

~.\Júu e retas de se!Ju (fa!Jril'a til') .... ~

H-3,"

Af.lOS 110 I'ODER

71!.

INDUSTi\IAS E l'l\UFISSÕES.

l

TADELLAS.

SAn:i.o e velas de sebo (mcrca1lor de) .•... A-3.•

D-!1. •

SAccospara café (itlem) ••.....•..•••••..• A-&.•

D-3."

SAL (idem) .............................. A-&.•

D-a.•

SANGUESUGAS (idem) .................... A-3.•

n-a.•

SAI'ATEino, com estabelecimento ....•••.. A-4.•

D-3.•

SEno (falJrica de) ........................ C.

D-3.•

s~:Lu:mo, com eslabclccimcnlo .•.••.•••• A-3. a

H-i. •

S•:LLINS fabricados no estrangeiro (mercatlor d!') ............................... A-2."

D-1.'

SE~IENTES (idem) ........................ A-i. •

SimiGUEmo, com estabelecimento •..••.••

SERIIALIIEinO, idem ...................... A-4.
SEnHA RIA a vapor (em preza tle).........

D-2."

A-i. •
0

.· ..... D-a.•
,;;._

11-3.•

C.

SRRVE:-.TUAlllO de Otlicio tle justiça...... , D-L a
SoLICITAnon

P

Procurador de causas ..••.. 0-2. •

SUI\R.lDOII, COlll cstahclecimenlo ........ A-4. a

D-3. a

TABACO (fabrica de) ... •• ................ C.

D-3.•

(mercador llc) ................... A-3.•

ll-i.•

A--4. a

D-a. •

TANOEII\0, idem •......••....•.....••.... A-i. a

D-2. a

TAPIOCA e polvilho (mcrcatlor por grosso
de) .•...•••••.•..•••.....•...•••...•.• A·-3.•

D-a.•

T.uiAN\!UEino, com estabelecimento •...•.

TAVEHNA (cmprczario de) ................ A-3.
TIIE.~TI\0 (idem) ....•....•........•.••...

1

H-i.•

A-i. a

TILBURY (alugador de). Tendo um só •.. A-4.•
TILBURYS (idem). Tendo mais de um ••..

A-a.•

TINTAS (mercador de) ................... A-lha

n-a.•

TINTUIIEIRO, com estabelecimento ...... A-3. •

D-3."

TOR:\EIR(l, idem ........................ , A-4.•

D-t.•

Ex.~t;unvo.

TABELLAS.

INllUSTHIAS E PROFISSÕES.

TuUCI:-iHO c queijos (mercador de) .•••••• A-3.•

D-3." -

TRAPICIIEillO ..•..•.•......•••.••...••.••• B.

D-3.•

TL'BOS de ferro (mercador de) ••••.••..• A-3."
TYI'OGRAPHIA (emprezariO de) ........... [)-3.

Tnos (fahrirantc ou mercador de) ...... A-4.•

D-3.•

VACCAS de leite (cmprczario dü cocheira
rle) ................................... A-4."

D-3."

VELAs de navios (fabricante ou mercador
-

t!P) ................................ A-4."

D-3."

llt) sll'arina (fahrit.:a de) ........... C.

D-3."

(mercador de; ........ A-3. •

VESTIME:-iTEIIIO,

COlll

D-3. 3

cs!abelccimen!o .... A-3. 3

D-2."

3

D-3."

VIDIIACEIBO, idem ...•.•...........•.•... A-4.
Vwno (falorica de) ....................... C.
Vt:>:AlillE (faltric:wlc c

mer~:ulor

de) .••.• A-3."

\'JXHO (faltrica llc) ...................... C.

/

-

(mercador por grosso de) ..•...... A-L"

~IOLEII:o,

com

cs~abelecimenlo ...•.••...

' XAilQUb.\ll.\ (C'IllJHCZa tiC) ......••...•....
I

1)

D-3.•
ll-3.·

n-a.•
D-L a

A-4.•

D-3.•

C.

D-3.•

~rNco (ntc~·cadordcarlefaclog de) •.•.• A-3."

Rio tle Janeiro,

D-2.•

3

VE:-iTII•.\nonE:i (fabricante ou mercador de) A-4.

1

D-3. 3

3

n-3."

de Julho de 187-i .-Visconde do llio Branco.
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DECHETO N.
Pro1uulga a

;;mn-

DE

w o•' Ju1.11o

DE :L87~.

Coun'IH~áo

Po,;lal cclelJrnda em H ul! l\laiu til! H!73
<'nlre u llrazil c a Ilalia.

lb venllo-sc concluído e assign,Hlo nesta Côrlc, no d.ia
U de M li o de i873, uma eon vcnção cn trc o Brazil c a

ltalia para o fim de facilita r c regula r a troca da corrcspontlencia entre os tlous E:;tados; tendo sido essa convcnc.:ão mutuamente ralilicada c trocadas as ratificações
no dia 13 do corrente: Hei por l.Jem Mamlar lfUC seja
ol.Jscrvada c cumprida tão inlcicamcntc como nclla se
contém.
O Visconde de Caravcllas, do 1\leu Cousclho c d.o d.e
Estado, Senador Llo lmpcrio, 1\linistro c Secretario de
Estado dos Nt•gocius Estrangeiro~. a~sim o tenha entenll!do e faça executar, cxpcuindo os despachos w•eessal"ii?S· Palacio do lHo de Janeiro em tJUinzc de Julho tle
nul oitocentos setenta e tfUa tt·o, IJ uinquagcsimo tcreciru da lndcpcndeneia c do lmpcrio.
Com a rul.Jrica de Sua l\bgcstaLlc o

Impcra~lur.

Visconde de Cttrarcll1ts.
Nó,.; D. Pedro ll, Imperador Con~titucional c Defensor Perpetuo do Brazii, etc. Fazemos saher a todos os
IJ uc a prcscn te Carta de Cou li r mação, Approvação c Ratificação virem, que aos quatorze dia-; do mcz de Maio do
corrente ;mno, concluiu-se c assip;nou-~e nesta Côrte,
entre Nú~ e Sua l\bgcstatle o Rei de llalia, pelos resJlecti vos Plcnipotenciar i os que se achavam munidos
dos competcn tcs plenos poderes, uma Con Ycw:ão Postal
tlo teor seguinte :
Sua 1\lag-cstadc o Imperador do Brazil c Sua l\lage~tade
o Hei de ltalia, animados igualmente do desejo ue melhorar, mediante uma nova Convcnt;ão, o serviço das
correspondencias entre o llrazil c a llalia; nomearam
para este lim SL~us Pll'nipolcnciarios, a saber:
Sua .l\Iageslade o Imperador tio lkazil a S. Ex. o Sr.
Carlos C:ll"lii'Íro de Campos, Visconde de Caravellas,
Cuu~elhciro tlt• ~~~latiu, Senador c GraJHie do lmpcrio,
Comrncnlialior Lia Ordem de Cl1rislu, Grã-Cruz. da Ordl'm

EXF.CUTIYO.

Enwi'lina til' Saxc-Cobnrg-o l:nlha, L~nle jnhilatlo da
Faculdade dn Direito de S. Paulo, c Ministro c Scerf'l.ario de Est:lllo tios Nrgocios Estrangeiros, rlc.
E Sua l\[agc~tade o Rei de ltalia ao Sr. B:ll·ão Carloi'
Alht'rlo Cavalehini Garofoli, Grande Ollici:ll da Ortlt'lH
da Corôa de li alia, Commentlatlor da Ordem tlf' S. l\Jauricio c S. L1zaro c Commcndador de numero da Ordem
de Carlos III de Hespanha, srn Enviado Extraonlinario
c l\linistro Plcnipotcnciario junto de Sua l\[agcsladc o
Imperador do Brazil, etc.
Os quae~ depois de h:ncrem trocatlo os respectivos
plenos potlt't·cs, que foram julgados em hoa c tlevida
fónna, convieram nos artigos seguintes:
Art. l. o Haverú cn trc a arlmi n islr:Jcão dos correios
do Jlrnil c :1 administração dos con·t·(os tlc Italia uma
l.rora pcriorliea de eai·tas, jornacs, impn~ssos de qualquer cspceil', c amostrai' de mercadorias, por 1llr'Ío dai'
linhas n~g-nlat·cs dos vapores ria lteal Companhia uc
Soul.ltamptom e da Companhia 1\lr~ssagerics 1\larilimr~.
As arlrninistra~õci' tios correios tios rlous paizes potlerão, nwlianlc próvia pat"Licipaç:io, utilizar-se tambcm
de tptaesfJUCt' outros vapores que se prt•stem ao transporlr da mcnc ionatla corrrspontlcncia.
At·t. 2." As tlespczas de tran~portc marítimo, c tle
transito terrestre, quando haja, da corrn:pomlencia
entre os dons paiws, serão satisfPitas por amhas as atlministraçõcs relativamente á fJUantitladc de corresponllcncia fJHC fôr cxprdida de c:1da paiz.
Fica, port'•m, convcneionarlo r]nr, atr'~ nllf't·ior acer'Jrdo
rntrc as duas administrações, a arlministra<;ão dos correios italianos pag-arú por conta da a<lmiuislr;J~ão tio
Brazil as tlcspczas de transporte maritimo c de transito
tcrt·cstre das malas, qne fon'm expedidas tlo Brazil para
a llalia, por nwio dos vaporrs postars ti<' que tratn o
art. 1."
Art. 3." As cartas rrmctlitlas do Jlrnil para Italia,
ou dre-rersa, porlrrão sm· previamente franfJue:~das
:ttr"· ao seu destino, ou potlcrú o pa~amento do rcspccl.iro
port0 ficar a cargo do tlcstinatario.
Art. L o O porte das cartas ordinarias, isto r\ não
rrgistraclas, fJtte forem expedidas de um dos tlous ._· .. _
para o outro, é lixado, no Brazil em ('1,80 r··· -t(H\h_t,;t'A D ~
f"f'!ltose oitenta rt'·is por ~~ad:t dez gran. :ffii~~a'tt;1ttl !(~
de dcz_g-ranunas_; c na ltali:l, em (1,2( _-rv~~árta e vin!.l'
'I' ~'\.
.,.. ,
•·cttlt•stmos por tgnal peso.
Em •·aso d1• ,Jimilllti•·ãn tio~ prr'c~~ tr:msito t' dt• Ç)oc-;,
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transporte marit.imo, o porte .-:er:'t rr•tlnzitln proporcion.'llmen te.
Art. !'L" As rarl:l~ não fr:llHJIIt'atlas pagarão, alem do
porlr lixado no art.. 'L", uma 1:1\:a atltlicional fixa de
trinta centesimos na ltalia ((l,:un P de tento n Yintc
réis (120 réis) no Brazil.
·
Quando o valor dos 'ld!os p stos sob1·e uma rarla für
inl'cl'ior ao porte estabclecillo, o llestinalario deverá
pagar a tlilfercnça, que faltar p:na o complemento llo
porte, e mais a mencionat.h t:txa <HidiGional.
A lax.a athlicional pertencerá exclusivamente ao corrt•io <lcstinatario.
Art. li. • As cartas rt)gi,:lratlas, além tio prt'~vio pagamonto tlo portt~ rstahclrcido no art.~- •, sn;lo ~ujl'ilas
ú taxa {i'(a tle duzento~ ri~is ( 200 réis) no Brazil e cincoen ta rt•nlcsi mos (O,:m) na li alia pnr cada uma.
Art. 7." As amostras de mcrcatlorias c os impres~o;;
do qualt(lll'l' especie, rcmettiilos da ltalia para o Brazil,
c vice-Ycrsa, tlcvrrJ.o, pa1·a lerem rur ..;o, ser franqueado~
nté ao st·u t\e,;l.ino; os que não forem franqueados s1·rão
11Ptitlu~ c tlevolvitlo~aos remPtlelitt•s.
O porte tlaqnelles ohjceto~ S1·r.'t tlcterminatlo em cada
um dos tlou~ paiz.es, pela re;;pcct.Í\'a administração
postal, c não poill'l'á em caso algnm ser maior de quinz.e
centr•simos (0,15) na Italia, c de ((iü réis) ses,:enta rt'•is,
no Brazil, por cada peso tle (W) qu:u·cnta gTamma~.
O peso tlt) um pacote tlt) :1mostras não poderá excetll'l'
de (300) trrsentas gramu1as.
As amos! ras de mercadorias serão trata das como
cartas, se forem t•x.pctlidas por meio tlos nporcs post:H•s frant.:ezcs.
Fir·am comprchcntlitlo.;; sob o titulo tl1~ impressos as
~azPtas, ob1·as periodicas, liYros com Hll'ia rnca<lerna~ião, ou eneatlcrnação iutcira, qut:·r sPja de m:lrroquim
ou pa pellão, mas sem oru:1to algum, papel de musica, catalogos, prospectos, annuncio;;, avisos tlivt•rsos, gravuras, lithograpl1ias c autographias.
Art. 8." Os oltjectos dt~ que !rata o artigo precedcnlt~
deverão ser cintatlos, c não potlcr:lo conter esCI'ipto
algum, cxc••pto a direc~ão, a.c.:signatura tio rcmcttentP
c a data.
As amostras tlas mcrc<ttlorias potkrão ig1 almcnte s1·r
postas llt•utro de sarros de qualquer tecido e de papel,
ou acontl icionatlas de q na lrruer outro lllotlo, para fJlW
pof;sam ser facilmente verificarias.
E,;tes ohjee tos po1leriio srr regis tratlos mrtlia n tr, paga.
lllPnln :ttli:tnlado 1\a l:txa lixa t·~t:dll'lf't'itla no art. fi."
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Al't. 9.• A auminislr~ç;io dos correios italiano<> c a
administr<IÇão dos corrl'io~ Lrazileiro~ arrecadarão,
cada uma em beneficio proprio, as taxas pt·nvcnientrs
das COrt'espontlcncias franf}UCiltlas c cxpedilia.<;, o~ direitos fixos tle registro c os portes col.Jratlos sobre as
t~artas rect'l.lidas sem serem fr:llliJUt'adas, comprehcndendo-se os complementos de lax.as sobre as cartas insufficicntenwntc franqueadas.
Art. 10. Convencionou-se que as cartas, amostras tlc
mereadorias e os impt·cssos tle lo, la c rrualquer natureza,
franqueados até ao seu dcstin:,, de conformitlatlc com a
presente Convenção, nfio podPrão, sob prele-.;:to algum,
ser submcttitlos no paiz a que forem destinado,, a taxa
ou direito algum que l'l't~aia sobn·o tlr~linatario.
Art. U. A<> administr;ICÕI)S tio .. ; corn~ios dt! ambos
os pa izrs cstabclecer;io tle cómmum act·ünlo as contl it;ües
de troca da correspondcncia dt~ onlr,.ls Estados, aos
quar.s possa servir de intermediaria a aJiilinislração tlos
correios italianos.
Art. 12. No caso de e-.;:lravio Llc qunlquer ohjcelo registrado, e salvo o caso tle f1m;a maior, será conceditla
ao remettcnte uma intlemni~:.H;ão tlc cincoenla liras
ou vinte mil réis, que tlever.l ser paga PL'Ia administt·:~r:ão em cujo territorio tiver-se d:~tlo o extravio.
A obrigação da indemnizaçJo cessará todas a~ vczrs
que o rt~lllt!llcnte ou dcslinalario do ohjeclo extraviado
h nu vet· dei xatlo passa r seis mczes, tle,de a da ta da entrega do objecto ao concio, sem fazPr a compr-tentc reclaulação.
Art. '13. Nenhum pacote ou carta cnntrntlo ouro, ou
prata cunhados, joias, artigos tlt~ valor ou qualquer
outro objt•clo sujeito a tlireilo" tla AlfatHitga, poderá ser
n~cdJitl;) com destino para, ou em lr:1nsito por um tios
!lous paizcs contractantcs.
Art. H. Emquanto a atlministraçJo <los cotTeios
brazílciros não tomar a si o pagamento tlit·ccto tlo transporte mar i tin:w e do transito tene't n• tla corrcspontlcncia por e lia rernettida ao correio i tal ia no, será este
indemnizado de taes despcza,;, rereheltllo do corrnio
brazileiro a importancia tio tr~1nsporte marilimu c os
direitos tle transito quo pot· tal ~t·rvi.;o fot·em pagos ás
administrações tios corn~io:; inlt'l'ttl•·di,,rio~.
Art.. 15. As adminisll'al:•}t~s tio; t·.orrcios tio lknil e
da ltalia designarão de'conimum aecôrJo as repartições
postaes, por meio das quac~ deva cfft~ctuar-se a troca da
eorre.,vondeucia P estipnhrão P.Itt t'f''-:llhtl!f'IIIO espt'ci:ll
l'.~ltO: 1!.
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rutlo qn:ml o 1 i \'('f' rt•l:tt:ão ,·om a org-:1 n iza~;io tlag conl:t5
:1 P\:t'l'tll;;io t!:J fl:'t':<t'll tt• COII \'t'IIÇ;io.
As di~po:>it;\J,•s ro11tidus 110 Hlt'llt.:ionatlo rcg-nlamPnlo
poderão iWI' lllllt\ilir:liJas )>Ol' llllllUO 11CCUl'dO, quando
a~si m o t'X i!.! i t'Pln as I' OII ,.,.n ienrias do st•rvir·o.
Art. lti. · () p;q.~·atllt'lllo das eonl.as tlevcrú "st•r feito, no
nm de raLia trimt•stre, em lllOI'th da :~llministração
credora c nwtlianlc letras tle eambio pagaveis em ouro,
sacadas sobre Homa quando o saldo tivrt· de set' pago
pelo llt·azil e com ll'lras sacadas sobre o Hio t.lc Janeiro
quando o saldo l.i\·t·r de !'•~r pag-o pela ltalia.
Art. 17. As cartas onlinarias c registradas, os jornars,
os impressos de tJUalqurr csrH•cic c as amostras de mercadorias que fo1·cm mal tlirigidos, serão sem tltHnora
recambiados pelos prrços por CJUe a administração do
corrrio rcmrtlt•nlc J.ouvrr lcrado em contn os mesmos
objectos para o concio tlestinatario.
Os me~mo,; objectos, t.liJ'igidos a pessoas que tiverem
mllllat.lo de t!on1 icilio, serão l:nnbem devolvidos c onerados da taxa, fJUtl no caso de não serem fratliJUt~at!o;;
tlevcria o destinalario pagar.
Art. iH. Todas as cone;;pondencias ex pctl itias tlc um
tios dons paizC's pnn o outro, não sendo acPila" on procuradas pelos dcstinnta rios, serão mensalmente tlevolvitlas ~em onns tlc portl'.
As que não forem franrrueatlas, orig-inarias t.lo", ou
com destino aos paizes a que a Italia serve tle intcrmPI.liario, serão restituídas pelo mesmo preço em que
houverem sit.lo primitivamente lançadas em conta.
Art. i9. A presente Convenção será cxecutat.la logo
que, trocadas as ratificações, por mutuo accõrdo o decidirem as duas administrações; e continuará em vigor
até que uma das Altas Partes Contractantcs notillque á
outra, com antccellencia de um nnno, a intenção de
fazer cessar os seus eiieitos.
Art. 20. A troca das ratificações cb presente Convenção cll'ectnar-se-ha na cidatle do Rio tlc Janeiro no
prazo de q nn tro mezes, on an tos se für possi ve!.
Em fé tlo liUC os Plenipotenciarios respectivos nssig-naram a presente Convenção c lhe puzcram o5cllo t.le
suas nrmas.
Feita em tluplicnta c nssignat.!n no Hio de Janeiro nos
quatorze dias tio mcz de Maio de mil oitocentos srtcnta
t~ trcs.
(L. S.)- Visconde ele Caravetlas.
(I.. S.)- A. CFwalchini.

C
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EXECUTIVO

E

~C1t1lo-No~

JWC51'!1lc a nws1na Convenr;:io,

~ujo

teor

lira acim:t in~eritlo, c hem Yisto, toli~Ítlt'rado e t·xa-

lllin:lllo por Nús lmlo qnaulo tiella se contém, a Approvamos, Hatilicamos e Confit·mamos, as ..;im 110 totlo,
romo em ca«la um de f;Clls artig-os c est.ipul;l(;ücs, c
pda pre,;cnte a Damo" por lil'lne c valio~a para protlu?-il' o seu tlevitlo cll'eito, promet.lendo 1'111 fé c pnlavra
impcri:ll cnm[lril-a inviolavelmcn te e faz«' l-a cumpri!'
e obserYar por qualquer mutlo que possa ser.
Ern tesl.i)llltllllto c fir·mcz:~ elo que liznmos pa;;s:~r a
prcsl'nl.c carta por Nús a..:sign:ni:J. sPII:tda com o scllo
g-rande tias armas tlo lmpPrio e rdcre!lllatla pelo 11osso
l\[inistro t' S:)t'l'l'lario de E.;tado, alnixo as;i~rwdo.
ll:11la no P;d;H;io do Hio tlt~ Jan:.·iro alls trinta c um
dias do llli'Z dn i\laio do anno llo ~asrimcnto de Nossu
Senhor Je~us Cliristo ele ruil oitocentos setenta c lrcs.
(L. S. )-DIPElL\IJOH com rulJI·ica e pu:mla.

Visconde do Bio fl,·auco.

DECilETO

~.

timJ2-

uE

1:>

uE Jt:Lllo nl':

tsa.

Declara a. cnlrancia da c0111a.rm tio Alto Ilapicurú, na. Provinda tlo

~lara1111~lu.

ll~m Hcct·etat· o ~eguinl1~:
Hllieo. E' tll'darad:r de 1.• ~~ntrancia a eom:trra.do Alto ll:~pieurú, tTI'ad;t na Provinda do Ma·
ranliãn, pda Ll'i da !"I)S[Jeeliva 1\ssemhli'.:r llttlll~ro mil
e rinr:oen la e tlutts de onze de Junho tlc,;le anil o.
O llr. 1\l:tnoel Antonio Duarte de Az,•vedo, do l\leu
Const!\ho, Ministro e Scaelario de E,;tado do.-; Negocios
da Justiç:t, assim o lenha l'lltendido c faça executar.
1\tlneio do Hio de .Janeiro em qnimc de .lullto de mil
oit.oct·nlns selPnt.a 11 quatt·o, quln,Jna:;·csituo terceiro
úa lndependew:ia c do ltupcrio.

Hei por

Arli~·o

Com a rubrica dc.Sua l\lage:;tadc o llllpcralot· .
.li111Wt'l .lnlouio lhl/rlc rf,·

.L~'valo.
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DECRETO N. r)tUI -

Dr. 1~ DE

Juwo

DE tsí~.

l\larca o YP-IH'iHJf'lllo ann11al •'o l'romolor l'uhliro tia comarca dG
Alto llapieurt'1. na l'rul-illl:ia do l'tlaranhiio.

Hei por bem Hccre!ar o Sl'g"llintl':
Artigo unir.o. O Promotor Publico tln comarca do
Alto Itapicurú. na J'rovint·ia dt1 Maranhão. tcro'1 o venciiJlenlo annu:il dt• 11111 cunto e ''~i,uuto~ mil rt'·i~, sendo
oitocentos mil n~is dt~ ol·dca:lll" e oiLOCL'lltos mil réis
g1·a I i lit·at:fío.
O Dr. 1\l:IHilt'l Antonio Dn~rte de Azevedo, do l\lru

U8

Conselho, l\linistro e Secrl'lario dt: E,;tallo dos Nrg-orios
da Just.ira, a~~illl o lt•nha entendido c f:H'a exc,·utar. P.I·
I.II'Ío dn.Hio dl' J::III'iro em quiuw de J1Úhode mil oitoc.,·ntos s!'lt·nta t' q11:11ro, qninquagcsimo terceiro da lntlrpendencia c tlo Impt•rio.
Com a rubrica

tl.:

Sua l\Iagcstade o Imperador.

N'worl Antonio lJnarte de A:ct•cdo.

DECRETO N.

~('IH- DE l:j DE JUI.IIO DE

l.87'A.

Crila o lugar de Juiz '.!nuicipal c de Orphãos no termo tlc Picoo,
na Produda do 1\laranhão.

Hei pot· bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' creatlo 4:> ln,a-ar de Juiz .Municipal e
de Orphão.; no termo de Picos, na Provincia do Maranhão.
O Dr. l\lanocl Antonio Duarte !lc Azevedo, tio Meu Conselho, Ministro e SPcrctario !lc E.;tado tios Ncgocios d;•
Justiç:1, assim o tenha entendido e faça executar. Palad(}
do Hio de Janeiro em quinze de Julho de mil oitocentos
setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro tia Indcpcndencia c do Jmperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador.
Mano!'/ Anto11io Duat'tc de ..:i:cocdo.
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DECRETO N.

tj(j!):}- DE

15

DE JULIIO DE

l87í.

Concede a Antonio l\lartins Lage Filho privilegio por oito annos
para uso e venda tlc um apparelho de sua invent;ão destinado
a desembarcar e baldear mercadorias.

Atlcntlentlo ao que 1\lc requereu Antonio l\larlins Lago
Filho, c lie confomrilialie eom o parecer do Con~elhciro
l'rocuratlor da Corô.t, Soberania e Fazenda Nacional,
Hei por lwrn C!lllCclicr-llw privileg-io por· oito annos
para uso c venda lie um appardho lit~stinatlú a desembarcar c lJJiue;tl' mcrcaliorias.
Josó Fernandes tia Costa Pereira Junior, rlo l\leu Conselho, l\lini~tro e Secretar· io tle Estaun do" Negocios da
Ag-ricultura, G!JIIlllllli'Cio e Obra" Puhlicas. assim o
tenha entendtdo e f<u;a executar. Palacio do Hio dll
Janeiro em qninze tfe·Julho ele mil oitocentos setenta o
quatro, 11 uitHI uagesimo terceiro lia Independencia c do
lm per i o.
Com a rubrica tle Sua Ilbgcstadc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N.

;j(;tl(j- DE

22

DE JULHO DE

:1.87L

Concede a Manoel Antonio de Souza privilegio por oito annos
para fallric'tt' e vender urna'machina de sua invenção destinada.
a cortai' fumo em rolo.

Atten<lendo ao que l\le requerPu l\lanocl Antonio de
Souza, Hú por bem Coneetltw-lhe pl'ivilegio por oito
artnos para fabricar e vender uma machina de sua iuYettção destinaua a corta r fumo em rolo.
José Fernandes da Cosia Pcreir·a Junior·, do Meu
Conselho, .Ministro c Secretario de E~ ta do dos Negocio~
da Agricultura, Cornmcrcio c Ol.mts PuiJiicas, assim o
teuha entendido e f<•ça ex:ecntar. Pal.aeio do Hio de Janeiro em vinte e dous de Julho lic mil oitoc(•nlos setenta c (jllatt·o, quitHJuagesimo terceiro lia lndt>peutlcncia c lio lmpcrio.
Cum a ruiJrica lic s·ua l\lagcstade o Imperador.
Jo~c·

Fernandes da Costa l'crcim Jnnior.

AGTOS DO I'OIJER

DECRETO N. :.i6U7 -

DE

22

DE JULHO DE

l87L

Concede a Mano,~\ Antonio 1IC Souza pr·idle~io por oito nnno~
para fahricar c vrndcr no ln!Jlf'rio unra(madrina tlc sua in\·rn•;:lo tlcslinatla no fahrieo fio pólo.

A ttentlcndo ao que 1\le requereu Manoel Antonio tlc
Souza, c de conformiuatlc com o pare•~er t..lo Conselheiro
Procura1lor da Corôa, Soberania e FazenJa Nncional,
Hei por hem Concc•ler-lhc privilegio, por oito annos,
para fabricar c venucr no lmpcrio uma machina t..le sua
invenr:ão destinada ao fab1·ico tio pão.
José FPrnandes da Costa Pereira Junior, tlo l\l,•n ConRelho, 1\linistro c Secretario dP Estado dos Nr~odos
tia A~Tit·ull.nra, Commercio c Obras l'uhlica~, a,;~im o
tenha entendido e L11·a exccnt~r. Palacio do Hio úc Janeiro em vinte c dons de Julho 1ll' mil oitocentos
~rtent.a c rtnatrn, quinrruagcsimo terceiro da lntkpcndcncia c do lmperio.
Com a rulH·íca de Sua

l\lage~tadr-

o Impcratlor.

José Fernandes da Cost1r Pereira Jnuior.

DECllETO N. :j(j\)8-

DE

22

DE JULHO DE

187L

Conr:edc a Marco ..; Armando privile~io por •·ineo annns para
construir l' vcniler earro'.:as fie sua im·et!l;:io, tlestiHatlas a facitilat· a descarga tlc IJH~rrntloria:->.

A ll1~ntlentlo ao que .Me requeri' li Marcos Ann:uulo, Hei
Jl"l' IH~Ill Collt'i'di'I'·Ihe l'rivil1•gio lll)l' ei111~o a11nc~ Jlll a

constt·ui•· e vender ral'l'OI;as tlP sua iU\CIII:ão, destinadas
a facilitar a des:arga tle merc;uloria~.
Jus,·~ Fernandes tia Costa Pereira Junior, •lo Mt'U Conselho, l\linistro e ~ccretario tlc Esta,lo tlt:s Nrgodos da
AgTicultura. Conunercio e Ohras Pahlicas, assim o lenha
entendido c f:tça executar. P<Jiacio t..lo Hio de Janeiro em
vinte e dous tle Julho de mil oitocentos :.;etPnla c quatro,
quin!IUage~imo terceiro da ludrpemlencia c do lm pcrio.
Com a rubrica de Sua Magc-;tadc o Imperador.
Jt'SJ Fenundcs da Costa fltTt'ÍI'It Jwúur.

F:'\Ef.UTIVO.

DECRETO N.

r>G!lll-n~

:n

nEwr.nonr,187~.

,\l!(oriz:t :t cclrhr~rão rio contrado pmposlo pelo C.oronrl José
Antonio Prrrir:t A!YrS p:tra. a. intr·oducr::1o rlc r[uatro lllil illllllig-ranlcs na l'mvineia do Pa.ra.ná.

Hei por hem Aulorizar a cdrbraçiíodo conlracto proposto pelo Coronel Jo~é Antonio Pereira Alvrs, pat·a por
si ou por meio de uma Companhia que org-anizat·, introduzi r na Província do Pat·aná, dentro do prazo de quatro
:~nnos, quatro mil immigranlcs a!lcmães, hel~.ms, suissos,
hascos, lombardos c slavos mediante as clausulas que
com este baixam, a~signatlas por JMé Fei'Dandes da Costa
Pen~ira Jrmior, rio l\feu Conselho, l\linistro e Secretar·io
de E~tado dos Nrgoeios da Agricultura, CommPrcio e
Ohras Puhlicas, que assim o tenha entendido e faça exArutar. Palacio rlo Rio de Janeiro em trinta 11 um de
Julho tlc mil oitocentos srtenta e quatro, quinquagesimo terceiro ria Indr•pendcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador.
Jo.~1:

Clnu~ulns

Fernandes da Costa Pereira Junior.

n que• se ref'erQ o Decreto n.•
desta dota~

~009

I.
O Coronel José Antonio Pereit·a Alves obriga-se, por si,
ou por meio de uma sociedade ou companhia, que podcr.'t organizar, a introduzir n·1 Província do Paraná,
dentro do prazo de quatro annos, quatro mil immigr·antes allemãe!l, lomiJardos, suisso~, belgas, bascos,
slavos, nunca menores dll dous annos, nem maiores de
<Juarenta c cinro, salvo se for·cm chefes de família.
Desses immigrantes vinte por cento (20 %) poderão
pel'lcnccr a outras profissões.
---~
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. Serão introtl.uzidos :~nnualmcnte mi ?(~ immigrantcs, mas essa introl!ucção não p ~~rfTectnar-se
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f;r,m C{UC o r..wrrno Imperial tenl!a verificado ror
agoute seu qne c·st::io preparntlos lolPs dt• tf'ITJS, i'nl que
Sl'jam convenil'nlemcute Psl~heleci!los.

III.

n prno tlc qnntro annos começar:'• n rrwrrr tlrpois tln

<lnzr~

!12) mczcs
tracfo. ·

contado~

da data da cclchr:H'ão do con·

IV.
O mnprrzario não pntler:'t ltavr1· do!' immigr~nle!', a
litnlo :dg-um. as qn:~ntias t!Pspt·udidas com sultsitlws,
son:orrm:, lmusporlc e alojamento.

v.
O;; immig-rnntcs terão plena c completa Jibcrll:~de
tlc se estabeleccrPm como agricultores n crnp1·egarmu-se
nas citlatles, villa:; ou povoações tlo lmpcrio IJUC c~
colherem para sua resitlencia, rcccbenuo-os o empresat·io em casa decente no porto do desembanjue, agas:dhando-os c sustcntawlo-os gratuitamente tluraule
oito 1!ias.

VI.
0:> immigrantc~ Vtrao e~pontaneamenle sem compromisso nem contracto algum, c por isso nenhuma reclamação poderão fazer ao Governo que não se obriga
a estabelecei-os nem a concet:Jcr·-1 hes qua Iquer favor,
re:;tringintlo-se ao que lica pacttwtlo para auxilio da
empresa.

VII.
Todas as e~pcdições de immigrantes srrão acom •
panilatlas de listas contendo o nome, idade, naturalillatle, profissão, estado e reli~ião tle cada indivit:Juo.

Vlll.
O empresa rio receberá a subvenção de cento c quarrnta
mil réis (140$000) por immigranle que introdnzit· e
mais quarenta mil réis (W~OOO) por <Jualquer dos qu~
forPm eF-I.abrtecitlo~ nos lotes pt·erarat!or.; na confor-

mitlatlt• da

cl:ltl~ul:t

2. •

EXECUTIVO.
E~la

suhV1'11Ç:io scr{t pag-a do modo S!'Q"uinlc:
Em relação aos immigrantes que prcl'erirem cstahc!Pcer-se por sua propria conta, o pag-amnnto tia rcs~
jH'etiva subvenção será etrectuado lindos que sejam os
oi lo cl ias lixados para s1~u agasalho e sustento gratuito.
Quanto ao,; que fon•m estabelecidos por conta do
empresa rio receberá cs Le da mesma fúrma a sulwenção
de cento e quarenta mil réis (1~0($000), sendo pnga a de
quarenta mil réis (~OWOO) seis mezcs depois do estalwlecimen to dos mesmos immigrantcs.

IX.
No transporln dos immigTantcs serão ohscrvadas as
d isposiç•ks do Decreto n. o ':!:l.li8 do 1. o de l\laio de 1808.

X.
O Governo olJriga-sc a ven1ler no cmprcsario pelo
mínimo preço da Lei n. • üOl de 18 de Setembro de 1800
as terrns devoluta~, que forem escolhidas, tlc acc1lrdo
eom o cmpn~sario, no município de Paranaguá ou em
qualquer outro da Pt·ovincin do Paraná para estabelecimento tios immigrantes que as quizerem, na razão
de limi,OI)(Jm~ pot· família, devendo as mesmas terras
ser situadas proximo do litoral ou de centros populosos e sendo feitas por conta do cmpresario a respectiva medição e demarcação.

XI.
O empri'Sario não l'oderú exig-ir dos immigranles
mais de seis réis por lj.,8~ metros quadrallos.

XII.
Os inunig-rantes que forem estabelecidos nas menterras rrcelJcrão immediatamentc títulos proYisorios rle proprierl:!de, 11 ue ~erão substituídos por
outros dclinitivos, logo que o cmprcsat·io seja cmbobado do prr.(:o dos prazos.
cionada~

xm.
As questões que se suscitarem entre o Governo c os
empresarios, a respeito tle seus Llireitos c obrigações,
serão rcwlYidas pot· arbitros.
I'.LIIl'l~

11.

!1\1

i8ti
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Se a~ partes não conconlarcm no mesmo a rbilro, nomeará cada um o seu, e estes designarão terceiro que
decidil'á definitivamente no caso de empate.
Se houver discordancia sobre o arbitro dcsempatador
será escolhido á sorte um Conselheiro de Estado que
terá voto decisivo.

XIV.
O Governo reserva-se a faculdade de rescindir o presente con tracto sempre que forem infringidas a~ respectivas disposições.
No caso de serem allegados motivos de força maior
para a justificação da inobservancia de alguma ou algumas clausulas, ao Governo incumbe exclusivamente
o direito de julgar da sua procedencia, ouvida a Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado.
Palario do Rio de Janeiro em 31 de Julho de !874.

-José Fernandes da Co•ta Pereira Junior.
Clausulas atltlieionaes.

I.
O cmpresario (Coronel José Antonio Pereira Alves)
Hca obri.!.!;atlo a repatriar ;í sua custa os immigrantes que
introduzit· fúra lias conLiições ajustadas e lfUe assim o
exijam, cumprindo aloja l-os e sustentai-os até que tenha
lug~r a repatriação, além de perder o direito ao subsitlio correspondente.

II.
Serão tlescontados cinco por cento (!'j 0 / 0 ) das subven·
ções a que o empresario tiver direito, licando depositada e5sa porcentagem por espaço tle um anno no
Thesouro Nacional para garmtir o cumprimento da
clausula anterior.
Palacio do Hiv de J:mciro em 31 tle Julho de lSiL

- .Toslf Fernandes

tltt

Costa Percirct Junior.

7H7

EXECUTIVO.

DECRETO N. t>700-

DI':

31

DE JULHO DE 187~.

Firma a intelligcncia da clausula 3.•, ~ i:!, do Decreto n. 0 ti607
de 25 de Abril de l.87i.

Convimlo firmar a intelligencia da clausula 3. ', § 12,
llo DPcreto n. • 5007 de 25 de Abril do corrente anno,
fJUlJ conccdea :"1 Companhia «S. Paulo c Rio de Janeiro •
liança dn garantia de juros sobre o capital da mesma
Companhia, na~ palavras-do preço do resgate, qualt[U<~r qtw clle !'Wja, se deduzirá a parte do juro ainda
uiio etuiJol,;a la ao Estado,- Hei por bem DtJclarar que a
dcd mrão do que a Coinpanh ia dever ao Estado pela _garantia de jtii'OS, não prejudicará O Capital garantido,
StJ o 1·cs:.;ate se ell"cctuar antes de expirado o privilegio
de 90 anuos.
·
José FtJrnantlt•s da Costa Pereira Junior, do l\leu Cons,•lho, 1\liaistro e Secretario de Estado dos Negocias da
Agi·ieultura, Commercio c Obras Publicas, assim o
tenha entt•ntlido e faça executar. Palacio do llio 1e JaWJiro em trinta e um de Julho de mil oitocentos setenta e quat1·o, quinquagesimo terceiro da lndependcncia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestalle o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. ~701

-DE

31

DE JULHO DE

1874.

Concctlc a Bernardino lllartins dos Santos e Victor Dias autorizaç:to para explorar minas de ferro c outros mincracs, no rnunicipio de l\laragogypc, na Província da Bahia.

Atlullt\(•ndo ao que l\le requereram Bernardino Martins
dos Santos e Virtor Dias, Hei por bem Conced~r-lhes autorização para explorar minas de ferro c outros minerat•s no município de 1\laragogype, na Província da
Bahia, so!J as clausula~; que com este baixam assignatlas por Josl; Fcmallllcs da Costa Pereira Junior, do
Meu Con~;dllo, 1\liubtro c Sccretuio de Estado dos Negot;iu:; tia Agricullura, Commercio e Ohras l'uhlicas,
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que a~sim o I.Pnha r.ntct!llido t) f:u;a c-.;rcntar. Palacio
do Hio tlt) Janeiro r·m trinta c um de Julho de 111tl
oilnct~nt.o~ ~rtcnta r. qu~tro, qninquagl'~imo tNcriro tia
Iwlqwn:lt•llria P do lmpt·rin.

Com a ruln·ica tle Sna JUagcslatlc o Impcratlor.
Jost: Ft'I'IUII!IIf's da Costa Pt'l't•ira Juniol'.

Clausulas a ctne se •·c~fc•re o llt•t•l'eto n." :i701
clc•sta clata.

I.

lknlro do prazo tlc dou~ annos o~ conGt·~sionarios dc1-'ignarão os lugares em IJliC tiverem tlc minerar, apre~entantlo na Secretaria de E~tado comprlt•nte phmtas
g·enlogica c topographica tlos terrenos (•xploratlo~, cnlll
os pcrlls qnc demomtrt~lll, tanto quanto fôt• po~~ivcl, a
SUJwt·po~ição

das camadas mineracs.

A estes t rah:dhos aenmp:tnhar;'J, além 1le :1mostras
dos ntitwr:tc~ P 1hs Yariedadrs das catllatlas de terras,
uma tlcsrTip.~.'io minuciosa d:1 possan~a d:ts minas, tlo~
ICITCIIos dt: domínio puldiro ou particular Jwt·essarios
ú 1:xploração, com dPsi~tttat;ão dos propridarios, das
t•tlilie:u:tks nt'lles existentes c tio u~o ou emprego a que
fâo

dP~tin:11los.

Oulrosim, imliearão qual o meio ma i~ apropriatlo para
o lransporlr dos protluctos tla mincrac;ão e qual a dist:llleia entre cada uma tias minas c os poYoatlos mai-;
proximos.

li.
S~ti5feitas :1s 1'\Í~Cnci:IS tl:J ClaUSUl:J ]. 3 , St•r-lhcs-lta
eonrctlitla a lll~t·essa.ria auloriza\âO para laÍTar as IIIÍIIa~
pot· ellcs exploradas nos lugares drsit-rnados, de aeei,rdo
rom a mesma clausula, soh as contliçt'tcs qne o Governo
Imperial julgar convenil'nte impôr-lhes. no inlerPssc
da mincrac:ão e t'lll lwnc!icio dos direitos tio Estado c
ilos particulares.
Palacio tlo Hio de Janl'iro em 31 de Jullto tle lHí'L.

.los,: Fl'l'/111/l!h·s drt

Go.~lo

l'n·l'ira ./u.11ior.

E~ELU'J

1lECHET0 N. rií02

-DE

7HH

l\'0,

31

DE JULHO DE

l8í1.

Conrcde a Jn.,,·, X:!Vict· Ferreira autorizarão para. inrorporar llllla
··C<JIIIfl:tllhia do,;littalla a. arrl'llilar\pt·e!lin,; 1lc particulares c su,
'
!doca 1-t>~.

Altcndrmdo ao que l\le requereu los{! Xavier Fcrre~ra
na r:unformidark do p:tn•cer 1la Secção dos Negoc10s
do Imperio tio Cunsel h o de Estado exarado em Consulta
de lious 1!1! Jant•iro do ronentl' anno, Hei por l1em Cone••der-lhe auloriz:u:ão para incor·porar uma Companhia
d•·~tinatla a arn~ndar· prctlios de particulares c subiucal-o~ ~obre as ba-~s IJIIC com este !Jaixam.
José Fernantles da Costa Pcr·eira Junior, 1lo l\feu Con>elho, Ministro n Secri'LJrio de Estado dos Negocias da
Agricultura, Colltmerdo e Obras Public;~s, assim o tenha
cnll'tlllido r faca expcntar. Palario do Hio de Janeiro em
trinta e um tle'JuiiJO de mil oitocentos setenta e quatt·o,
IJUÍB•JU:Igesimo terceiro da lndcpeudencia c do lmpcrio.
r,

Com a rulJrica de Sua l\Iagestade o Imper·atlor.
José Ft1·nan·les da Costa Pereira Junior .
• ,a ... e!il

ela

Cnanpanhin

cl•~

s~gurn..

<le

J'<"DtlnK

JU•edine.~ :t que 8P a•t•f·t~J·e (,'I)(~t•t•t•(.o 11. 0 z;-,···~~

de :11 d.- .Julho de IH7'.-f..

I.
A Comp;mhia terá por fim arrcnuar c suhlorar prctlio~
de particulares nesta CMtc, onde lerá sua sélle, c na
l'idauc de Nictheroy.
li.

Obriga-se nos seus rout.raclos niin sú a garantir aos
proprit'larios us alug-ut~i::; dos l'i'spcctivos prl'dios, como
tamlwm a sali~fazt~r os unus a que estes estão geralmente
suj1~itus, exclnsi r e lalllicutios, sizas c as oxigene ias 1'1'lativas ao nivelamento das ruas n alinlwmento das casas,
e hem assim do pagauu•nto tl1) hypothecas ou quacsquer
<miras ohri.~·a<_'iies a que estiverem sujeitas as pruprit!dadcs a 1pw se r derem os cou trar tos.

111.
Ollri.o.:·a-sr•, para rum

o~

pr11pl'il'l.arios que o dt'sl'jan•m,

jll'lu nlur do' pn·diu.' coutra itll.'l'Hdiu ou illlllltlat.::1u,

7JO
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lie:mdo-llll's salvo o direito de optarem entre a rcconstrucção ou concerto dos mesmos predios e o pagamPnto
das avarias que estes so!Trerem. Nesta hypothese, qua~do
a avaria fôr total, o pagamento será calculado na unportaneia do aluguel de 20 annos, segnntlo o respcr:Livo
conlracto. Fica igualmente salvo á Companhia, em qualquer das hypotheses de indemnização, o direito tle continuar ou não o contracto a que estiver sujeita a propriedade damnificada.

IV.
A Cornpanhia obri~a-~o a prover tle pennas d'agua os
predios que ai'I'I'Udar, dependendo este melhoramento
da eonccs-;ão do Governo na ol'casião competente.

Y.
Para rl'aliz·tr os fins indiradns, o fundo social da Companhia scrú de 2.000:000$ tlividido em 10.000 acçõcs
de 200WOO cJda uma.
·
VI.

O prazo da duração da Companhil será de 40 annos.
VIl.
A Compmhia deverá sujeitar seu3 estatutos á approvação do Governo lmpcrial, na fúrma da Lei, c e;;tar
im:orporada dentro de um prazo não excedente de uous
annos contados tia presente uata.
Palacio do 1\io tlc Janeiro em 31 de Julho de 187'1,.-

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5703-nE 3t nE Juwo oE

tsa.

Concctlc ao Tenente GaiJriell\Iaria da Vriga c ao Alferes lllarccllino José Bcrnardcs, permissão por trcs annog, para explorar
minas de ouro na frcguezia tlc Nossa Senhora tlo JJomsueccsso do Cam!Jriü, na Província tlc Santa Catltarina .

.

Altentlentlo ao que l\lc requereram o Tenente Ga!Jriel
Maria tla Veiga c o Alferes .Marccllino Jo~é Bcrnanles,
Hei por lwm Concedc1·-lhes permissão por tres annos,
i mprorogavcis, con tatlos desta da La, para proceder á
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exploração de minas <lc ouro na freguczia <le Nos~a Senhora do Bomsucccs.so <le Cambriú, na Província <le
Santa Catharina, sob as seguintes clausulas:
L • Dentro do referitio prazo os conccssionarios dcsigna•·ão os lugares em que tiverem de minerar, apresentantio na Sccr•~taria de Estado competente, plantas gcologica c topographica dos terrenos explorados com os
perfis que demonstrem tanto quanto fôr possível a superposição das camadas mineraes.
A estes trabalhos acompanharão, além de amostras
dos mineraes e tias varictiatles <las camadas de terras,
uma <lescripção minuciosa da pos5ança das minas, dos
terrenos i c domínio publico ou particular, nccessarios
á exploração, com designação dos proprietarios, tias
edificações nelles existentes, e do uso ou emprego a que
são L'estinadas.
Outrosim, indicarão qual o meio mais apropriado
para o transporte dos productos da mineração e qual a
distancia entre cada uma das minas e os povoados mais
proximos.
2." Satisfeitas as exigencias da clausula t.•, serlhes-hão concctiidas até cinco tia tas mincraes àe 141.750
llraças quadradas por espaço de annos, conforme os
meios que os concessionarios provarem que terão àe
empregar cll"ectivamcntc sob as condições annexas ao
Decreto n. o 30í!) tic li de Fevereiro de 1863, no que
forem applicavcis ás especies de mineração que lhes tiverem de ser facultadas, c quacsrJue•· outras que o Governo Impcrialjulgar co11Veniente impô•· no acto da concessão em uenclicio dos interesses puhlict.Js c da policia
das minas.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\Ieu Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negot.:ios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
cntenditio c faca executar. Palacio do llio de Janeiro
em trinta c uin de Julho de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do
lmperio.
Com a rubrica de Sua l\Iages!alle o lmpcra~lo~_
_.
J,os e, r,,,ernanc1es d.a

costa P ere~~
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<:onerdc duranlr :JO annn~ fia111.:~t dn jum de 7 "/., garanlitlu pela
As~•~llihlt'•a. l'rovinc·i:tl de I'Prn:llllhlli'O ~ohrr o maximu l':tpital
de t;O:ooo,)ono pm· kilnuwlro, •kslina1lo :t eonslnw::lo r•~uslt'i<l
d:t rstraila tlc ferro !lo Hrcifc ao Limoeiro, com um ramal

pam Nazarctlt, U:H{neliã l'ruYincia.

Attuntlcntlo ao que ~lu requereu o Barão !la Solcd:uh•,
lia est!'ada dP ferro llo Recife ao Limoeiro, com um nmal para a cidade de Nazarclh, na
J>rovineia de Pernambueo, Hei por hem, nos termos
da Lei n." 2-lt.IO de 2~ tlc Setembro de i87:l, Conceder á
Companhia que ol·g-~nizar para construcção úa refel'itla
l'iüt·atla c seu ramal lianr;a da g-arantia de juros de 7 "/,
ao anno, concetlitla pela Lei Provineial11." 1115 de 17
de Junho rJc 1S7:3, sobre o ma11:imo capital de 50:000WOO
por kilomctro, durante o prazo de :lO anuo~, observadas
as clausulas tios contractos eelebrarJos entre o referido
conee~sionario c a PrcsillPncia da Provinda, em Hi tle
Jullto de 1870, 1:1 de Julho de 1871, e~~ tle Agosto de
1873, de accônlo com a~ •1ue com l'stc baixam, assignadas por Jost·~ Fernandes da Costa Pereira Junior, tio
l\Inu Conselho, l\lin istro c Secretario de Estado dos Negocias da AgTicultnra, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenh~t entendido c faça executar·. Palacio
do Rio de Janeiro em cinco de Agosto de tnil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da lndcpcmlcncia c do Imperio.
r·otw~ssionario

Com a rubrica tlc Sua

Ma~c"tatle

o Imperador .

.José N·nwndr>s dtt Costtt Pereim .Junior.
Clausulas a •tne se J•efer·e o ncereto u." ú.,0--1
desta data.

I.
Fiea ronccdid:1 á Companhia que se incorporar para a
ronslrucrão da I'Strada tio ferro do H(•cife ;i villa do
Li1nociro·, com um ramal para a ridadc de Nazaretll,
!la Pro\'ineia dP PcrnanJIJUco, a liança do Estado para 11
Jlaganwnto dos juros de 7 %ao :tllllO, garantidos pela Lt•i
Prorindal H." llliJ de 17 de Junho de 187:l, sobre o
capital que f•lr ,•ll'ectivamenlc Plllpregado na wnslrncr:ão
da Hlc,uu tslrada; uma vez que n custo de: t·ada kilollll'lrn u:1n'''r"da rfp :;o:OfllhOOO.

F.XI!:cunro.

11.
All•m 1la rt'f1•r·i1la fiança o Governo conce1le ignallllcntc á Companhia os seguintes favores:
1." Cl)ssão g-ratuita de terrenos devolutos c nacionaes,
c bem assim dos comprchendidos.ras sesmarias e posses,
excepto :~s indcmnizaçiies, que forem de dirrito, para o
l1•ito da c:'trada, estações, armazcns, e outras obras especilk:~da~ no rcspect i vo con tracto.
2." u~o das madeiras c outros mater·iae~ existentes
nos lenenos dcvoltitos o rwcionaes, indispcnsavcis para
a construcção da estra1la.
::.- Isenção ele direitos de importação sohro os trilhos,
machinas, instrumentos c mais objectos destinados á
construct,;ão, bem como durante o prazo de 30 annos,
dos direitos de carvão de pedra indispC'nsavcl para a>
olllcinas c custeio da estrada.
Esta isenção não se fará eiTcctiva, einquanto a Compan 11 ia c mpresa r ia não a prcscn lar no Thcsou ro Nacional,
ou na Thesouraria de Fazenda da Província, a relação
dos solm~ditos objeclos, especilicantlo a respectiva quant idadn c q na I idade que aqucllas Repa r tir;õr•s lixarão
annualmcnle, conforme aslnstrucçõesdo Ministerio da
Fazenda. Cessará o fal·or ficando a Companhia empresa ria
snjcila á restituição dos direitos que teria de pagar, e
ú mullado dol.rodcssrs direitos imposta pelo Minislrrio da A~rirultura, Commcrcio c Obras Publicas, ou
pdo da Fazenda se provar-se que clla :~lienou, por
IJUalqucr titulo, objectos impol"tados, sem que preccill'sse licença dai[UCIIe~ 1\linistcrios, ou da Prcsidencia
da f'roYincia, e pagamento dos respectivos direitos.
4. o Prefercncia, em igualdade de circumstancias, para
lavra de minas na zona privilegiada, sendo expresso
em contracto especial o numero de datas que o Governo
julgue conveniente conceder; hem como as condições
a IJUe deve ficar sujeita a empresa.
~j. o Preforencia para acqnisição de terrenos devolutos
existentes á margem da estrada, cffectuando-se a venda
pelo preço mínimo da Lei de !8 de Setembro de t.800,
se a Companhia cmpresaria distribuil-os por immigran tcs ou colonos que importar c estabelecer; não
podendo, pon·~m, vendei-os a estes devidamente mr,di!los
e demarcados, por preço excedente ao I(UC flir autoriza !o !li'lo GoYcrno.
Pl'O:!~
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m.
Para fjUe a llan(a e mais favorrs concrtlitlos nac.: cl:ln!!ttlas preccllrntes vi~orem e pr<11luzam toJos os d'ft~itos,
os con tractos celebrados com o Pre~itlcn tn da Pro\ i nria
de Pernambuco em 16 de Jull10 de tH70, 13 tio mrs111o
mcz de i87i, 21 de Agosto de l8i3, serão cx.reu t:1tlos
de accôrdo com as seguintes condições:
§ L o O art. :L" do contracto de lG de Julho srrit
executado, lentlo-se em attcnção o que pre"crevc o
art. 21, ~ 1. o do Regulamento de 28 Jc Fcverri1·o th's!P
anno ; sendo submettitlos à approvação do Govrr11o,
antes do comer-o dos trabalhos, não 1'-Ó os c::;twlos tll'finitivos mendonatlos no rcfcritlo con t rac to, t:omo o~
complementares, de que trata o citado ne~ulanwnto.
Sómentc em vista da approvacão dt•sst•s estudos será
computado o r-apitai total da estrada c tlo srn ram:d.
Esse capital, que. se reduzirú ao que fôr etfertivamente
empregado e I iquidado, não exccderú em C<l"O :~lgum
de 5.000:0005000.
§ 2." As preseripções dos artl'-. 4. • c 5. • Llo mesmo
contracto c dos 4.", ;J.•, (i.", 1!1.• e 20.• do celebrado t'm
21 de Ag·osto de lfli3, não obrigarão o Governo no exame
c modificações que reputar Hl'l'e.~!"ario~ aos rstutlos c
mais trabalhos de qne trata o parag-rapho precedente.
~ 3." O art. ü. o do contracto tle Hi llc Julho de
1870, será rcstahclecitlo, menos quanto ao § L•,
ficando reduzido o nnmem de locomotivas 3. dez; c
pollcntlo a Companhia fol'llc.:cr o 1rem rodante proporcionalmente à extensão de cada uma das secçõt·s
que abrir ao transito publico.
~ 4." Os arts. 9. • t.lo contracto crlebr:alo em l6 tlc
Julho tlc 1870 c 8. •, !). •, to. • c H. • do de 21 de .Agosto de
18n, serão cxrcutaJos de conformidade com as seguintes di~posiçõrs :
1. • 0-' preços de transporte serão fixa tios em tabclla
approvada pelo Governo, não podentlo t'xcedcr os dos
meios ortlinarios de conducção no tempo tla organização da mesma tabclla;
':!. • As tarifas por esta fónna organizadas, não
potlcrão ser elevadas ~em approvac;ão do Governo, c
cmquanto subsistit· :1 li:~nça da g:~rantia tlc juro pl'lo
Estado, tamtJcm não potlcrão ser rcLinzidas sem essa
approvação;
3. "Quando os divit.lendos excederem a 12 "{.em dous
annos consecutivos, tcr:i o Govrmo o ti irrito tlc exigir
rrtlurção 11as t:~rifas.

EXECUTIVO.

~ :i:' O arl. 2'! U.o contrario de Hi de Julho se entt•iidcrá a ppl ira Yel unieamente ás e si ratl:ts U.e fPITO PI:oYinriacs, na fórma do Begulamcnto U.c 28 de Fevereiro
de i8iL
§ ti." Os arts. 31 c 3~ 1lo mcncionatlo conlracto serão
:unpliatlos de courormitlade com os ~~ i. •, ti." e 7. o
do art. 22 do llegulamcnto de 28 de Fevereiro de f87q,
§i." Oart. J:J do rdt•ritlo contracto, modifir:ado
pela a ltera1:ão :L" do contracto de 13 tle Julho de
t8il, serú substituído IWio seguinte:
O Go,·crno terá o direito tlc resgatar a estrada,
tlerorridos o~ primeiros Hi annos desta da la; sendo o
pn•ço t1o rt•sga lt\ regulado, em falla t!c acc<lrtlo, pelo
Lt•rmo lltétlio do rendimento liquido do ultimo quinquennio c tem!fJ-se em consideração o nlor das obras,
matcrinl e dependem.:ias tia estrada no estado em que
então ~c ncharem.
Se o rnsgatc se cll't•cluar depois tle expirado o prazo
do privilc~;"io dn sc~st•nta anuo~, o Gorel'llo só pagarú
ú Companhia a importancia das obras c material da
e..- Ir 1da, como :1eima Jica tlito, com tanto que a somma
a de.,perHier não exceda :10 que se tiver clfectivamcntc
t\lllprl'gado na construcção d:t mesma estrada ate o
m:tximo do t'apilal g-arnntido.
Do (ll't't;o do resgate se deduzirá a parte do juro ainda
não erHiiuktdo ao Estado. Ess:1 dednct:ão, caso tenha
luo:;'r o resgate ante,; de cxpiratlo o privilegio, não
alfeeta6t o r:tpilal g;1rantido.
A imparlancia a qua fiea obri.~at!o o E:>tado, poderá
ser paga em apoliccs d.a divida publica intema de
ü % de juros.

IV.
A Companhia obriga-se igualmente:
~ 1. o A prestar os esclarecimentos ou informações
que lhe forem exigidos pelo Governo, pelos Presidentes
d;ts P rovineias por OIH.Ie passar a estrada, pelos Engenheiros fiscaes ou por outros funccionarios publico:;,
autorizados pelos mesmos Presidentes ou pelo Governo.
~ 2." A aceitar como tlcfinitiva c sem recurso, a
decisão do GoYerno sobre as questões que se suscitarem
relativamente ao uso mutuo das estradas de ferro que
lhe pertençam ou a outras empresas; ficando e
---........
di do que qualquer accõnlo que celebrar não pr · ICllnlM AR4 "~
o tlireito do Governo ao exame das csti aê-~~~'(iê
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§ 3. 0 A não possuir escravos.
§ 4:. o A entregar tt·imensalmente ao Engenlwiro Fis·
cal, ou remctter ao Presidente tia Província, um rclatorio circumstaneiado tio estado dos tt·altalhos dP
construcção, acompanhado da cópia tios coutracto,.; de
empreitada que celebrar, c da estatistil:a tio tr;tl'ego;
abrangendo as dcspczas de custeio, convenientemente
especificadas, e o peso, volume, natureza c qualidade
das mercadorias que transportar, com drclarat:ão tias
distancias médias por e!la perconitlas, da rPcei t;t das
estações c tia c;;tntistica dos passag·eiro~. sentlo este:;
devidamente classilieados.
~ 5." A submeltr.r á approvat:ão do Governo, anln
do comeco dos trabalhos de conslrucr:ão t1 lla :~bt•rtura
do tr·afego, o quadro de seus cmprcgâdos c taiJclla do~
respectivos Y!'ncimentos.
Qualquer alter;tç;lo posterior tlepentlt•rá igualmente
tle autorizat;:io do Governo.

v.
O capital afian1;ado pelo Estado compôt·-se-ha das
sommas tlespcntlitlas com os estudos da estrada, sn;t
construcção c de suas tlepcndent;ias, allministraçã,) c
material; bem como de outras despczas feitas boiUt {idt',
que tenham sido approvadas pelo Governo. E~ te 1 e:.:erva-se o direito de glosar quaesquer outras despezas não
mencionadas nesta clausula.
YI.

Nas despezas do custeio da estrada serão compreht•ndidas sómente as que se fizerem com o trafego, administração, reparos ordinarios c occurrcntes do trem
rodante, renovação parcial tla via perman•·ntc e outros
que estiverem autorizados em contractos approvatlos
pelo Governo.
VII.
As dcspczas de obras novas, de rcnovat;ões completas,
e augmento de trem rodante; as substituições tla via
permanente, em extensão maior de 1/2 kilometro, ou
quaesqucr outras despezas da mesma natureza, extranhas ao custeio da estrada, correrão por conta de um
fundo de reserva, administrado sob liscalisação do Governo, e que formará a Companhia de uma somma
deduzida annualm~nte de seus dividendos, corrc~ron
dente a 1/4:% pelo menos do capital garantido.

797
E1111JU:lnto o fundo de reserva não attingir a cem
contos de réi:-;, as t..lespezas de que trata a prCSillte
ela usula serão levadas á conta t..lo custeio.

Vlll.
A responsabilidade do E~tado pela fianc;a do~ juros
t..le 7 "lo garantidos pela Lei Proviucialu. o Hl5 de 17 de
Junho de 187:.1, á Companhia que se etll~orporar pa1·a a
eonstruc<::lo da estrada de fei'I'O do Recife ao Limoeiro
eom um i·amal para a ciLlade de Nazareth, será ell'ectiva
durante :30 anuos, a eo11tar da dilta da approvação dos
estatutos tia llll'Silla Companhia, e de accôrdo com os
contractos celebrados em 16 de Julho de 1870, la do
dito mez de 1871 e 2l de Agosto de 1873, em tudo que
não fór aqui mouificado.
Fica porém salvo ao Governo o <lireito de mspender
temporariamente o pagamen Lo dos juros a que se ühriga ,
pela não observaneia lle qualquer lias precedentes l'lausulas. Esta suspcns:lo cessará desde que fôr justificada
por causa tle força maior, a falta em que incoiTer a
Companhia ou esta a reparat·.
IX.

A parte da garantia de jnt·os, que pela thnça <lo Estado couber ao Governo, scr;í pag-a por semest n·s vencidos em presença <lo~ balanço~ dn liquidação da r1•crita
e despcza de eonstruc1:ão c custeio da est1·ada, rxhibidos pela Companhia e devidamente e"aminados e authenticados pelos agrntcs do Governo.
No caso da Companhia ser estrangeira ou levantarlos
os seus capitacs fóra do llllperio, regulará o cambio de
27 uinheiro.~ por mil r(•is para todas as suas opcraçõe~.

X.
A thcali~arãü <la csl.ra<la c llo seu !-wniro será incumhid:J a um Engnnlll'iro Fi;;cal e se11s Aj~ulant.e~, nomeados
pelo GOVI'rllo; c o <'xamc c <tjustc <la~ contas do recrita
e despcza para o pa~a lltealo dos j nro-; p;a ran tidos, a uma
commiss;io composta do Engenheiro Fi~cal, lle um agente
da Companhia e dn mais um empregado tlesignado pelo
Governo, 011 pelo Presidente ela Provincia.
As despezas que se fizcrçm com essa fist.:alisação, correrão por conta do Estado, durante o prazo da liança.
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Agosto de 187'i.-

José Fenwndr'S dct Costa Pereira Junior.
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DECRETO N. 5iO:iDeclara a
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12

DE AG03TO DE

187L

intelli~encia do~

L o do art. 6. o tlo Decreto n. o 5008 de
16 de Agostn de 187:!.

AllendenJo ao qnc Me retJUerrn a Brazilian SnltmaTelegr:tph Company Limitet.l. devidamente represcnt<Hia, Hd por bem Dt•clarar qur. as 1isposições do
0
~ 1. tio <trt. 13."da concessão feita pelo Decreto n."5058
de IG tlc Agosto de 1872, sómcnt.e se cntentlt>rão com os
tele.~ra mm»s recebidos tio Governo on tle seus preposto!',
ou destinados ao Governo ou seu;; prepo~tos, sempre que
as:;im convenha ao Governo ; mas os tcleg-rammas manl.I.Hios por p:trtienlarcs ou linnas commerciaes ou assoriação serão recebidos ou entregues tlireclamenle pela
Companhia, por intermetlio de seus empregados.
Josó Fernandes da Costa Pereira Junior, tlo Meu Conselho, Ministro e Sect·etario •le Esta•lo dos Negocios
da Agricultut·a, Comm:·rcio c Obras Puhlic:ts, assim o
t1mha entenditlo c faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em doze tle Ag·o ..;to de mil oitocento.~ setenta e
quatt·o, quitHIUagcsimo terceiro da lntlepcndencia e tio
lmpcrio.
rint~

Com a rubrica de Sua l\bgcstade o Imperat.lor.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DEC!lETO N. 570li-

DE

12

IH; At;OSTO DE

187L

Approva o> c,;tatutos da Companhia fias Af(uas do l\laranhão,
com altcJ a~ão.

Attentlcndo no que Me requereu a Companhia das
Aguas do l\Iaranltão, devidamente representada, c de
confot·mi•ladc com o parecer da Secção dos ~egocios tio
Imperio d~ Conselho de Estado, Hei por bem App;ovar
os respccttvos estatutos, com alteração do arL. .19, que
ficará assim redigido :
a Art. 19. Em lodos os semestres findos a Dit·ectoria,
depois tlc p:1gar loLlas as dcspczas t.la administração, nas

F. 'i F.CU'I

7!}!)

Ir o.

fJil:JCS se conqm·hPnt.le o ordrna1lo dos Dirrctores, na
importancia total 1le 1.0:8005000 por anno, tlrtlnzirá uma
qnota lle lO /o dos lucros líquidos para a formação do
fun1lo de reserva, dcstinaLIO a fazer race á perda docapital c á deterioração tlo material. Do resto se fará divi•lrllllo aos accioni~tas. Nenhum tlivil!cnllo porém se
fará emquanto o capital, df'sfalea,Jo em virtude de perdas, não fôr integ-ralmt>nl.r r• stalwlecitlo como determina o Decreto 11. 2711 de iU de Dt•zembro tle t8GO.
« O fundo de r·eserva sed completo quando allingir á
somma de i00:0001}000.»
José Fernandes d!l Costa Pereira Junior, 1lo l\leu Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da
Agricultura, Commercio e vbras Publicas, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
•loze de Agosto de mil oitocentos setenta e quatro,
qninquagesimo ferreiro da lnLlepcntlencia e do Imperio.
0

0

Com a rubrica de Sua

~lagrstade

o Imperador.

Jost! Fernandes rla Costa Pereira .Tm1ior.

Eslatulos dn Nova Companhia das AgniiS du

~laranhão.

Art. 1." Fira organizada nesta Ct11·tc e cidatl1• tio Rio
de JaJI!'iro uma soci!'dade anuny111a, com a dcnominat:ão
Lle-Nova Comp:111hia das Aguas do_l\laranhão-, a qual
terá por objccto ofah:~strcimeuto de\tgua potavcl á população Lla cidade de S. Luiz do 1\larãtíliâo, nos termos
do contracto cclchr:tdo pelo Presidrnte dc:osa Província
com o Engenheiro João Martins da Silva f:outinho em
!~ de Abril de 187-1, c dos artigos addicionacs de 31ie
Agosto dt~ 1872.
Art. 2." A Comp:mhia tom:~rá a si, por aceôrdo com
o actual conccssional'io, o ~crviço sobredito e o activo
c passivo da Comp:mhia Anil, na conformidade uo rcfcrillo contracto c artigos addieionacs.
--:-----...
Art. :L" o capital ua Nova Companhia das
ái {I~ AR '\
Maranhão scr:í de 500:000,~000 divididos em'· .~QO~~~~ A ·~
de 2006000cada uma, senclo comprehcndi ll(~s'bmma
\
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p:•rtr tl:t Kor~ Companl1ia da~A'..!u_~", rPdrn,]oJ-I_Iir a propriedadr dns matcri;u·s, nb~·as rx1slcntrs, ~lft'll?s e art;ões, os arcionista~ da ext1nrta Companhw An1I. Este
capit<J( podt>rá ~et· clt·\·ado a 700:000,,000 quando as nerrs~idades da empre.;a o exigirem e fôr rrsnlvJdo pPia
llirceloria, sendo para e~se lim r>mit lidas ma i~ 1.000 arções em cuja distrihuição o.sacdonistas existentes a esse·
tempo terão prcfcrencia.
Art. 4." A Nova Companhia tias Agu:•s do l\laranhão
terá rlt> duração St's,;t•nt~ annM, trmpo pelo qual foi contrariado o al•a,;terimento de a!!ua potnel á população da
ridadr t.le S. Luiz. Findo rsse praw, a Companhia entrará em liquidação, prorctlt•ndo quanto á pruprit'datlr
da e1111'rcsa na fú1·m:• do art. t:l do rontJ·acto rrlcbJ·ado
pelo conrrssiomrio Silra Coutinho com o Go\rrno da
Prodncia do l\laranhão t•m fJ, de Abril de 1871.
Art. ri." As acçiks serão rralizavcis em prazos marcados prla DirPcloria, (' l'lll conformitlatle do art. n.·,
não sendo c:1da accion1sta rcsponsavel senão pelo nlor
das acçõcs que po~suir.
Art. ü." As entradas serão feitas: 20 °(. no acto da
subscripção, c o restante em prcstaçõrs de W a 2;) "/.á
proporção tlliC ftir reclamado pela Dirrctoria, com intervallos de :w dias. pl'l o me no~, c a viso préYio de oi to dia!',
publicado nos jornacs de maior l"ircnlação desta Cô1·te.
Ü~ accionistas obrigam-se a fazt'I" todas :JS entradas na
ot·casião em f(IH' forem rham:1d:•s, sob prna dt• prrdf'J'Clll
em favor do fundo de rc~Prn da Companhia as quantias
cum que liYCrt~lll entrado c n dil'l•ito :·., snas :ll'ções, as
f(u:le.~ !'rT;io noYalllente cmilLida,; por ronta da Companhia.
Art. 7." .\s :wç0es st•rão nominatins ou ao portador,
eomo fôr resolvido pt~!a Dircctoria; mas as transfcrcncias, em lodo o caso, srr:1o fl'ila~ por !t•rmo lavrarlo r assignarlo nos liHos da Companhia.
Art. 8." Posto fJllC a s{•de da Companhia seja nc~la
Côrte, onde se reunirá a :~ssemhlí·a g-rral rtos at~eionis
tas c residirá a Di1·ecLoria, o fôro Lia capital da ProYincia do Maranhão será o compctent1~ para todas e quacstJnrr a1\·õcs c pcndenGi<~s de qualquer natureza em que
:1 Companhia haja de ligurar activa ou pa~~ivamentc com
o Governo da Província c com os particulart>s.
A Comp~nhia ter.l, pois, naquella cidade nrn ou mais
representantes com amplos e illimitados pot.lercs para
tratar com o mrsmo Governo c cn•n o' p:!rti(:lJI:~rcs
~ohn• todos o,: ne~ociu;; da cu1 prc'a.
·

EXECUTIVO.

SOl

Art. !l. o Desde que a empresa começar a funccionar
pela conclusão <los reparos c rcconstrucção das obras
existentes c abJstecimento de agua potavcl á população
da cidade de S. Luiz, a asscmbléa geral dos t~ccionistas
rcunir-se-ha uma vez por anno, ordinariamente, no mcz
•e Julho, para re:1.e1· e :1pprovar o relatorio c o balanço
do anno lindo, qtre: aevcrão ser examinados por uma commissão tlc tres Dl.embros, eleita d'entrc os accionistas
em escrutínio -secreto, a qual deverá dar o seu parecer
no prazo de çito dias. Na mesma reunião ordinaria, de
trcs em tres annos, a assemblt•a gera L procederá á eleição
do~ meínbros da Dirce to ria. As reuniões da assembléa
geral sc.o prtsitlidas por um aecionista de cincoenta
acções ""~pelo menos designado na o.::casião pela asscmbléa.
Tambem l~>rú lugat· a reunião exlraordinaria da assemhléa gt'r;d rjnando a Directoria julgar convrnicnte,
ou fi"11· l'!'lllll~rid:•, p1ra os fins tlcsignados nos presentes
eslatut.os, pol' nm numero de accionistas, que representem um tr•r(·o tio capital, c a Dircctoria a convocará,
neste caso, no prazo de quinze dias contados da data d8
rcquisi1:ão, indic:1ndo o fim ou Iins especiaes da reunião
c o dia,. hot·a t•m qnc dt'va ler lugar. Nestas rr-nniõcs não
se podcd tratar senão 1lo olJjecto para que foram convocadas.
Art. 10. A ilsscmlJlt'•a g-eral se julgar;'t constituida.,
quér nas reuniões ordinarias, quér n-.extraordinarias,
quando, em virtude de ronYocação ~ nos term~JR do
artigo antecedente, se acharem IICUnilios accionistas,
que r~resen tem por si, ou c~vrocuradores de outros~
um terr;o tlo capital. A convoe'lt'çao será sempre feita colll
antrccdcncia de qito tlias, pelo menos, e por meio de.nuncios repetidos nos jornacs de maior circulaçã
..
Côrtc.
As decisões da asscmhléa geral, não sendo cont
estes rgtatutos c ;'ts leis do Impcrio, obrigam
accionislas.
Art. 11. Só tomarão parte nas dcli
blt'•r geral os accionistas que possui
çõcs, c que as possuírem com a an
dias, pelo menos, da tla!a da rcun ·
possuir Je dr7. :1!é vinte acçôcs,
v in te ar1:{í1'S que tiver :~lém d:1q
mero tlc cem, se
mai~
de acções que ti
cont<~

poder~
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fazer-se repeescntar ]'or procurador, r[ue seja accíonisL!, para t1·a lar de lotlos os assumptus sociac~, excepto
para a clciçãn da Dircctoría. A firma social, ou a sociedade ou companhia que l'ór accionista, será r<'prcscnlada
por um dos soei os, e sú esse vot:1 r:í.
Art. t2. Qnando, na primeira cQftlocar.rro 1m·a ·urrw
nmnião da assemhlú:1 Q't'ral onlina"'~ou exlr<~orllina
ria, não comparecer o numero tlc so<;,o_9 que reprc~cn
tem um terc;o do capital, far-sc-ha segunda convocação,
c com qualquer numero de aecionistas que :;omparerercm, em virtuclc dcs~a SC!!Unda convocaçm:r a :1~scmbléa
ger:ll licará constituiria e potlerú tomar as dclil)craçõcs
f[UC julgar a bem tia Companhia, na fürma <14ftes í'slatutos.
'
Art. t:3. E' 1la compelencia tia assembléa grr·:ll resolver sobre todos os assnmptos que não estiverem commcttidos por cstf~s t'Sl:Jtutos <i Dircctoria.
Art. H. A Dircctoria scrú compos:a de Ires accionistas, que possu~m pelo menos cincocnta :tcf:õcs, as
quaes serão inalicnavcis c ficarão em deposito durante a
su:t administração. Como excepção a esta dispdsição e á
do art. 9." que torna clcctiva a Dircctoria, serão Dircctorcs nos quatro annos, que começam com .a approvação dc5tes estatutos c installação da Companhia,. os
accionistas:
IJr. Joaquim ~de Campos da Costa de l\ledcirm e
Al~qucrquc •..
Dr. Antonio Go alves de Araujo Leitão.
Evaristo Juliano ~ . .
Ficando todas :1s ac~1,1e póssuirem inali~avei!1 e
deposito durante os ditos quatro annos.
t. 15. ADirectoria escolherá d'crltrc seus membros
Presidente, outro para Secretario e outro para
iro. Na au~cncia de qualquer Dircctor por mais
~e clla não fôr em ~erviço da Campachamarão para substitui l-o UlJl acciomais de cincoenta acções.
·
competencia da Dircctoria a adminisnegocios da Companhia, nomear, lixar
çõese tlcmittir todos os empregados;
todos o:; conlractos, que julgar contar a Companhia em todos os Juizos
tod os ·
politicos do Impcuelhe
confa-

vr-
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nicnlc; dirigir a cscripluração dos livros c cx.petlir os
rcgubmcntos c ordens necessarias para a boa ordem, reg·ularitladc e economia uos negocios da Companhia.
Art. !7. OPresiuente lemascucargocxecutai·efazcr
executar as delibera:jõcs da assembléa geral dos accionbtas c da Directoria; é o orgão da Companhia c ua Directoi'ia, e á C'\cepção dos contractos c das procurações,
tJm que devem assignar todos os membros da Directoria,
a ellc compete assignar todos os mais papeis relativos ao
expetlicnte.
Art. 18. O 'fhesoureiro recebe toJos os uinheiros ua
Companhia e pa~sa os éompetcnt~s recil.los, e recolhe as
quantias rcecbidas a um ll1neo 1la escolha ua Direetoria,
conservando sómente em seu poucr as somrnas neccssarias para occorrcr aos pagamentos uo momento é âs..(lequenas despezas do expediente.
·
'
Ar!. In. Em tmlos os semestres findos a Directoria,
uepois de pagas todas as dcspczas da adminislraçãof
quacs se comprehemle o onlenado dos Direct
10:8006000 por anuo, dcuuzirá uma quota de
lucros líquidos para a formação do fundo de
destinatlo a fazer face á perda do capital e á deterio
uo material. Do resto, se fará dividendo aos accionistas.
Nenhum dividendo, porém, se fará emquanto o capital,
desfalcado em virtude de perdas, não fôr integralmente
restabelecido como determina o Decreto n. o 27H de 19
de Dezembro de Hl60.
O fundo de reserva será completo quando altingir á
som ma de lOO:OOObOOO (cem contos de réis).
Art. 20. A Companhia seJ'á ou se considerará dissolYida nos casos marcados nos arts. 35 c 36 do Decreto
n."27H de 1!Jde Dezembro de l860e docontracto com
o Governo da Província. Dada ou resolvida a dissoluçiio
·antes de limlos os 60 annos do privilegio a Companhia
entrará em liquidação, a qual em nenhuma hypothcscse
prolongará po1· mais de cinco annos.
A fúnna Lia liquidação e quaes as pessoas que a devem
fa zcr será deciuido em reuniiTo da assembléa geral dos
accionistas, e se esta nada resolver, será feita do modo
por que se faz a liquiLiação das sociedades commerciaes,
segunLio o codigo respectivo.
Art. 2L A Companhia se julgará conslituiJa e poderá
funccionar logo que estiverem mbscriptas acções que
representem mais do me,tade do capital social, comprehendiJas nesse numero as setecentas c cincoenta acções
representativas do capital de HiO~OOO~OOO com que os
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accionistas da extincta Companhia Anil entram para esta
nova Companhia.
Art. 2::!. Os abaixo nssignatlos obrigam-se pelo nu•
mero de acções, que subscrevem, sujeitam-se ás disposições destes estatutos, que approvam, e autorizam a
primeira Directoria, por emquanto com o caracter de
provisoria, a requerer ao Governo Imperial sua approvação, colll ampla faculdade Lle aceitar as alterações,
accrcsci mos ou suppressõcs que o mesmo Governo entender coincniente fazer.
(Seguem-se as assignaluras.)

DRf:RF.'J'() N. 5i07- DE 12

DE AGOSTO DE

I Si~.

a a eliminação dos arts. H c 25 c a suhstituit;:i.o da pa-Gcrcnte-pcla-Prepostos-nos §~ 4. 0 c 6. 0 do art. 21
~atutos da Companhia Ferro-carril Nictlleroycnsc.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Fcrrucarril Niclhcroyense, c de conformidade com a l\linl1a
Immediata Resolução de 2 do corrente, toma:la sob parecer da Secção dos Nrgocios do Impcrio do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 26 de Julho proximo
Hndo, Hei por bem Approvar a eliminação dos arts. i t e
25 e a substituição da palavra-Gerente-pela- Prepostos-nos §§ 4. o e 6. o do art. 24 dos respectivos .estatutos, approvados pelo Decreto n. • 4989 de 26 de Junhode 1873.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do :Meu Con~
selho, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da ·
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
eqtendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro.
em doze de Agosto de mil oitocentos setenta c quatro,
quinquagesimo terceiro da Independencia e do Im~
rerio.
Com a rubrica de Sua 1\fagestadc o lmpcradot·.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
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DECRETO N. 5708- DE 12

DE AGOSTO

DE

1874,.

Approva os estatutos da Companhia Salubritlade com
modificações.

Attemlendo ao que Me requereu a Companhia Salubridade organizada nesta Côrte, e devidamente representada
e de conformidade com o pat·ecer da Secção dos Negocios
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consu!La
de 26 de Junho do corrente anuo, Hei por bem Approvar
os re..;pectivog estatutos com as modificações que com
este baixam, assignadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negorios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do R i o de Janeiro em doze de Agosr.o de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Modlficaçõl"M aoM estotutos da Co~nponhlo. 8o.luh••ldnd" Uf>tn·ov•uloM pelo Decreto n. 0 ü,.08
deMtn dntn.

•

Art. 3." § 2.° Fica assim redigido:- A distribuição
da 2. • serie de acções será feita aos accionistas que as
preténderem na proporção das que pretenderem, se os
pedidos excederem ao numero total. Se feita a distribuiçãnaos accionista:;, ainda houver acções por emiltir,
serão conce!lidas a quem as pretender pela fórma que a
assembléa gera I deliberar.
Ao art. 4. o acrescente-se: Paragrapho unico. Dos
lucros líquidos verificados nos mesmos balanços, a Directoria fará o dividendo pelos accionistas.
O ~ 3. o do art. 21 fica assim redigido:
« Os trabalhos da assembléa geral serão p~esididos
por um accionista, que não seja Director nem Gerente, o
qual para esse fim será nomeado annualmente por maioria de votos, servindo de Secretario dous accionistas
por elle nomeados na occasião da reuniãO.))
O§ t. o das disposições transitorial> é supp ·
~t.\ ARA '~
Pal~cio do Rio de Janeiro em 12 de tlg
~ t-

José Fernandes da Costa Pereira Junior.,
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Estatutos da Companhia Salubridade.
I.
DA SOCIEDADE.

Art. i. o A Companhia «Salubl'idade» é uma sociedade
anonyma, que tem por fim estabelecer barcas para banhos c recreio na ballia do lHo de Janeiro.
Paragrapho unico. A Companhia tem por séde a capi t:il fio Impcrio.
Art. 2. o A duração da Companhia ser·á de dez annos
a contar· da data do Decreto Imperial que approvar
estes cst:ttulos; c só poderá ser dissolvida :~ntes, se
tiver prejuízos superior·es a um terço do seu capital,
ou nos casos do :~r·t. 295 do Codigo do Commercio c
mais leis do lrnperio.
Paragrapho unico. O prazo da duração poderá ser prorogado por deliberação da assemlJléa geral, mediante
approvação do Governo.

11.
CAI'ITAL, LUCRO E SUA DISTRIBUIÇÃO.

Art. 3. o O capital ria Companhia ser·ú rle 2~0:000~000
e dividido em t..2:m acções de 200;~000 cada uma. '
~ i. • O capital pófle ser· elevado a 500:000$.000 por
deliheraçã~t da assembléa geral dos accionistas .
.~ 2." ·A mesma :~ssembléa prescreverá, sohr1J proposta da Dircctoria ou de qualquer accionista, o modo
pratico de fazer-se a segunda emissão de acções facultada pelo parag-rapho anterior.
~ 3. o A~ entradas rio capital far-se-hão por prestações, rt~guladas rle fórma que não excedam de GO%
antes de inaug-urada a primeira harca e de 30 "I .. para
cada uma Lias subscqucnles.

HOi
~ ~." As chamadas serão feitas com W dias de :llltecedencia por annuncios oito vrzcs repetidos, pelo
menos, nosjornaes mais lidos do fiio de Janeit.o
§ 5." O accionista, que não entrar com
ntia
chamada no prazo marcado no annuncio, in
e na
multa de ;; "/o da sua importancia, se lizcr a oo~da
nos 40 dias su hscr{uen trs.
§ u.• O accionista remisso que não se uti
do
recurso olferecido no paragrapho anteccdent~e erá
o direito ao capital com que tiver entrado
· especti vos lucros, e as suas acções serão dcc atlas em
commi~:so.
'
~-':
.~
~ 7." As acçõcs c~hirlas em com. .
Ocarão pertencendo á Companhia c rlellas poucrá .. · ·octoria rlispôr
como julgar mais conveniente, a ben: . ollo fundo de
resena.
Art. 4. 0 Dos lucros verificados nos ha lanços semcslraes
:lerluzi_r-sP-hão 20 "/.para conservaç_ão ~'\substituição do
mat.enal. Esta porcentagem ·constttutra o fundo de reserva.
Art. ti. • o., dinheiros da Companhia serão depositados
:JHl um Banco :í escolha da Oirectoria.

i'

III.
ACCIONISTAS.

Mt. 6. • São accio11istas da Compa.nhia os possuidorrs
rle suas acções, cujos nomes consté~do respectivo livro.
Art. 7. o A responsabilidade uoi; .accionistas não se
estende alt'm do valor de suas acções (art. 3. 0 ) segundo
o estatuído na lei que rege as socierlades anonymas. ·
Al't. 8." As acções da Companhia são transferíveis
pela fórma seguinte:
~ L• A. tr<tnsfercncia será frita por termo em livro
espechr; obrigando-se os cession~rios a toLios os onus a
que por f'Stes estatutos eram obngados os cedentes.
~ 2.• Os termos de transfcrencia scrJo assig-nados pelo
::;edente, pelo cessionario c pelo Secretario da Dircctoria.
Art. !l. o Os aceionistas só poderão fazer-se represcntar em assembléa geral por outros accionistas.
Art. 10. As acçõrs pertencenles a firmas soci::~es só
poderão ser represrntlldas em assPmhlt\t g-eral por um
dos socios.
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Art. H. Em caso tlc clcicão tios funrcionarios da companhia, cada 5 acções dão tÍireito a l voto; mas nenhum
accioMta, ain1la como procnrador, terá mais tlc lO voto5.
Pa-.,pno unico. Para lodas as dcm:lis dPiiberaçi1es
lia assmnblé:t ger·al as vol:u~iic,; serão symholicas, salvo
se, •f;.1uerimento tlc algnm tios acdonistas presentes,
•ass
léa determinar o escrutínio secreto; tlatlo o
que.~ULará o disposto no artigo a que este paragraph~tencc.

IV.
AmllNit,i\Ãç:"\0 E COmllSSÃO DF. CO:"\TAS.

Art. i2. A Companhia será atlministratla por uma
Directoria composta de trcs accion istas c c lei ta pela
assembléa g-eral.
~ l. • A Directoria elcgerú tl'entrc si o Presidente, o
Secretario c o Caixa.
§ 2." O mandato da Directoria tlurará por espaço tlc
tres annos.
Art. t:L Compete {t Directoria exercer amplamente a
atlministr;Jção da Companhia, observantlo c fazendo
observar os estatutos, para o que são outhorgatlos por
força tleste artigo plenos poderes, inclusive os tlc
can!\a própria.
Art. i~. Nenhum acr.ionista pmlerá exercer o cargo
de Director se n~io po;:suir dez ou.ma is acções da Companhia.
Art. Ui. A Dir·cctoria prc,tará annnalmente contas
da sua g-erencia á ·assemiJiíoa gl'ral.
Art. W. A Dircctoria nomeará para cada barca um
atl.ministt·ador, ao qual marcarú salario c cujas attribuições constarão de um regulamento interno, feito pela
Dirrctoria.
~ 1. • Alt'nn do s:tl:lrio, compete ao admirnstratlor
tle cada barca uma porccnta~cm, nunca excedente de
ii "/., nem inferior a 2 "/., tlos•Jucro:; líquidos da barca
que a:lministrar.
§ 2." Esta porcentagem serú I evatla á conta tle tlespczas geracs.
.
Art. 17. Quantl.o os lucros líquidos divisiveis no semestre, feita a deducção estabelecida no art. tl. •, excederem tln !) •j, (ou W n/o ao anno) sobre o capit;1l

809

EXECUTIVO.

realizado, pertence á Dir·rctol"ia a metade do excesso e
entrará para o dividendo a metade restante.
Art. t8. A commissão de exame de contas compôrse-ha de trcs accionistas, dos quaes serão eleitos dous,
conforme o tJigposto no art. H destes estatutos, e o
terceiro tirado á sorte d'entre os possuidores de cinco
ou mais acções (art. 19).

v.
AS~EMBLÉ.\ G EJ\A L.

Art. f 9. A a~sembléa geral dos accion istas reunir-se-ha ot·dinariamente duas vezes por anno: a pr·imeira em Julho ou Agosto, para apresentação do relatol'io da Directoria c nomeacão da commissão de exame
de contas (art. 18); a segÚnda de tã a 30 dias depois
da primeira para ouvir ler o parecer da mesma commissão e votar sobr·e I'Uas conclusões.
Art. 20. A asscmbléa geral dos accionistas rcnnir-se-ha extraordinai'Íamenle por deliberação da Dircctoria, ou a requerimento que a esta dirijaril accionistas representantes pelo menos de um quinto docapital cmittido.
Paragrapho unico. Dada esta hypothese os accionistas
requercn tes poderão convocar a assembWa grra I extr·aordinaria, se a Directoria o não houver feito no prazo
de 15 dia.; a contar daquelle em que lhe fôr aprrsentado
o requerimento.
Art. 21. A convocação da assemhléa geral será feita
com oito dias de anlecedencia por meio do jorn::rl de
maior circulação da Côrte em annuncios assignados pelo
Secretario da Dircctoria; excepto para o caso do pal'a
grapho unico do art. 20, em que os annuncios serão
assignados pelos accionistas requerentes com declaração
do numero de acções que cada um possuir e dando os
motivos da convocação.
§ ~.o A assembléa geral estará constituída quando
no lugar, dia e hora indicados nos annuncios ele convocação se acharem reunidos aécionistas que representem um quarto ou mais das acções emittidas, com a
e~cepção do§ 2. o elo a-rt. 22.
_-----.---....~~
§ 2. • Se na primeira reunião a assemblé
rat-rtr.1AARA -~
chegar a constituir-se por falta de nume , f,al\\)s~-'ria
\
segunda convocação dentro do prazo de
~ com as
,.. '
PARTE

11.
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mPsmas form~litlntle~ tia primeir·a ; julgando-se ~~ntão
a assemhlt)a geral constituída seja qual ft!r o numt•ro
dn acl'iünista;; presentes á hora marcada nos annuncio:-.
~ :L" Q,; trabalhos da asst~mhléa geral serão presididos pelo Presidente da flircctoria, st•rvilltlo de St'ert'larios dous accionistas por elle no111eados.

VI.
OtSI'OSIÇÕES GERAES.

Art. 22. A reforma dos esta tu tos só poderá fazcr-~1'
mediante proposta tia Directoria, ou de um gt·upo de
accioni~tas qne n~prc~entcm pelo menos um dt!rimo do
ca(Jital social.
~ i." Quér a proposta inclu:1 o projeclo de reforma
qut'·r não, a asscmlJiéa geral elegerá uma commiss:io
do trcs membros que no primeiro caso examiuari1 o
prujecto e whrn ellc darit parecl~r, pudt•lltlo suhslituil-o
ou alterai-o; e no scgu11do apreseutarú projcclo tle
refomw no sentido da proposta ou como melhor lhe
parecer.
~ 2.'' N;"io s:J poderit votar a reforma tio; cslatuto5
ou U<' tptal:tuer dos seus artigo> sem que e~Lt'.iam reunidos em as~embléa geral :;c.cionista~ que representem
mais de metade do capital &ocial.
~ 3." A reforma dos estatutos on de qualquer tlos
seus artigos não terú vigor sem prhia autoriz~u;ão do
Governo Imperial.
O:SrOSijiiE; TII:\NSITORL\S.

t." 0;; incot·pot·adores da Companhia, Antonio Grt'gorio Gomes Ferreira e Manoel Cardoso Pereira, possuem, em pa rtcs ign:te~, 7~ acçõe~ [,enefki:lrias, como
constado art. fL ", ~ t.•dos primiLiYos estatutos approvados por Decretos tln2B dn .Junho c 28 dl' Sell'mliro
de 1.871.
2.• Fica a Directoria autorizada a solicitar do Governo Imperial a approvação destes estatutos, aceitando as mo di liear;õcs i mposla'> pelos poderes LI o Estado.
-A commissão, Joàn Portilho Ferreira.-lltanncl Cal'lloso
Pereira.- Emesto Cybt•ão.

---
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DECHETO N. 1)701)- m; 12

DE AGOSTO DE

187'1,.

Approva os c:;talutos da Associação Agrícola Colonial, com modificar.;õcs.

AllendeiHlu ao tll!C Me rcqunreu a Associaç:io Agrícola
Colonial, estab,•lccitla Il"IS colonia~ Principc O. Pctlro
,. llaj d1y, JLI Proviw~ia de Saula C:tlharina, c de confurn:idatlt• com o paréccr da Sccç:io dos Nt~got:ios do
loqwrio do Conselho de E-;tado, exarado em Consulla
tk lO de Junho do ror rente ailiiO, Hei por bem Approvar
os re.-;pt•rlivos estatutos com as modilit':lljÕCS que com
03le baixam, a,:,ignadas por Jo:-;{) Fernanda:; da Cosia
l't•rt·ira .Junior. d•1 Meu Cousclilo, 1\linistro c Se1:retario
dn E-;latlo dus Negocíos d.1 Agriculturn, Commercio e
OJ1ras Puhlit':ts, que assim o tenha cntcwlido c faça
ü\t'r.ular. Pa!a,·iu do Hiu de Janeiro em doze de Agosto
de 111il oilut:eutos setenta e quatro, quinr1uagesimo
tern•iro da Imlepentlcnria e do Impcrio.
Com a ruiJI·ica de Sua Mõtgestallc o

Impcrall~r.

José Fernandes da Costct Pereira Jnnior.

ltlu<liflc:u;iit•s :ws t:slalu!os da l\ssodar;ã11 ,\gricola Co·
lonial, UJIJH't"·:ulos Jt!'lo Decreto n. o t:>7UlJ ti esta data.

O~ J." do art. í." fica a~sim redigido:
"• Pre-;idir :'1s scssõc,, da Directoria. »
O ar!. <J." Jit'a snbc;tituido pelo ~cg·uinte: te A asspmblea geral ~c comporá de todos os acdonistas c só póLlll
ser t·onsl itnitla achando->c reunidos metade c mais um.
St'r:i pr.·sidida por um accionista quo não seja Dircctor
c qut) para t•sst: fim ,.crú eleito annna!nll'nte por maioria do \'O tos. •
O~ I." do art. 11 fica redigido da fürma seguinte:
" Hdormar os c.;;tatutos, dPpois de provada a coll\·r,uicncia de o fazer, autorizando a Dircctoria a solirilar
do Governo Imperial ã ucressaria approvação. "
l'alarin do Hio de Janeiro l'lll t2 de A·'osto de 187'1.

-José Ferncrndes da Costa Pereira Junior.
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Estatutos da Assodaçào Agrieola Colouinl, das colnnias
llajahy e l'rincipe n. Pedro, na Protineia de Santa
Catluu·ina.
CAPITULO I.
D.~ ASSOCIAÇÃO E SEU CAPITAL.

An. L" Fica formada uma SOi~iedade :-~nonyma, deAgrícola Colonial-composta tle
e estt·angciros, e cuja ~él.le é na
colonia Itajahy, l'rovincia tlc Santa Calharina.
Art. :2." O fim da sociedade é:
~ l. o Dcs1'n voi ver por todos os meios a seu a lcatJCt~
a agricultura, não só nas colonias lLajahy e Príncipe
D. Pedro, como lambem nas circumvizinhanças.
~ 2. • Cr<.'ar exposições annuaes, concedendo prcm i os
aos expositores, que mais se distinguirem, quér na hyoura, quér na industria.
~ 3." Promover e fac i I i lar a ex por tação para outras
Províncias c p:~ra o estrangeiro, tio toJos os productos
tio lugar, que a isso se prrstem.
~ 4-. o Funtlat· um estabelecimento commercial, onde
por preços fixos o os mais razoa v eis, possam os colonos
e os demais habitantes munir-se dos gencros de primeira nrcessidade.
~ ü." E linalmente organizar uma caixa de soccorros,
dt•stinatla a pensões para as viuvas e orphãos dos socios
f,tller.idos, nas condições do nrt. 29.
Art. 3. 0 O capital da sociedade é tlc 10:000 1~000, divididos em 2.000 acções de 5~000 cada uma, a:> quaes
serão nominativas e transferíveis pot· termo de ce~> 5o
sómcnte entre os socios ou aos seus lilho3 quando menores, e a suas !ilhas solteiras.
nominatla-A3soci:-~ção
accioni~ias nacionaes

CAPITULO 11.
DA AOMINISTRA~:ÃO.

Art. 4-." O !!OVerno c a atlminislraç;io da Associação
residirão: na reunião do5 accionistas constituídos em
assembléa geral, e na Directoria nomeada por esta.

EXECUTIVO.

Arl. J." A Director·ia eompór-se-ha de cinco membros
eleitos por cint~o annos por· maior·ia relativa de votos:
um Prl'sidenle, dous Vice-Presidentes, um Secretario,
um Thesourciro, membr·os estes que todos podem ser
reeleitos rw clei1;ão quin·JUennal, a que novamente se
proceder.
~ L" N:t Directoda devem haver pelo mono> dons
mcmhros quü fallcrn os tlous idiomas, portuguez e allllmão.
,
~~.·No caso tle fallccimcnto ou retirada de qualquer·
dos mPmbros da Diredoria, se procederá na pl'imeira
assrmbléa geral ~ómcnto á eleição do substituto deste,
conlinuantlo :1 permanecer os outros membr·os.
Art. O. • São :le\·er·cs c allribuições dos membros da
Dircctoria :
§ L" Rcun irem-se •I uallllo os in ter· esses da Associação
o ex igirem.
~ 2." Org;1nizar o rí'gimento interno.
§ 3. • F;IZPI' con"ig·nar na aeta as delibcr·ações tomadas
pela Associação, assim como executai-as.
§ ~. • Nomear c tlemi t ti r· empregados. assi 111 como designar os seus ordenados e gratificações, e resolver
sobre todas as operações, que se tenham tlc elfectuar na
Associação, c..lallllo conta de todos 0s !'cus ados á primeira asscml1léa ger·al, que se reunir, e que poderá não
approval-o~, liramlo então cllc~ sem eiTeito.
,\rt. 7. o C•Jmpctc ao Presidente:
~ t.• Presidir as sessõc;; da Soriedado.
~ :!. • Ob>er·var e fazct' (jb~ct·var escrl.lJHllo~amenle os
pres •tltes estatutos.
~ 3." 1\lantcr a ordem c conveniente l't'speilo durante
as se:>sõns.
~ 'L o Apl't·s~nbr semestralmente em assembléa
geral, utr. rclatorio em ctuc mostre o e;;Lado da Sociedade ale·~ aquPIIa época.
~ ri." Para esse trabalho, será auxHiado pela com-·
mi~são de exame e veriticação de contas.
~ 6. • Para auxiliar essa commis,;ão, o Presidente noHJCarã sempre pelo nwnos utu mcmiJro da Dirce loria.
CAPITULO Ill.
D \ A~S:O:~IBLÉ.\ GERAL.

Art. 8."

acxioni~i<r',
uisla~ tn:!Ís

geral sn comporá de Lodos os
e deve lier constiluic.Ja da metade dos accioum, pelo meno~.

A as~cmbléa
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~ l." A as,;em hlt\t dt~Yerú sn reuni r d1~ Ires em lres
mezes, ott quando for ron voca da pelo Pr,·sitknle.
Arl. !l." Colllpcte <'t a.;semlJiéa g·eral:
~ I." EIPgcr os llll'lllhros da Dirrctoria.
§ ~-" ltl'snlver não ~.ú ~oi11·c a tlemi-;são dl' qu~lqUI'l'
memiJro d.t Directoria, como taudJ•)lll :-ol11·e a nxpul:do
de IJilalquPr socio. O socio expnbo lerú ent:io din)ilo
tlt• ~~T illllemnizado pela Asso~·i:lç:io do 'alo r real tb
aeç:io ou :-~eçõcs que possuir.
Art. 10. Todo:; os accionL;tas lerão voto ua a~sem
IJL··a gc•·al.
~ 1." O accionist<J que possuir vinlil ;~ct;lit:~ terá dt•us
Yolos, o que possuir cineoenta, lr1•.; voto:;; e OIJlll) pos-

suit· rern, q11alro Yo!os.
~ ~."Nenhum accioni.;ta p:!ile:-:'t l.:·r 111ais dt• quatr·o
\OI.:Js, lY~I' nniut· qu~ St~j:t o llltllll'ro da; su:ts art;<"i••·;,
Art. J.l. I~' ainda d<J attl"iiJUir:1o da aN·miJ!éa g·cral:
~ 1." Hefonn:n· os estatuto.';, depois dl' prov:11Li a
r ou YeniPlleia d1· u fner.
~ 2." Nomctr lres membros, que dcn~m t:Oill[l!ir a
rommis,ãu dt! e:xamo e verilicação de conl:t.", cn.iu ptn•cer ser:·l submelti lo j'lnt<Jmenln cu;n o l·e:at·JI"itJ St•mc ..;tral do Presitlcnte, á assembléa geral, a tJtW:Il lic:t
o dirl'ito, tanto de reprovar o parecer d.t cullllllis~:io,
conto o rd:llorio do Pr t·sidt'lll<'.
Arl. 12. Nas ses ..;õcs tla ass:·mb!éa :~·ol'al, as•im como
nas sc!'~ões onlinarias, tleeitli r-se- ha tudo por maioria
rl'laliva de votos.
~ L" No caso de empate nas votaçlies, o Pl'C.',idc!Ile
terá o voto de qt!alidadt•.
Art. 1:1. A convocação para asse5sõe., exlraonliual'i 1s
<;t•rá ft•iia com a anticipat.:ão de l!'j dias. E rüo eompa·
recendo o llliiiiAro t!A aecio11istas con[o!'lne o art. H.". o
l're<itlrnlc fará nova convocação par·;t ler lll.!!'tr a st·s~àu
oito di;:s depois. Não comparecent1.1, porém, :lir11Lt o
nnmcro exigido, a assembléa gel"<tl licani constil.uida
com os pr·,•stmlcs, seja qual für o s.m llllmr•·o.
~ J." Por sc,sões exlrannliuarias cntcnclt•-st~ a:jttell:i,;,
t]lte n:io e,;lão rnarcat.las no regimento int.t·r11o.

CAPITULO IV.
liAS SES;i'i!i:s ORDIN \!liAS,

Art. 1 L As St)Ssõe ..; onlinaria.; scr:1o men'a''·'· c 1'1'0sididas pdo l'rc;itlcntc da Associaç~io.
'

EXECUTI\'0.

Na; >c.;;sGe:> onlin~ria~ tratar-~e-ha:
llo::ktlltns e disl'ussües ag-ricobs c de tudo
quanto f,lr t•,•latiYo aus int.en"ssr•s da laYoura.
~ ':L" E L:1nhe111 do que n:lo fôt' part.icularllli'Jltc da
drlihrr:u::io 1l' assemlJJ,·~a g-eral.
~ :L" Da at!mis.:ão dos nedonistas por Jltcio tlu rs·
erut.inio.
Art. lüo As sessões ordinarias devem ser constituídas
por um qunrto dos necionistas reto mcno~.
Ari. ·17 o Proposto um soei o n'uma sessão, só na ~ess:io
~rQnint:• t'· 1pw pod:·r:ol a proposta s1•r suhmPt tida:·, apJllot,Val;iin o
Art.

~

i."

l~i.
llt~

C.\l 1 JTTJLO Y.
nos JH\'TDio:\'no.:o
Art. 18. Da totalidaàc dos lucro;; 1!1~ cada anuo so1·i:tl,
todas as 1!1~-~1 el''" ncllP occonitla.;;, dividindo-se ent:io o ~alt!o proporcionalmentr por todos os

tlednzir-o~e-!t:lo
aeeionist.a~.

Art. Hl. Emhora lcwe-s(~ em conta aos :Jccionislas, no
dt~ cada anno social, o divid,•tHloa que tiverdirrilo,
só principiar-se-Ita a distt·ihuir dividendos no anuo ~o
cia!, rrtw enmer,a em Outuhro de 18i5.
~ L" Até esta rbta, nenhum aceionista poderá re~
gatar a acçiro 011 act;õci>, que possuir.
~ 2." No ra~o 1pw os lucro; ~ejnm tacf', rrue possam
haver ilividcntlo5 superiorrs :1. 10 ''lo, o excesso srrá
!liqrihnitlo em tres partes igu:Jes, que serão applicadas
:10 rundo de rr~~ena, ú l'aixa ilc socconos, e :'ts despezas
lll't'I'S~:1ri:1s r···m os trabalhos ngTicola~.
Art. 200 o~ tlivitli'Jli!Os lllllll':l W\f'l'tit'riio a Hl ''fu.
lim

Co\PITULO \'1.
OOS ACCI')\1-'T.\So

Art. 21. T11do o arciouisla tellt o direito de Yu.ello·......
· ___
J,O!ll antl:ollll~ntn,n moralidade rle tuodo 9ue
-rj\-AR - ~
laliVO a Assoctaçao, c o dever 1le contnbut~ ot·
A \'
os u~l'i~s a st'll akancc, para o pro.Q"!'I'!;s_.--c~Rt"-exito
.,. )l
da Sot'letl:ldt•.
/"X:-«;
~
l~~'loo

\\tkm

(I~

r~_

~~

~OI.

j,'fl

oosY
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Art. '>'> As acções constarão do registro da Societlat.le, reccb.•ndo o arcionista um titulo assignat.lo pela
Dirrctoria.
Art. S!J. O accionisla ao entrar para a Societlatle,
pag-ará um joia tlt~ 3~000 (joia essa que augmenlat'<Í ua
razão de 2,.)000 em cada anuo social), o uma lllt'ltsalidade
de 200 réis, quantias e:>tas exclusivamente deslinatlas
á acquisiçào de sementes, plantas, in~tnunentos agrarios, etc.
Art. 2\. O accionista, que por motivo não justificado,
deixar de comparecer a seis srssõPs ot•tlinarias con!'Wcutivas, ou não satisfizer tltuaute ~eis mezrs a sua mensalidade, ~erá considerado como não fazrntlo m:tis p:ll'l e
da Sociedade, que neste caso lhe rrstiluir:'t o valor real
das acçõr:s rpte possuir.
CAPITULO VIl.
DO FUNOO DE RES1RYA,

Art. 25. o runtlo tJp l'ei>erva St•r;'t conslituiolo pl'la
terça parte dos lucros, depois de deduzidos os dividendos pelos accionist:1s, na razão ele to%.
Art. 5!6. O fundo de reserva é destinado r.xclusivamente a fazer face á perda do capit1l social 11 substitui l-o.
Art. 27. Esse fumlo de reserva st.menlí~ srrá dividido pelos accioni:;tas, que existirr.m, truando <e
di8solver a Associação, o que só terá lugar quando o;;
a::cionistas, que reprcl'entrm os 5j6 do capital social,
assim o exigirem.
CAPITULO VIII.
CAIXA DE SOCCORB.OS.

Art. 28. Da caixa de soc~orr·os sahir·ão as pensões
para as viuvas e orphãos dos socios fallecidos.
Art. 29. Só terá direito ã pensão a viuva ou orphãos
do socio, que tiver pcrm iiH'CJdo na SL1Ciedatle por· mais
de cinco armos.
Art. 30. A caixa de soccorr·os será consliluida da
terça parte dos lucro.:; sociaes, depois de deduzidos os
dividendos dos accionistas na razão de lO "fo.
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E\:ECUTIVO,

CAPITULO IX.
DISI'OSIÇ:)ES

GEílAES.

Art. 3l. ToLl03 quantos subscreverem acçue3 desta
Associação fil'am uesd.c logo sujeitos aos presentes estatuto~. e a qnacsquer !dtcraçõês qtUJ o Governo Imp~rial
julgue t'Oll\'enientc para a sua approvaç:'lo.
(Scgttem-St) a3 a~signaturas.)

DECfiETO N. ti7l0-

DE

12

DE AGOSTO DE

187'1,.

Approva as alterações feitas nos arts. I. •, 2. • c 2~ dos estatutos
!la Comp.mhia de Seguros l\Jaritimos S. Salvador de Campos.

Attcnuend.o ao que Me requereu a Companhia de Seg-uro;; l\laritimos S. Salvador de C·unpo.~, c de conformitbcle com o parecer da Secção dos Nc.!.Wcio~ do Imperio
do Conselho de I~stado, exarado em Consulta de 30 de
l\Iaio proximo passado, Hei por bem Approvar as alterações que com este baixam, feitas nos arts. 1.", 2.• e
~1, dos rc.:;pcctivos e~latutos, approYados pelo Decreto
n.n 4318 de 13 de Janeiro de iSG!I.
Josú Fernantlcs da Costa Perrira Jnniot", do l\Icu
C:onscll10, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios
da Agricultura, f.ommercio e Obras Pnblicas, assim o
tenha entendido c faça executar. Palado do llio de Janeiro em doze de Agosto de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da Intlcpcmlcncia c do
lmperio.
C0m a rubrica tlc Sua

~bgc3tíldc

o Imperador.

José Fernan,fes da Costa Pereira Junior.
P.\n m I!.
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Altcru~:c>c~

n
de

f!lc' •·ere•·e o D<•c•·cto n.• :; ,.JO
de Agnslo de 18·,·~.

(IUC
l~.l

SuestituanHc os

ar!~.

t.• c 2."

pelo~

seguintes:

I.
A :~s,ocia~ão anonyma cslabrlecida na ciu:ulc tlc Campos tios Goylaeazcs, sob o titulo de Companhia S. S:tl-

nllor tln C:11npos, tem por ohj1~eto rlTet~lnar se.!!uro~
mar i Li mos e tcncsl rcs, ua confonnillatlt• tia Lcgi~lar;ão
t•m Yi!!or ~~tio rcgnlamt•nlo rstwcial t]Uc scrú orgauizatlo
pela Directoria c Conselho Fiscal.

11.
O funtlo capital tia Companhia i• tlc l.OOO:OOO,)OflO,
repn•scnl;Jtlo por tltws mil acções do valor de 500,.~003
cada uma, cmittitlas em duas ~cries iguac~.
Far-~c-ha a emi,;~ão tias mil acçõcs tia 2." srric loQ"o
que sl'ja autorizada pela a~scmhléa !!eral tlos :lt~cioni~
ta~, sob propo~ta tia Directoria c Con~elho Fiscal.
No linal do <lrt. 24 ;lcrc.'>ccnlcm-,;e as palavras: • E trcs
ror· cento nos st'guro,; tcrrcstt·cs. •
Palaeio tio l\io tle Janeiro em 12 tlc A!!o,;to tlc ISií.

-José Fernandes da Costa Pereira Junior. v

DECHETO N.

:i7ll-DE

12

DE AGOSTO Dó

lS?í.

Concrtlc :í Cnmpanliia Ing-IP7.a-Xorwich Union Firc lnsurancc
Sociely-auloriza~~o para funr:cionar 110 11upcrit•, c~laheíeécnrlo
Ag-cucia.;;.

Attcnue!lllo ao quP l\lc requrn'u a Companhia Ingleza de l't<gnros contra o fogo-NL•nYich Union Fire
ln~ur:mrc Sol'icty-dt•vidamcute rep·esentada, llt'i poi'
heu~ Concl'dl'r-lhe autoriz:u:ão para funceionar no liupct·to, cstabclecentlo Agencias nas Provindas do Hio de
Ja11eiro c de S. Paulo, licantlo os at:los que praticar no
Brazil sujeitos ás Leis, Hl'!.ntl<llll!'nlos c Tri!Juu;H·s flra~
zileiros.

Exr~cunvo.

Jo~é Fernandes ela Costa Pereira Junior, 1lo l\leu r.onselho, l\lini~lro c Secretario de J~slaclo do~ Ncg-oeios ela
AgTinrl Lu r a, Com me rei o c Obras Publicas, a~si mo tenha
c·ntc>rHiido c faça executar. Palacio do Hio llcJan1~iro em
doze de A.'~o~to de mil oitoecntoss~~tent:r c cptalro, qninquagrsinw tc·rceiru da lntlepenllcucia c tio lmpcr·io.

C'11n a rubrica de Su:r 1\lagestac.lo o Imperador.

.

José Fcrn:mdes da Costa Pereira Jnnior .

DECltETO N.

~)71~-D:·:

12

DE .\t;OSTO llE

l87L

C.rt"·a o lugar de Juiz Municipal c de Orphãos no lermo de Santo
Angelu, ua l'rovincht de S. retiro do Hiu Grande du Sul.

Hei por bem Dt'crctar o scgnintr:
Arti.!W unico. E' creallo o lugar de Juiz Municipal c
de Orphão~ no termo de Santo Angelo, ua Província de
S. Pedro tlo Hio Grande do Sul.
O Dr. !\la noct Antonio Duarte de Azevedo, do 1\Ic•u
Conselho, l\linistro e Secretario th E~tado dos Negocias
da Justi1:a, a~sim o tenha entendido c faça exc~ular. Palacio do Hio de Janeiro em doze de Agosto tle mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da
Intlcpcndencia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperatlor .

.11Janocl Antonio Duarte de A.;cvcdo.

DECRETO N. 5713

-DE

12

DE Al;OSTO DE

l87i.

SPpara tio !ermo de Canguaretama o de Goyanninha; na ProYinr.ia tio Hiu Grande do Norte, c crêa neste um lugar de Juiz
l\lunieipal c tlc Orphãus.

Hei por !Jem Derrclar o ~eguintc:
Artigo unico. Fica separado do termo tlc Can"'ttarctama o de Goyanninha , na Província do llio Gr;7ndt!
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do Norte, c (Toado neste um lugar de Juiz 1\lunicillal o
de Orphãos; rcyogadas as tlisposic:õcs em contrario.
O ])t·. Manoel Antonio Duarte de Azcycflo. tlo 1\Jcu
C.onsdho, l\liuistro c St•cretario de Estado tios Negot:ios
tia Justiç:1. assim o tenha eutenditlo c fac:a executar.
Palacio tio H.io de Janeiro em doze de Agosto du mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da
Imlepcndcncia c tio ltn)lerio.
Com a rniJrica de Sua 1\lagcst:ule o lmperatlor •

.lllanoel Antonio Duarte de A:-acrlo.

DECRETO N.

~na -DE

Hl

DE

.\GosTo o E 1871.

Concede á Companhia de Trilhos Urbanos do Hrcifc a Olintl~\ e

13cbcrihc

autoriza~áo

(Iara conlrahir um cmprcstiuw

tlc

200:000f!OOO, sob o titulo de ar.çõcs prrfcrcuriacs.

Atlendcntlo aa que Me requereu a Companhia de
Trilhos Urbanos do RccHe a Olinda c Bcbcril.JLJ, c tllJ
conformidade com o parecer da Secção dos Ncgocios do
lmperio do Conselho de Estado, cxaratlo em Consulta
de 2;5 de Julho de 187-í, Hei por bem Conceder-lhe autorização para contraltit' um emprestimo de 200:000 1~,
sob o titulo de acçõcs prcferenciaes, com juros certos c
pagaveis em épocas determinadas, devendo esta quantia
ser exclusivamente empregada na construcção tias obras,
c ficando sem vigor a autorizac:ão tbda pelo Decreto
n." ültiO de 27 de Novembro de :1.872 para augmentar o
seu capital pot· meio tlc nova emissão de duas mil e
quinhentas acçõcs.
José Fernandes tia Costa Pereira Junior, do 1\leu Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
entendido c faca executar. Palacio do Rio tle Janeiro em
dczanove de Ag·osto de mil oitocentos setenta c quatro,
quinq uagesimo te reei r o da Indepcndcncia c do Jmpcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador.

José Fcrnanrles rla Costa Pereira Junior.
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DECHETO N.

57Hi-DE 1!) DI': AG03TO DE

187i.

Concctlc ao Engenheiro Guilherme Francisco Cruz pcrmissilo
por dons annos par·a rxplorarrminas d,~~can·;1o o do ouro nas
torras tio l'acaj;í, r.omarca de ll~cvcs, na Província do Pará.

Altcntlcnllo ao que l\lc re,Jucrcu o Engenhcii'O GuillH'rme Franrisco Cruz, H ·i por hem Concerler-Uw pcrmis~ão, por tlous annos, para cxploJ·ar mina=- de carvão
e de ouro nas terras do Pacajá, comaJ·ca li!~ Bn~ve:;, na
Província do Par<í, so!J as clausulas que com este !Jnixnm,
assignada.;; por Josó Fernantlt•s da Coqla Pereira Junior,
do lUt•u Conselho, l\linislro c Sccreta1·io de K;f.ado dú~
Negocios da Agrioultura, Comrnercio e Obras Publicas,
que a'sim o lenha entendido c f<tça cxcnJLar. Palaciodo
Hio lk Janeiro em dczanovc de Ago~lo de mil oitoccnlos
sclcn la c rrua tro, q u intJUagesimo terceiro da Indcpendencia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua M.rgcstadc o Imperador.

José Fernandes drl Costa Pereira Junior.

Clausulas a que se refel'e o Dee1•eto u.• :i.,lú
desta data.

I.
Dentro do prazo de dons :rnno>o conccssionario rlcsignará os lugares em que tiver de minerar, apresentando
na Secretaria de Estado competente, plantas gcologica c
topograpl1ica dos terrenos explorados, com os perfis
que demonstrem, tanto quanto fô1· possivcl, a supcrposir:ão das cam:rdas mincraes.
A cstr~s trabalhos acompanhará, além de amostras dos
minerac ..; c das variedades das c:rmad:~s de terras, uma
rlescripção minuciosa da possança rias minas, dos terrenos de tlominio publico ou particular nnccssarios á
cxplorar:ão, com drs1gnaç~o dos proprielarios, lias cdilirar;õcs ncllcs existentes c do uso ou emprego a que são
:lcstinadas.
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Oat.ro·d!n, ÍlHlit:ar:i qual o meio mais apropt·iatlo p:~ra
o transporto dns prodnetos tia minerat:ão, e I(IIal a distancia entre ratla um:t tias minas c os povoados tnai,;
proximo:.;.

11.
Satisfeitas :-~s cxigcncias tia clausula primrira, srrllw-ha COIH~PtliLla a neec~saria autoriz:1ç:1o para lavrar as
minas ·por elle e:xploratlas nos lu~arcs t!Psigu:ulos, tlt~
;tt·ctlnlo com a mcsnn clausula, sou as rontliçõe ..; qnll o
Governo Imperial julgar ronvenicntr. impt1r-lhP, no
intr.rt'ssc da minr.rat·ão c em IJL'nclido dos direitos tlo
Estado c dos particuiares.
Palaeio tln Rio t!P Janeiro rm l!l dwAg-osto tltJ 1874..José Ji'cr1wnt/cs da Costt& l'crcira Junior.

DECllETO

~.

571ü- DE 2ü

DE A:;O)l'Ü DE

l87'L

llt•t·lara a Pntr:mria tla·; eomarcas tlc Santa Philomrn:l,JI'ro;ucnh:l
c S. Ju:lo do Piauhy, na Provinda tlo l'iauhy.

ll:•i por bem Decretar o »egnintr:
Al'li.!!."O nnico. São dPelaratlas de primeira entrancia
as com:trcas dn Santa Philomcna, Jeromcnha e S. João
do l'iauhy, ereadas na Província do Piauhy pela Lei da
n~spPcti va As~cmhlt'•a numero oitocentos c cincocuta de
dezoito Llc Junho tleste anno.
O llr. l\lanf)el Antonio Duarte de Aznvrtlo, do l\leu
Conselho. 1\linistro c Secretario tlc Estado dos Negocias
ela Justiça, assim o tenha entendido e fac:a executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Agosto de
mil oitocentos setenta c quatro, qtlinquagesimo terreiro da lnllependencia c do Imperio.
Com a rubrica llc Sua l\lagc:;tatlc o

Imperador~

ll.fanocl Antonio Dnarte de A.:evedo.

---
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EXECUTIVO.

DECHETO N. G;t7- DE 2G

DE AGOSTO DE

187i.

lllarra o vcncilllcnto annnal rio~ Promotores l'uhlicos rias conw rcas
lle Santa l'llilorucnn, Jeromciilla c S. Jo~io do l'iauhy, na Provineia !lo Piauhy.

Hei por bem Dccrdat· o seguinte:
Artig-o unieo. O Promotor l'uhlico da comarca de
Santa Philomcna, na Província tio Piauhy, trrá o veneimenlo annual de i :ti00;)000, sendo 800:)000 de ordenado
c 8001)000 de ~ratilkação, c os das comarc:~s de Jpt·omcnha c S. João do Piauhy ode 1:!~006000, scndo800,)
tle ordr·nado e 000:)00:) tlc gra tificat:ão.
O Ur.l\lanol'l Antonio Duarte de Azcn·do, ,lo l\II'U Con~tlho, :.\Iinistro c Scerelario de l~stado do,; Ncgocios
tia Justi1:a, assim o lenha entetHlido c fa1:a cxeeutar.
Palacio do Hio de .Janeiro <'lll Yinte c seis de Agosto tlc
mil oito,·,~ntos selcnla c quatro, quinquagesiuto terceiro da Indcpendeneia c do lmperio.
Com a

ruuri~a

de Sua :Magcstatle o lmpcratlor •

.Manoel Antonio Duarte de A::ercdo.

DECHETO N. ri718- DE 26

DE AGosTo nE

i Si~.

Crt·a o Jn:;ar rln Juiz ;\luuicipal c rlc Orphãos em carla um !los
ll'rrnos de Bom Jt:sus da Gorgucia, Santa PhiloJm•na c S. Jo;1o
do l'iaulty, na Província do Piauhy.

IIei por bl'lll Decretar o srguinle:
Artigo nnico. E' cre:~do o lugar de Juiz Munieipal c tlc
Orphãos em rada um dos tcnnos dn Dom .J1~sns da Gorgueia, Santa Philo111ena c S. João do l'iauhy, na Província llo Piauhy; revogadas as disposições em coutrario.
o nr. i\lanol'l Antonio Duarte de t\ZC\'edo, do l\Ien
Consrlho, l'tlinistro c Secretario de Eslatlo dos Ncgocios
da Justiça, assim o lenha cntellllhlo e faça executar.
Palado do llio de Janeiro em vinte e sei;; dn Agosto de
mil oitoccnlo~ sl'lcnla c flllatro, quiniJUagesimo torcei r o da I ndr•pentlcncia c do Im per i o.
- - lA-Â ---- -~
Com a rubriça de Sua .Magcstatlc

~ ~So~. R,4 \

.Manoel Antonio JJunr -j~SiCl'cr!o.
- -/~"
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DECHETO N. ti i

r os oo rurn:n

l ! ) - DE

':W

JlE AGOSTO DE

1R7i.

rl~unid<J-' tln .f<'I'Oill"lllla c Mang-a, na Província
do l'i:wily, tua lugar tle Juiz Municipal e tlc Orphãos.

Cn\a nos t•'rlttns

Hei por hem Dt~cretar o seguinte..:
Artig-o unico. E' cremlo nos termos rr-nnitlo:; de Jc·
romcnha e l\I~nga, na Pro\'incia do Piauhy, um lugar de
Juiz l\luuicipal c ue Orphãos; rel'og:ldas as disposições
em con Lrario.
O Dr • .lllanoel Antonio Duarte de Azcn~do, do 1\Jrn
Con,;ellto, 1\Iini~tro e Scc1·etario de Estado dos Nt•gocios
tia Justiça, assim o tenha rntendiLlo e fat:a executar.
P;llacio do Hio de Janeiro em vinte c seis de Agosto de
rui! oit<went.os setenta c quatro, qninquagesimo terceiro da Indepcndcncia e do Imperio.
Com a ruui'Íca utJ Sua l\bgestauc o Imperador.
~lanoel

Antonio Duarte de A::ct'cdo.

DECRETO N. 5720-

DE

27

DE

AGOSTO

DE

18/i.

Hcgnla a cxccur,:lo tlo Decreto tegislati\·o n. 0 2i;23 tlc 26 tlo rorrente mcz soiH·c a fPr.~siJcucia do' Jury nas comarcas cspcciaes.

Usantlo da attrilmir,ão ronfcritla no art. 102, § 12 da
Constituiç:lo do lmpcrio, lld por l.J,_~m, para execução do
Decreto Legislali\·o n." ;!;)2:3 tle 2ü do corrente mcz, Dc!crelar o seguinte:
Art. 1. o A convocação r prcsitlcncia do Jury nas comarcas c,;pcciaes ficam perlenccndo aos Juizes de DIreito, como nas comJrcas gr·raes.
Art. 2." Na Côrte, c nas comnreas cspcciacs de dous
ou lllais Juize:; rle Direito, as sessõ~s do Jury serão conYorndas (' pre~ididas snrr·essivamentc por Lodos di<"R,
incluídos os de \'aras prirativa3 c os Auditores dt~ Guerra
t•l\lariuha, segundo a ordem da tlcsignação dos dislrietos
niminaes em f}tW servirem.
Art. 3." Os Juizes uc Direi to dns comarcas, de CJUC
trata o artigo antecedente, quando impedidos, sn subsliLuir·ão un-; aes oulros na Prcsidcnr·ia do .Jnry, corno

EXE!:UTI\'0.

na~ oitlra~ ~uas a I lrihuit;iks criminae~, pl\la ordem t.la
suhslilui(ill redproca que for designada Lle confonnidatlc com o art. 'L" do Decreto n." 482'1, de 22 de NovemlJro de :f.S71.
Se a comarca tive!' nm só Juiz de [)irei to, sCI'Ú cslc
substituitlo, no caso de impedimento, pelo Juiz substituto.
Art. 4. • Em qnalt{uer tias referidas comarcas os JuiZí'S de Direito poderJo srt· auxiliatJos pelos Juizes substitutos, no preparo fios processos ele julgamento do
Jury, a rrsJwito daqucllcs actos que nas comarcas g-eracs competem ao Juiz ~lunicip:ll, quando o .Juiz de Dircllo se ad1a no lermo.
Art. 5." Encerrada a se~são .indiciaria do Jury, o .Juiz
tlt~ Direi lo, que a tiver presidido, farú o rclatorio determinado pelo art. :f.80 do ncgulamento 11. 0 f2() tlc 3lllc
Janeiro de J812.
Ar!. o." Firam revogados o art. n c~~ 1.", 2.•, 3.0,
4. ", ;J." c 7." tio Derreto n." !JR~'I- de 5U de Novembro de
1871, c o Derreto n." 4!}()2 de :J tle Julho de 1872.
O Dr. 1\l:lnocl Antonio Duarte de Azevedo, do 1\Teu
Conselho, l\Iinistro c Secretario Lle Estado dos Ncqocios
da .Jusliç:l, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do lHo tlc .T:mciro em vinte c sete de Agosto de
mil o i to,~t~Jlt03 setenta c qnal.ro, quinl[uagcsi mo terceiro da Indcpendencia c do Impcrio.

Com a rubrica de Sua l\hgeslade o Impcrat.lot·.

;llanorl Antonio Dunrte de Azeredo.

DECHETO N. m21-

DE

21

nE

AGosTo

DE

187~.

Approva, com allel'ações, os estatutos da Sociedade anonyma denominada " Danco Rio-Grandense » que se pretende éstabcicccr
na citlailc tio niõ Grnnilê: :..:.·.:·-

Attendcntlo ao que l\lc represen ton lgnacio José
Mendes, c Tendo ouv4do a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por hem, de conformidade com a
~linha Imporia I Resolução de Consulta de :1.!) do corrente,
PAUTE 11.

JOt

ACTOS 00 J•ODEII

Approvar os estatutos tio Banco
cidade do Hio Grantle pretende
anonyma alli incorpornda pelo
tlo-se-lhes, porém, ns seguintes

Hio-Grantlensr, que na
estabelecer a sociedade
mesmo l\lendcs; fazcnalterações:

I.
No art. f. o, 2." periotlo, antes tias p:tlavras-onde
convier-diga-se- na Província de S. Pedro do H.io
Grantlr do Sul.

Ir.
No arl. 21,
nerr•ssaJ·io para

~

i.", eliminem-se as
do Danco.

palana~-se

ft!r

~alv:1ção

111.
Supprima-se do art. '•2 o § 2. ", c em sul•st i tu ição
inclua-se nos estatutos, onde convier, a seguinte disposição:
« A assembléa g-eral dos accionistas será presidida
por um dclles, eleito por um ou dons annos, on nomeado
por acclamação para a sessão. ))

IV.
Supprima-sc no art. '•8 o§ 13, ou seja o mrsmo retligido de sorte que o Banco não se julgue autorizado para
em i ttir lelrns c valores ao portador.

v.
No art. lH, ~ 3.", supprimam-se as palavras-c sem
que contra o Banco se possa fazer qualquer reclamação.

VI.
Seja eliminado o art. 8~, c incluído onde convier o
seguinte:
« Art ..• O valor das acçües beneficiarias, quo forem
dadas a lgnacio José .!\tendes em pagamento das despezas
com a incorporação do Banco, será indcmn izado por um:~
addição accrcscida á tio funtlo de rcsena, para o fim de
integrar o capital sorbl. >>

YII.
J..tll:luam-:;1' no; art:;. ~8 § lO, e 7'!., as disposições t!ll
~." da Lei n." iotl:J de ~~ de Agosto de f8(j0
c a eonll it,:.ão I. • do art. i,i.", ~ i 7, do Decreto 11." 27 H
do W de Dezembro do mesmo anno.
O Visconde do Hio Branco, Conselheiro t!e Estado,
Scnarlor do Lupcrio, Presit!cntc do Conselho de Ministros, l\Iinistro e Scct·etario tlc Estado dos Ncgocios da
Fazenda c Prcsit!entc do Tribunal do Thcsout·o Nacional,
assim o tenha l'Htenditlo c fat,:a cxceutar. Palacio do Rio
1\c Janeiro em vinte c sete Lle Agosto de mil oitocentos
setenta c quatro, IJIIÍiltJua:;esimo terceiro da lndcpendencia c do l!!!pcrio.
§ 10 do ar L.

Com a rubri::a de Sua Magesta:Je o Impera lor.

Visconde do Jlio

~~~tat utos

lJra/ICJ.

do Raneo Rio-Grandense.
TITULO I.
DO ll.\:'\1:0.

1\rt. 1." 1\ ;;o:icdadc anonvma- Banco Hiu-Grandcnse-lnil sua st\lc na cid;ttle do Hio ~;rantlc, Província de ~. Pedro do Hio Gt·andc do Sul, c servirá
para dcposiln~. dt•sconlos, emprcstimos, hypolhocas c
ou I. r as operações lnnra rias.
O B.tnco lerá agendas, ou caixas lil iacs, ondn I he convier; tlevcndo ser porém uma em Pelotas c outra em
Porto AleQ"rc.
Art.~." O tempo llc sua duração wrá de 20 annos á
r:onlar tia da la, em que se der começo ás suai opcraçõc~,
pwlt'ndo ser prorogado por outro tanto tempo por LldilJcração da as ..-emhléa geral c approvação do Governo;
e antes dt•ssc prazo só potlcr{t ~cr tlissol\'ido, se houverem grande~ prcjurzos, que exccJam um terço de seu
npilal rt•:llizatlo, I' nos mais casos do llccrclo n." 27ll
Llt• IH de llt•:t,r•mbro de !RijO, art. :r;.

,\CI'Oo: 1.:'0 ['II[)Eit

Art. 3." O fundo capil:ll tio ll.tnco ~crú Llc mil conto,;
de réis, dividido em rineo mil acçõe-> l!c duzento,;
mil réis caúa uma, e poderá ser elevado ató úous mil
contos de réis pot· deliberação da asscrnbléa geral dos
accionistas, approvados rJUe ~ejam estes estatutos pelo
Governo.
At· t. 4.. " Logo que esteja tomada mctat.lc das cinco
mil acçõcs do capital primitivo, c realizada a prim~ira
chamada, poderá o Banco começar as suas operaçoes,
c o resto das acções que faltar passar não poderá !'CI'
cmiltido ab::ti'<.O t.lo par, sendo applicado ao fundo de
reserva rrualquer premio que oiJtenham t:•cs ac:;õcs.
Art. 5." Quanrlo teuha de ser augrnenlatlo o capital
do Banco, serão preferit.los para S!.lbscriplores, em
igualtlatlc de contliçücs, os possuidores tias acçõcs que
representam o capital primitivo.
Art. 6. As :~gcnci::ts ou caixas Hli:JC.:;, serão instailatias, porém, com o capital que lhes forucccr o ll.mco,
logo que o acowclllarem as con\'cuicnci:ts dcst:•, prccetlcmlo proposta da Directoria c npprov;H;iio tla nsfcmblón g-eral dos accionistas.
Art. 7." As entradas das acçücs serão rcaliz~tl:~s
dentro elas t'•poras marcadas pt•la Directoria, ~cntlo, pelo
menos, a primeira e scgunrla dr vinte por cento, c as
rmlras de dez do Yalot· nomiual das mesmas acçõcs,
precedendo annuncios com o prazo nunca menor de
sc;;senla dias.
Art. 8." Os arcionistas que, no devido tempo não
fizerem as entrarli1s de suas ac~õcs, perderão, em benc·
ficio do flanco, as quanti:ts, eom que anteriormente
tiYerem l'ntrado, c dest;Js acçCe;; di~por;'t o Banco.
Exceptuam-~c 1\csta regra os casos Lle morte, ou força
maior, que impcssam de se fazerem as entradas, justi1icados pepnte a Dirceloria.
Art. U." Quando a Di1ccloria julgue jnstillcatlo qualquer dos casos comprclJCnclitlos na cxrCJ!Ç;1o do artigo
antecetlcnte, os interessatlos só tJen:lcrão os diYidendos
emquan to não sa tisfizercm as entradas veucidas : não
poderão retirar as entrada:S aníeriorcs, mas potlerão
lcgalmcn te dispôr de suas acr;ues.
Art. 10. A tr;l!lsferencia d:ts ncçõcs Ferá feita de conformidaElc com a lei, c por auto lavrado no registro do
Banco pelo Secretario, assiguatlo pelos transferentes c
transferidos, ou por seus proruradores competentemente autorizado,; com rotlere~ csperiar:-:.
0

H~!)

I•:Xt•.CUTIYO.

TJTCLO 11.
OOS .\CCIOi'\ISTAS.

Art. H. São consillcrat.los accionista~, os <JUC forem
fll'oprictarios tl::l acçõcs por· quai<JUCI' titulo legitimo, c
}Jodcr·ão dispôr dcllas transferindo-as como propl'iclladc
~ua; não podem, porém, tctit·ar seu capital do Uanco,
:tnlc:; deste llndar· o tempo de sua duração, ou sct·
dissolvitlo, dado o caso llo art. 2.
Art. 12. Os prJprielarios de cinco a dez acçõc;:,
Lerão um voto, os de onze a viu te, dous votos, os de
üntc e um a tr·inta, trcs votos, o~ {le trinta c um a quarenta, quatro votos, os de IJUarc~lta c um a cineocnl:l,
einco votos, os de eincocnla c um a sessenta, sei,; votos,
os de sessenta c uu1 a setenta, sele votos, os de solcnla
c um a oitcnla,oitovotos,oslle oitenta e nrn a novcnl~,
nove votos, c os dü noverita c um a cem, ou mais, tlcz
votos.
Os accionistas de menos t.le cinco acçõcs poderão
comt.udo assistir ás rcuniõ:.!s da assem!Jléa geral.
Art. 13. São habilitatlos para votarem em assemhl<'a geral os accionislas, tJUC forem proprict.arios de
cinco, ou mais acçõcs, c que como lacs c~livcrcm inscriptos no rcgi~lro tio Blllco, 30 tlias antes da reunião
da asscmiJlóa geral.
Art. H. s,~·rão ta miJem admitti<los, c terão voto:
1. 0 0.> maridos por suas mulheres, art. 12.
2. 0 Os tutores c curadores de accionist;1s, fJUC h1 m
voto.
3. o Os procuradores <lo accionistas h:liJilitaLios par·a
vot:Jr, uma vez que tenltam proeu1·ação c'pecial, c os
prepostos de firmas sociaPs com n!lo, menos quando se
tratar da nomeação do Dircctorcs, substitutos, c membros tia commissão de exame. (Ld n. o 1083 de 22 tlc
Agosto de f8ü0.)
4." Das llrmas sociacs que forem accionistas tio Banco,
c com voto, na fórma destes estatutos, só um socio
poderá votat· nas reuniõos da afscmuléa geral, scmlo aos
outm~ só pcrmittido assistir a c! las.
_
Ari.. :Hi. Só pod?r~o ser votados para ~ : vCl(),'ti,~ AlfiA
mcmbr·os <la commtssao de cx:Jmc os ac
~f!il~ ~o •.ó~
ou r:n:1~s acçõc.~: nesta~ condi•:'1.L'S pOl ~~~ r 'ot.\dns ~
1fli l rsi 1nr I :1 mt•n I f' n:H'I nn:ws I' t'< 1 r:11 1~...~
0

I

00

"-

'!Q:;'
I\co
\

<;)

"~
~\)

\)~

~~~

:-no

AC'I'O!' IHJ I'OH~:R

TITU.O 111.

~~~ ,\S'E)lBLI~.~ GEU.\L DOS .\CCIONISTAS.

Art. W. A asscmbléa gct·al dos acciouist11s será julquando sendo convocados se reunirem
os JH'Oprielario.; de cinco, 011 mais arçõl'S, que rcprcs~~ntcm mais de melado do capital realizado tio Banco.
Art. f7. A as.;embl(•a geral serú convocada por annuncios assignatlos pelo Prc.;idenle, c Secretario d~
Dirrctoria, c pui.Jiicat.los tres dias seguidos pelos jornac~,
c a Ilhados na Prar.a do Commercio.
Art. f8. Se se ·não reunir no dia desig-natlo numero
ll'gal de ;1ccionisla!", sl'rá a reunião adiada, procedendo-se logo a nova convocaç:io. Nesta 3cgunda reunião
podcrú LOIIIJI'~SC lJUalquer ucfibcração, uma Yez que
compareçam aeeionistas tlc cinco, ou mais acçõe~, que
representem um tcr·ço do capital rcaliz;Hlo do Banco.
Art. Hl. A reunião da asscmhléa geral tcr;'t lugar,
uma vez. cada seis mczcs, isto i•, nos oito primeiros dias
de Julho, c oito primeiros dias de Janeiro, para apresentação tio rclatnrio c b;~lanço, c então se nomeará
uma eomm il'são de trt's membros, que olfcrcccrá seu
parecer sol.Jrc cllcs em reunião fJUC tcrú lugat· de Hi a
:m tlc Julho, c tlc :t:-i a 30 de Janeiro.
A assernhka geral s0 reunirá sempre que a Direcloria
o julg;~r neccssario em hrnelicio do Banco, ou o ftir re•Jucritlo por esrripto ;tssignado por accionistas que representem um qninl.o do c;~pilal realizado: neste segundo
caso incorrerú a Dire:;toria em rcspon~~uilidatle, se não
convorar com a promplidão possível a asscmi.Jiéa g-eral.
Art. 20. A asscmblé.t geral será presiditla pelo Presidente da Directoria, c o Secretario desta o será Lambem
d 1 a~scmhléa g-era I.
Art. 21. Compete ú assemhli•a geral:
!·o Ikliber.1r, rom approvat:~io do Gorcrno, sobre a
reforma dos estatutos.
2." Delii.Jerar, se Llc\'c ser augmentado o fundo capital
do lltneo.
:1." Delii.Jerar, whre a installa•:ão das agencia' ou
caixas til ia•~~. segundo o disposto 110 art. 0.
't." llt~liherar, suhre a tlis.;oi'IÇão do lbnen, conformo
o :trl. ~."
g;~tla Jeg-itim;~,

0

EXF.CUTIYO.

:i." J).~lib:>rar, sobre as propostas ollt'l't)~jJa<; tlt• COII·
formi.tadc co:n og estatuto; pela IHrcetorh tio Jl:lneo.
li." Approvar ou emendai' o l't~gimcnlo interno formulado pela Dircctoria.
7.• l<'azcr responsabilizar a Dirrctoria, quando c~ta
tenha i ncorritlo em rcsponsa h i I idade, dest i tu il-:1 c a
qualtJUcr dos Directores, sortir nece>s1rio para salvação
do lhnco, fazentlo immediatamente novas nomeações.
S.• Eleger os Directores c substitutos, fazendo annualmentc a substituição de uns c outros pela quinta
p1rte, na pl"imeira reunião que tiver lugar em Janeiro.
fi.• Eleger annualmente, na sua primeira reunião de
J:tneiro, ;, commis~;ão perma11ente de rxamP.
TITULO IY.
DA COlBJISS:\0 DE E'i:.HIE.

Art. 22. A commissão de exame será composta de
tt·es accionistas que sejam senhor·cs pelo menos de vinte
acções: clla tem por dever no intervallo de uma á outra
reunião da asscmbléa geral, c quando julgar conveniente, verificar com todo o cuidado o rstatlo do Bmco,
para o que porlerá examinar toda a cscripturação, documentos c caixa.
Art. 23. A commissão apre>entará um relatorio nas
reuniões da asscmbléa geral, que, segundo o art. 19
destes estatutos, devem ter lugar de i:J a 30 de Julho,
e de Hi a 30 de Janeiro de cada anno.
O relatorio dcvet·á cla•·amente demonstrar o estado
do B1nco, c como tem este sido administrarlo, lemlJrando as pt·ovidcncias que forem preci~as tomar-se,
para sobt·e ellas deliberar a assembU·a geral.
Art. 2~. Para a verificação nas agencias ou caixas
filiaes, a com missão poderá delegar todos os seus poderes
em um de seus membros, ou em tres accionistas da localidade, que possuam para mais tle vinte acções, cada
um.
Art. 2:J. Os membros da commissão não poderão
sc1· reeleitos senão pas~atlo um anno rlepois da substituição.

TITllLO Y.
ll.\ !lii\ECTill\1.\.

Art. 2G. O Banco scr;"1 ndministrauo por uma Directoria composta de cinco Directorcs, que ucpois de eleitos
nomearão de ent1·c si o sctl Prcsiuentc, Vice-Presidente
e Secretario.
A primcirn Dircctoria será f'leita tlc conformiuadc
rom o :~rt. 83, c as oulr;ts pela l'úrrna que determina o
art. 2l ~ 8. 0
Art. '27. Os Dircctore<; tlcvcm ~t'r eleitos por maioria
:~bsolnla de Yolos tios accionislas que assistirem ;í
reuni;io tia asspmiJit:~a geral, em que tiver lugar a eleição
c por escrutínio secreto; mas fú poLicr:"1 ser eleito o que
possui!' vinte, ou mais acções.
Art. 28. Alóm dos Dircctorc.-; se nomearão da mesma
fúrma c com as mesmas habilitações, cinco substitutos
para snpprircm a falta de qualquc1· daqucl\es, tendo
esta substituição do ser feita pela ordem da votação.
Se dons, ou mais substitutos obtiverem o mesmo numrro de votos, a sorte designará a oruem em que devem
servi r.
Art. 29. Os Directores e substitutos serão annualmenlc suhslituidos pela quinta parte, segundo a Lei
n." 1083 tlc 22 de Agosto <lc :1860.
A antiguidade, c, no caso de igual antiguidade, a
sorte regnl:lrá a substituição.
Al't. :w. Os Dircctores c substitutos substitui<los
niio poderão ser reei e i los dentro do pri mciro anno, contado do dia da substituição. (Lei n." :1083 tlc 22 de Agosto
llc i8GO.)
Art. 31. N;io potlem servir conjunctamentc <le Direclores c substitutos o pai com o filho, os irmão~,
sogro c genro, cunhados durante o cunhatlio, c os que
pelo Colligo do Commercio têm impcllimcnto para negociar.
E' nulla a eleição do3 impedidos de commerciar, c
nos outros casos- as dos segundos e lei tos por meno1·
numero tlc votos, procedendo-se immcdiatamentc a nova
eleição.
Art. 32. A Directoria é obrigada a se reunir, em
sessão ortlinaria, no principio de cada semann, para a
cnlralla dos Directorc!', c fará nessa occasião exame c

confcn~ncia

do coft·c, laVI'anuo-se ada especial c ,,Jinueíosa rla conferencia no livro ucstinatlo para semelhante
fim.
Podrrú, por(~m, a Directoria se reunir, em sessão exlraordinarin, todas as vezes que o julgar necessnrio, e
tlo que se tratar e decidir, se lavrará tambem acta cireum~tanciada.

Art. :l:l. As de!iher·ações da Dirrctoria srrão tomàdas por maioria de votos, e os vencidos poderão na
acta cledarar Sf'll voto.
Art. :J~. Farão st•J.nana dous dos Directorcs, para o qnc
:ll!Prnarão neste serviço, alim tlc qnc todos o prestem.
0-; llir~elore ..; de scman.t !levem estar presentes no
nanco., durante as horas de serviço, porque tem de dirig·ir as operações do mf'Sill(J.
1\rl. :t;. Como para ser Dircctor, ou substituto cxig,~m estes r•stalutos ser o eleito proprietario de vinte
;1cçõcs, por isso não potlerá qualquer dcllcs, emquanto
ser·vir, disptir ;;enão das que exceuerem :'tqucllc numero.
Art. :Jii. Na falta dos IJirectorcs servirão os substi·
I u Los, que serão chamJdos pelo Presidcn te c Secreta rio:
e no easo de impedimento, sempre fJUC este exceder a
um mez.
,\rt. :n. Nenhum Director, snm causa justificada perante a l>irccloria. pmler;'1 d1~ixar de servir por mais lll~
~eis mew~, o que o contrario pratirar fica entenilitlo,
t]HIJ resigna o lnga r.
Art. :JH. As orden~, quitações, corresponclcncias, e
reooltlf;ües importantes serão expedidas em nome da
Direcloria, c as~ignadas r:elo PresiLiente c Secretario.
As OJli'I';H;ões do nanco, !los objectos, que forem de
rxpe:lieute, serão a~signadas pelos Dircctores de semana.
Tudo quanto sr expedir sed Jcvidamentc n'gistrado.
Art. :m. Os Direclores serão iudividualmentc rcsponsan'is pelo que praticarem contra rstes estatutos, c
regimento intemo do Banco.
Art. 40. Cada Direetor tcrú de compensação de seu
trabalho, e responsabilidade a commissão de dou~ por
cento su!Jre o lucro liquido de cada armo.
Art. 41. E' da compctcneia da Dircctoria:
1." Nomear o T'residenlr, Viee-Prcsidcntc c Sel'retario da mesma Di rec to ria.
'2." Administrar o capit_al do Banco, seg·uindo JH'sla
allministrarão os estai utos.
:;," ~l;ll'l~:i'r o maximo P minilllo da taxa du.qle:;,·onlo~,
n do dinht•iro qul' Sl' l'l'l'l'her a juro, e o dm; prazos por
•JUC se farão os dn~contos t' I'IIIJH'f'sfilllo~
l' \11TF 11

ltJ';
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:ign~r

em totloi O!'l :ocmcslres quacs :til 11rm~s
atle, Porto Alngre, Pelotas c Jaguarão, que
Tatlmillitlas allt'scontos e até fJUe fJuantia.
crnr nos depo3itos o disposto no art. ;):;.
rncrcr ao Guvcrno tudo, quanto fôr do inteBanco, de conformitladc com a deliberação da
geral.
1andar, o ser demandada, como unica compc1 representar o Banco nas suas relações com
e para o fJUe se lhe confere poderes de prorn causa propria.
11· pela segurança tlc totlas as acçõcs, c fundos
no B:lllco, qut:•r pertencentes a nacionaes,
rangeiro~, nintla mesmo no c:~so tle guerra.
rcar c dcmittir os empregados do Banco.
pôr á :~sscmbléa ger:~l todas as meti idas, que
tomar-se para a prospcritlade do Banco.
u1izu ::I e conformidade com estes esta tu tos
to interno, que vigorará interinamentr, emo fôr approvado pela assemiJiéa geral, a que
·.entados na sua primeira reunião.
rovar o úalanço das operações do Banco, c
que tem de ser apresent;Jdo em c:~da reunião
éa geral.
eccionar pot· si, ou por accionistas das loca;aixas filiaes; e neste ultimo caso os accio~nados transmitlirão ú Direcloria um rclanstanciarlo immediatamente.
E' da competencia do Presidente da Di1

o relatorio c offcrecer o balanço, que têm
Direcloria á a>sernhléa ger:~l
Janeiro e Julho. 0-> lwlanros
los em 30 tlc Junho e 31 de Dczewbro. ·
!ir á assemhléa geral c Direcloria.
;cionar todas as operações do Banco, sendo
lor dos estatutos e regimento interno.
cumprir com todo o zelo as disposições toJssembléa geral c Directoria.
•car ordinr~riamente a assembléa geral e cx:mrn te quando entender preciso propô r mec pu te serem interess:~ntcs ao Banco, ou lhe
'a a convocação por accionistas de conforo:~rt. 19.
ar os balancetes, qne mensalmente t1~m de
os conforme a lei.
·ir o disposto no art. :~fi.

~sent:1dos pela
s ordin:~rias de

EXECU'J'I\'0.

8." Comparecer no Banco pelo menos duas vezes por
semana, c s~mpre que se reunir a Dirüctoria.
Art. ~3. Ao Vice-Presidente compete:
L o Substi~uir o Presidente em seus impedimentos.
~.· l<'a7.er semana como Director.
Art. !ü. Ao Sec1·etario incumbe:
L" F.1zcr semana como Director.
2." E-;crevc1· as actas, quér da assembléa geral, quér
tia Directoria; e quanuo estiver impedido s.wão as actas
escriplas pelo Director que designar o Presiuente.
:L o Lavra,. os autos das t1·ansferencias das acçõe~,
:wl. lO.
f!.• Assignar

com o Presidente, o que tiver de ser exp ~tlido em nome da Dircctoria, segundo o art. 38.
5." Assignai' os balancetes e relatorios.
6." In .;pcccionar, que não deixem de ser fl)itos os rügislros rceomuwudatlos nestes estatutos.
7." Aprt•sentar nas reuniões da assembléa ge1·al a list11
flus accionislas, wm declaração dos que poJem ,·otar, c
tio numero de yotos tjUe cada um tem, tudo na fórma
destes estatutos.
TITULO Yl.
DOS

li:MPill~liA DOS

DO IJA:'ICO.

Art. Mi. Os empregado.;; do Banco c das caixas filiacs
serão nomeados c dcmittidos pelo Presidente, ouvida a
Dircclori:~, que lhes marcará o ordenado.
Art.~ 1 O Thcsoureiro do Rmco, os agentes das caix11s
filiacs c o;; mais empregados prrstarão fiança, que será
arbitrada pela Directoria, sendo maior a dos que manejarem fundos do B.1nco.
Art. !J,7. Os agentes das caixas filiacs são obrigados
a cumprir cxactamcntc as ordens c instrucções da Dircctoria, observando estes estatutos e o regimento interno.
TITULO VII.
DAS Ol'ERAÇÕES DO llANCO.

Ar L. 48. O B:mco poderá fazer as seguintes operações:
L • Receber em deposito dinheiro, joias, objcctos de
)Uro c prata, apoliccs da divida publica geral, ou pro' incial, c quae~r]ucr titulos publicos, ou particulares.

,.,, ..
.,.,,)

.\t:Ti•S

UO

l'tUEII

2." H~cebt•r dinheiro a premio p:ll' meio de contas
correntl's, ou pnssando letras.
:J." llt•t'l'ht•r tlc particulares, ou assot~iaçõr•s acreditadas tlinltt'ii'O PHl conta corrente com ojnro estipulado.
pagando até á importancia, que houver l'llCciJido, as
<Jnantias, t!~J que aquellcs tlispozercm.
~." Fazer em conta corrente adiantamentos so!Jl'iJ 1itulos de valores a prazo llxo, on sobrn garanti:1s indivitluacc.
!'i." Descontar letras de camhio c tla terra, t' quae~
quer outros títulos commerciaes pagaveis nesta citlatltl
a prazo lixo, que nunca pmler:'t cxcedl'r a quatro meZI's,
e tJHe contenltam, pelo meHos, duas lirmas de pessoas
hem conedtuadas c que mereçam conliauça, scut.lo psst•ncial que uma tias assignaturas seja de. pessoa, ou
li r ma desta cirlarle.
As rcform~s sú ter:to lu.g'ar con. amol'lização de 10 "/"
tio capital, qualtJUCI' que ~f'.ia a naturl'za da oiJrigat:;lo,
salva a tlisposit:ão tio arl. ti2.
li. o Encarregar-se tia cobrança, mediante a commis~ãu
dt~ letras ou quaesqut~r outros lilulus a prazo fi-.:o. Os
que não forr,rn cobrados serão entregues a seus donos.
7 ." Encarrc~ar-sc por commissão da compra e Yentla
,],~ nwl.acs.
8." Enc:tnegar-sc, pcrcelwmlo a rommissiio tia rol:r.IIIÇ'I tle dividendos, c tle fawr rcnwsq Ll1l fundos
por conta alheia vara o estrangeiro, ou Províncias do
lmperio.
~.o Comprar c ventler por conta propria, mctacs- prccio.~os.

10. Emprcst1r sobre p:nhorc.:; de ouro, prata, hriJIIantes, sobre aer:ües tlr. outras quar'squcr companhias,
que dentro do 1111 pt~rio olfercçam segurança, c sobre
apoliees <la divida publica geral c provincial. fir1rHlo os
d,onos obrigados e rcsponsaveis pelas quantias emprestadas.
11. l\lover funtlos proprios tlcsln Província para outra~,
ou mesmo pnra o estrangeiro.
J':?. Abrir creditos soJJrc fianea idonea mercantil.
t:L Emitlir ll'lras c Yai('S a pi·azo dt~terminado.
1'1·. E:nprt•star tlinltf'iro soiJrn ltypotll!'ras tlt• hens
tlt• r;tiz, siluatlos JH'Sla ridatle, Porto Alcgn•, l'elot;ts (~
f

I ,.
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.. Ar'r.' '~~:. ]L\y,•rú no Banro relacionadas todas as fir'",ls d··s'a cidade, Porto Alü!:!Tl\ Pelotas c Jaguarão, que
llellc podt'lll ser :.~dmit tidas, c das quantias pelas quaes
.se pndem rcspomabilizar, sentlo as rPbÇõt•s revistas 1],,

sds em seis mczi'S, segundo o arl. 41 n. o 1., para ncll:Js
se fazerem as allcrneües ncccs,:trias.
Arl. rm. Podem set' contempladas 11:1 relação das
firmas desta cidnde, de que traln o :Jrtigo antceedcnte
para o rll"cilo do serem atlmiltidas no Banco, as dos que
forem Direclorcs, ou suLsti tu los, mas não poderão estrs
admittirem no Banco suas firmas no numero das duas
exigidas pelo art. 48 n. 0 5, nas semanas em que estiverem sPrvimlo.
Arl. rit. As lir·mas dos que tiverem pt·atiCallO para
com o B:t11co algum aclo de mú fé, não podem Si~!' ncllc
admilt.idas.
Art. r):!. Para a compra c negociaçJo das letras de
ramlJio bastará uma lirma rer:onhccitlamcntc abonada;
igualnwntc Jnslar:'1 uma !ir·ma, qunndo a letra for garattlida por d1'posito, penhor, ou ltypotheca.

TITULO YIII.
)),\S

CO~T,\S

CORUJ~NTES.

Art. r;a. Abrir-se-hão contas cot·rentes de conformidade com os n."' 2, a, 1. e 12 do art. 1.8.
Art. tií. Os adiantamentos sobre titulos de valores
a prazo fi'l:o, ou sobre garantins individuncs, se farão
pela fJnnutia, motlo, prazo c juro, que a Dircctoria
do Banco con vcnciouar, havendo scmprel a devida segurnnça.

TITULO IX.
HOS DEPOSITO;;.

Art. tiii. 0:> objeclos entregues ao Banco em deposito
serão, sempre que fór· 1weessario, lll'CViamcute examinados c avaliados por per i tos designados pela Dircctoria,
par:1 se ronhec('r seu valor, para solJrc cllc perceber-se,
J•ela guarda dos ohjcctos, a porcentagem que se convencionar, de ij2 a 1 o;•.
Art. i')G. Os ueposi Los de pedras preciosas, joias, ouro
c praln em !Jarra, serão prla nirrcloria recolhidos em
f'Ofrl' csp!'rial.

ACTf•S UO l'OIIE!I

Art. m. o H 1111:0 darú aos iuleressaLlos recibo dos
dcposi tos com llecbraçiio ue seus nomes c resiucncia,
natureza c valor dos objectos depositados.

TITULO X.
))OS

UESCONTLI~.

Art. ti8. Os uc;;.~ontos serão feitos conforme dispõe
o n." ;j :lo art. 48.
Art. [j!J. O pret;o do desconto será lixauo pela Dircctoria mensalmente, publicado pda imprensa c na Praça
do Coauuereio.

TITULO XI.

Art. fiO. Os emprcstimos sobre penhores, segundo o
n. o 10 do art. ·~8, só serão admitlidos mostnmuo os que
ofi"creccrem o penhor, que os olJjectos são seus, e estão
isentos lle qualquer outra obrigação, que possa impedir
sua proiUJila alienação, e assignando termo de se sujeitarem ús disposições dos estatutos, oruens, c usos
do Banco.
Art. Gl. Os que contrahirem com o Banco obrigações garantidas sobre penhores, sujeitar-se-hão :
1." Dar, além da escriptura do penhor, uma letra por
elles só firmada, c pelo prazo convencionado.
2. o Passar ao Bmco autorização para mandar e fazer
vender em leilão, vencido o prazo, os objectos dados
em penhor.
3. o Se o penhor consistir em títulos da divida puhlic:a geral, ou provincial, ou de quaesquer outras companhias, transferil-os previamente ao Banco, para que
este dellcs possa tlispôr, vencido o prazo, c sem que
contra o Banco se possa fazer qualquer rrclamação.
4-. o Quando o Banco, na fórma deste titulo, tenha disposto do~ depositas, os que estes fizeram só terão direito
a receber o saldo llUC restar, dr·pois de satisfeito o Banro
c as despezas que tiver feito.

EXECUTI\'0.

ti." Pag~ r o premio de f(2 a 1 ''lu , segundo convcnrionar o Banco.
Art. ü2. O prazo dos penhores não potlcrá pela primeira ,·ez cxccdet· a quatro mezcs; este prazo poderá
pela Jlirectoria ser depois prorogado por mais tlous
mrzes.
Art. G3. Não se emprestará mais de duas terças partes
tlo valor !lo penhor, scgun:lo elle tiver sido estimado.
Art. Gft,. Fimlo o prazo !lo empreslimo, e não tendo
c~tt• ~ido paf!'o, se procf'derá em !Pilão mercantil á venda
dn ohjedo dado e111 penhor, com assislencia de um dos
Dircctorcs de seman;~, afim de ser solvida a divitla.

TITULO XII.
D,lS IIYPOTIIECAS.

Art. (]5. Nas hypothecas designadas no art. 48
n." 1 ~ o Banco não poderá empregar annualmcnte mais
que a quinta p:~rle de seu capital realizado.
Art. GG. Nenhuma hypothcca será feita e aceita por
mais de tlous terços da propriedade hypothrcada.
Nem seu prazo poderá ser por mais de doze mezes.
Art. fi7. O Banco, sob rel'pom:~bilitlade da Directoria,
só receberá em hypothcca bens de raiz, que se provar
estarem livres e completamente desembargados, c seguros contra o fogo.
Art. G8. Para execução do art. 66, primeira parte,
a Directoria mandará, pela fórma que julgar melhor,
avaliar os bens oiferccidos em hypothccas.
Art. 69: Os devedores hypothecarios, :~lém da escriptura da hypotheca, passarão ao Banco letras pelo
seu valor c prazo; e mais lhe darão procuração, para
dispôr dos objectos hypothecados, vencida a hypotheca,
art. G~.

TITULO XIII.
DOS DIVIDENDOS E FUNDOS DE RESERVA.

\LTO[;

Dtl I (I();' 11

para o fundo de re~ena annualmrntc, c tlous por· cento
até ~cr n~stituirlo ao capital do Banco o valor nominal
da~ cem acções dadas ao incorporador, art. sr...
E fp i ta a compensação o fundo de reserva será de dez
por cento.
Art. 71. N~o se fariio diviuendos, se o c~pital social
do Banco fôr desfalcado em v~rtuue de perda~, qnc tiver
litlo até que aqucllc capital seja reposto no primitivo esta<lo.
Art. 79!. O fnn;lo de ·n·sena st•rú rmprc~atlo em títulos da tlivilla 11llhlira geral, on provincial, on t•m
aet:õt·s tlc companl1ia tlc rcconhcci<lo crc<lit.oc inten•sse.
Os juros prov<·niclllcs de Iaos ti lutos enlrar<"io no rcn<1 i mcn to do Lhnt·o.
Art. 7:1. Lo!:;"o qne o fundo de reserva se eln\·ar ú
quinta parte do capital nomiu:~J do B:tnco não ~er:'t mais
augnwnlado ~e Ptnquanto aquclle fnndo não ftlr dr•sfalcatlo, não se dcduzir:i <Juantia alguma para cllc rlos divitlcrHlos.
TITULO XIV.

Art. 71. A Dircctoria prcfcrirú ultim:~r por meio de
arbitros :-~s questões, que :c Ycnham a suscitar durante
sua administrarão.
Art. n;. O llanco porlcrá alugar, ou conrprar c possuir o cclilicio par:~ o seu cstabclcrimcnto, c para as suas
caixas Hliacs.
Art. 7ü. Gtl:ll'rlar-se-ha scgre<lo das opcr:~çõcs do Banco
com par! icnlarcs, pelo CfUC o empregado, <JUC o violar,
5 erá tlcmillido.
Art. 77. Q11cm deixar tlc cumprir o que tr;tlar com
o llanco, não será mais aumillido a negociar com cllP.
Art. 78. Serão nndiLlos com a promptit.lão possível
quacstfUCl' bens, r1nc o Banco houver de dcYcLlorcs para
o ~cu pagan·cnlo.
Art. 7!1. Quando o B:mc.;o tiver de proceder ú sua liquiLiatjiio, esta ~c far:'t Llc conformidade com o que ftlr
dt•citlido [ll'la assemldé;t geral.

EXECUTIYO.

8íl

Arl. HO. A llirrctoria no mais curlo prazo fará pascom a vantagem possi rei, em beneficio do n mco, as
acções, que ainda r!'starem por displir, depois de nomeada a primeir·a Dir!'etoria, conforme o art. ~. •
Art. 81. nar-st•-hão cautelas a cada ~a~cionista das
acçõcs, que lhe firam pcrlt'llCl'IHlo, emrtuanlo lhes não
forclll crrtrr·étucs os titnlos permanentes das mesmas.
Art. H~. O cofre do Banco terú lres chaves, ficando
cluas sempre em poder dos Directorcs de semana, c a tereeira ()111 poder do Thcsoureiro.
~ar

TITULO XY.
I•l'l'll~H.:ÕES Tll.\N~iTOI\ IAS.

Art. 81. A rr!mrao da assemLléa geral para a nomraç5o da primeira Direeloria serú pre::;idiJa pelo incor·poratlor da Comparrhia, s!'ndo o-Secretario nomeado
por acclarnarão.
Ar·t. 8L i•ur estes estatuto;; fica autorizado lgnacio
Jo~é 1\Icndr•s para requerer, em nome dos accionistas
nelles inscriplos, ao Boverno Imperial a incorporação
deste Bauco, e a approvação destes estatutos, fazendo
por conta sua as desrczas Jwce:s~ll·ias, Jo c1ue será intlemnizado pela primeira Dircctoria que lhe entregará,
em plena wupricuadc, cem acções, que se considerarão
como realiz1das pelo seu valor nominal.
Art. s:L o, pod<•n•s c autorização concedidos ao incorporador lindar;lo logo que esteja eleita a primeira Direcloria, o que deYcrá ter lugar pelo menos quarenta
dias depois de appr·oYatlos estes esbtutos pelo Governo
l1uperial.
Art. 8ti. Par· a a renovação püla qui n t:l part{', não será
contado o !c•mpo rpw sf'rrir a primeira Direcloria, tleslle
o dia em que ft'lr eldta alü o primL·iro du Janeiro seguiu!t•.

l'Ail'fié 11.
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DE

27

DE AGOSTO DE

1871.

Approva, ro111 altrra~·•c>, os novos estatutos do llaneo da Província de S. l't>dm do 1\iu (;rall!ll' tio Sul, cslahrlcciuo na citlatlc
•le Porto Al~;::re.

Allentlentlo no que l\lc rrprcsrnlon n Directoria do
Banco tla Provincia tlc S. Pedro do Hio Grande tio Sul,
estabclecitlo na cidatle tle Porto Alt•grc, e Tcntlo ouvitlo
;J St>cção de Fazenda do C·mst>lho tlc E-;tndo, Ild por
hem, de conformidade com <1 Minh:~ Imperial Hc..,olução de Consulta de f!) tio corrente, Appro,·ar os novos
estatutos, pelos quaes deve reger-se o mesmo Banco,
fazendo-se-lhe;;, porém, a;; seguintes alterações:
I.

No art. :1. •, 2. • período, depois das palavras-pelos
las na occasLio ex!stenle:>- acrc,;cente-sc-c
que as quizrrcm.

;n~riuni'

11.

Em ln.~·ar tia p:tlavra-inft•riorcs-, rJUC se W no final
do art. ri. •, tliga-sc-supt•riures.
III.

Elimine-se

O;Jrt.

o. •, por

tlcsncccssario.

IL

Em YCz tla pal:~na-r.~gfslro.:;-, f]UC
tliga-s:~ --I i v r o;;.

se);\ no art. 7.",

v.
E!ll l:i•i:ll' tb palavr:;-nnverno-, qne _,n ;:ciL'l no lim
do a:-!. H.", di.~·a-st~ --da a'semltlt'o:t gl'ra\ dos :H'cioni~Lt~ ,. do frt~\'t'l'lltl.

VI.
lw:llta-~t'llO:Jrl .. !l."acnntliç•io l."don.o 17,11rt.
11." ~711df·l!l d:• llr7.t'l1lhrodn IHiill.

do lknf•to

5.

0

,

E\ECUTIVO,

VIl.
Snhslitna-~~~ o pcnuitimo período uo art. 14. pelo
seguinte: <<Não poderão fazer parlc da asscmbléa geral
os imlivitluos que só possuírem acçõcs pot· caução. »

Vlll.

Eliminem-se os§§ L", 2." c 3." do art. 15, por tlcsnceNsarios.
IX.
No <~rl. 17, ~ L", acrescentem-se as palavrascom <~pprovação uo Governo.

X.
No art.

1~. ~

l.'\ rliga-sc: 1/1 em vez de Jf:l.

xr.
Ao linal do art. 32 acrescente-se-c, quantlo todos
tenham a mesma antiguidade, um dos existentes.
XII.
Ao.~ ti." do art. 3ü acrcsccnt!~·sc: não pollcn!lo emprc•ga r nesta operação mais da ;; . " p:trlc do capital t·ca-

lizado.
XIII.

Eliminrm-se 110 art.. r~s, ~ G.", as pal:nras-mcnos as
tlo proprio Ihnco; c acrescente-se ahi mais um paragrapllo com a tlisposição do ~ 10 do art. 2." da Lei
n." 108:3 de 2:2 dt• Agosto de i8GO.
XIV.

Nu art. li!, t•m wz dr-julgar o pt·ucl't~·fll~':'tf'o
w-ronllt'n'l' tio procctlimen lo.

:.;',,.

\r:H.IS flil

!'11\IEII

XV.

Eliminr-st', no :nt. (J':?, a palavra-l>úlllt'nle- com
que elle principia.

xn.
Elimine-se o art. G~.
O Visconde do Hio Branco, ComciiH•iro til' E..;tado,
Senador do Impcrio, Prrsidcnlc do Con~r·lllo dn Ministro•, l\linislro c Secretario de Eslatlo dos Nngocios da
Fazenda c Prcsitlt•ntc do Tribunal do Tllcsouro Nac:ional,
as~im o tenha cnlenrlirlo r fnra executar. PaLrei o tio Hio
tlc Janeiro em vinte c sr~tc t!Ô.Agoslo rlc mil oilorcntos
~ctenta c rJUalro, quinrJuagesimo terceiro da Inrlcpi'lldenria c do lmperio.
Com a ruhrira de Sua i\lagcstarlc o Impcrarlur.

J'iscowle do Rio llnwco.

Eslalulos do r.anco 1la l'ro\incia do Cio (inullle do Sul.

no

11\~:r:o

H.\

~·!10\I"::I.\

llO 1:10 r;JI.I"I•F: DO SUL.

Art. 1." O Jhnr:o que aclu:tlmenlc 1'\:isle na r:irlarle
de Porlo Alegre eo111 a dr'It.ominação de Jl:ineo tia Provinci:l do Hio Gr:u:dr~ do Sul, t! ru.ia dnr:u::lo foi prorogada até o :mno de Hlil:.l, serú d'ora em diante n·gido
JH>r este" estatutos.
Art. 2. o O Banco poderá ser di~solvido antes dn
expir:1r o indicado prazo, súmcnlr nos casos de reconiJcccr-sc rrue não J1ótie preencher seu inteuto com
vantagem p.1ra os accionistas; lie penlas que absorvam,
além do fundo de resrna, 'i!O "lo do c:lpilalrealizado, ou
nos casos dos arts. :J;j c :m do Derreto n. o 2711 de I!J de
DezcmiJro de l8GO.
Art. 3. o Seu funrlo capital dn 1.000:000;)00() será
elevado a ti.000:000'000 em 2:).()00 ac1:õcs de ~00;~000
rada uma, dividido em cinco scrie.• iguaos.

Eslanclo j;íemittida a I." ~crir•, poderão sct· realizadas a 2.",3.", 4." c ti.", quando a Dircctoria o cntcmlcr
conveniente aos interesses do Banco, sendo as respectivas acçõcs distribuídas tl.e prcferencia pelos accionistas
na occasião cxistcn tes, c em rcgt·a de proporção.
Os accionistas são rcsponsavcis pelas acções que lhes
forem distribuídas.
Art. 4." Se a 2.•, 3.", 4." c 5.• scrics forem emittitlas acima do par, o lucro será levado a fundo de
reserva.
Art. !"i. • No ca~o de augmento de capital, os accionistas das novas acçõe~, que não ciiectuarcm seus
pagamcn tos com a de v ida pontua I idade nos prazos marca, los pela Dit·ectoria, deixarão de ser considerados como
taes, c perdcriio em beneficio do Banco as prcstaçties
anteriormente realizadas, podendo a Dircctoria dispôr
tias acçõcs que cahirem em commisso.
E'í:ceptuam -se, toda via, os casos em que occorrcrcm
cin~umstancias cxtraordinarias devidamente justilicadJs perante a Directoria.
As prestações não poderão ~cr infel'iot·cs a to
c
nem sct ão exigidas com intcrvallo menor tlc trinta
dias.
·
Art. li. o O B1nco constitue umn companhin anonyma,
c suas acções podem ser possuitlas por nacionaos ou
cstraugeiros.
Art. 7. • A tran~ferencia rias acçúes só mente se opéra
por acto lançado nos rep:istros do Banco, com a assignatura do proprictario ou de seu procurador com poderes
CSJlCCiaes. .
Art. 8." O Banco poderá, preceLien1lo autorização do
Governo, estabelecer Caixas filiaes ou Agencias em outras localidades desta Província.
Os estatutos das referidas Caixas ou Agencias serão
organizados pela Directoria tio Rtnco c suiJmet tiLlos á
:1pproração do Govemo.
Art. n. o Dos lucros líquidos do Banco, provenientes
de op~·raçõcs ciTcct i vamcn te roncluidas no respectivo
somestre, se deduzirão: de 6 a 10 °/ para fundo do reserva, cmquanto este fundo não se elevar a 50 "I. do
capital ciJectivo do Banco; a somma precisa para o di,·idewlo, que nunca excederá de f5 °/o ao anno sobre o
capital realizado, emquanto o fundo de reserva não
tivrr attingido a 50% do mesmo capital, c !):0001)000
annuaes para serem distribuídos pela Dircctoria, como
remuneração dos seu~ servi1;os.
0
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N:io fllHirr:tlaznrdi~lriiJilit;ãodt•dividen,lo~ Ctntlll'illlil
o c:tpital dt•sl'aleado, <'IH vii'Lllllc tle perda~, não fôr iuleg-ralnwntc rcslallelccido.
Art. 10. O fundo de reserra scrú de prcfcrencia emprt•g-ado:
~·i .• Em apolirc.~ da <livitla pnhlica fu!lllatl:t geral,
Jli'OVÍIICÍ:J[ C JllUilicip:ll.
2." Em acç(1e.~ de companhias de rcconhccitlo credito
c utilidade pulllica.
O rcntlimcnlo do fundo do re~ei"Va llto serã ar:cnmnlatlo emrruanto a sua imporlancia não attingir ú som ma
design~HJa 110 art. U. •
Os prejuízos que sohrcvicrcm:w Banco, provenientes
de dividas rer:onhecidamcntc perdidas, serão imputallos
a fundo de reserva.
Art. H. O anuo lJancario dt•cone do 1." de Julho a
:lO de .Junl10 do anno seguinte.
o" di ride!lllos scr;io p:lg·os em .T:lnciro c Julho de ca•.la
a nu o.

s

'ITITLO 1!.

Art. 12. A as~emhlé:1 geral tio Btnco ser·:'1 reprcs:•nlada }lt'lo~ accionisl:Js pos.=widores dt· f'inco ou mais
arçiii's c qnc r·omo l:w" t•stL•jam inscriplos 110:; rep:istros
do B t!ICO Ires mczes, p1·lo menos, antes de sua reunião
onli11aria ou extraordilla!'ia.
Art. :t:L A asscmiJiéa geral do Danco poderá deliJ,crar l!'galmcn !c ar·hando-sc presentes trinta aeeionislas.
Se no <lia tli'~iguado rara a r<•união não tiver comparecido tlltmero sullicientc dtJ membros, scr;í de novo
convocada a asscrniJléa geral com anticipação de cinco
dias t' ne:::.ta reunião se pollcrú deli!Jerar com o Bnmcro
de memi1ros p1 c~cntcs.
· Art. f'L Quando a corwocat::ão tirrr por o!Jjccto a
reforma dn t'slatntos ou a dclibcracão sobre o ca~o tle
que trata o ~ ;;," do art. 1i, a :ts~cmbléa geral só podcr:'t dei i hera r achando-se represcn talla a 4." parte do
capit;d do lbnco.
Não potleriio fncr parte da assembléa geral os accioJlistas [lt'la~ art::ües que possuirem cau~iouadas.

RXFITTIYO.
o~ oito tlías qnc pr!'ct•U.t~rnm ao da rcuntao
a~st•mldéa geral, ficarão su;;pcnsas as Lran~fcrcncías
arçnc~.
Ar!. J:'j. S:~riio aJmíLLidos a votar na asscmblé.l geral:
~ L" 0,; tutores por seus pupillo~.
~ ~~." (),; maritlos por sua~ mulheres.

nural!ln

da
de

~ :~."

Os cnraJ.ores pdos inlcnlictos.
1. 0 0..; ausenles por seus procuradorc.o:, que deverão
srr lambem accionisla», mnnos na eleição para Directoi e5 c !lll'll11Jros 1!a romtni~siio de contas.
~ !'i." 0> pt epo.,tos de firmas ou corporaçiics com tanto
<Jlll' sejam membros da lirma social, ou fa1;am parte da
admittistr::,;ão d:1s corpora1:ões, c qualquer dos represenla los tenha as qualidades exigidas para ser incluído
na lisl:t de!' Yola!lles.
Os docllnH'Illos comprob3torios para que protluzam
~cu el'f,•ito, dcrcrãu ser apre,entados na Secretaria do
BatH'O oito dias alll!'S da reu11ião onlinaria da asscmbléa
gl'ral, c terão vigor 11as L'Xlraordiuarias alé Julho do
anno Sl''l'Uintc.
A r L. Hi. Os Yo los serão con lados da ma:tc i t'a scgninle: l':1d:t cinco ac!;õcs d:'t direito a um voto, mns
llCII 1:um :1c:ioni~la lt~r;'t mais lltJ Hi votos, seja qual fôt•
o nnllli'I'O de at·çiks que t;cprc::ciLLe por si ou por outrem.
N:lo f'L'I'ãi) aJmiLLidos votos p:li' procuração para a
cit'il'ãO de Jlit'l'ClOI'I S.
T~dos o;; areioiLisLas, t•m!Jora uão fa1:am parte da assemblt'•a geral, podem assistir ús suas sessões c Lliscut.ir,
mas ll~lo Yolar.
Arl. 17. CompP!e á a~sr•m!Jib geral:
~ L 0 Alterar ou reformar o;; estatutos elo flanco.
§ 2." Approvar, rejeit:ll' ou mo1lili1;ar o regulamento
inLeruo conf'ecciunado pt'la Directoria.
~ :3." Julgar as eotllas anuua!'s.
~ !1. • Eleger O'' memltros da Dirccloria, Lia com missão
d!! roulas e os lrcq suppli'llles tlc Direclor!'S.
~ :i." ])t'lilwrarsoiJre a re~ponsabilidat!e dos membros
da Dil'I'Clt,ria.
Art. lS. A :.!Sscnillil'a grral reunir-se-Ita soh a prcsidl't!ci:l d!' um Prl'sidenlc nomcaLlo por· acclamação,
lll'llin:::·ia:lli'lllC al,·· o di:t 10 de Julho Cl exlraordinariante!lil' JIIJ~ ra,lh spg-uillli'S:
~ i," t):lalldo :1 SU:I !'Clli1Í~O fôr l'l'(jllerida
üflR
nutu,•ro de accioni~L:1s, cuj:1' at:!;õcs f'ormcu
o r~\..'ws; A ~
lllll 'L" do c:tpit·il Llo Ban,·o.
......_~~
,.. I
~ 2. Q:t:1ndo a Direl'toria julg-ar nc, ~lo, onlhe
~
r.>r rl'qni::it:Jdo pt•la cum!Jii::são de cont· ~
!:/
~
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Art. I!J. Nas sr~..;i'Jc" cxlraonlinarias, a assrmhléa
gpral só poderá tratar tio o!Jjecto para que fôr conrorada.
A comocação ortiinaria ou ex:lraonlinaria sr farú pot·
cdi tal publicado nos jornars tres vczrs cousccuti vas, c
pelo menos oito dias antes do indicado para a reunião.
Art. 20. Em cada reunião nomeará a a~scm!Jli•a gera I,
por an:lama~,;ão e sob proposta tio Jlresitlcntc, dous Sect·ctarios que serão iucu111bidos de vcl"iticar o numero
de accionistas presentes, contar· os votos, faz1~r a apuração das votnçõcs, Vt'r o expediente c redigir as actns.
Art. 21. Na primeira sc:;são de cada reunião ordinaria da assemblt:·a geral, iwmetliatamente depois da
apresentação 1!0 relatorio e balanço do estado do Banco,
procederú a mesma assembléa ú elei~ão por maioria ti e
Yolo~, de uma rontrnissão composta de Ires acrionistas
possuidot·cs dt~ íO ou mais <tl'ções. A' esta commissão
serão fralliJUCados todos os livros c cofres do I.lanco, sem
n:cepção alguma, para que ella possa proceder ao mais
minucioso e:-.:ame c formular seu parecer, que sofá presente á assemiJiéa geral, em um prazo que não exceda
tie 20 tlia~, para que e.~ta, assim infonnatla, tleliberc
soiH·e a geslão dos ucgodus do Banco, c proceda logo
dqlOis ;, eleição ou substituição dos membros tia Uire..;-·
to ria.
TITULO lii.

llA A DliiNISTRAI.:ÃO GEll.\ L DO RANCO.

Art. 2~. O llanco sct·ú regido por uma Dircctoria de
trcs membros, que serão eleitos em as~cmbléa geral,
Jlflr escrutiuio secreto c maioria de voto~.
No caso de empale, scr{t na mesma reunião da asscmJJlb rreral 1lccitlido por sorte.
O Dlru·o terú urn Gerente nomeado pela Dit·cctori.1.
O Prcsiden te c o Secretario ~chio anr:ualmenlc clei los
]H' la Dircetoria.
Art. 23. Os membros da Directoria não poderão entrar em exercício sem possuírem e depositarem no
Banco 40 aeções cada um: estas acções serão inalienavcis cmquan to d ur;trcm suas respecli vas funcções c até
sei~ rnez<'s dPpois que cessar o seu exercício 1o lugar.

F.XECUTIVO.

8HJ

Art. 2'1. Niio pode:·ão exercer conjunctamente os
cargos da administraçiio do llanco os que for·em sogro,
e genro, ou cunhaJos dur<Hllc o cunhadio, os parentes
por· consanguin ilbde até o 2." gráo c os soei os de firmas
commcr·ciacs.
Art. 25. Não poderão ser eleitos os credores pignoratícios se niio possui;·em acções pr·oprias, nem os impedidos de uegol'iar segundo as disposiçõPs do Codrgo
Commercial.
Art. 2ü. Hccahindo a escolha da assemiJiéa em pessoas que r·cunam qualrJucr dos impedimentos mencionados na 1. • parte do artigo antecedente, ser-ão declarados
nullos os votos (jlie recJhirem no menos votado c proceder-~e-ha em ~c to surcessi\'o á nova ele irão para compiPiar o numero dos que tiverem de ser· eleitos.
Quando hunvt•r igualdade de votos, a sorte tlecidir·ú.
Ar L. 2i. 1\. nenhum dos membros da Directoria nem
ao Presidente é permittido deixar de exercer por mais
de tr·cs mczcs as funcçõcs do sJu cargo; ficando no caso
conrr·ario entendido que resigna o lugar·.
Art. 28. Para preencher os lugares dos membros tb
Directoria, fallccidos, ou impedidos por mais de 30 dias,
ou que resignar·em o c:1rg-o, scr·ão chamados os supplcntcs pela ordem da votarão.
Art. 2!). Compete á Dircctol'ia:
§ L" Nomear c demittir· o Gerente, de que trata o
art. 22.
~ 2." Examinlr os balanços mcnsaes e annnacs, c o
relatorio das tr:~nsacrões de cada seman:~, que lhe forem
apresentado~ pelo PresidcntP, podendo exigir cxplicaçõc;; sobre todos os assumptos, c proceder a qualquer
averiguarão.
§ 3." .Marcai' o dividendo que tenha de ser distrilmido semestralrncn te.
§~."Deliberar sobre a creaçii(l de CJixas Filiaes e
Agencias.
§ r,, • Confeccionar o regulamento in temo, de que
!rata o art. 17, § 2."
Art. 30. A Directol'ia reunir-se-ha ordinal'iarnenle
todas as semanas c extraordinariamente sempre que f6r
convocada pelo Presidente do Banco.
Art. 31. As (lelibcrações serão tomadas por maioria
de votos.
Art. 32. A substituição de Dircctorcs, exigida pela
Lei de 22 de Agosto de f.8GO, terá lugar tio modo
seguinte :
PAR'fE

JI.

107

8;)0

ACTOS DO PODER

No fim do 3. o anno se procedr.rà <'• Plciç.ão por meio
de uma lista, que deve conter dons nomes dos tres Directon~s em cxcrcicio c um novo;
No fim do 4,. • anuo, por lista de dous nomes, sendo
um dos Dircctores que tiverrm complct:.tlo qna tro annos
dn exercício, noutro novo;
No fim do ü. o anno e nos seguintés, prosegutra a renovaçãoannual pela terça parte, excluindo-se sempre o
mais antigo.
Art. 3:3. N:~ primeira eleição que tiver de fazer-se
em virtmlc destes e;;tatut.os, a tjnal terú lugat· 40 dias
depois de sua approvação pelo Governo, poderão ser
eleitos para Directorcs membros tia actual Directori:t.
Art. 34,. Compele ao Presidente do Banco:
§ 1." Aprt'sentar á assemhléa geral tios accionistas, em
suas reuniões ordimrias, c em nome tia Dirrctoria, o
rt'latorio annual das operações c e3Laúo tio Banco.
~ 2." l'n·sitlit· á Directoria, ser orgão della, rcgulat·
seus trabalhos, executar ú fazer executar fielmente estes
estatuto>, o regulamento interno c ns decisões da Directorin c da asscmbléa geral.
~ :L o Convocar extraordinariamente a Dircctoria,
sempre que julgar convcnicntcouvil-a sohre quarsquer
ns;;umptos concernentes á administração dJ B:mco.
§ 4,." Assign:~r os halancctcs que se publicarem e totla
a corrc~pontlcnci:t elo Banco.
~ ;;: Heprcscntnr o Banco em ~uas relações com terceiro", ou em .fuizo, sendo-lhe facultado para isso
constituir mandatarios.
Art. 3ü. Compete mais ao Presidente, de accôrtlo com
os Di rcctorcs c o Gerente :
~f." Nomear c dcmitlir os cmpt·egallos, marcar-lhes
os vencimentos, gratilicnçõcs c lianças.
§ 2. 0 Org:mizar o cadastro das linms que podem ser
:ttlmittidas no Banco, o qual ~cr·à revisto dn seis em seis
mczcs, fnzentlo-se :~s a Iterações con vcnien tcs, não só
qunnto á inclusão de fit·mas c cxclu~ão, como tambcm
a respeitodo quantum da sua responsabilidade .
.~ 3." Determinar o mini mo c o rn:~x:imo das taxas dos
tlescon tos, dos cmprcstimos c do tlinheiro que se receber a juro, o maximo dos prazos poi' que se fizerem os
descontos c cmpreslimos; observando :ts regras estabelccithis nestes estatutos.
Art. 36. Ao serviço dos 1lescontos ac;sistir:i diariamente um do<> membros da Dit·cctoria c o Gerente,
e nem um titulo será clcstontndo sem o accôrdo de
ambos.
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Nu c:tso de di\·ergcncia será a q11estão resolvida pelo
J•rcsidentc do Bmco.
ArL. :l7. No r,aso de ausencia ou impedimento, o Presidente será substituído pelo Secretario, a quem ficará
competindo todas as suas funcções.
Art. 38. O Gerente exercerá as respectivas funcções
por tempo incletenrinado, c não poderá negociar por
conta propria cmquanto exercer o seu respectivo emprego.
O Gerente, quando impedido, será substituído por
um dos Dircclorcs, nomeado pelo Presidente.

TITULO IV.
DA'> OPER \~:ÕES DO BANCO.

Art. :19. O B:mco potlerá:
§ l. o Iksconlnr lelrns de cambio, da terra c outros
títulos rommereiaes á ordem e com o prazo determinado,
garantidos por duas assignaturas, ao menos, de pessoas
uotori:1mcntc ahonad:1~, residentes no lugar onde se
fizer o UI'SI'Onto, c hem assim cs1~riptos da Alfandega c
ronta ..; a~~ign:1uas por cnmmerciantesdcsla praça.
Como excepcão de regra podcr:i uma só das mencionadas assignaturas ser de pessoa residente no lugar do
desconto, mas a importancia dos títulos, assim descontados, nunca cxcedcrú a decima parte do fundo do
Banco.
·o., prnos serão semanalmente marcados na fórma do
art. 31S, § 3. 0
~ 2. 0 l~ncarrrgar-se por commi~são da compra e venda
de mclaes preciosos, de apolices da clivida publica e de
quac:-;quer ou tt·os li tu los de va fores c da cobrança de dividendos, letras c de onlros títulos a prazo fixo.
§ 3." Hrcchct· em conta corrente as sommas que lhe
forem entregues por p.trtieularcs ou estabelecimentos
publicose pagar asquantiasqueestesdispuzercm até a
importancia do que honvcr recebido.
§'L Tomardinheiroapr·cmiopormeiodecont,
-·
~,
rente ou passando letras, não podendo o prazo ti , ~~~RA '
ncnltum dos casos ser menor de Ires mezes.
~~
..,. )
~ 5. o Comprar e vender por conta propri ~~s pre/~
"'
ciosos c funuos publicos.
0

f/~

I co
I

"-./

; cD

Qo

"'"t-

~..:::,

~«,;

AGTOS DO PODEH

~fi." Fnet·cmprcstimos solll'n penhot· de ouro, prata
c diamantes, de apolices da divida pUIJiica, da desta Provinri.a, ria Camara Municipal desta cidade, c de outra~
desta hovincia que rstrjam rompetcntemcnle autorizarias para cmillil-as; de acr:ões tle comp1nhi:~s :~credi
tad:~s, qur knham cotação rt•al, c na propot·r:ão da
impo!'lanci:t realizada, de titnlos particulares,rpiC t·epresentem leg-itimas transaeçõcs commcrciaes, c de mr·r·l'adorias não sujei ta~ á corrupção, dcposi Lula~ na Alfantle~ra ou armazcns :~lfandegatlos.
§ 7. o Fazer movimentos de fundos de umas para as
outras praças rio Im per io.
§ 8.° Faz1•r operaçõ:~s de cambio com as pr<~ças do Imperioc mtrangeir·as, preecdendo voto unaninwllos Dircctorcs, até o ralor de 20 "lo do capital realizado do
Banco.
§ !J. o Rr·:llizat• cmpre ..;timos hypotltcrarios sohrc ht'IIS
de raiz, urbanos, situados nesta citbtle c seus suhuriJios,
não potlendo cmpre.2ar nc;;ta.-; oper:tções m:tis de um
qu:~rto do r·:~pi la I do Banco.
Este limite sú poLicrú ser· cxcctlitlo no r.1so de urgente
nccessidatk de :~cautelar os inten•s;;e.; do Banco.
Art. ~0. O Banco não poderá fazer outras oper;11;,il's
além das designadas nc't'~" t•.o;tatutos.
Art. ~1. O Banl'o ter;'t um cofr,~ de deposito~ Yolun!H'ios para titulas de ·~retlito, pedr:rs preciosas, moed:~,
joias c ouro on pr:~la rrn blrTas, rcrcbt•n•lo um premio
na proporçã:>dn valorJos ohjec!os depositados.
E~tc valor st•rú estimado pcLl parte, de arcônlo eom a
Dircctoria.
Ar I. 112. O Banco dar{t recibos dos dcpo.,i to•, nos rftlars
designar:, a natureza co valor dos ohjcctos depositados, o
nome e t·csidrnr.:ia tio drpo:;it.ador·, a tl11ta em fJllC o depo.;;ito foi feito, c o numero do registro da in~cripr:ão
dos mesmos ohjcc tos.
•
Tacs reei hos não se• rã o lransfcridus por v i a d ,. t' ndosso.
Art. 43. No.;; cmpr·cslilllo~, de IJIII' trata o~ li." do
art. :m, o B:t11en rcceberúalém do pcnlror, ldras aJH':JZo
que não cxrcda a sei;; meze!', ~:s qn:~es potl.-~riio ser assig-Jrauas unit:a!llcntc pelo rnutuario, se fôr notori:tmentc
ahonac!o.
Estas letras serão sujcit.as em seus \'Cncimentos ao
mesmo proc1~sso que se seguir nas ferras tlc tlcseonto.
As suasgarantias serão executadasuo menor prazo possível.

EXECUTIVO •

.<\rt. ~4. Se o penhor consistirem apolices da divida
puhlica, on acçõcs de companhias, o mutnario deverá
transfcril-as previamente ao Banco.
·
Art. Mi. Se o penhor consistir em papeis de credito,
negociaVI)is no commercio, ou em ouro, prata e outras
mercadorias, o B:mco exigirá consentimento pot· escripto do deve1lor, autorizando o me~mo Banco para negociar ou alhear o penhor, se a divida não fôr paga em
seu vencimento.
Art. íG. As mercadorias que tiverem de servit· ue
penhor aos empl'l'stimos do Banco, srrão previamente
avaliarJas por corretores ou peritos designados pela
Di rectoria.
Art. í7. Se a letra proveniente de cmprestimo sobre
penhor não fôr paga em seu vencimento, poderi• o Banco
lli'Ot:etlcr á vt•nda do penhor em leilão mercantil na presença de um dos Direclores e precedendo annnncios publico,; tt·e~ dias consecutivos, mas o dono do penhor terá
o din·ito de •·es.'l:atal-o att~ começar o !t•ilão, pagando o
IJIIC dnvcr e as de~pezas rrue tiver occasionado.
Vcrilicada a venda e liquidada a divida com todas ;1s
dl•spezas, juro' c commissão de 2 %, será o saldo, ~c o
IHJUrer, onl.re,Quc a quem de direito fllr.
Art. í8. O hanco só poderá emprrstar sohrc penhor:
~ 1. o De ouro ou prata com abatimento de Hi "/, do
valor verificado pelo contraste ou por peritos tl('signados prla Direetoria.
~ 2.'' De títulos da divida publica com abatimento de
W u; •• ao menos, do valor do mercado.
~ 3. o De mercadorias com abatimento de :lO "/
:10
meno~, rcgulando·sc pela deterioração a que forem su·
jcilas.
~ i." D,; tilulos commcrciacs com abatimento nunca
menor de 2;; "/,do valor que representarem na occasião,
attendcntlo-se ao;; prazos de seus vencimentos.
~ r->. • lk diamantes com ab:1limento de ;;o "!•. :~o
ménos, do valor que lhes fôrdatln por peritos nome:1dos
pcl.1 Direetoria.
~ ü." De arçõcs de companhi<Js, mPnns as do proprio
Banco, que tl'Hham pelo menos 5') "/.de Sl'U valot· j(t realizado, co:n abatimento nunca menor de 20 '/,da colação da praça, não devendo computar-se para se calcular
este abatimento o excesso do valor venal sobre o valor
nominal das mesmas acçõcs.
Art. !j,9, Não serão descontadas as letras c outros til ulos que forem assignados ptl!o Di rector que assistir ao
0
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desconto, ou que só ti\'erem duas firmas de Dircctorcs
do Banco.
Art. 50. Não serão admittidas nas letras de dl'sconto
ou caução, as firmas de indivíduos que I i verem feito
concordatas, obtido moratorias, ou fallirlll judicialmente, ant1'S de sua completa e legal rf'ha1Jili1.1Ç<io;
nem será jámais admittirla em qu:llqucr trans1c,~ão,
seja de que naturezJ fór, a firma daquelle que uma vez
tiver praticado reconhecidamente :~l~um acto de m:i fé
para com o Banco.
Art. 51. O Banco poderá conceder carta~ de credito
sobre idonea fiança mercantil ou caução dos valores lJlW
lhe são permittidos admittir em guas opera(õcs.
Art. 52. O Banco pode•·:í rcdcst:ontal' títulos de sua
carteira em emergcncia ~xtraord in a ria p:~ra sustcn t:~ção
de seu credito.
Art. 53. A avaliação dos bens que til'crcm de ser
hypothccatlos ao Bmco, será feita por peritos dr~signa,[os
pela Dircctoria, os quacs procurarão verificar :ICCUI'adamente o valor venal dos mesmos bens, já exh(indo do,.
respectivos proprietarios drclaraçõe~ c dorumPnto,;
sobre a venda liquida que cllcs produzirem, já pPdindo
informações de outros propl'iclar·io~ c pcssr.Jas da vizinhança, já, linalmcntr, comparando-o com o<; dn outros
bens que tenham sido anteriormente av;diados.
Art. 5-í. Todas as d ispasições com prPhentl idas nesl n
título serão appl icadas ás operações das C·li x:~s Fi lia r~; ou
Agencias, 110 que forem :~doptadas ;"ts localitlades em que
forem estabelccitlas.

TITULO V.
lliSPOSI~;ÕES

GERAES.

Art. tiii. O Presidente do Banco remeltcrá ao Mini.~
lro tia Fazenda c ao Presidente da Provinda r f;tr:i publicar até o dia 8 de carla mcz, um balanço qur~ mostre
com clareza o estatlo do activo c passivo do B:tnco no
ul!imfl dia do mez anrcrior.
Art. 56. O Prcsitlentc lo B1nco e os DirPctores procurarão sempre ultimar por meio de a r h i tros as con trstaçõcs 1J uc se possam susci 1a r m gestão dos n1~goci os do
Banco.
Art. 57. O B1nco porlerá reí[UCI'Cr aos Poderes doEstado qnaesqucr mcdi:las que julgar conveniente;; para

RXECUTIVO.

credito, !;Cgurança e prosperidade do Banco, e particularmente, que as acções ou fundos existentes no Banco,
per·tencentrs a estrangeiros, sejam, mesmo no caso de
guena, inviobveis como os dos nacionaes.
Art. :i8. Os b1~ns moveis, semoventes ou de raiz, que
e B·tneo houver de seus devedores por meios conciliatol'ios ou j udiciacs, s~rão vendidos 110 menor prazo possível.
Art. 59. O Banco poderá comprar ou possuir os cdificios que forem necessarios para seu cstabelecime~tto.
Art. GO. O Presidente e membrr.s da Directttfia, o
Gercn te e todos os empregados do Banco são individualmente responsaveh; pelas penlas c damnos que cau!;arem
ao estabelecimento, proveniente du fraude, dólo, ma~
licia, ou ncgl i!.rencia cu! pavcl.
Art. GJ. Compete á Directoria o direito de julgar o
procedimento dos cmpr·egados do Banco, quant.1 ao modo
por que preenche os deveres de seus cargos.
Art. ti2. Súmentc em nome do Banm c por deliberação da assembléa geral, sohre parecer da commissão
de conta!; ou por proposta de qualquer· accionista em
as!;cmbléa geral dcpoi!; do exame da dita commissão,
póde ser intentada a acção judicial contr·a o Presidente
e membros da Dircctoria, incumbindo á assemhléa no·
mear commiss,nios par,t representai-a em Juizo c requerer a bem de seu di rtti to.
Art. G3. Logo que fôr votada a a~cusação pela assembléa geral, ficarão, ipso facto, dcmi tlidos os membros
da Directoria, contra os quacs fôr dirigida, procedendo-se em actu consecutivo ú eleição dos que tiverem de
su bs tit uil- os.
Art. ü~. O Banco podcr·á !!Cri r· qualquer· associação,
que se proponha a fazer nrsta Província as operações de
credito real, ~cguntlo as prescripções elo art. 13 da Lei
de 2~ de Setembro de 186~, prccedentlo autorização 1~0
Governo Imperial.
Art. G:J. O Banco fka sujeito (ts di~pogições da Lei
n. o :1.083 de 22 de Agosto de 1860, c ás tlo Decreto n. o 271l
de i9 de Dezembro do mesmo anno, na parte em que
lhe forem applicavcis, embora não estejam especificadamente mencionadas nestescstatutos.
Art. Gü. O Presidente e membros da Directoria
ficam autorizados para demandar e ser demandados, e
para exercer livre e geral administração e plenos poderes, nos quacs devem, sem reserva alguma, considerarse comprehendidos c outorgados totlos, mesmo os poderes em causa propria.
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TITULO YJ.
DISPOSIÇÕES TR,I NSITORL\ S.

Art. li7. Dentro de Hi dias, rontados da data Ja sua
Pll'íção, tomará a nova Direcloria po~sc da administr·;ll':io tio Banco •
.Árt. li8. A acLual Directoria do B:mco fica autorizada a impetru a appr·ovacão <lrstes e5tatutos, e a
:tt:eilar qualquer modificac:;ão ou suppr·essão que o Governo .intg·ar· conveniente fazer-lhe:>, salva a ltypothesP
de altera~ão profuntla de suas ranle~t's disposic:;ões, Pm
cujo c:tso convocará a as~embléa ger·:tl dos ar~don isLas
para resolver como julgar ma i~ convelri,•ntP aos intl'rrsses ~ociaes.
(SPgnt•m-se as assignaluras.)

DECRETO N. ã723-

DF.

27

DE AGOSTO DE 187~.

Autoriz:t a Compauh ia de segurl'l<> mal'i1imo~ _contra ,Q_f.Q:w=-Prot1ói;·oillro~

videncia-a suhs!ituit·

og arts.

~.·

e 5. 0 ch; seus

estatutos.

Allcndendo ao que Me r·etlllt'rcn a Comp:mltia dr srguros mar·itimos contra o fog-o-Provitlencia-t) <le conformidatlt' c~<m o parecl'l' da Secção dGs Negocies <lo Imp2rio do Conselho de E..; lado, exarado em Consulla de 2'~
de Ahril do corrwte anno, Htli p:H" llem Autoriz:1l-a a
suhslituit• OS arts. ~. e 1).• dos SCIIS e.:>lalUlos !Jelo;; St'·
guintes:
Art. !~.· O fundo r·ealizatlo scrú de 2:> % sol1re o capital emittido, sendo iO% em dinheir,J t' Hi ''/.. em dinheiro ou apoliers gera!'s tia divida publit~a provincial
ou municipal ; em ti Lu los garantidos pelo Governo
Geral ou Provincial, da Hytlraulica dPsta e;~pilal, acrõt•s
e letras do Btnco lle cretlilu real e de outros desta' especie c natureza, recebendo-se cada um destes ti tu lo;;
pelo valor de seu ~apil~l realizado, se o preço do nwrcado não lhes fôr mferror. Neste~ cas~s a Din·crão exigi rú refon,:o das en tr·ada~. Quando por(•m .;e dt~.-fa ltJne
0
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rslc capital, a Directol'ia fará nova chamada, de modo
que nunca deixe de existir a somma de 25 •;., não comprehendido o fundo de reserva.
Art. 5. • A imporlancia liquida dos lucros da Companhia, proveniente de operações etfectivamente concluídas, será semestralmente distribuída pelos accionista~. conforme o numero de suas acções, depois de
deduzidos tO "/.,que serão applicados ao fundo de reserva e á conta deste se lançarão os juros provenientes
tlo seu haver.
Logo que o fundo de reserva houver attingido a 50 "I.
do capital realizado, cessará a deducção dos 10 "/., distribuindo-se pelos accionistas a totalidade dos lucros
liquidos do semestre.
Fica a Directoria autorizada a requerer do Governo
Imperial as altcraçõe3 acima mencionadas, e a aceitar
quaesquer modificações que o mesmo Governo entenda
dever fazer.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em vinte e sete tle Agosto de 'mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagcsimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua :Uages(atle o Imperador.

José Fornandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N.

572~- DE

27

DI!: AGOSTO DE 187~.

Concede ao Dr. Roberto Landell e ao Tenente coronel Pedro Francisco Alfonso Mabilde permissão por tres annos para explorar
(minas delsulfureto de cob!~ e outro3 mineraes nas margens do
Quarahim entre os arroios Caguaté e Capivary, na Provinc· __ _ . _
do Rio Grande do Sul.
_
~~~~RA

"\,

Attendendo ao que Me requereram o D :At;~~\rto
Landell e o Tenente Coronel Pedro Fran ~~'\.:A.-tfonso
Mabilde, Hei por bem Conceder-lhes per ~por tres
a unos para explorar minas de sul fure to
~re e outros
PARTE II.
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mincraes nas margens tio Quat·allim entre os arroios
Caguaté e Capivary, na Província tio lHo Grantie do Sul,
sob as clausulas que com este baixam, assignadas por
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o
tenha entendido e faça cxecutat·. Palacio do Rio de Ja •
neiro em vinte e sete de Agosto de mil oitocentos se·
tenh o quatro, quinquagesimo terceiro da Indepen·
dencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

José Fernandes da Cost11 Pereira Junior.
Clausulas a que se refere oDeereto n. 0 G'7:LJ
de :'7 de Agosto de 18'J4.

I.

E' concedido ao Dr. Uoberlo L1ndell c Tenente Co·
ronel Pedro Francisco Alfonso Mabilde privilegio por
tres annos improi'Ogavcis, contados desta data, para
procederem â exploração das minas de sulfureto de cobre
e outros mineraes existentes nas margens do Quarahim
entre os arroios Cagualé c C1pivary, na Província de
S. Pedro.

11.
Dcn lro do referitlJ prazo os concessionarios designarão os lugares, em que pretenuem minerar, devendo
apresentar na Secretaria de Estado dos Negocias da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas uma planta
. circumstanciada dos lugares por elles explorados, comprehcndcndo aquelles, onde se houver de estabelecer
as lavras. Esta planta, além da topographia dos lugares,
intiicará com exactitião os córtcs que houvct·em sido
feitos nos terrenos, o maximo da profundidade que
houverem attingido os trabalhos de exploração, e a
inclinação c direcção do veeiro ou tieposito que descobrirem.
A' descripção minuciosa da possança das minas e dos
mineraes descobertos pelos conccssionarios, acompallharão amostras tios mesmos mincracs.

EX E<;U'fl VO.

8l.l9

Indicarão outrosim quacs os meios mais apropriados
para o transpo1·te dos prot.luctos da mineração, quo se
propõem estabelecei', c qual a distancia entre as minas
c os poYoados mais proximos.
III.

Satisfci tas as cxigencias da clausula segunda, ser-lheshão concedit.las até trinta datas mincraes por tempo de
50 annos conforme os meios que os concessionuios
ou a Companhia, que incorporarem para levar a eiTeito a
mineração, provarem que terão de empregar eiTectivamen te nos termos do Decreto n. • 30~9 de 6de Fevereiro
de 1863; scmlo regulada a concessão de caia da ta pelo
emprego cficctivo de 5:000~000.

IV.
No aclo tla concessão das minas, quo descobrirem, serlhes-lia concedida, por espaço de cinco annos contados da
data em quo forem começados os trabalhos, a isenção
dos direitos de importação de machinas e instrumentos
e quaesqucr utcnsis especialmente dest!nados á lavra das
respectivas minas : e bem assim a mesma isenção por
igual prazo de tempo para os impostos de exportação dos
productosdas minas.
Ambas as concessões desta clausula ficam dependentes
da ulterior approvação da Assembléa Geral Legislativa.

v.
Scr-lhcs-ha tambcm concedido o direito do desappropriação dos terrenos nccessarios para os trabalhos da
mineração, e para construcção de caminhos, por onde
tenham do ser transportados os productos; devendo-se
sempre observar na construcção de taes caminhos todas
as regras da ar te e as condições da legislação geral. provincial c municipal.

n.
E' igualmente concedida autorização aos concessionarios para fazerem nos rios proximos •s minas as
obras que forem necessarias á sua navegação. Estas obras
nunca poderão ser executadas sem prévia approvação
das respccl.ivas plantas, que devrrão ser submettidas ao
exame do Governo Imperial.

SGO
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Eslas plantas, depois de approvada~, não poJcr<io ser
alteradas sem permissão do mesmo Govemo.
As obras set·ão inspeccionadas por um Engenheiro do
Governo, onde verilicará se os concessiouarios se conformam com as plantas.
As despezas que se ti verem de fazer com et~ta inspccção correrão por conta dos concc~siouarios.
VII.
Se as minas fore:n siLuatlas em terras devolutas, os
concessionarios as adi]Uirit•ão, obrigando-se o Governo
a vendei-as pelo preço mini mo da Lei n. o ()01 tle 18 de
Setembro de :1850.
VIII.
Os concessionuios serão obrigados a accilat· todas as
clausulas annexas ao Decreto n. o 30~9 de 6 de Fevereiro
de 18()3, no que forem applicaveis á especic, ou ei:pecies
de mineração, que lhes forem concedidas; e bem assim
quaesquer outras que o Governo Imperial julgar conveniente impôr no aclo da concessão em beneficio dos interesses publicos c da policia das minas.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Agosto de 187&..José Fernandes da Ct~sta Pereira Jnnior.

DECllETO N": 5725-

DE

27

DE AGOSTO DE

1874.

l'roroga por dons annos o prazo concedido a Thomaz Dutten .Junior para explorar ferro magnetico e outros mineracs, com
cxccpção de diamantes, ás margens do rio Piuma.

Attendcndo ao que 1\le requereu Thomaz Dulton Junior, Hei por bem Prorogar por dous annos o prazo que
lhe foi concedido pelo Decreto n. o 5029 de 31. de Julho
de 1872, para explorar ferro magnetico e outros mineraes, com oxccpção de diamantag, ás margens do rio
Piuma, na rnm~rra fle Benevenlc, na Província doEspírito Santn.

861
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José Fernamles da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicai\, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil oitocentos setenta
e quatro, quinquagesimo terceil'o da Independencia e
do lmperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

José Fernanr/es da Costa Pereira Junior.

fiECRETO N. õ726- DE 27 DE AGOSTO DE

187~.

Proroga por dons annos o prazo marcado a 1\lanoel LÔpes da
Silva e Dr ..Felippe Pereira Caldas, no Decreto n. 0 50U de 7
de Agosto de 187i, para a exploração de !minas de Ichu!llbo e
cobre no município da Encruzilhada, do· termo do Rio Pardo,
na Província de S. Pedro do Sul.

Attendmtdo ao que 1\le requereram 1\lanoel Lopes da
Silva e o Dr. Felippe Pereira Caldas, Hei por bem Prorogar por dous annos, contados desta data, o prazo que
lhes foi marcado no Decreto n. o õOH de 7 de Agosto de
t 872, para a exploração de minas de chumbo e cobre
no município da Encruzilhada, termo do Rio Pudo, na
Província do S. Pedro do Sul.
José Fernandes da Cosia Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da
Agl'icultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha cn tendido e faça executa r. Palacio do Rio de Janeiro em vinte c sete de Agosto de mil oitocentos
setenta c quatro, quinquagcsimo terceiro da Indcpen·
dcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

8ü2
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DECRETO N. ã7'!.7- oE 27 oE AGos:ro os t8n.
Altera diversas clausulas da concessão feita pelo Decreto n. 0 1910
de 2'! de Abril de 1!!7:! ao Barão da Lagoa [)ourada e outros para.
a ronstrucção de um eQ!:!o artificial na enseada dejiargallú, na
Provincia do Rio de Janeiro.

Atlcndcndo ao que Me requereram o Barão da.Lagõa
Dourada c out1·os, concessionarios do privilegio para a
construcção de um porto artilicial na ensea1la tle Gngahú, ao norte da foz do rio Parahyba, na Província do Rio
de Janeiro, Hei por bem Alterar algumas das clausulas
anncxas ao Decreto n. • ~9:!!) de 22 de Abdl de 1872, tle
conformidade com as que com este. baixam , assignadas
por José Fernandes da Costa Pc•·eira Junior, do Meu
Conselho, ~linistro e Secretario de Estado tios Nego~ios
da Agricultura, Commtwcio e Obras PuiJlicas, que assim
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em vinte c sete de Agosto de mil oitocentos setenta c quatro, 1Juinquagesimo terceiro da lntlepcndencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua
Jo.~é

~lagcstadc

o Imperador.

Fernandes da CIJsta Pareira Jw&ior.

Clausulas a que se refere o Decreto n. 0
desta data.

G7~J

I.

A f 7. • do Decreto n. o 491S de 2~ de Abril de 1872
fica1·á assim ai tcrada: As tarifas de que tratam os artigos
antecedentes serão revistas c approvadas pelo Governo
dentro tle um anno, e depois, de cinco em cinco annos.
11.

O praw de dez annos, de que trata a clausula 19. •,
dentro tlo qual poderá o Governo resgatar esta concessão
nos termos alli indicados, será contado da data em que
expirar o prazo marcado para a conclusão das obras.

KllECUTIVO.

lll.

Fica salvo â Companhia o direito de requerer ao
Poder Legislativo isenção do pagamento de direitos de
importação para o material indispensavel á construcção
das obras de que trata esta concessão.
Pala::io do Rio de Janeiro em 27 de Agosto de t87i.

-José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5i28

-DE

27

DE AGOSTO DE 187~.

Declara os limites da área concedida
a José Joaquim Antunes
1
para explorar' minas d~ cobr!l c outros mineraes.

Atlendendo ao que Me requereu José Joaquim Antunes, Hei por bem Decla1·ar que a área, que lhe foi concedida pelo Bec•·eto n. o 5t37 de 15 de Outubro do anuo
proximo findo, para explorar minas de cobre e outros
mineraes, á margem do rio Capim e seus affiuentes, na
Provincia do Pará, é a comprchendida entre o rio Capim
c o seu affiucntc Candirú c o rio Gurupy e o seu affiuente
Uruaim.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro c· 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 c sete de Agosto de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagcsimo terceiro da lndependencia c do
Impcrio.
Com a rubrica d!l Sua 1\lagestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

--
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DECRETO N. G72!)-

DE

27

DE AGOSTO DE 187~.

Approva os estatutos da Companhia para seguros de carros e
vehiculos em geral, denominada "Apollo.n

Attcntlcntlo ao que Me requereu a Companhia para sede carros c vehiculos em geral c animacs, denominada « Apollo », devidamente representada, e de
conformidade com o p:treccr da Secção dos Negocios do
lmperio do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar
os respectivos esta tu tos, para que possa funccionar.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 1\feu Conselho, Ministro e Secretario de E:;tarlo dos Negocias da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte e sete de Agosto de mil oito0entos setenta e
quatro, quinquagcsimo terceiro da Independencia e do
Imperio.
~tnros

Com a ru!Jrica de Sua l\lagcs!ade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

Estatutos a qoe se refere o Decreto u.· 5729 de 27 de
Agosto de f874 da Companhia de seguros para car·
ros e \'ehiculos em geral, e animaes- Apollo.
CAPITULO I.
DA COllPANHIA, SEU .VUI E DURAÇÃO.

Art. 1." A Companhia de segur·os sobre c:trros, caleches, velliculos c anJmaes é Ulna Sociedade' anonyma
de re~pons:dJilitladç limilada, c tem por fim operações
de seguros soiJre YChiculos de tran~porte c conduccão e
•
seus animaes.
A Companhia denominar-se-ha Apollo e terá sua sédc
no Hio de Janeiro.
Art. 2.• A Corr.ranhia dUJarú por cspaçodeõOannos, e só poderá srr dissolvida :mies desse rrazo ncs

E\:·:t:UTI\'0.

casos e~pedlkados no art. 2!):i 410 Codig-o CotnltH rc:al n
no art. :J5 do Dt•creto n.• 1711 de J!.) t.le D.·z ·muro
de lHüO, on quando houvt•r sollrido prrjuizos qut~ absorralll, alem de sJu fundo 1lc res~na, r.i1 "/. t.lo capital
soeial.
Art. :L" \ Companhia jul~ar SJ-Ita cu11sliluida e
clar;'t con11•ço as sua.; operações logo tJUe seus estatutos
tivcr~m oiJtit\o a appro\·ação do Govemo Imperial.
Art. !L" O capital da Companhia será de ~iOO:OOOJ
divididos em ~).0:>0 acções de 100,) cada uma. Po ler;'t o
tnr,smo rapilal ser augmentado por n·s,•lUI;:Io da assl~lll
hléa g-eral dos acdonistas, preeetlendo a11Lorizar;ão do
Governo Impet·ial. No caso de se augmrmtar o capital a
as.;emuléa geral dos accionistas resol val'á sou r e o mod u
pratico da emissão d:~s nova~ acções, devendo e:n lodo o
caso levar-s:l á conta de fundo de rescna o premiu
4lll4l por ventura dl'l't'IU.
Art. :.i." As entrada.; d tS ar:çõ:·s serão rcaliza•las em
prestaçiks nunca maiores 1le 10'/.. de seu valor nominal :
a pdmeira qu0 Sl'rá de :.i''/., no at:to da SJUSi:ripção, e a;
subsequeates r1.1s t'•poc;H que a Direct0ria enteudnt· enllveuii~Hie, t:om intt•rrallos pr.lo menos de :10 e aviso próvio tle H dias, publicado uos jornaes de maior circ:ulação
tleslôl. Côrtc
.\rt. li. • O ai:donisla que não ciTectuar as entratlas
na~ (•poca.:; prefixa Ja.;, per.let·;'t eru beneficio da Companhia, as JH-.~sta~.:õtJS que anteriormente houver realizado,
s:dvo o ··aso dtl ft)l't;a maior· dPvillamcnte prova:lo perante a n:redliria. As acrõe.:; cabidas em commisso ser:lo
1101amenle distrihuidas [1L!ia maneira que a Directoria
jule!ar mais I'Onvenientn.
Art. 7. • As a:~cões s:!rão nominativas e :1s suas transf,~r··ncias se far·<io "por termo la nado em livt·o especial,
assig-uado pelas partes intercs;auas ou por pessoas legalmente anlorizaLlas.
Art. 8." Nenhum accionisla poderú possuir mais de
100 arcões nem meu os de 10.
Art:u• Os interesses tlr. qualquer aecionista ress:~m:
i.", pu r mur LtJ: 2. ", pot· fallencia : 3. •, por· perd<l de
faculdades intdll'rtuaes; ~. •, por inhabilitação proYatla judicialllH'Hle para reger seus bens; 5.", por falta
dt• rumprirlll'lllo do que lhe impõem estes estatutos:
li.", tiualuwntt·, quando se ausentar desta praça sem
deixar q nem o rt·presen te idoneamente.
ArL. -10 ••\ Oirecloria, tle accôrdo com os Gerentes,
t'lll qualqrwr dos casos do artigo antecedente (9.") (Jffil'iarú ao accionisla ou ao seu n'Jll'PSPnlanll', compreI'AHT~>
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llcntlitlo narpwlla disposição, sem prejuízo do art. li. n,
marcarHlo-lhP o prno tle 90 tlias para dispôr das aeções,
lindos os quacs, não tendo feito, st~ proretlcr·á á vend;1 em
IPiHo das :JCÇÕt~s, pelo t•slado tio mercado c o lirplitlo
ficarú ú tli~posição de quem direito tiVtT.

CAPITULO li.
D.\ AS~E~IIlLI~A GERAL DOS Ar.r.IONISTAS.

Art. 11. A assembléa geral ordinaria dos ::~ccionistas
reunir-se-lia uma vez por anno, no mcz de Julho, para
ouvir ler o relatorio e approvar ou reprovar as contas
nprPscntnt.l:~s pcb Directoria, as quaes serão sujeitas ao
t•xamc tlc uma commissão de c.ontas. Esta commissão
so comporá de trc,; accionistas possuidores tle 30 ae(ões
pelo menos e ~crá eleita por escrutínio, marcando-se
ncssn occ:~sião um prazo nunca maior de 15 dias par a nova
rcuuião da asscmbléa geral, na qual se votará, não só o
p:~rcel'r e ns contas, como t:~mbcm qualquer proposta
que fôr nprrsent:Hia o já informada pela Directoria.
Art. 12. Alt'~m da reunião ordinaria da assembléa
g-eral tios nccionistas, haverá as extraorflinarias que a
1lirPeloria convocar, por t!Piilleração sua ou á requisit:ãn por t'st·r·iplo, tlc :wcionistas que reprcscnlnm pelo
ruenos um quinto do capital realizado. A Uircrtoria as
ron ,·oc:tr:í nesst• easo tlen tro tio prazo ue Hi d i;rs da requi~iç:io, n nella se tr:1tar:·r sónwnte do objecto para que
1 i vt·n·m sitio convocadas.
Art. J:L As a~se11rhlóas g-er;rcs, tanto ortlinariasromo
extraortlinarias, se jul!!:arão t:onslituidas l(trandn se
J'eHnircm ;rccionistas que representem pelo wenos, por
si, ou como procuratlor·es de outros, urn Lcrt;o do cnpital
n•a lizatlo. A co11 ,·ocaç:1o será feita com arr lL'CI'tlencia
pdo menos Jc oito dias, por amwncios puulir:Hlos nos
jorrwes mais lidos.
Arl. H. Quando por falta tle numero ;r :Jsscmhlí~a
gt~ral n:lo sn .Julgar consti tuitl;r, far-~t~·ha nova corrvocaç;1o rom prazo nurrea nrenor tle cinco tlias, e Jlt•sta
st~g-urrda rerrni:ln se votará com o numero tle mr.mhros
JII'O'Cntes. 0.;; arr~enlcs ficam em todos os c:~so-; snjPito,;
ús tlt•ri lwr;rçiks da asscmhlé;r g-era I.
Arl. {J O< arcinnislas inset·iptos nos li nos tia Com1~~llhi:l, pl'lo mt•uos :m dia~ antPs da l'l'llllÍ;Io, ll'r:i·• tlllt
VOIO ptil' l';td:l 20 ;lf't:iit•s.
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Nenhum aecionista, porém, poderá disp!ir· por si, ou
como procurador de outros, de mais de :!0 voto~ em
fJuall)Lter· deliheração, qualquer que fôr o numero de
acçüe:> q ne r c prescn te.
Art. Hi. A Yotaçào potlerú ser pessoal, ou por pr·ocuração sendo o procurador tam!Jeru accionista. Nu caso,
porém, da eleição da Dircctoria ou de outro manrlatat'io
clcgivel, não se atlmittirá votos por procuração. Quando
fM acciouista qualquer companhia uu socied:tde, um só
tios socios porlerá votar.
Art. 17. As assernblt\ls g-nraes serão presididas por
um aecionista possuidor de 50 ou mais acções, que não
seja membro da Dir·cctoria. Este Prc~identc da asscmhlt:•a geral s:~rú votado por acclamação, ou por escrutínio se cinco accionistas presentes o requisitarem. O
Secretario c o EscrutaLlor serão nomeados pelo Presidente, o qual submettcrá a sua escolha a approvação da
assemlJléa.
Art. 18. Compele á assemblí!a geral:
Eleger a Diredoria, tomar-lhe contas annualmentc,
confirmar ou não os seus aclos, que por estes estatutos
ficam sujei tos á sua appt·ovação, c em geral discutir·, approYar ou rejeitar, todas as propostas que interessem
a Comp;whia c lhe forem submettidas.
CAPITULO Ill.
D.\ AD.\ll:\'ISTR.\Ç:\0 DA CünlPANIIIA.

Art. 19. A adm!nistração tia Companhia será exercida por trcs Directores fo tlous Gerentes.
Os Directores serão eleitos pela assembléa geral ordinaria, por maioria absoluta de votos, em escrutínio
secr·eto d'cntre os accionistas possuidores de 50 acções
pelo menos, as quaes ficarão depositadas durante a sua
gestão.
O seu mandato durará tres annos, e poderão os mesmos
Dircctot·es ser rcelei tos.
.---.-.~-Art. 20. No caso de vacatura, por fallecimento ~~MAR
nuncia, fallencia, ou qualquer impedimento p
~~~
'
~
mora I, os Di r ec tores res tan tcs nomearão
.P~
es
illoneus d'cntre os accionistas, e submetl
%~'tia cseolha á approvação lia assembléa geral
· ria se a
vaga fôr delinili va.
{I C()

ACTOS Dll I'OHEII

A anscneia não justifieacb de 11111 llircclor por mnis
de Ires mczcs importa renuncia.
Art. ~L ().; supplenle~, cmrrnanlo rm cxcreicio, terão
t.ndos os dirc•i tos c oht·iga~,;iic~s que competiam aos suhstiLuidos.
Art. 2:2. Q.; que assig-nam estes rst:~tulo~ desde j;i nomcam para Dir·ecton•s no primeiro triennio que r·omeça
com a approvaçrro deste~ estatutos c inst.:~llação da Companhia os Srs.: .José Antonio GuimariTP:> de LPmos. Luiz
Gonralvcs Peixoto c Domingos Pereira da Siln Coimhra,"aos qu:lCS outorgnm todos os potleres para dar principio ús operações da Companhia.
Art. 23. 0:> Gerrntes serão eleitos pela Dircctoria a
qua I submet terú a sna escolha á npprovação da assem!Jiéa
geral onlinaria do~ accionistas. Suas funrr.iirs l 1urarão
cmrpwnto a assem!Jit'·a geral dos accionistas não rrsoiYCr o contrario.
Pnra exercer ns funrções de Gerentes desde já fieam
nomeados os Srs. Lncicn Sallabeny c Jean Couteillcs.
Art. 2L Cada Gcrcn te será possuidor de 40 acções
pelo menos, as quacs Jlcarão drpositarlas cmquanto durar
a ~ua gcr·cncia.
Art. ::r;. Compele :'t Dirrdoria:
I\11mrar d'c'nlre ~i, Prr.~illcnlc, Thrsourciro c SerreI:~rio. SltJ'et·i n tender c !isca lisa r lodos o~ negocias da
Com p:1n h ia.
Heprcsr.n In 1-a pera n Ic as autoridades consti tu ida~
dt'nlro ou fúra :lo lmperio, para o <Jue lhe licam conrcdidos pkno~ c illimil:1dos JIOdc•rrs.
,\pprovar os rl'p:ulamentos internos que lhe forem
aprc•st•rltados pelos Gerente~, p11'a o bom dt•,wmpenho tio
S<'rviço c c:1nl.cla do~ inlt'l'l'!Scs da Companl1ia.
Assi.~nar (11111 dos Dirl'ctorcs)jtllllallll'lliC comum llos
(;<'l'enll's as apolicrs e mais docum<•nto,; de• seg-uro.
Autorizar os p:1gamentos rcclarnados em ronscquencia
d1~ coutrados de seguros nor proposta do:; Gerentes.
A-;signar juntamt•rll<~ com os Gerentes os balanços c
os relalorio~ q1tn annualmc~ute devem S1~1· apresentados
ú :1ssembl!:a g<'ral dos aceion istas.
FoniC<'«'I' ú r:ommis,;ffn d•: contas (art. 8."\ sempre t1ue
Ih<• fot·t:m pl'didos todos os t•srlarc<'irncntos r: franqur•ar-llre qu:ll':;qu<T l'('gi-;lros on tlonnnentos para
c•xanw.
Ht•so!Ycr so]JI·c• o r•rnpn•go dr• fundos tia Companhia I'
d••rl:1rar o,; diyid<·ndo<.

EXKCUTI\'0,

c,,nrot·ar (o Prt•sitlente) onlinaria o exllaonlinarialllen te a assemhléa c propor-lhe quacStJUcr metlitias tJUC
j ul!l:nt~ con r 1~11 i entes.
L:l\ ru c assignar as aclas dai' sua~ sessücs.
Arl. '::!li. Ineum!Jc aos IJPI'I~IItes:
Proeeder sempre de :.~ecónlo com a~ ordens c instrue<'ües da Directoria.
· Or!!anizar o~ regulamentos int.ernos <las depenucneias
da Compauhia c fazer Ílll]JI'imit· as comli<:ücs dos sPguros
uas apolict•s Llc eonfonni<laue com as disposiçüt!S destes
estatutos.
Admittir ou rejeitar qualqurt· proposta ele seguro.
Conlwrer Llos attcstatlos e uocuuwntos e submetter
com a sua informaçãoaquelles que <lisscrem respeito a
pagamento:> de seguros á Dirccluria para por esta serem
autorizado;.
Fazer organizar c conSCI'\'al' a cscripturação atlequadamentc aos Iins da Companhia.
i'\onwar e demittir Agentes e ClllJH'egatlos, marcar-lhes
Yt·neimenlos, funcçüe~ e as lianças rtue julguem necessarias.
Propor á DirccLoria as ref0rmas que julgarem couveli ienles.
Art. ':!.7. Em l'emuneraç:1o tios seus sr:rviços ca1la Dire~:lut· ~era t·etribuido com a quota de;)"/. tlmluzitla dos
luf'ros liiJUit!os 1la Companhia, elleclivamente realizauos
em cada semestre.
o~ Ger<~llll's, alúm do ordenado lixo de sl'is contos tio
rí~is ( li:llll!l;)OOIJ) eada 11111, annualtHt~nte, perceberão
11/2 "/.. cau:t um dos lueros IL]uido.; semcslraes.

t:A PITl!LO lV.

U,\ COllm'S.\0 lll; CONT.IS.

Art. ~~- A com111isoão dt• contas se comporá do trrs
accionistas, t'ki tos pel:• fiÍrlll:t e~tabch~t.:ida no ;u·t. ll
<' fu11et:innarú por 11111 an11o, t·ompetindo-lhe nomear
d't•ntrc si o l'n•sidente, 1." 1: 2." Sect·etarios, e prvcedet·
sempre IJIW julgar ronveníenlc ao cxamr, dos livro·.; e
mais dorumt•nl.os da Companhia; lavrantlo o 1." Seerelario llt:J tl'l'lllu cirrumstan~iadu du L'Xallle a que pro~
,·etku.
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No impcdimenlo de qualquer dos dous Secretario~. se
chamará o immedialo em votos c na falta o accionista
que o Presidente designar.
CAPITULO V.
DO SEGURO E DOS

SE~URlDOS~

Art. 29. Os St'guros ~obre carros, vchiculos em f!,'L~ral
c animaes, serão feitos, apús exame precetlido pelo,;
Gerentes da Companhia, os quacs ministrarão ú Dirccloria as infontl:u,:ões precisas a fim de ser etrectuaLlo
o seguro.
Art. 30. A tax:t para o seguro ú consitlcratla fixa, e
esta sú poderá ser alterada segundo deliberação da Dircctoria, não podendo porém ser alterada ou modilicaua
antes de um anuo.
Arl. 31. Os segurado~ receberão da Companhia uma
apolice na qual se acl1arão inscriptas as condições, taxas
b Llisposiçõcs do seguro.
Art. 32. 0:; segurados set·ão obrig:Hlos a assignar a
~lpolictl conjunetamcntc c0111 um dos Dirl'ctorcs e Gerente (art. 25).
Art. 33. 0.:> segurados serão obrigados á fiel execução
das contlições exaradas nas apolices; á falta de qualquer
dos compromisso.; ali i inscriptos, perde o direito que lhe
possa competir na qualidade de segurado.
Art. 31,. O premio ou taxa do scgut·o scrú pago annualmcntc a contar da data ria inscripçfio no seguro a um
anno, c este p~gamento é feito adiantado c no aclo de
assignar-se a apolice.
Art. :w. A Companhia obriga-se a pagar dentro do
pt·azo de cinco dias, após a notilkJção, o valor segurallo,
uma vez provado e verificado pelos Gerentes, que o sinistro não foi devido á causa maior, dcleixo ou abandono.
Art. 3G. A taiJclla annoxa marca em geral a taxa annual, quu deve ]ugar c:ula .segurado, c esta Laxa não póde
:;c~r alterada sem aecôt·do mutuo entre os Directores e
Gerentes, os quacs deverão levar ao conhecimento tia assemLléa geral o occorrido.

Hit
CAPITULO VI.
niriDE:'IIDOS E FUNOO!'\

D~;

RESERVA,

Art. 37. Da r<''~ci la de cada semestre serão deduzidos
12 "/., para retribuição dos 11erviços dos Directorcs e
Gcren tcs, na fórma do al't. 27 c 8 "lo para fundo de
reserva. O restante constituirá o monte dividendo entre
os :Jel'ionisla!', na propon:Jo da:' a<~çõrs que pn~suirem.
Nem o dividt~ndo poróm SP fará cnuJuanto o r,apit.al
social, dcsfalcallo mn virtude de prejuízos, não fôr integTa 1mcn Ic restabelecido.
Art. 3H. O fundo de reserva(~ exclusivamente destinado a fazer face ás perdas de capital c a reconslitnil-o,
~~ dnixará de ser accumnlado log-o que attingir·•a 25 "/..
do capila!realisad0.

CAPITULO Vll.
DA OFFICINA F. SECÇÃO VETIWI:'IA RIA.

Art. :m. A Cnmp:mlria ter·:. uma officina de segeiro,
conceiro, r,~rrriro, fcrrallor· e carapinas de canos de
qualqu<'r sorte; n bem assim uma secção de vctcrinaria,
c ferragem; a fim de ahi não s<'1 serem ~~xaminados os
vehieulo~, como os nnimaes que ll~m de ser aprl'srntados a seguro.
Art. -10. Tanto a ollicina da Companhia como a sec1;ão de Yf'tf•rinaria, et<~., tamllcmsc encarrcgarú dn con~~ertos, ou factura de carros, ou de ''xamf', ferrap;em c
curativo de animacs, para o qrw ohrig-a-!;n a tf't' o melhor
veterinario que fur po~sivel, bem corno o melhor fabricante dn canos em geral. Os preços ser5o modicos c
estarão expostos na ollieina, em ftirma de taoclla.
Art. fll. O vchiculo, carro, animal, etc. 'lliC tiver tle
ser seguro, n:io pnder:í s1~t· aceito sem 1111e o mestre ~era I
da ollicina no vckrinario, passr, li tu lo de -garantepar:-~ o fJUC a Companhia tcr:'t um livro ()SJH~cial com tal;lo, o t)Ual ;·crú eheio; os 1lir.cn•s pelos rc~r<~t:tivos c _
- 1 M,
fes da oJlicina ~~ d1~ velerinaria. Estes cmprPg:Hlos · :ú'i<\)~ CJf\ f1/l_{
snjrilos ;'t imposição de multas, segundo o ~~~lh
r<'lação ao damno ú Companhia, o que sr!"· ~1\I~C'~ido
JWio regimento interno que a Companlri: c.r~, o qtnl
t:nnhcm scrú fixado na olllcir.a c secr:io d 1~erinaria.
~
•
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CAPITULO Vlll.
JtlO'I'OqÇÕE5

Tn.\\~ITOJtlA~.

A1·t. '~2. Aos in idadorr's da em prc::::t, como r<'lll nneraçiio de sua idéa e tle St'U~ trabalhos lll"t'limiuart!~,
c"tutlos, etc., para a organização da Companhia, scr.lt•
eoncctlidas quatrot:entas aeçõt~~ (_WO; lll'lll'liriarias.
Estas aeçt1cs serão entre clles tlistribuitla,; como :~t·h:t
rem conveniente, licando os seus possui!lore~ constituidos c regi:dra!los accionb;tas, ea1la um pelo HulllcJ·n tl<~
a<·oões que lhe couber, com to:los os tlircitos e obl"igações destes t•statutos, cxrepto: tfltalllO ao pagamento de
~na importanda, será levada :'I conta das tle~pcz:~s tle Ol"ganização c installação da Companhia.
Q,.; presentes estatuto;; SÓ poderão SCI" a\ter·atlos depois
tlc Jous annos pPIO menos, c se fôr provaua t'Tll assrmhl(•a g-rral or·uinaria a ncccssiuatlc dn~sa alteração,
sujPilallllo-sc todavia it approva1:ão do Governo lmpel"l a l.
lHo tle J:mt•irn, 2?i tlc Junho de 18i'l,.

(Cap. r,.• ", art. 25 dos estatutos.)

t.• ,\Companhia" toma a

Sl'll

cargo toJos os

rbt:o~.

penlas

e damuos f)Ue suiJrevierem aus vehiculos em geral, e aniwaes cavallares.

São exeeptuaLins totlns os ri.~ro.; tle força maior. taes corno
imperieia do co~:heiru on ~~nntlut:tur Llo auimal, por vieto ou
má voutaLI(', ni]Utl será julgado pelo mestre tla utlldna e Vt'tP ri na r i o Lia Com pa nh ia.
2." A Conq•anhia não n•spon,Je por dert>ito proprio 1la
t·on~trueçãr• de qualquer V<~llit:ulo ern geral, uma vez <JUí' o
~ .. gurudo uãu queira sujeilal-o ao exame uo uwstre Lia olll·
ciua.

3." O:; vel1iculos em g-eral, :Jnnlqner que Pllt'S sr.iam e os
t'lll gt·ral (eavallai'I'S) nãoporlorão ser aer,itos a .<Pguru ~PIIJ previatuPnle senqu ex;autin:Hlns pr,lo mrstre 1!.1 nfli.
t'illa. ''o vett,riuariu, os quae:< tlarão valor, ao tn•m ou ao
unimal, nt[UC s1~ pratit:ará ,·, vi~ la tio s<;gnratlo (art. :17 dos
Psta tu tos) .
:lltim;,,,~
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f1." O valor ou estimativa, quér do vehiculo em g-eral,
f(Uér tlo animal, que fôr tlallu pelo mestre da rofficina e o veterinario, será conhecido do segurado, e servirá para o seguro, inserindo-se na apolice o valor.
ti.' 0;; premio~ dos seguros :oerão pagos no acto da assignatnra da apoliee (art. 30 dos e;;tatutos).
ü." A Companhia nãol se obrign a pagar, em caso algum,
quantia maior ú que fôr segurada.
7.• O> seguros serão feitos por um anno a contar da data
da a~sig-natura da apolicc, e poderão ser renovados prt•cedendo exame do vehiculo ou animal (art. 30 dos estatutos).
8." A apolice st>rá assigna,Ja por um dos Dirrc:tores, Gerente e o segurado ou seu I•rcposto (arts. 22 e 28 dos e~ta
tutos).
9." 0;; pU!i<liHentos sohre riseo do seguro, será feito ar;ós
ciuo·o dias, pri·e•·,1enllo aviso, quér dos JH'oprietarios dos vehieulos em go·ral, e dos anirnaes, qner do mestre da officina
e Yt'\Priuario (art. 31 dos estatutos).
lO." As !In virias suscitadas entre o segurado e a C..nnpanhia, serão !led!lidas amü.ravelmente por arbitros da escolha
de ambas ns partrs, ou sujeitas ao Juizo do Commercio de
conformidade com o rt~spectivo Codigo.
H." As avaria.; IJUC se derem nos vehiculos, serão pagas,
meta:lc do seu valor pelos SPgurados, e executados os traba·
lhos nn ollidna da Companhia.
12." Os s"gurallos serão obrigados á fiel exrcução das con
dições :u1ui e~tipulada~, e o disposto nos estatutos da Companhia, art. 2!J.

Premio.............
s,~llo.....

Rs.

15

... . .. . . . . Rs.

f>

n~.

!)

ApolicP (feitio).....

Bio dr. .TanPiro, 2!l
J,•an Couteil/1•s.

PARTE li.

itO

tlt~

O Director.
OGcrentP.
O Segurndo.

Abril dr. t87:J.-L. Sallaberry.-

TABELLA.

:\IODELO.

Taxa flxa para o seguro de ''ehll'ttlns em geral, e nnlmnes,

Qualidade do uhiculo.

l

Construcpào.

Taxa.

i CalechP. ............... Ditas ditas.............

i Meia ralechc .......... Ditas ditas.... . .. . .. .
i Victoria ............... iDitas dita~............

i

l
i

i

i
i
i
i
i
i
1
I

I

Oriundos,

Taxa.

Co~pé~~~~~:~~ M~;-tht;~~:~:-:-~- 50,)000 [0;~JI;(;ila:r-;r-;o). Caho-:-.~~~~ :·.:- 30~000

i L1ntlaw .............. Ditas dita~...... . .. . ..
i Berlinda .............. Ditas ditas............

i
i
i
i

Anímacs (uso).

a;

......
---·

Telegraph ............. Ditas ditas.. .... .... ..
Dockart ................ IDita~ rlit~s ......•....
Tilhury ............... Ditas dita~...........
Diligencia ............. Ditas fo~trs guarda-freio
r.arroça para pinno ..... Dita' fina~.. . . . ... • . . .
Dita r: ara trastes ....... Oita3 fortes..... . .. .. .
D'tn para ccrvrja ..... Ditas fina~.............
Dita menor para licor .. Ditas ditas . . .. . . . . . . .
Dita pequena, pão, licor Ditas ditas............
Camion (rodas baixas). Ditas fortes...........
Carroça (caixão) ...... Sem molas............
Dita (eorrentes) ....... Dita............. . . . .
Dita com graues ....... Dita...... . . .. . . . . .. ..
Dita para pedras etc ... Dita..................
Dita para boi .. .'....... Dita..................
Dita pequen:1(mão) .... Dita..................
Rio de Janeiro, 29 de Abril de i873.-L.

60,:,000 l Dito dito ............ Arabe........... . . 30,)000
45,:.000 1 Dito dito ............ Norm~ndo... .... . .. 28b000
45b000 1 Dito dito ............ Rio rla Prata........ 286000
40~000 1 Dito dito ........... Rio Grande do Sul..
25,)000
36.)000 1 Dito dito .......... Minas PS. Paulo ..... 235000
25:)000 l Dito ditfJ .......... Rio de Janeiro...... 20,5000
28:)000 i Besta(mula)sella .... RiodaPrnta ...... 25~000
30:)000 l L>ita dita ............ Rio Grandr, do Snl.. 2'J;)OOO
40,)000 I Ditn ditn ........... Qnalquer Provinda. 15.)000
36.)000 1 Dita carro, etr ..... Dita........ • . . . . . 12,)000
30c<;,OOO 1 Dita carroça ......... Dita................ 10,~000
28:)000 I Dita carga .......... Dita . • . . . . . . . . . . . .
G;)OOO
255000 1_ _ _ _ _ _ _ ___;__ _ _ _ _ _ ___;__ __
18,:,000
26,>000
20,:.000
i5,)000
i 7,)000
(0,\000IN. IL-1> taxas acima fixarla,, entenda-s:~ para ve·
2~b000 hiculos inteiramPnte no,·o~: para os usados, lla\·Prá
106000 um augmento mais de 20 •; 0 •

Sal/aberry.-J~an

Couteillt's.
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Exr-:cunvo.
DECI\ETO N. ;)730- DE 27

DE AGOSTO DE 187~.

Approva os estatutos tla Companhia lia- Estrada de Ferro da
Tijuca -com modificações.

Attcntlcntlo aorptc Me requereu a Companhia da- Estrada tle Ferro tia Tijuca -,devidamente representada,
c de ronformitlatlc com o parecer da Secção llos Negocios
do Im per io do Conselho ti e Estado, Hei por bem Appt·ovar
os rrspectivos e~tatutos com as modificações, que com
este ha ixam, assig-natlas por Josú Fernandes da Costa
Pereira Jnnior, do .Meu Conselho, l\linistro e Secretario
tlc Estatlo dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c
Olir;~s PniJiicas, que nssim o lenha entendido e faça cx.eçnlar. Palario tio Hio tlc Janeiro em vinte c sete rle
A!ro•llo de mil oitocentos setenta c quatro, quinquag-csimo terceiro tia lntlcpentlencia c tio lmperio.
Com a r·ubrica de Sua !l'bgeslatle o Imperatlor.

Josr! Fernandes da Cosftt Pereira Junior.

1\lculiflc:tçiie~

~

O~

n que se ref"erc o Decreto n. 0
dcstn data.

s,·:10

1. tio art. L" fica assim retligitlo:
«Além desta linha poderá a Companhia proceder á
constrncçi'io de um ramal partindo tia nltura da casa
denominada do- AITonso- no And1rahy Pequeno até a
passagem de .Tacnrepaguá, como lhe faculta a clausul:\ Hi. •
do referido Decreto.
O nrt. 12 fica supprimido.
O art. 13, ~ ue passa a ser 12, fica assim redigido:-« Os
liivitlenlios qur. ni'io forem reclamauos pelos accionistas,
no fim tlc cinco annos prescrevem em favor da Companhia, í'alvog os direitos do Estado. »
Palacio do l~io de Janeiro em 27 de Agosto de i87i.
0

-José Fernandes da Costa Pereira Junior.
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ACTOS DO PODEll

Estatutos da Companhia <<Estrada de Ferro da Tijnca •>.
CAPITULO I.

DA COMPANHIA,

SEUS FINS E DURAÇÃO.

Art. 1." Fica organizada uma Socie(ladc anonymr~, fJUe
se denominarú- Estrada tle Ferro da Tijuca -,cujo fim
é construir uma via ferrca entre o ponto trrminal dr~ linha de carris de ferro-1\io de Janeiro Street Hailwayno Anliarahy Pequeno, e o alto dr~ Boa-Vi~ta, destinada
ao transporte de pr~ssageiros e cargas, de conformidade
com o privilegio outorgado em favor de Felix Emílio
Taunay, por Decreto n. o MS75 de 23 de Agosto de 1870.
Paragrapho unico. Além desta linha poderá a Companhia proceder não só á construcc:ãú de um ram;'ll, partindo da altura da casa denominada do- AlTonso- no
Aml~rahy Pe(JUCno :tlé a passagem de .Jaearcpr~guú como
llw f acu I ta a ela usula 16. • do referido Decreto, como
tamhem o prolongamento da linha em dirt'ct;ão á cidade,
c quaesqucr outrosramaes para o Jr~rdim Botanico, Bico
do Papagaio, etc., me11iantn pr(!via autorização do Governo Imperial.
Art. 2. • A' Companhia ficam pertencendo todos os
direitos, privilegias e onus, de r~ccônlo com o contrr~cto
celebrado pelo referido concessionario e os organizadores
da Companhia, Senador Joaf)uim Floriano de Godov,
Commendador Dr. João Ribeiro de Almeida, Francisco de
Figueiredo e Dr. Francisco Pinheiro GuimarãeS:
Art. 3. • A Companhia terá sua séde e dirccção geral
nesta cidade do Rio de Janf'iro.
Art. 4. • A cluração da Companhia será de 70 annos,
salva a condição do~ 2.• da clausula 8. • tla concessão do
privilegio, ou nos CJsos especificados no art. 29ã do
Codigo do Cornmcrcio e no art. :m do Decreto n.• 2711
de 19 de Dez('mbro de 1860, ou quando houver soiTrido
prejuízos que absorvam, além do fundo de reserva, ;j(} "/
do capital social.
o
Art. 5.• A Companhia julgar-se-ha constitui(b r, começará a funecionar logo que os seus c•s!atulos forem
approvados pelo Governo Imperial.

EXECUTIYO.
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CAPITULO 11.
DO CAI'IT.\L SOCI \I, E DOS ACCIONISTAS.

Art. li." O capital da Companhia será rle oiloccnto~
contos (800:000~000) rlividiLlos em 4.000 acçõe~ de 200,~
cada um:•, podendo :;er clcvarlo a t .600:000~000 quando
se torne neeessario em virtude de maior desenvolvimento da t;ompanhia.
Paragrapho unieo. No caso llc augmento de capital os
accionistas primitivos terão pt·eferPHcia ;'ts novas aeções
na proporç;io das ![UI' po.;:;uirem.
Art. 7." As en tratlas lias acçõas serão feitas, quando
reclamadas pela Bircctoria, com intcrvallo pnlo m1·nos
de :JO c aviso prévio tle H> tlias publieado nos jornafls de
maior circularão de;;ta cidade.
Art. 8. • O accionista impontual pcnler;'t em beneficio
dos seus co-as..;ociados as entratlas anlerinrmentn vnrifieadas, sal vo se prova r per;t n te a Di I'!' C to ria, caso de força
maior, e exhihir a;; t~ntratlas tlemurarlas e o premio rle
t "lo ao mez, dentt·o de GO dias a conta r tia époc:t tla mó r a.
Art. 9. o A Direetoria tem o direito dD dedarar em
commisso as aeçõcs soiJrc que oecorn a impontualitladt~,
devendo publicar que ficam nullas e sem valor, ef·
fectuando a emissão de outt·a~ que as substituam.
Art. 10. A responsahilidatle do accionista não se estendt! além tio valor nominal de suas acr·ões.
Art. ll. A accão será nominativa t; a sua lransfcrencia se fad pÔr termo lavrado nos livros da Cornp:mhia, com a intel'Vcnção e assig-nalura lias partes
conlractantes ou de pessoas legalmente auloriz:11las.
Não ptítle, porém, a t ransferent:ia ter lugar senão depois
de realizado 1/1 rlo seu valor, nos termos do art. 2. 0
~ ~j. o da Lei de 22 de Agosto de l8{i0.
· Art. i2. A Companhia n;io terá responsabilidade alguma pelos onus a que possam estar sujeitas as acções
com relação aos seus possuidores.
Os recibos passados pelos accionistas, ou por quem
legalmente os representam, de qualquer dividendo ou
somma que lhes ~eja aiTerente, valeráo para a Companhia de pl1ma quitação.
Art. t.:l. Os dividendos que não forem redamarlos
pelos arcionistas 110 fim de cinco ann0~, pn~sen~vem em
favor da r.ompanhia.

ACTO" DO I'ODEII

CAPITULO lll.
llO FUNDO DE RESJI;RVA, UIORTIZ.\ÇÃO E LUCROS.

Art. H. Dos lucros liqnidos tle r~da semeslre lletluzirsc-ha: oito por cento para fundo de reserva, c dons por
cento par:t fundo de amortização .
.§ L" O fundo de reserva ser:í W\Clusivamcnte dl'stiua<lo a fazer faec ao tletcrioramrnto do matet·iallixo
d:l Companhia e mais perdas do capital sot·ial, on para
suhstituil-o.
~ 2." O fnntlo tlc amortiz:tr,.ão srrit destinado ao flUe
determina a clausula Hi." do DctTclo n." rf;;7:; tle ~:l do
Agosto ue 1870.
~ :3." As tpt:tntia~ pt·ovenientes dt•stc~ dous fundo.;
poderão srr l'ntpre!.tatlas em apolice.; da divida puhlica,
hilllctc.; do Tlte=-ntll'o N:tdonal, ou a melhor juizo 1la
assembléa geral dos ardoui~tas.
Art. Hi. Cumprido o que dispõe o artigo ;~ntee(•dPnle.
n o paragraphtt nnieo tio ;~rt. Hl, fli.;lrihnir-se-ha st·mrstralmenle pelo=- ;~r.donisla" um dividendo ordin:trio
ató novr, por cento ao anno do capital r<•alizatlo tlc suas
aeções. Do reslantP 1irar-sP-ha lliP!adn para os llii'SIHOS
aecionislas, COIIW dividendo nxlraonlinario, licando a
outra metade para indrnnniz~ção do trabalho n n~forr:n~
clo ronressiona rio c Ol'ganizad ores da em pl'r,sa.
Art. iB. N:io sn pag;trão diviclendos ao~ accionistas emquanto o capital da Companhia, de~falcado em virtude
de perdas, n;io fôr intcgT~Imcntr, restahelecidn, na fMma
do art. r-i." ~ i7 do Decrt~lo ele 19 rir, Dezemhro d1~ lH!iO.
Art.. 17. No caso dn Lransferenc.ia on rcst.rate da Compauhia por partn do (;oYerno Imperial, o exerdcntt• !]111'
ella produzir em relação ao capital rralizado, será dividido eonjnnctamPn!n com o fundo de rn~rrva, pnlos
acr:ionistas por um lado, c o concessionario c organizaLiores por· outro, cabcwlo metade a cada um.

CAPITULO IV.

Art. t.H. A Comp;~nhia será arlminislrada por uma
llirectoria composta de tnls membros, flUI~ possuam,
pelo mcno~, ;io ;tt'l:.iies, as quaes serão inalienaveis durant.r, o t•xerririo do llirrr·tor.
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Parag-rapho nniro. Os membros da Dircctoria escolherão eHin• si o Presidente, Thesourciro e Secretario.
Art. 1!l. A ])irectoria serâ eleita por cinco a11nos, c
os seu~ membros poderão ser reclei tos.
Paragt·apho unico. lkpois de aberta a estrada ao trafeg-o, percebera cada Director, como remuneração de
>.eu trab;tlho, uma commis:>ão de cinco por cento
dos lucros liquirlos, em nenhum caso inferior a tres
contos rle rt'~is. Emquanto não o fôr, vencerú cada um
o:> mesmos tres contos de réis.
Art. 20. Por derogação provisoria do IJUfl Ll ispõe a
primeira pal'lP do artigo antt'cedente, ser·ão Dircctores
no primrdro quinquennio os Srs. SPnador Joaquim Floriano dn Godoy r Commendadores Francisco de Figueiredo c J.)r . .João Hiuei!·o de Almeida.
Art. 21. Na falta ou auscncia de qualquer Director
por mais de uO dias, os Directores presentes chamarão
para o suh..;tituir um acrionista t!UC esteja nas condições
do art. 18.
Art. 2::!. A' Dit·ectoria compete:
1. Administrar todos os negocias da Companhia;
2." Celc!Jrar e assignar todos os contractos •1uejulgar
necessarios ;
3." llesolver sobt·c o motlo de executar as obras, se
por atlministt·ação, se por empeesa;
4. o Nomear c llcmittir os empregatlos, marcar-lhes
ordenados e gratificações;
5. o Organizar e alterar a tarifa da estrada, bem como
o horario do trafego, segundo o desenvolvimento que
túer a linha, sujeitando essas alterações â approvação
do Governo Imperial;
G. o Hepee.wntar a Companhia pceante as autoridades
constituídas, dentro ou fúra do Imperio, em Juizo ou
fúra delle, 1•:~ra o que lhe licam conferidos plenos c
illimitatlos poderes com direito de substabclccel-os em
quem lhe aprouver.
Art. 23. Ao Presidente da Directoria, além das was
attrilmições como Director, compete:
i. o Ser o orgão da Companhia;
2." Assiguar todos os papeis, menos os contractos,
proeut·ações c cheques solJre os Banco~, que serão, pelo
menos, p•1r dous membros tla Directoria;
:1. o Apresentar annualmente aos accionistas um rclatorio circumstanciado tia marcha da Companhia;
4." Convocar as asscmbléas gcraes c cxtraonlinarias
c111 nome da Dircctoria.
0
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Art. 2'L Ao Thcsourt'it·o r,ompPlt' e~pceialmente:
Lo Recolher em deposito a um ou m:lis Bancos designados pela Dircctoria, todos os dinheiros da Companhia,
realizando os p~gamcntos por mrio de dtrqucs;
2. o Dirigir a cst:ripturação dos livros da Companhia;
:l. o Apresentar semestralmente á Dircetoria um balanço das operações da Companhia c demonstração da
conta de lucros e perdas.
Art. 2il. Ao Secretario compete:
1. n Lavrar as actas das SCSSÕPS da Dirt'elori:t:
2. 0 Substituir o Prcsidt'nlc em sPus impedimentos.
Art. 2/i. Com a apresentação do primeiro relatorio
da Directoria, depois de terminadas as obras, elegerá
a assembléa geral uma commissão de exame dt~ contas,
composta de trPs acciunislas. Esta commissão tlarú o
sen parecer sobre os balanços Lia Societlade, ~ujeilando-o
;'1 appt·orat.:ão da asscmlilt\1 g-eral.
Paragrapho unico. O rari-\·o de Fiscal~~ gratuito c de
eleição annual.
CAPITULO V.

Art. 27. A asscmblt'·a gcr:~l ordinari:t dos accioni:;t:~s
sua primeira reunifío depois tln concluitlas :ts obras,
e successtvamcnle uma vez por anno, para ouvir orelatorio c approvar as contas apresentadas pela Directoria
e o parer-t•t· da eomtnissão de exame tlt~ conta~.
Art. 'iH. Alóm tia reuni;lo ortlin:tria da assrmllléa
gt•ral, haver:·, Lamlwm as extraortlinarias tfue a ]}irectoria convocar por delilwrat;ão sua, ou a requisi<.:ão por
esct'ipto de aceiunistas que representem, prlo menos,
uma quarta p:1rk do cavital realizat.lo.
Art. 29. Nas reuniões ordin:ti'ias assim como cxtraonlinarias, 'ó se tratar:\ do objeclo que tiver moliv:Hlo a e ou voeação. Em qualquer caso, porém, serão as
reuniões convoradas rom anticipação tle oito dias, e por
annnncios nas folh:~s diarias de maior circulação.
Art. :10. As assemuléas geraPs julg-ar-sc-h:lo conslituidas quando se reunirem aecionistas, que representem, pelo llH'nns, por si ou romo proeuradons de
outros, 1!1 do capital rralizatlo. Para reforma t.le estatutos c augmento de capital, alóm L.lo maximo marcado
lt~rú

881

EXECUTIVO.

no art. G. o tornar-se-ha necessario que estejam representados'!/:! rlo capital social.
Art. 31. Quando a assembléa geral não puder deliberar
por falta flp, numero, far-se-ha nova convocação, e nesta
>;cguntla reunião, o~ accionistas presentPs, qualquer que
srj~ o seu numero, constituirão numero legal, salvo para
rrforma de estatutos c augmento de capital, como presncve a ultima parte do at't. 30.
Art. 32. Cada W acrões dará direito a um voto. A nenhum acrionista, por~m, se contará mais de W votos.
Art. 33. A votação púde ser pessoal ou por procuração, scptlo o procurador tamhemaccionista. Para a eleiçiio, port'•m, da Directoria ou de outromanrlatario elcgivr,J não serão admit.tidos votos por procuração.
Arl. :lL A assembléa geral sera presidida por um
accionista rle :io acçõcs, escolhido para esse fim pela mesma assemhli~a.
Ari. 3:i. Compete ú assembléa geral:
1. o ElegN a Directoria e a eommissão de exame de
contas:
2. o Regular sobre todos os negocias da companhia;
3." Reformar os presentes estatutos, devendo as alterações ser snhmcttidas á approvação do Governo Imperial :
. ~-"Deliberar ácerca da continuação da Companhia; e
bem assim de sua liquidação nos casos previstos nas leis
geraes do paiz c nos presentes estatutos, e estabelecer o
modo por que se ha ele verificar a mesma liquidação.
CAPITULO VI.
DISPOSIÇÕES

TnANSITORIAS.

Art. :lG. Farão parledosprcsentrsrstatutosasclausulas estn heleeirlas pelo Governo Imperial no Decreto n. o
~Im~i rle 23 di' A,lrosto de !870, cuja intrgra vai annexa,
pntenllf'nrln-sc fJUC ficam accil.as e approvadas pelos __
.
r·ionist:tsdrsla Companhia todas as elausulasdo
.rfdQ~MA/1 .
Decreto.
.~9'~~~\i
:.f .1
Art. 37. Fica n Directoria desde jit auto ·~
~teem1
bols:n· ao concessionario, as dcspezas fe" â~lil os pri~I
rnit.h·os estudos da f'strada de ferro ~f~ca, não exe:, !.
rcdendo esse pJgamcnto il quantia de 'rti1~ontos de réis,
()o/)//
PAfiTE 11.

111

~ t:n

,\

?\)-<\~/
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oos
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,. '~----~::;;:;..-.;:;:?
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e lamlwm a pagar a~ tlrsp;•zas dP incorporação lia Companhia.
Art. :18. SH antes tlneomec:ulosos trab:•lhos resolv•·n~m, o ('Oneessionat·io P o.~ org:anizadorcs da Companhia,
fazer ces~ão 1lo privilegio a uma emp1·esa, as~ociaçào ou
qualttuer individuo, poderão fazcl-o, sem que por isso
tenham os accionistas direito a rcclamar:ão ou indemnizaç.ão de qualquer natureza.
Art. 3U. Os abaixo assignados obrigam-se peltJ' numero de acções que subscreverem: sujcitam-~e a trHlas as
disposições dos presentes estatutos, que approvam, e
concedem [I Dirrctoria plenos pouen•s para requerer do
Governo Imperial não sú a approvação 1los mesmos estatuto~, como modilicações ao Decreto n." 45j;) de 2:1
tle Agosto de -1870, pode mio :1ceitar as alle1·ações ou motlilicações que o mesmo Governo lhes liz?r.
lHo tle Janniro, 3 dP Fevereiro 1lc !87!1. d;;,~g-ncm-sn
as assigna turas.)
·

DECRETO N. ;)731- DE 27

DE AGOSTO DP.

18H.

Approva os Pstatutos da Companhia Industrial hm•liahyana, com
modi fieaçõcs.

Attcndendo ao que Me requereu a Companhia Industrial Jundiahyana, devidamente representada, c de conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do
Imperío do Conselho de Estatlo, Hei p0r bem Approvar
os respectivos estatutos, com as mortificações que com
este baixam, assignadas por José Fernandes da Costa Prreira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Scerelai'io de
Estado dos Negoeios da Agricultura, Commcrcio c Obr;ts
Publicas, que assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio rlo Rio de Janeiro em vinte c sete de Agosto ue
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indepemlcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\hgcstade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Jnnior.

EXECUTIVO.
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l'tlorlifieações a que se refere o Decreto
0
11. 6'731 desta data.
O~ 1. • do ar L H lica assim redigido: Presidi!· ostrabalhos da Directoria.
O~ L" do nrt. 25 fica assim redigido: Eleger o Presidente da Dircctoria e mais Directores e bem assim o
Pre,;idente para as suas rcuniõe;;, que em caso algum
podt•t·ú s1•r o da Directoria.
O~ 2. o tlo art. 9:i lica assim reLligido: Autorizar a Directoria a contrahir mnprestimo ou resolver o augmento do capital social, o que só se verificará depois da
approvação uo Govemo Imperial.
O art. ::n fica assim redigido: O accionista púde
votar por procuraçiio, e~ccpto no caso da clcir:ão da Dirertoria, em 11ue sú podem votar os proprios.
Palaein do Ilo rle Janeiro em 't.7 de Agosto de 1S7L

- Jo!itf Fernandes da Costa Pereira Jrtnior.

Eslalulos du Comtumhia lndusll·ial Jundi;1hyaua.
CAPITULO I.
DA CO~IPANI!IA E SUA ORGANIZAÇÃO.

Art. l." Fica ct·cada uma Companhia ou Sociedade
anonyma que ter;·~ por fim rstabeleccr no município de
Jnndiahy, Província de S. Paulo, uma; fabrica de liai'
e trcer algod;To, lã c outras matcrias pl·imas.
Art. 2. o Esta Companhia ou Soeicdade anonyma se
drnou1inará Companllia lnduslrial Jundiahyana.
Art.· :l." Asóde da Companhia c sua direcr:ão e~lará
na cidade dr. Jumliahy.
Art. 1~ ." A dnra1;ilo ria Companhia será de !"jf) auuo;
contados tia data da ~na installação legal.
CAPITULO 11.
DI\ DIRECÇÃO DA COMPANIIIA.

Art. ~i." Todos o:; negocios da Companhia serão regidos por uma Directoria, composta de tres membros.
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Art. n." Os IJircc tores serJo elei tos ptda assembléa
g-eral dos aecionistas, ~endo nm delles Presidente por
designação desta.
·
Art. 7." Todo o accionista poderá ser clei lo Dircctor, qualquer que seja o numero de acçõcs que
possuir.
Art. 8.• Esta Direcloria snrácleita annualmente.
Art. U. o Os Directores serão substituídos quamlo faltal·cm pelos seus immediatos em votos.
Art. W. A' Directoria compete:
§ L • Celebrar todos os con tractos ncccssarios para o
estabelecimento da fabrica.
~ 2. o Fazer aCIJU is ição de todos os bens moveis ou
immoveis.
~ :to Alheia r os •rue julgar desnecessarios.
§ ~." Convocar a assembléa gPral loda~ as V11zes que
julgar convcnienle.
§ 5. Assignar os contractos, todo~ os til ulos e cautelas de acções.
§ 6. Arrecadar os fundos da Companhi:1 c escolher
llcposito para os mrsmos.
~ 7. o Annunciar as chamadas das acçõcs com 30 dias
0

0

dt~ antt~cedencía.
~ 8.° Fazer a

distrilmit;ão dos dividcnrlos dentro dos
prazos que julgar mais conveniente, nunca exccrlcndo
caua um tlclles a 12 mezes.
§ 9. o Nomear e demittír os empregados da Companhia P marcar os srus respectivos vencimentos.
to. Formular os regulamentos para a dirccç3o do
serviço.
~ H. Decillir totl<ls as IJUestõcs c dirigü todos os
negocios da Companhia, que não forem da compctencia
da assemhlt•a geral.
Art. H. Ao Pn•sitlen te compete :
~ L" Presidir a Birectoria e a assemiJléa gtJI'al.
~ 2." Hepresentar a Colllpauhia perante o Govl!l'uo,
em Juizo c particularmente.
~ 3. o Fiscalisar os serviços c observar que estes eslalutos sejam fielmente cumpri1los.
Art. 12. A Directoria se reunirá 8rdinariaml'!lle
uma vez em cada mnz para deliberar os negocios ortlinarios da Companhia. Nessa occasião lhe serão apre~en
tados o IJalanccte mensal e os respectivos livros a fim
de que clla possa informar-se tio estado da empresa.
Servirá ue Secretario o Director que o Presidente
designar.

*
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Art. t:L No livro de actas da DireGtoria serão registradas todas as resoluções rJUe ella adoptar.
Art. H. A Directoria pro;)nrará sempre ultimar por
meio de arbilr-os as contestações que se possam suscitar
sohre os 1wgocios da Companhia.
Art. t;:. Cada um tios Directores por sua vez ficará
mu.:arrr!!ado de fiscalisar durante um mcz o servico da
fabrica totlos os ramos de sua administração, visitan·
do-a o mais frrquentemen te que seja possível e dando ao
Gerente as instrucções que lhe pareçam conveniente e
não dependam de resolução da Directoria.
Art. til. A Directoria fica autorizada para demandar
e ser demandada c para exercer livre e geral arhninistrar:iio com plrnos poderes, nos quaes devem sem rc~rrYa alguma considerar-se comprehemlidos c autorizados mesmo os poderes em causa propria.
Art. f7. A~ funcções da Directoria são gratuitas.
Art. 18. Na falta do Presidente li1rá suas vezes o Hirerlor mais votado.
Ar r. HL Em lotlas as questões rJuea Companhia li ver
com terce1ros a Directoria prcfcrirú o arbitramento
como nH'io de resolvei-as.

e

CAPITULO 111.
DA ASSEl\lBL~;A

GERAL.

Art. 20. A assembléa geral c a reunião de Lollos os
at;cioHistas, ou pelo menos de dous terços dclles, com
lanto fJUe rcpt·esentc metade do eapital.
Ar!. 21. Rcunir-se-ha a assembléa geral uma vez
pelo menos durante o anuo, precerlentlo á sua convocação um <lltlluucio trinta dias contados da data em <JUC a
IJirceloria Li,·cr deliberado a convocação.
Ar L. ~2. Todo o accionista podet·á votar, contando-se
os seus votos conforme o numero de acçõcs f)UC possuir.
Arl. ~;1. Na n•uuiiio annual da assemhlf\a geral :;crão
apresentados pela Dirccloria um relatorio do estado da
empresa, um balanço c todas as informações que forem
nert•ssar ias ou ex ig-itl.as pela mesma aFscmbléa.
Art. 21,. Nesta reunião será eleita uma commissão
composta de lre~ membros para exame de contas.
Aprescn lati o o parecer desta com missão será discutiu o
e approvatlo pela assemiJli•a geral na seguinte reunião
por e lia deliberada.
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Art. ~ii. r.oliJpete ú as~embléa geral:
-~ 1. • Eleger o Presidente e mais DireeLore~.
~~-·Autorizar a Directoria a eontrahir elllJil'!~stimo
ou :JUg-mcntar o capital da Companhia.
~ :_1. • Approvar as contas da Directoria.
~ 4." Resolver sobre a modilicaçJo Llestrs estatutos c
modificai-os com prévia autorização tio Governo Imperial.
CAPITULO IV.
DO C.\PITAL DA COAII'ANI!L\ E llOS DEVE!IE~ E OBRIGAÇÕES
DOS ACCIO"' I ST.\S.

Art. ~ti. O rapital social da Companhia ser;"t de rento
c t]uarent.a contos de réis, divididos em acções Lle qninlwnlos mil réis cada uma .
.\rl. 27. As acçõrs ser;io n~alizadas em pr·cslações.
Art. 28. As chamadas das mesmas arções serão feilas
pela Directoria, tendo em a ltenção as nec·cssidadcs tla
e111presa, precetlcntlo a\'iso de trinta tlias.
.
Art. 29. O accionista que não fizer a .sua entrada
dentro tlo prazo marcado perderú em benelicio da Companhia as entradas qur já tiver realizado.
Art. 30. A transfercncia tias acções só potlerú ser
feita depois de realizado um quarto do seu v:dor, lt•ndo
preferencia para a aequisição em igualdade tio circumslaneias os primitivos accionislas.
Art. :31. Só poderá exercer o direito de voto, o accionisla que dPposilar no es1:riplorio da Companhia a :-ua
ae1;<io u11 aeções ou eonhccimentos destas.
Arl. :12. Os accionistas que po~,;uir·em act;õcs representando pelo menos um Len;o do capit.al da CompauhL!
JIOderão exigir convueação tia as~1·mbl(•a geral 110 interesse da mesma Companhia. Se passados tptinze ti ias
a llirceloria não tiver feito a convocação potlcr;iu tacs
accionislns fazPI-a annuncianJo lotlos ellcs o rlia, a hor.t
c o lugar em que a mesma assemblôa geral terá de
reunir-se.
Art. :13. O accionisla póde votar por Jn·ocur·ação.
Art. 3L Cada acção é iwlivizivcl em rdação :'t Companhia, isto é, só póde ser representada por urna pessoa,
embota pertença a diversos.
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CAPITULO V.
UO FUNDO DE RESERVA.

Art. 3;). Da somma destinada a ser distribuilla como
Lli videndu, a Di rrrtor·ia deduzi r á seis por C!'lllo par a
constituir o fundo de reserva da Companhia.
Art. :lti. Este fundo de reserva i· destinado a representar o capital da Companhia no fim do prazo da sua
durado.
Ar i. :~7. Este fundo de rrse!'Va sú poderá ser despendido no caso de força maior quando circumstancias
exlnordinari;is obriguem a Companhia a maiores dcspczas prcccden,io autorização prévia da asscmbléa gcr;d
convocada expressamente para esse fim.
·
Ar·!. 38. Este fundo de reserva será empregado em
apoliecs da divida puhlica, ou em acções de companhias
garantidas ou, linalmente, em deposito particular· ou
publico com a responsabilidade dos Direclores.

CAPITULO VI.
DA DISSOLUÇ:\0 E LlQUlDAÇ:\0 DA C011PANIJI \.

Art. 3!l. Considerar-se-ha dissolvida a Companhia :
§ 1. o Findo o prazo de sua duração se a assembléa
gnral não resolver o contrario.
~ 2." Pl'l:~ venda ou cessão da fabrica;
~ :L" Moslranrlo-sc que a Companhia não pn•rnchr o
SL'U

fim.

'§ 4. o Perdendo a Companhia Llous terços do seu capital.
~ ti. o Por todos oo. outros meios por direito estabelecidos com relação ús soeiellallcs anonymas ou companhias.
. Ar·t. 40. A lirJlliLiação da Companhia far-se-ha
__
-- --.. . .
modo c pelos meios adoptauos pela assembléa
, rc~MAn..~
conforme as leis do paiz.
~~""~
,.,
l~io de Janeiro, li llc Janeiro de :1874. ' ~-se as
..,
assrgna luras.)
;::5

~
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~~
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At;m;To me l87't.

l'roroga por um a11110 o prazo maJT~l]o aos Barharri.' Cyrino Anlnllio oh• Lruw•: ,. Joso·· llapli~ta lia Sil\·a tinmr>s Barata, 110 llPnt'l•l 11." r.u:;u dt> H de A~oslo oiP1Ri2, para a ,.~plor~t;:1o tio•
minas dr. 'Carv;1o " pr1rolr.o na t'OIIHtt"Ca oh rapilal da I'I'O\'inria t!e S. Paulo.

Attcntlcndoao que l\lo• t'efJncreram os B:~chareis Cyrino
Antonio de Lemos e José Baptista da Silva Gomes lla·
rata, Hei por bem Proro~ar por um anno o prazo qu•~
lhes foi marcatlo no Drcreto n. • ;iOnO de 14 de Agosto dn
1872 para a cxplor:H,:ão de minas de carvão e pdroll'o,
na com:trca da capital da Pt·ovincia de S. Paulo .
.Josó Fcmamles da Costa Pereira Junior, do l\I~·u Con~elho, Ministro e Secretario de Estado dos Nt•g-ocios da
Agt·icullura, Commercio c Obt·as Publicas, assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do ltio de Janeiro em vinte c sete de Agosto de mil oitocentos setenta e quatro, rptinquagesimo terceiro da Indepentlcncia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imprrador •
.To.~,: Fernande.~

dr& Costa PPreira Jtmior.

DECRETO N. ü733- DE 27

nE

AGosTo

DE

um .

Concede :í Associação Conuncrcial tla cidatlc do Destrrro autorizar;ão para funrcionar r~ ~pprova os rrspr.ctivos r~tatntog.

Attemlentlo ao qur. Me requereu a Associação Commercial da cidatle do Desterro, deviflamentn rcpre~rn
t:nla, e ·dr conformidatln com o parecer da Scr•ção dos
Negor.ios rlo Impcrio do Conselho de Estado, cxat·:Hlo rm
Consulta de R de Agosto de i874, Hei por bem ConcPdcr-lhc autorização para funccionar c approvar os respectivos estatutos.
Josú Fernandes da Costa Pereira Junior, rio !\Teu Consrlho, Ministro c Secretario de Estado rios Neg·ocios da
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Agl'icultut·a, Conuncrcio cOIJns Publicas, nssim o lenha
cntenrlido n faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte e sete de Agosto de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo lercniro da Indepcndencia c do
lmperio.
f:om a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

Estatutos ll:tra a Associação Commercial 1la cida1Ie do

Ueslen·o e sua commissão administralivn.
CAPITULO I.
DISPOSIÇÕES 1'1\ELIMIN .\RES.

Art. L" A Associação Commercial da cid:Hle do Desterro ú a reunião de todos os commerciantes da mesma
cidade, que satisfizerem aos requisitos da admissão, quér
sejam nacionaes, quér estrangeiros.
Art. 2." A admissão é regulada por estes estatutos,
que a commissão administrativa não póuc alterar sem
rcsol uçâo da assembléa geral.
Art. 3. o A' commissão administrativa compete despedir qualquer associado, que por tres mezes consecutivos c sem motivos justificados deixar de satisfazer
as suas mensalidades, ou praticar qualquer acto que o
infame, ou por seu procedimento civil, ou commercial
se torne indigno de pertencer á Associação, com recurso
para a assc111bléa geral.
Art. 4. o Qualquer dos me111bros desta Associação póde
requerer a convocação da asseiUbléa geral, que se reunirá
concordando nisso a coiUIUissão administra ti va.
CAPITULO li.
OBJECTO E FUI DA ASSOCIAÇÃO.

Art. !'). • O objecto desta Associação é reunir os homens
do comiUercio da cidade do Desterro n"uiU centt·o que
investigue as suas nece>;sidades, ::ondlie r promova os
PARTE
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scns interr-~ses, ta 11Lo pa-rt icnla res r, omo gera c::, c rcgu •
larizc a propriCtla!le Lll'Sta importante fonte Ua l'Íl[Ueza
publica.
Art. 6." O fim da Associação é puramente commrrcial
c não admitte discussão, ou questão alguma poli tica.
Art. 7." Nenhuma petição, representação ou queixa,
sobre ohjcctos commerdaes, de intcre,se geral, pouerá
ser levada aos supremos poueres do Estauo, sem ser representaua na commissão administrativa, examinada
por uma commissão especial, 'nomeaua por clla, c lliscutiua em assem!Jiéa geral.
Art. 8. • Não sendo nos precisos termos determinados
no artigo antecedente, a Associação,Commercial do Desterro não a reconhecerá como representação do commercio desta praça.
,CAPITULO UI.
DA COlUIISSÃ O A D~ll:"ISTRA TI \"A.

Art. n.• A Associação serú rcprcsentaUa por uma
l\lesa que sn denomiuará-Commis~ão Administrativacomposta Lle sete membros, eleitos em :1ssembléa geral
por escrutínio secreto, os qtwes escolherão d'entrc si o
seu Pre~iLlt'lllc, Secretario, Thcsoureiro, c uma commissão Lle tres membros para servir de peritos nas
q uPstües em que fôr ouviua a opinião da Associação.
Art. lO. A~ llrmas sociacs qualquer que seja o numero tlc seus membros terão um só voto nas eleições c
tleliberações Ja asscmbléa geral, salvo se cada um Llclles
LI e per si fôr associado.
Art. :ll. A commissão administrativa é uma delegação da Associação, por via da qual se atlministram os
funuos Lia ca!xa para manutencão t.la Praça do ·Commcrdo, se regulam as t.lespezas é se observam estes esta lutos.
Art. U. Um dos primeiros trabalhos t.la commissão allministrativa será o de formar uma tabella t.los
membros que hão de servir de Directores de mez, para
exe1·cel·cm as funcçõt's marcat.las no capitulo ü.• destes
estatutos, art. 21.
Art. 13. A esta commissão administrativa ficam pertencemlo as attribuiçües seguintes:
~ 1. • Toua auministração economica da Associação.
~ 2." Nomear os emnrcg-ados c serventes que vencerem
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salario3, cstipular-lltcs os onlcnatlos c obrigaçõc~, tlclerminar o pagamento das mesmas, e tlcspedil-os quantlo
·
seja conveniente.
§ 3. o Prover em todos os casos, ainda que sejam da
nttl'ibuição da assembléa geral uma vez que a utilidade
e necesshlatle tio commcrcio o reclame com urgcncia ,
dando conta á mesma asscmbléa geral.
§ 4.° Cumprir e levar a effcilo as resolucõcs da asscmbléa geral.
·
~ 5. o Abrir correspondencia com todos os portos c
praças nacionaes c estrangeiras que julgar comenicnte.
§ 6. • Fornecer aos periodicos informações, tlocumen los
e artigos lH'olicuos e utcis ao commercio c intlustri:~s.
§ 7. o Procurar animar totles os ramos de commercio
promovt'ntlo associações de seguros, ou outras qu:~esquer
para cmpres:1s rel:~tivas ao augmento c melhoramento
da nav,'g-ar:ão, intlustria c agricultur:~.
§ 8. o 1\landar vir os pcriotlicos, preços correntes c
mai:-> noticias, que julgar interessantes para informação
commcrcial da Praça •
.~ U. o Estabelecei· c alternr, como fór conveniente, o
regulamento policial, c arranjo interior da Praça.
§ 10. Convocar a assembléa geral por avisos ua Praçn e
nos periotlieos trcs dias antes do prazo para isso marcado.
~ H. Heccbcr c tomar em consideração as indicações
levadas :i l\lcsa pelo Dircctor· do mez, firmadas por qualquer dos associados, ácerca de vexames que o commercio
sofTra, ou de medidas e providencias que convenha pedir
se adoptem em beneficio geral do mesmo commercio ;
discutir em sessão o mcrito da ma teria, c, segundo o que
se vencer, exercer ou não o direito tle petição em nome
da Associação, precedendo as formalidades marcadas no
artigo Sflg-uinte.
Art. t. L Quando na commissão se vencer que a materia tia indicação deve set· levada ao conhecimento tia
autoridade competente, convocat·-se-ha a a~sernbll•a
geral. e a ella será presente a matcria c o requerimento
que ~c julgar a proposito fazer. A assemhléa geral pela
maioria p1·escnte decidir·ú sobre a opporlunidadc; c vencendo-se pela affinnati\'a, será o requerimento redi~ido
pela commissão, assign:tdo pelo Presidente c Secretario,
c dirigido a fluem competi:·.
Art. H.>. A commissão não poderá tomar de novo em
consideração qualquer ma teria, uma vez por ella ou pela
assembléa get·al rejeitada, senão vindo uma nova indicação, assignaLia pelo menos por vinte dos associados,
ou instruidos por noros documentos.

8!)2

ACTUS DU I'UlJEH

Art. W. A commtssao administrativa se reuntra no
1. o e i5 de cada mez, c, sendo domingo ou dia santo de
guarda, no seguinte. Além destas reuniões mcnsaes se .
reunirá todas :~s vezes que fôr necessario.
Art. i7. A commissão administrativa durará um anno.
Na eleição devem sempre reeleger-se tres membros. A
commissão inteira póde ser reeleita, mas não constrangida a servir. No caso de ser reeleita toda a com missão
e de não aceitar a reeleição tres de seus membros, tirados ú sorte, serão obrigados a aceitar, não podendo
estes servir por mais de dous annos.

CAPITULO IV.
DUS E11PHEGADOS ELEITOS.

Arl. UL O Presitlente dirige os trabalhos da Commissão tia asscmbléa geral, tem voto igual ao dos outros
membros, e assigna as ordens e representações da
l)raça.
Art. UI. O Secretario lavra as actas das sessões da
commissão c da assembléa geral, assigna sempre com o
Presidente, c expede as ordens que forem determinadas
nas ses~ões.
Art. 20. O Thesoureiro assigna os recibos de todas
as parcellas da receita c paga todas as despezas autorizadas pela commissão administrativa, dá conta tOllos
os mezes do estado da caixa, apresentando um balancete
tlclla, e findo o tempo de suas funcções, entrega ao succcssor o livro da caixa com toJos os documentos c obalanço existente, cobrando de tudo recibo para sua rcsalva.

CAPITULO V.
DOS Ellll'llEGADOS DA NOMEAÇÃO DA COlllDII~SÀO
ADllli:'IISTilATIVA.

JJirector de me::.
~1. O Dircctor de mez é um delegado da romadministrativa, que no intervallo das sessões
exerce as funcçõcs seguintes:
~ t. o Vigiar que o Guarda c Porteiro da Praça cumpram com os seus deveres, e dar-lhes as inslruct~õcs que

Art.

mis~ão
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julgar conveuienles, para execução das ordens da commissão ac.lministrativa, e cumprimento dos estatutos.
~ 2." Heceber as indicações de que trata o art. 13
~ H vinc.Jo estas assignadas pelas pessoas em cujos nomes forem fc!tas, c apresentai-as na proxima futura
sessão.
•
§ 3.° Convocar extraordinariamente a commissão administrativa, se algum caso imprevisto e urgente o
exigir antes do tempo marcallo par·a a sessão ordinaria.
Art. 22. Haverá um Porteiro que se !'Vira tambem
de Guarda da Praça, nomeado pela commissão administrativa, ao qual compete:
§ L o Arrecadar as chaves da Praça, abril-a ás nove
horas da manhã c fechai-a ús tres da tarde, em todos
os dias que não forem domingos c dias santos de guarda.
§ 2. o Conservar a Praça com asseio c arranjo determinado pela com missão.
~· 3. o Fazer as cobranças sobre recibos assignados
pelo Thcsourciro e entregar a este diariamente o importe do que fôr recebendo.
~ ~-o Indagar do estado do mercado até ás trcs horas
da lanlc p:1ra informar ao Dircctor do mcz.

CAPITULO Vl.
D.\S NOTICIAS E INFORMAÇÕES• COlUlERCI\ES, QUE DEVEM
HAVER NA

l'RA~:A.

Art. 23. Ha verú na Praça:

~ 1." Dous registros separados, um da entrada e ou-

tro da sah ida de Lodos os na v ios c embarcações nacionaes e cs lra ngeiras.
~ 2. o Tabotelas para affixar os annunrios com as seguintes classificações:
Avisos olliciaes ao commereio ·
Navios ã carga e para fretar; '
Leilões, vendas c ar rema taçõcs ;
Partes de vcspcras, e avisos diversos.
Todos os associados são convidados, por convenicncia
gcr~l, a fazer avisos, no lugar proprio na Praça, tios ~--~
navws que .estiverem a carregar, c mui espcciatme
~
,
cios .que estiVerem pr~ximos a sahir para qualqu · rt~ c~MAR~
naciOnal ou estrangeiro, eommunieanuo a tr rf-(fll ~
quando a houver.
~~...,

~

~
'cn
\

'~

~c.;,

~~

'l'~L/
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Art. 2~. Haverá tambcm na Praca:
~ L o Preços correntes de todas as Praças do Impcrio, c os de fóra, onde os houver impressos; c a'>
noticias das occurrencias maritimas que se poderem
obter.
§ 2. o Registro, por portos, das eQtradas c sahiuas uc
na vi os que não forem de commercio costeiro.
§ 3. o Registro dos associados.
§ ~.o Tabcllas uos pesos e medidas do Imperio, comparadas com as uos paizes estrangeiros que estiYercm
em relação de commercio com esta Praça.
§ 5. • As folhas commcrciacs que se poderem conseguir.
~ 6.• Acommissão administrativa t1·atará de comprar
á mcdiua que os meios o pe1·miltirem uma livraria
commcrcial pat·a a Praça, a qu:-~1 constará c&pecialmente
de cotligos, tratados, diccionarios de commcrcio, pautas
c regulamento Jas Alfandt>gas, tral;ulos sobre seguros,
direito marítimo, mapp:ts geographicos, etc.
.
Art. 25. Totlos os livros, folhas, preços correu tes,
etc. que. pertencerem á Praça, serão assignalados. pelo
seu Guat·da, logo que alli entrarem, com o letrmroPraça do Commcrcio do Desterro-para evitar extravio.
Art. 2G. Serão francas a todos os associados da Praça
as infonnar;ões que houverem no archivo da mesma,
mas n;io ser~t permittido que algum dos papeis, livres
ou mappas, seja levado dai li para fóra.
CAPITULO VII.
DErEUES E DinEITOS DOS ASSOCI.\DOS.

Art. 27. Todos os homens tle negocio c de boa conducta, civil, moral, c commercial, podem ser admi ttidos
como membros da Associação, e coino taes gozarão de
seus beneficios c ficarão sujeitos aos onus t}Ue clla
impõe.
Art. 28. Aquellc que pretcntlcr associar-se deve
fazcl-o ~abcr á commissão administrativa c obtido o
consentimento della, se apresentará ao Dircctor do mcz
para ser allmiLtillo por sua assignatura no competente
li no.
. Art. 2!}. Para as ucspezas da Associação cada socio
mstallador con tribuirú com a quantia ue 10,)000 na

RXECUTIVO.

(Yntraua c 2~000 mensalmente; c pat·a os que entrarem
uenois da installação a mensalidade .será a mesma ma:.
a joia de entrada será de W;~OOO.
Art. :m. São considerados installadorcs os sodos
imcriptos até hoje 4 de l'lfarço.
Ar·t. 31. Os a~sociados têm accesso aos periodicos,
ma ppas, folhetos, livros e noticias da casa da Associação,
c podem a presen Lar visitantes de qualquer outra Praçn,
assiu-nando-sc no livro respectivo.
Art. 32. Os correspondentes da Associação ficnm por
este facto considet·ados soei os honorarios.
Art. 3:J. Todos os associados ficam obrigados, cada
um na parte que lhe toca, ao cumprimento destes estatutos.
Art. 3~. Estes estatutos depois de approvados competentemente, serão publicados nos periodicos desta
cidade para conhecimento do publico, e das pessoas que
quizrrem ~cr associadas.
Art. :m. Preenchidas as formalidades do artigo anLrcedcn te c eleita a com missão ntlministra li va, a Soeirtlado se julgará em rstado de funccionar qualquer
qnc Sl'ja o numero dos socios rnmido~, c suas decisões
Si'r;lo ~·onsideratlas efllanadas da maioria.
Ci1b1lo do Di'St{'tTo, 4 de l\Iarço de 18H. (Srgucm-sc
as assigm turas.)

DEC!lEfO N.
Approva

o~
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novos estatutos da Companhia- S. Pauto .-c Rio de
Janeiro •
.....

--~.~~.

_~-

Attrndendo ao que Me requereu a CompanhiaS. Paulo e Rio de Janeiro-, devidamente representada,
t' de ~·onfnrmid::t1le com o parecer da Secção dos Negocios
do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta
de dez:~sctll de Julho ultimo, Ilei por bem Approvar· os
novos est::~ tu tos, aceitos pela assembléa gera I dos respedivo~ arcionistas, com as modificações que com este
baixam ;Jssi::mau;-~s por José Fer·nandes Lia Costa Pereira
Jtmior, dn ~t·u Conselho, Ministro e Srerctario tio

H!lti

ACTOS DO I'ODEI\

Estado dos Negocios da Agricultura. Commcrcio c Obras
Publicas, que assim o tenha cntendiào e faça exe~utar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indcpendencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestatlc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
ltlodifieaci'tes a que se refere o Decreto
' n." :i'2'34 desta data.

I.
Ao art. 2." acrescente-se:- precctlcndo autorização do Governo Imperial, quanto á prorogação do prazo
de cxistencia da Companhia.

11.
Ao art. !J,.• acrescente-se:- A Companhia ohl'iga-se a entrar mensalmente para o Thesouro Nacional
com a importancia do se \lo pela transferencia das acções,
realizada no estrangeiro.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Agosto de
t87~.-

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

Estatutos da Companhia -S. Paulo e Rio 1le Janeiro.a que se refere o Decreto n. • S734 de 27 de Agosto
de t8H.
TITULO I.
DO Fn! SOCIAL.

Art~ :l." A Companhin-S. Paulo e Rio de Janeiro-, e~ta
helecida nesta Côrte em virtude do Decreto n. • 50&.7 de 7 de
Agosto de 1872, tem por fim a construcção, custeio e gozo
de uma estrada de ferro entre a cidade de S. Paulo e o ponto
terminal da ~ • srcç1ío (13 Estrada de ferro D. Pedro 11, na

S!li

EXEr.UTI\0

!'ll!Üolrllli<Ja,Jo\ 1lo r,ont!'acto cl•lrJ,rauo com Ango•lo 'fh:unaz
1!11 Anwral n O:Hning-os ~loitinho rmla l'rt-'silleneia da Provinda de S. Paulo nm 2 de Março de !87:!, o qual11 mesma
Cll!ll(Janhia, por I!Ceôrdo com os ditos conees~;ionarios, tomou
:1 si c~om toda~ as suas clausulas, favores, onns e obrigações.
Art. 2." A C,unranhia tlurarü :1té ao fim do prazo lle 90
annos ilo ro'SJh~etivo Jlriril~gio. Terminatlo este prazo, a
Couq1anhia cnnso\rvará pleno domínio sobre a estrada de ferro
c~om seus pertenees, c poderá prorogar sua dur:1ção por temr1o
IIP-termina,lo, ou Vl\lld>'r a P-stradn, corno convier e rõr resolvido pela a»st•mhléa g-eral dos accioninas,

TITULO 11.
llO CAPITAL llA

CO!IJP.Il'\IIIAe

Art. :L o O capital da Cnmpanhia será de 10.665:00015000,
1111 o 1\I(UivaiPIIII\ em lihras esterlinas ao cambio dn !!7 dinhPiros pur 111il réis, i~to 1\, um milhão n duzentas millihras.
Art. 'L" Est•\ e:1pital ~erá divl1lido em ncçõps de200/IOOO
para a partn h~\'antada no lm~Jerio, c em ac{·Õcs de 20 libras
para a q:w fi1r lowautarla no estrangeiro.
Art. ti." Para ~~ompldar o capital de 10.665:0001)000, a
e.. mpanhia por intnl'IIICIIiO da Dtreetori.l lka aulorizad:.J a
to111ar PtnJli'Pst:Jtlo a qnantia preei~:1, cmittindo obrigações
(•lnb•~nture~) ou llll:l<'S!Jtler outro1s tillllns, nrna vez IJUC não
~~~,;am pn•judi•'adas as ohri!!ações ~~·Jntr<dtidas JJHO ~~om os
Govern"s g'l'ral, nu prnvineial de S. Paulo, e que fitruem
re~ervadas aeçõP,s equivalentes :í IJnantia IJllC por I[Ualquer
dos meios llliHWionarlos for levan l:lda. Estas aeçõcs só JJO·
dt>rão ser emittidas para pagamento do debito assim contrah ido.
Art. 6. o As thamadas do capital poderão ser feitas por
intl'iro, hav1~ndo annuenda do accioui,ta, ou por prestacõcs
eon ror me a DirGctoria julga r con ven ien te.
Art. 7." As chamadas do capital serão annunciadas com
o prazo de 30 dias pelo menos. Os accionistas que nos prazos
mar1·ados df'ixarern de fn1~r t[nalqucr das entrada~, perderãn,
em bcnelkio da Companhia, as quantias que já houverem
pngn, assim r,omo o direito ás 31'{Õe~, as quaes por esse facto
eahem em comrnisso.
Ex1•eptnam-se os ea~os de força maior, tlevitlarnente justi·
ficados Jlerantc a Dirrrtorin, mediante lleliheração motivada
desl:l, exarad:l t'lll aeta.
At·t. H." Os aeci . ,nbtas !'ão respomaveis pPlo valor de suas
aq·ões, sendo-lhes livre a venda, cessão, ou transferencia
das mesmas por qnalquH titulo, sómcntc depois de
_·.
zado urn quarto do ~cu ''apitai, medbnttla compe .
ã~EYUA ~
ba~ão no,; livros da CnHtJ1111lhia, nesta Côrtc
w.a'Ó)itut\IJI R~)
do S. l'<lltlo, e no r,;tr;mgeiro em eonformi
'<'\~·~l"t. 23.
\
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TITULO li[.
nA DII\F.C:TORIA.

Art. !L o A Companhi:~ será administratla por uma Directoria composta de tres Directores, ou de quatro na hypo·
thcse tle emissão de acções no estrangeiro, eleitos por tres
annos pela asscmhléa geral rl'entre osaccionistas de 100 ou
mais acçõc~, a,; quaes srrãn depo~itadas, e não porlNão '~r
:dienadas, durante o prnzo dJ sua gestão c até á appro1·ação
da' conta~.
Exccptnn-se a nrinwira Dircetoria, a QUal ser:í composta
dos acl'innisi~s Con:~•·llwiro Frand<en L;naein Mareontlcs
Ilomrm de illulln, Dr. Mann.·l Marque!':'"~ Sú r Tt•nentr CoronciJ,Jão [irntlt•rko lln<s:•ll na ~···tle da Companhia, e nos
qnacs romprt:~ d,•,;i!:nar o qnnrtnllirct:tor, tJIW pntler:í cstnr
spmprr rm I'OIIlllli>'';lo no rstran;.;Piro, e to1lt>s sen·irão nttí a
primeira rrnniãn da n;;;;,.mlil(•il g-rrnl rl'IP!Irada dcpni~ tia
roneln,ão da.< ol!r~s da c.-tr:lth tle rcrrn.
O.; DirrctPros rr,;id••ntl',; nn I111pcrin riPgPriin tl'••ntrr si
lllll Prt·~itlPntl', 11111 Ykr··!'n•sitlnlll'' fJIF' S"n·irú tln Si'cr,•l~ri<•, ,. 11111 Cah::t.
Art. lll. \r:wandn pnr qnrd•flll'f mnliYo al;.(lllll lngnr 1!1'
J)if'I'I~!OI', :l J)il'<'dOri:lo pl':'t'!lt'l:t•l';Í, ll1Hlli':llldu rara !'lJD l\Jil
arr,ioni,;la qnn lr•nll:1 u:o on 111~is al'çi'l·s; e n lllllllt'atlo I'XC1'... rrá o 1lito l'~lrgn p11r tol!l nlt•mpn •ltW nxerr••·ria o Dirct:tor
snhstituidn. O HH'Smn l.t•r:'t lug.u durante r• anseneia, uu
nutro qualquer impetlinwnto de al;;nm tios Direr:torrs.
O Dircetot' r[Ue sr•rvir em eouJmi,;,ão no t'strangeirn srr;í
snhstitnirlo por tllll aeeioni:;tr~ r··~i·lt•ntc nn lllt':'lllO lugar n
r1nc tenha ~wlo mcnn;; 100 ncr,:õc~, o qtl11 s••r:'1 prrvinmentn
inr\i,·arln pP!o tl!!n Dirpr·tor c approvarlo pcl:1 Dirct•lnria.
Art. U. A' Dircetnria nnnpete:
L o Tomar qualquer provitlcncia sobro os negneins a r•argo
da Companhia, " fazer tndus o~ contractos, eon vcnr,:õcs c :t.instcs para tu,\o rrnanto fôr ntil o nceessario ao ~cu fim e interr•sscs ;
2. o Autorizar to1Ta a drspeza o arrecadação tia rercita da
Companhia, fazendo recolher a nm ou mais rstabeledmontos
de crctlito ns IJUaHtias rtnc niío forem precisas para as rJcspnzas immctliat:Js;
:L o Representar a Compnnhia perante as autoritladcs, c em
.luizo ou füra dollc;
~omear, llcmittir, marcar ::tttribuições e dar instrncções a todos os empro~ntlos inclusive um superintendente
que residirá na citlatlo tle S. Paulo, reprnsent:u:í a Dircetoria
perante o fôro da Província; para o que lhe ficam conferidos
os poderes neces~arios e especiae::, e exercerá quacsqner
onlra~ fnnrr.iírs !In llir;~etnrin, qnc por Psta lhr forrm lll'leg:t•bs;

'h
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ii." Apresentar á assrltnblén geral dos ar.eionistas um re·
lutorio do estado da Companhia, assim como o IJalanço da
rceeit:J e despeza relativamente a cada anuo qu1~ findar;
6. o ~onvoear ordinaria ou extraordinariamrnte a assem·
Lléa geral·
7." Prov'er a tudo que fQr a bem da Companhia, observando
e fazendo observar os presentes eshtutos.
Art. 12. Ao Director residente no estrangeiro ::ompete:
Corresponder·se eom a Directoria sobre tudo quau to fôr r e·
]ativo aos negocio;; c interesses da Companhia, e ter a seu
l~argo O registro C transferencia das 3CCÕc~>, f]Ue forem emitlitlas no estrang-eiro, o recebimento de dmheiro,, c os paga.
mcntos ordenados pela Direetoria.
Este Director servirá pelo mesmo tempo que a Dircctori~;
c perceherú a gratilieaf.'ão, IJUe para a mesma prescrevem e~ks
Pô la tu tos.
Art. 13. Catla um dos Dircctores vencerá uma gratificat;ão
seme~tral tle 2:!•00b000 : ((Uatdo porém os dividendos forem
execdenles de 7 "/o ao anuo a Directnria vencerá mais uma
gratilic<H:ã•J CIJUÍvalentc a 3 "/ 0 sobre o excesso do divitlendo.

TITULO IV.

1\rt. I'!. A n<:'llli•ka r::•·ral n•unir-:'e-lia s••h :1 prn,;idt•tlf'ia
tlt• llJLJ :tt:cioni:,la de lO() 0~1 lll:ti-; ac~.:õ··~ eh:ito para a rouui:J••: o qtH' ter:·, ln·:·:q· ordiuari:Jilii~JLt•• nu tlll~z dt• 1\lai<.J, ,.
t'\.traonlin:ni:llllt'IIIP no,; ea"O-' "''gllilllt'':
i." IJnandu ~'I ta rettuiiíu fúr n•qut•ri.l:.i p•ll" ;wdoni,;tas IJlW
l'~"l•f'•'SI'lllt'lll u dH·imu do capital da C:llnp:mhia;
:!." ljll<tntl••a Direl"lori:l jul~.::.~r neensaJ"i,-,.
~as r••ttniile:; e\.lr:wrtlinarias, a a~s··ntiJ!éa (!<'r:tl sô !JOtleiá
tratar tio oh.i•·1:to p:11·a lfllt~ f111· t:t•uvocada.
A 1"1111\'tJI':H;iio ordiuaria, uu 1'.\traordinaria, se fará por
annllrl!·i"' I"OIIJ alltl'l'l'dt•nria dn oit11 di:~s Jlt~lo menos, de\'f'lldo '':r 1lndaratlo nesll's alllllllii"ÍOS o uwtivo da reunião.
Art. 15. N:1 prim•·ira se~'ão de c:11la rcuuião ordinaria
da a,;,embléa ge.ral, imnt:·diatam•:nlo dt,pois da apresentaçãu
d•J rt>latorio •la Diret~turia o halauçu da r.!eeita e despeza,
dt•g-cr:i a aso'Pillhlfla uma '")lllllli,;,;ãu cutliJHlsta do Ires aceiouistas, à I{Hal serão rran<rneailus todos os documento:<, livros
e cofres da Companhia, SP.lll excepçãu alguma, fiara que ell:t,
depois do neressnrio exame, formule o seu parecnr, IJIW será
prrsente á aSSt'lllb!éa geral nm Ulll pl'ilZliiiUUI'a lll:tiur de :30
dias, a fim de qne esta delibere subre as contas da Companhia, apJlrovando-as, ou desapprovando.as.
Art. 16. A as:;embléa geral póde deliberar estandu pret:entt>s acnonistas, '1'11.' rt>pres~'ntetll pelo llll.'Hoo; um IJUart••
rln rapila I.

tiOO
s,~ por•~m, não se rennir rste nnnwro, será •lc novo con·
'o::ada pnra o dia que a Uireetoria fixar, o qnal será tamhem
aununciado pelos jornae~, c o tJUC ne~ta reunião se deliberar
com o numero de memiJros presentes, será oiJrig-atorio para
os ausentes, salvo o caso de reforma de e~tatutos em qne
será nccessario a presença de accionistas rcpresBntando )Jcln
menos um fJIHHto do capital.
Art. i 7. Os votos serão contados da maneira se.;-nintc:
cada dez acções dá rlireito a um voto.
Mas nenhum accionista ~cri• mais de 20 voto:> s••ja qual fôr
o numero de aeçÕ•'S que repres•mtc por si ou JlOr outrem.
As acções para darem direito ao voto 1leverão estar in·
seriptas omnome do aecionbta nos livros da Companhia, pelo
n1cnos 30 dias antes tia rennião.
Art. i8. 1<:' prrmíttitlo a,, at:donista votar por procurador
que seja t3m1Jem aceionisw, excepto para a eleição da Di·
n•r:t.oria.
Quando fô1· :H·t:ionbta qual•ltWr f:ttmpanhia ou Sociedade,
pela~ suas ai"ÇÕL'S só polerá votar um dos ~ocio.<.

TITULO V.
IJO FUNIIO DE llE!'EflV.\ E DO DIVIDEl'\Dil.

Art. i!J. Dos lucros líquidos depois llc rlcunzidas ns dcsJlezas de custeio c administração a Directnri:~ retirará annunlmcntc uma quota correspondente a Jjfl "I .. pelo menos
do capital g-arantido, para formação de nm fundo de rcsrrva.
(Clausula 5." do Decreto n. • 5607 de 25 de AIJril de !87~.)
Esta quota poderá ser empregada em npolices da divirl<i
pUIJiica, acções da Companhia, ou como a Directoria entender mais conveniente, com a npprovação da assemblén g-eral
dos necionistas. (Decreto n.• 50fJ,7 de 7 de Agosto de !872.)
O fundo de ri•serva, administrado soh fiscali~ação do Go·
verno, será applit-ado á> despczas de obras nova~, renovações,
reparos completos e augmento do material fixo c rodante
que forem excluídos do custeio da cstrnda.
Ernquanto o fundo de reserva não attingir a 200:000~000
as drspezas referidas corrrrão por conta do custeio. (Giau:
sul a ã. • do Decreto n." ãti07 de 25 de Abril de !87~.)
Art. 20. Do rest:mtc dos mesmos lucros se fará semestral·
mente o dividendo dos llccfonistas.
Art. 21. No caso de drsfaltJUe tio capitnl social em virtude
de perdas, não se poderá fazer distrilmição de dividendo~
emtJUanto não fõr o mesmo rcromposto integralmente.
'
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TITULO VI.
DISPuSIÇÕES GEllAES.

Art. 22. A:; acções emir.tidns no Brazil, bem como as l]lle
o forem no estraJJg-eiro, >Ó p!loerão ser transferidas nos seus
r.·~pPctivos rrgistro:;, di'Jlllis de realizado um quarto do ca·
JIÍtal.
Art. 23. Os jnro' d~s neçõ:~s rmittidas no estrang-riro
j;1~r1ío pagos prln Dirt••·t.nr f<'SJH'f~tivo nos mf'zrs de AIJril e
Outnllro, á razã•• 1lr. 27 dinheiros por mil réi:;, e os f!:,s
:u:çÕ:!~ l'lllittidas 110 l:llp:·ri., nos HH'Z1·s d~: Janeirn e .iul11o
pela llirl'f't"ria e111 mn•·tla •·orn•ntn.
Art. 2!~. ():; Jlii:'SUid:Jres dn aerõ:·~ l)lllitti.las no ~~~tran
~eiro gowrão de igunPs f!irPitos e fi::am ~uj1!itns nos nwsmos onns, a qnP rsliín sn.ieil.os os aeeioni"las do l'llJ)('I'io,
P tomo e:;t••s P•"ler1ío assistir on fnzcr-se rl'prcsrn !.ar na
nssn1HIIIi\<t gt•ral p:•lo mmlo e para os fins nos prcscntt•s es·
latnt•Js rslahPII't'idos.
Art. 2fi. A C•)!IJIHlnhia >Ú:nr.ntr &Prá dissolvi1ln nos ca~os
mar!'ados no :•rt. 35 do Decreto D. 0 2711 rir, til !Ir, Dezr.m·
lll'o rh• tR!itl, oll IJU31Hlo tPnlia pPrrli1lo 50 "lo rlo capital socLd. Verifi<:llltln·se e~ ta hypothrse entrarü c lia imme!liatanH•nte em liqni,Jaçiín, vendendo-se tudo quanto a mesma
JH•s,nir para sr•r ;~ppli1~ado o prodtH'.Ln ao p~garnento de snas
rlivi\la,, ~endn o n~manrsceniP dividi,lo entre os accion:stas 11a propnrç-1í" dn ~nas :wções.
Art. 21i. A Contpanhia mjeita-st~ a tolas as Lris c llegnl:tnu·ntns t'lll vignr r·omo sr, delks se fizesse cxpr.. ss:t mcn~·iío;
e antor·iza a SIW llirectoria par3 ;~cf'irar as mntlificações que
u t;<~ver·n!l l'ltpcrhl enl•m1\a dever fazer nnstcs est:~tutos.
Hio 1l1! Jan1dro, !1 ,),~ Jnlho •le tsa.- Frattti.~co lyuacio
Jf,ll't'Oiid!'s 1/()JIWIII dt• Jll'llo.-.llwwcl MtU'IJIIl'S tlc Sti .-Joiio
Fr,•dcrit'tJ l!usscll.

llECHETO N. ;j73:)- ore 2

DE SETEMBRO DE

l87!J,.

Dcelara a Pnlrancia da comarca de Passo Fnntlo, na l'rovineia
de S. PcdrÕ 1lo llio Grande do Sul.

Hei por IJCm Decretar o seguinte :
unico. E' dL•clarada de prirrtcira enl.raneia a
comarca fie Pa~so Fundo, creada na Provinci;J de S.
Pedro do Hio (;r:~nde do Sul pela Lei da rc~JWCliva A~
Arli.~o

~~·ruhlea

lllllllf'I'O oiloe,•ntos selen!.a IJ sele dr~ 'irrle c
IIOVt! d,• Abril dt• ntil oi lorcnlo>' ,_;efenta e Ire".
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ACTOS 110 I'OIIJW

O Dr. .l\b nocl Antonio Duarte de Aze\ctlo, do .Meu
Comellw, .l\Jinistro c Secretario de Estauo uos Negocios
da Ju:;;Liça, assim o tenha cntendiuo c faça executar.
Palacio do llio de Janriro em dous de Setembro de mil
oitocentos sntcnla c quatro, quilltJUagcsimo terceiro tla
lndepcndencia c tlo lmperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

1llanoel Antonio D11arte de AZ'l'l;edo.

DBCIIETO N. íl73U-

DE

2

DE SETEAIBRO DE

187-7..

Jllarra u Vl'neirncnlu annual Llo Promotor Publico Lia coman:a Llo
Passo Fundo, na l'rovirwia de S. Pedro Llo lUu Grande do Sul.

Hei por lJem Decretar o ~cguinte:
Artigo uuico. O Promotor Publico da romarea de
Passo Fundo, na Província de S. l'edro do lHo Grantlc
do Sul, ter·ú o Yencimcnlo annual de 1:600,)000. sendo
000#000 de onlcnatlo e 800~000 de gratificação.
O Dr. :Manoel Antonio Duark de Awvctlo, do 1\lcu
Con~clho, .l\linistro c Secretario tle Eslatlo dos Negocios
da Justiça, assim o tenha ent.enditlo c faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em dous de Setembro de
mil oitocenlosscteuta e quatro, qninquagesimo terceiro
da IHdependencia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\l<tgestade o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de Az-evedo.

!}()3
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Allc1·:t oÍRcgimcnlo rJag.\custas indiciarias.

Jlt'i por· bem, em virtwlc do art. 29 § G. o da Lri
n." 2n:l3 rlc 20 de Setembro de ·1871, Tendo ouvido a
Secção tios Nl•gocios da Justiça do Conselho de Estado,
Approvar o novo Regimento de custa~ .indiciarias, que
com rste l:aixa, assignado pelo Dr. 1\lanocl Antonio
Duarte de Azevedo, do l\lcu Conselho, l\linistro c Secr·el.1rio de EslaLio <los Ncg-ocios da Justiça, que assim o tenha cntrnditlo c faça executar. Palacio do lHo llr .Jarwiro rm dons tle Setembro de mil oitocentos sctl~nl.a c
fJnatro, quinrJn:1gesimo terreiro da lndq)('rtti('Jll'ia c do
Imperio.

Com

.1

ruiJt·ica de Sua

Ma~rs !a de

o I lll pera dor .

.llrmoel Antonio Duarte ác Azel.'l'do.
llr·~imcnlo

das cnstasjut!icial'ias a que se
cri' lo n. o 5131 t!csla d:1ta.

I'Cft•J'C

PARTE I.

TITULO I.
MATERIA CIVEL.
CAPITULO I.

Dos Jnizcs de Paz.
Art. I. o Os Juizl'S de Pn terão:
I." De cada conciliação e!Tccluada em cansa :
-de sua competcncia ....•.....•....••...••.
-de valor· de wo,~ooo a mO;)OOO.. . ......•..
-de mais de ;;ou~ooo ...................... .

o llc·

.\elos

Il:l

l'o:H

11

2." Das st•ntt'nt;as definitivas tJUt) proferirl'm I'Oillil
nrbitros:
-não hnventlo ft)~nrsl), os cmolnmcntos do paragr~pho
:~nl!·cctlrntr.

-haVPIH!o reetll'~o, os do :~rt. :3."
3." De ra•.la roneilia•;:io não e!TPelna la nu ;, rcvPiia,
em causa:
- tle 100$000 a !")00,~000. • . • . . . . . . . . . . . . . • . .
nooo
- tlc mais dt~ :i00-~000..................... •
2~000
Natla levarão sendo a causa tle sna compelcncia.
L" Da-. snnlenças tle!lnilivas profcritl:~s n:~s cansa-;
de sua cotnllf'lt~neia e enjo v:do1· não e'\CCtler:
- a 5().~000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,~:;no
- a lOfhOOO.. . • . . . • . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . l -~000
Nada levai :to na~ CIUS:Is até 10;~000.
5." ll1 appo~iç:io de scllo,; no.~ ra~oq dt~ fallt•ncia,
senti o a massa fa 11 i Lia a rreradatla :
- até :; : 000-~000. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ;),)000
- ali~m dc~sa quantia ...................•.. lO-)OOa
Percelwrão elnolltmento" tlohratlos si a arrecad;~çJo tiVt't' lugar fMa da cidade ou vill:~.
Art. ~-" Os Jn iz0s de Paz sú tnão os cluolumcn Los
mareados no artigo aniccedenll', con::;itlct·antlo-sc gl·aLuitos e compensados pelos mc;.;mos t•molnmenlllS todos
os mais actos que praticarem.
CAI'ITCLO 11.
JJo.~

.llli:es do Gire!.

Art. 3." Das sentenças proft'l'iilas sobre o ponto prin·
c i pai da cansa, quér spja onlinari:~, ~um ma ria ou executiva, C soure l''(('f'pÇõe~ pcrernptnri:l~, l'Ct:Pberão emolumentos <'ali'ulados <·onfonnc o nlor th causa; e assim
si fth-:
-alô
riOO_.)OOO. • • . ••.........•.•.•.•..•. 2,5000
- tle
!"iOO,>OOO a I :000_.;,000 .............• 36000
-- tlc I: 000,\000 a 2:000,,000 .......•....••. ti,)COO
-ele 2:000,5000 a 4:000M}00 ........•.•.... !"i,)OOO
-de 1!,:000.)000 a 8:00o,sooo .............. . liSOOO
-de 8:000.~000 a Hi:OOO,~OOO •.............. l0$000
-de W:OOO,~OOO
p:1ra cima .........••... ~0 1WOO

90:.i

EXF.CUTIVO.

Si o processo não terminar com o julgamento da
exccpç;io peremptoria, não levarão novos emolumentos
pelo julgamento final; e os autos se farão conclusos
com o prepat·o feito para a excepção peremptoria.
Art. 4. • Das sentenças definitivas proferidas sobre
embargos de terceiro senhor c possuidor, ou prejudicado, e sobre artigos de preferencia ou rateio, terão os
mesmos emolumentos marcados no artigo antecedente,
regulando-se a respeito tlaqucllas pelo valor dado ao
oiJjccto dos cmbat·gos, c quanto a estas pelo liquido
rerolhitlo a deposito 011 valor do oiJjecto adjudicado,
áccrca do qual se tiver cJisputado a prcfcrencia ou
rateio.
Art. 5." Das que fot·cm pi'Oferidas sobre embargos
oppostos á sentença ou á sua execução, qualc,uet· que
seja a natureza dellcs; sobre artigos de IIquicJação, ou
liquidação por arbitras, terão a metade dos emolumentos na mesma ordem c pt·oporção marcadas para as
sentenças definitivas.
Art. 6. o No caso de reconvenção, o pctlido desta se
juntará ao da acção para se calcularem os emolumentos;
mas, havendo no processo assistentes, ou oppocnles, não
augmentar-se-hão por isso os emolumentos.
Art. 7. o Das sentenças profcritlas soLt·c excepçõcs
dilatorias, justificações incidentes ou preparatorias, artigos de attentado, d1) habilitação e outros incidentes,
tanto na acção como ua execução, qua lqncr que seja o
valor e natureza da cau,a..... ..•........... .. 2EOOO
Art. 8.":
L o Das sentenças sobre justificações pat\1 embargo
ou sequestro, c mandado de detenr:ão.......... 36000
2. o Da sentença final sobre a subsistcncia ou insubsistencia do embargo, sequestro ou detenção, qualquer que
seja o valor da causa............ . . . . . . . . • . . . 3#000
Art. 9. o Das sentenças soht·c quaesquer outras justificações, das que se tiverem de proferir em processos em
que não houver designação de valor, das que julgarem
desis tencias ou composições amiga vc is, fianças, protestos,
contraprotestos, e das que homologarem tiUacsquer
actos .•.........•.......... : . . . . • • . . • . . . . . . . 2h000
Art. tO. Das sentenças de contlemnação de pt·ccet::.:.l:;;.o~~"!"ooqualquer que seja a quantia confessada......
'M • -- Art. H. Das sentenças de absolvi~ão da · )1['l_iJ~~ t\ ,1/;f
das que se profe~irem n_a acção de jura
~~lma,
qualquer que scp o petlldo........... -~
~sooo
PARn.; li.
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Art.. 12. Dasscntença!>qnccomo arbitro.-; prof,:r irem
perceberão os emolumentos mat·ca•los no art. t.•, § ~.n
aos Jnize~ de Paz nrsla qu.11id.Hlc.
Arl. 13. D:1s parlilhas feiras judichlmcnle prrrcbcrão:
Até i :0001~000........ .. .. .. .. .. • . . . • .. . .. .
2,)0110
E d'ahi para cima -11;\000 em cada conto de réis att\ a
quantia de ~0:000$000 cxclnsiYe, 1lc modo que o 1111ior
emolumento das partilha~, qualt]ner que srja o Yalor
destas, nunca exceda a 506000.
E o mesmo tcr·ão da sobn~parl.ilha, as.~im como 1!0
calculo quando houver um só herdeiro, ou ftlr ncrl'~sario
para pagamento tios 1lirritos n1cionaes.
Das partilhas c sobrrparlilha; ft•it:t,; :~mi.~·aHIIliPntc
terão mcta1lc dcstrs l'molumrntos.
Da emenda da partilha ou suhrrparlilha natla pcrrc·
lJCrão.
A estes cmolnmrnlo;; lct·;', uirril.o o Juiz rJIIC hOIIV('l'
frito ou delibera1lo a partilha ou sohreparlilha.
O que sómcnte a julgar perrebed.........
ti,~')OO
Art. lL Das contraminutas tle :1ggraYos, on l!Pspachos que os repararem....................
2~1100
Art. H>. Da assi(\·t1:1lura tle mantlado8.....
1\:lOO
Art. HL Da assignatura de qu:'e'tlltrt· inslrumrn!o.~,
precatorias, ah·arús, editos ou Pditae~, que se a~sign:llu
com o nome p1r inteiro....................
;):)()o
Art. 17. Da as;;ignatura tle cat·la~ 1lc s,•nlcn~a, romprehcmlitlo o exame tlellas, a I(Ut~ lieam ~oh sua l'f'~ponsJbilithde obrigados ...................... ::.)000
Art. 18. De cada juramento que dd;'l'Írem, qnal·pTcr
que seja. . . . . . . ........•....•............... t'tOfl
Art. HL Da inquirição tle t'aila testemunha oi: il!formante, c do depoimento que tomarem da~ parto~. 1 ,~00(1
Art. 20. Bo exame, a que presitlirem, de auto~. p:~
pcis c livro~:
- em sua casr1 ou na audicncia ................ 3/!000
- fó,·a 1lrll:ls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . !i;;ooo
Art. :!L nas cartas tle lrgitimação, on ailopç.'io c tlc
jnsinuação tle 1lo:H:ão .......•..............•. W;~OOO
Das Jli'O\'Ísões dP opere demoliendo c ou lras qnaesquer.. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . !');)000
Art. ~2. Dr catla rolha de livro, cuja abertura, nnmrraçiio, rubrica <' ent·rrramPnto ll!rs competir. (itoO

EU:t:UHVO.

!)07

Excepluam-sc o.; I ivros tios Escrivães que perante elles
servirem, dos quae~ naJa perceberão.
Art. 2:3. Ue cada objecto ou lote arrematado, movei, semovente ou de raiz;
Ató

:;o.sorn ............................. .

/)

10,),)0.!0 ..•..••...•.••••••••....••...•

)>
51JO;)O.Jil .•..••.•.•••....•••.••...•••.•
)) 1 ; OOO;iOOO. . . • . • • . • .•.•..••...•• ·· .•••.•
,, ':!: OOD.~O:JO .• , •.•.......•......•.•..••.••
'> i: 00() y JOO. . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • ..••

~500

i#OOO

2~000
3~000

415000
ã 1)000
E d'alJi para cima os mesmos emolumentos taxados
IW ar!. t:l.
N·.J t:aoo de a:lj:ulicação terão o mesmo, calculado
so!Jre a a1·a!ia:;ão della.
,\rt. ~J.. f).• .:atLI diligen-cia a que forem:
-dealro da rid:HIP ou villa...... .... .. . .. .. tü~OOO
-füra :h l<•gtLI d:t ritlade ou villa ou no mar. 30~000
Outro~im. tiJ,•s s~rá prc·stada conducção por quem mais
nltCre~s.;. l ÍY<'r !!O andamento da CaUS.I, sendo a l'CSpeeliV.I dcspl'/.:t r-untada nos autos á vista do tlocumenlo dclle,;

~:onstantc.

N;~s dilig~nrias comprchcntlcm-se a arrecadação de
hcranç:~s e m:issas fallidas, descripção c avaliação de
Leu~, visturi:ts, demarcações, divisões, medições e arl.Ji-

l!'illllCUtos.
Art. 2~. E si a tliligenda não ptu.ler ser concluilla no
mesmo dia, levarão :lc cada dia que accresGer.
t.O~OOO
N e~ te,; cmolu m•m tos com pri'IJCnrlc m-sc os mais ac tos
llUe }ll'Jlicarum por oc;;asi;1o c ~:ausa da diligencia, ou
lJ uc uella 'e cn rol verem.
Art. 21j. Si o exame ou diligcncia (arts. 20 e 25),
potlendo fazer-sJ em casa do Juiz ou na audiencia, se
praticar fúl'.l tlellas a requerimento tia parte, o excesso
do emolumento será á custa da parte requerente.
Art. 27. Si por qualquer causa, e não por facto ou
omissão do Juiz ou do Escrivão, se não etJectuar a diligeneia depoi> de lerem estes sahido de suas casas,
venccn1o os emolumentos na fórma do art. 2~, como si
a tliligcncia se tivesse cHe~:tuado.
Art. ~8. Quando o Juiz se· transportar ao mesmo
lugar para praticar mais de um acto ou diligencin, relali vos a di versas ca usas ou pessoas, as custas da conducção serão entre e lias rateia das, c as de estada se dividirão tnrnbem em proporção da demora da diligcnci.a
rcsptctiva.

!)08

At:'IO~

IJII I'OUim

Arl. 29. Nas caus:ts cujo valor· não exceder a üOO;)
perceLcrão sómente a metade <los emolumentos taxados neste capitulo, salvos os qtrc vão especialmente
~ ltrihnitlos a <'~sas cans:~s.
C.\l'lTULO 111.

JJos Jni:::cs do Co111mcrcio.

Art. 30:
Lo Do despacho de aberLura de fallencia.
2h(l00
2. o Do desp:tcho da qual i fi cação da fallrncia o mesmo
emolumento do art. 3. 0 calcula<lo sobre o activo arrecadado.
3." De :1ssistirem ;'t reunião <le credores para concordatas, moratorias ou prestação de contas:
- Sendo até 20 credores................. IOl!OOO
- Sendo mais de 20 cretlores............. 20;}000
~. De assistirem a outra qual')uer reuni;io de credores
metade dos emolumentos do parag-rapllo an teeNicn te.
Art. :!L E' extensiva ás causJs eommcrciacs a disposição do art. 2!l.
0

CAPlTULO I\'.

llos Juizes de

Orphão.~

c Ausentei.

Art. 3~:
t. o Da assignalura de cartas de emancipacão ou sup51)000
plcmento de idade ....................... :..
2. • Provisão <le tutela....................
41)000
3." Alvará de suppr·imento de licença para casamento
5SOOO
ou autorização para este fim.................
4.• Dito de qualquer outra autorização...
2~000
õ.• Do julgamento das contas de tutelas, segundo os
rendimentos annuaes:
Até
5001)000 .....•••..•..••....•..•.•..
)) 2: 0001)000 .••...• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
)) 4: 0001)000 .•.••...••••.••...•.•••••.••
)) 8: 0001)000 •......••.••••.•••.•...•....
)) 12:0001)000 .....••.......•...••••..••..
}~ ~0:0001)~00 .......................... .
D aht para nma .............••.......•..•.

!}0!)

Art. 33. Como Juizes tlc Ausentes, nas anecatlaçõcs
arrematações tios bens de que têm porcentagem, receberão por metade os emolumentos marcados para os
Juizes do Cível.
Art. 3í. Aos .Juizes de Orp~1ãos nunca se potlerá contar
maior estada que Ires tli:1s, qualqut·r fJUe seja o ox.cesso desse numero de dias que gastem em irn entario
fóra de suas residencias.
Em tudo SJ regular.io p:~lo que vai marcado para os
Juizes do CiYel, indusive a disposiç~o do art. '.W.
c

CAPITULO V.

Dos Juizes dos Feitos da Fa:;cnda.
Art. 3J. Em todos os actos que praticarem e sentenças que proferirem, torão os cmolumen tos taxatlos para
'"os Juizes do Civcl; sendo ·lhes applicaveis as regras dos
arts. 2ll c 33.
Art. 36. Qll'lll•ln a Fawwla Pu h! ica tlcca h i r· da acçãn,
qualquer fJUC I'ILI seja, n5o será obri~:1da a p:1g-ar emolumentos ao .Juiz c aos empregados do .Juizo que tiYcrcm
vencimentos pelos cofres puulicos.
Art. 3i. Não terão emolumento algum pelos actos que
praticarem nos proc!'ssos promovidos cx-officio, ou a
requerimento do Procurador Fiscal no interesse da Fazenda Publica, como são: os inventarias, demarcações
c descl'ipções de terrenos e predios nacionaes c sua incorporação, c quacsqucr outras diligencias em que não
houver contestação ou opposição da parte.
CAPITULO VI.

Dos Juizes da Provedoria.
Art. 38:
L • Da abertura c cumpra-se dos testamentos e codicillos........................ . • . . . . . • . . . 2~000
2. •. Da sentença de reducção de tcstamcn to a publica-fórma. • . . . . • . . . • . • . . . . . • • . • . . . . • • • . . 10~000

!li()

Art. 39. Ua tomada de contas de capcllas, segundo o
rendimento annual:
Até
200~000......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18000
))

))

600~000.

• . • • • . . • . • • • • . . • • • . . • . • •• •

t : 000~000. • • • • • • • • . . . • . • • • . • . • . . • . • . •

4t)(JOO
:')5{)00

))
))

4: 0'}0;)000.. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . .
8WOO
10:000$000 .......... ·................. WhOOO
D'ahi p~ra dma t>OO r!·is em cada conto de réi~ que
accresccr, mas !lada pela fraeção que exceder ao ultimo
conto.
Art. lí,():
l." Do julg-amcuto tbs contas de testamcuto, a:rm
de 1 "/,.do resíduo no3 casos em <tne o houver ..• !jSOOO
2. • Em tudo o mais ~e regularão pelo qur vai marcado para os Juize,; do CiHl, guanladas ilS tlispo,;i•:ücs
dos arts. 2!J c 3;L
CAt•HULO YII.

JJos Jui:::.cs de IJircito em ':!." insta11cia, e em corrritrlo.

Art. 41 :
1. o Das decisões tle aggravos ...•.....•.•... G;)OOO
2." Dos julgamentos em scguntla instancia o dobro
!los emolumentos taxados para os Juizes de Paz c l\luniripaes em primeira instaneia.
Art. 42:
1. 0 De tomarem contas ao~ tutorc~, c testamenteiros o mesmo que está marcarlo para os Juizes de Orphãos c Provedores de C:tpcllas c Hcsiduos na tomada·
drssas contas.
~. • Ue reverem :~s contas já tomadas natla lenrão.
TITULO H.
i\IATEHIA POLICIAL E CRIMJ:.'UL.
G.\I'ITUI.O I.

Das autoridades po!iciacs c Jui~es Criminaes.
Art. 43. De assistirem pessoalmente:
L" A' formação dr- cor·po de delicto directo ou ÍIHlirccto ou a outro 'lual1Jl1Cr exame ......•....... 3,~000

!I !I

EXEf.llTIVO.

2. o A' qnai1[UCI' bus~a, não sendo ex-oficio ..... G;)OOO
Ar L !t'J: De cada pessoa pelo jurameuto que deferirem,
qualqtH'r que seja........................ • •
/,i300
Art. !t:L Do intcrrogatorio de cada réo c da !nqui6800
ril:ão de c:Hia testemunha...................
Arl. llG:
f. o no~ julgamentos de fianças definitivas .. 3,)000
2. Da~ sn~pcições .•...........•....•. · •. ·. 3~000
:1." Nos rrimns cuja decisio linallhrs compete. :J;,ooo
Art. ~7:
L o Da pronuncia ou não pronunl'ia .......•. 3MJOO
2. o Da ~ustcntação ou revogação de !las .••..•• :).~ooo
Art. ~8:
f. o Das sentenças que obrigam ou niio a termo
de lwm YivPr ou I'Cguranc:a de cada o!Jriga<lo ou da
parte eonlraria............................. 2;5000
2.• De !orla r qualquer decisão que ponl1a termo ao
prorcsso, ou sobre prescripção 011 perempção. a~ooo
• 3." Da que súmenlc julgar o lançamento, tendo dfl
continuar a accu~ação por parte da Justiça...... 1~000
Ar I. M):
1. o Do jul(!amcnto ria graça de perdão, motlilkaç:Io ou
rommutação de pena :
- rm crimes afiancaveis.................... 68000
- em crimes inafiimçareis ................. i21)000
Nada terão sendo o agraciado pessoa misct·avcl.
2.• De qnaesquer mandados ou guias ..•..•. 6300
:J. • De eu i taes ou alvarás quaesqum·.. . . . • . snoo
tl." Será sempre gratuita a assignatura rln alvar;í de
f'olha corrida c tio m:lJldado de soltura.
Art. tiO:
i. o Oc; emolumentos devido~ pela inquirição de testemunhas ou informantes c pelo interrogatorio dos réos
nos inqueritos policiae.ç serão por meL<~ de dos que vão
taxados neste rapitulo.
•
2." Nenhum emolumento é devido no caso de avel'iguaçiJes pnfil'i(JP.! r.x-officio das qnaes não resulte prorcsso __
0
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CAI'ITULO 11.

Dos .Jnbes de Direito em 2. • ittslanâa.

Art. ril. Das sentcnras p:-orerit!as:
l. o Sobre recursos que pa1·a ellcs se tenham interposto.. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . • . . .
~~000
2. o Sobre appcl\ações.............. . ... .
5~000
CAFITULO Ill •

Dos Prcsidrntes do Jw·y.
Art. 52. De presidirem a calia julgamento, inclusive
os actos que nellc praticarem......... . . • . •
15~000
CAPITULO IY.

Dos

Amlitorr.~

de lJfarin!ta.

Art. ri3:

t.• Nos JH'oct•ssos, cujo conhel'imcnlo c decJsão final
lhes compete, {li'rcebcrão os mesmos emolumentos marcados para cs Juizes Criminacs.
2." Nas anematações lie que t~m porcentagem receberão metade tios emolumentos do art. 23.
CAPITULO Y.

Disposições gcraes.
Art. 51:
J_.• Quantlo a l\lunicipllidatlc fôr condcmnada nas
custas pag:1rá ~ómente a metade oestes emolumentos, c
os Juizl's, Escrivães c mais empregados a quem compelirem perderão a outra metade.
2." Nas causas em que os Promotores dccahirem
a Camara l\lunici paI será obr·igada sómen te ás custas
desde o ponto em qne os mesmos Promotores tomarem
a arrusa~ão.

F:XECUTIYO.

PARTE 11.
Tabella dos T••ibunnes.

TITULO I.
DO SUPREMO TRIDUNAL DE JUSTIÇA.
CA PITUI.O UN!f.O •

Dos emolumentos das

reâsta.~.

Art. ã:J:
1. o Do preparo das revistas :
- cíveis................................. toaooo
- crimes........ . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . .
G~OOO
2. o Estes emolumentos, manthla a actual isenção
dos presos pobres, serão applicados e distribuídos con,.ot·me as disposições dos arts. 4. o e !J. • do Decreto c.lll
30 de Outubro de f83ã.
Art. 56. Igual applicação e distribuição terão os demais emolumentos que ficam competindo ao Secretario
e ao Official-maior pelos actos juc.liciaf's, sendo esses
emolumentos os mesmos que vão taxac.los no presente
Regimento para os Escrivães do Judicial e Secretarios
das Relações.
TITULO 11.
DAS RELAÇÕES.
CAPITULO I.

Das causas cíveis.
Art. 57. O preparo das causas cíveis que tiverem de
subir á conclusão do Tribunal se regulará da maneira
seguinte:
- sendo o valor dellas até 2:0006000 ...••..
- !0:000;)000 •..•...•......•..........•.••
- 20:000~000 ............................ .
PARTE 11.
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Art. 58. no julgamento de embargos ao acórdão,
a metade destes emolumentos, quér haja um ou mais

embargantes.
Art. 5!1. Dos aggravos, cartas testemunhaveis1 artigos de habilitação c de suspeição, desistencias e composições. . . . . . • . . . . . • . . • • . . . . • . . . . . . . . • . . .
5~000
Art. 60:
L 0 Da assignalura de ordem citatoria e de inquiriç.ão... .. . • . . • . . . . . . . • • . . • . .. . . . . . . . . • . . . 2b000
~.o De qualquer juramento que deferirem..
1$000
3. o E o mesmo dos mandados.
Art. 61:
L o Das prorogações tletempo para inventario :15$000
2. o Dos recursos de qualificação........... 6#000
Art. G2. Dos relatorios escriptos nos autos. 5S000
CAPiTULO 11.

Das causas crimes.

Art. 63. De cada processo de appellação crime, qualquer que seja. • • • • • . . • • • . . • • • • . . • . . . . • . . . • . 6S000
E o mesmo emolumento dos recursos.
Art. 64. Nos processos de responsabilidade cobrar-sehão em dobro os emolumentos que têm os Juizes de
Direito nos processos, cujo conhecimento e decisão
final lhes compete.
CAPITULO 111.

Disposição geral.

Art. 6ã. Bstes emoluml)ntos serão cobrados e repartidos pela mesma maneira até aqui praticada.
CAPITULO IV.

Dos Presidentes das Relarões.

Art. 66:
4. 0 Das distribuições dos processos.........
2. 0 De qualquer juramento •••••••.•••

o. o..

8600
8600

EXECUTI\'0.

!)U)

Art. 67:
t. o DJs licenças que lhes compele conceder., 2~000
2. o Das ordens que expedirem.............
2~000
::1. • De assignatura em auto de exame.....
2nooo
4. o Provisão parJ. pro rogação de in venta rio..
2$000
5. 0 Termo de fiança .....................
2~000
6. • P1·ovisão de .A:dvogados não fo::mados... 206000
7. o Provisão de Solicitadores. . . . . . • . . . . . . . 10~000
Art. 68. As cartas de sentença srrão assignadas pelo
Jlresidcntc da Helação com o Relator, competindo ao
mesmo Presidente o exame e a contagem dcllas, e tambem dos traslados, os quaes serão levados á sua presença para esse fim.
A1·t. ()9. Do exame das cartas de sentença e traslado. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . . rs~ooo.
Art. 70. Não se extrahirá sentença quando a condemnaçãô for só na~ custas.
PARTE

III~

'.l'ubciL-. dos Procut•otlores porticulnrt.•,.
e pubUcos.

TITULO UNI CO.
CAPITULO I.

Dos Adrogado-s.
Secção I.

Materia

ci"~'.

Art. 7 t • 0,; !l(}norarios dos Advog:Hios serão cont:ulos
e exigidos conforme a impor:tancia das causas por. este·
modo:
t. o Sendo a causa até oOO,)OOO, metade dos emolumentos taxados nos artigos seguintes.
2. o De 500~000 até to:OOOSOOO, os emolumentos taxados nos artigos seguintes.
3. 0 DeiO:OOO.~OOO até 20':0008000, metade maistlos
emolumentos taxados nos ar ~igos seguiu Lcs.
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4. o De ':W:OOO,)OOO até 30: 0001)000, o dobro dos mesmos
emolumentos.
5. o De 30:000$ para cima, o trcsdobro dos mesmos
emolumentos.
Art. 72. Aos Advogados contar-se-ha de cada pctição :
L" Para conciliação, qualquer que seja a causa. 3~000
2. • Para principio de acção em que se não dá li~
helio. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • • • . • 6~()()()
3." Para embargo ou arresto, mandado de detenção.
sequestro, embargo de obra nova............ 6tSOOO
4.• Offerecida por embargos ................ 68000
5. • Servindo ue libcllo nas arções ordinarias .• 12~000
(j,• De qualquer outra petição .............. 2~()()()
Art. 73:
t.• Libellos, embargos de terceiro senhor e possui~
dor, ou terceiro prejudicado, artigos de preferencia ou
rateio, de cada um destes articulad.os ...•••..• lõ~OOO
2. • Contrariedade a estes artigos, não sendo por
simples negação. . . . . . • . . . .. . .... .. .. • . .. . .. .. 151$000
3." De cada replica ou treplica, não sendo por sim~
pies negação .•......•.....••..........•..•.• 6~000
Art. 7~:
L" De embargos oppostos ás notificações, ás assigna~
çõcs de dez dias e a qualquer acção summal'ia ou executiva, ou a qualquer procedimento que se conteste por
esse meio .................•...••..••••• , •
t5$000
2. • Da contrariedade a e~ses embargos.. .
15$000
3. • De cada replica ou trcplica..........
6~000
Art. 75:
1. • Artigos de acção summaria •...•.••.•
10$000
2. o Contestações a esses artigos •••....•.•
l0$000
3. • De cada replica ou treplica .......••••
5~000
Art. 7G:
1. • Excepções di la to rias ou peremptorias ••
108000
2.• Da contrariedade ás excepções ........ .
i06()()()
Art. 77:
l. • Contrariedades, replicas e treplicas por negação,
e qualquer requerimento nos autos..........
3~00().
2. o Resposta nos autos sobre qualquer exigencia ou
requerimento.............................
58000
3. • Quesitos para qualquer exame ou vistoria. 68000·

917
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Art. 78. Artigos de habilitação, deattcnlaJo c outros
incidentes nas causas .............. ,.......
6~000
Art. 79:
i. o Embargos oppostos ás scntencas ou na execução,
de qualquer natureza que sejam............
n~ooo
2." Impugnação c sustentação de cada um destes arrazoados.. . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . . • . • . t26000
3. o 1\linuta de aggravo de petição ou de instrumento.................................... iO~OOO
Ar·t. 80:
L o Razões finaes ~ohre o ponto principal da causa,
e sobre todos os artigos que ~verem procedimento ordinario, de appellação ou de revista cível, tendo havido
contestação.................... . . . • • . . . • • 30~000
2. o Tendo corrido á revelia..... • . • • . • . .
i26000
Art. 81:
t,o Ditas nas causas summarias ou sabre artigos incidentes das ordinarias ou summarias,tendo l1avido contes.tação. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • 206000
2." A' revelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
8~000
Art. 82:
i. o De inquirição e reinquirição de caua testemunha............................... .. ... . . 66000
2. o De assigtirem a qualquer acto judicial que não
seja o ue inquirição ue testemunhas :
-dentro da cidade ou villa................. l2b000
-fúra da ciuaue ou villa ou no mar, o dobro do que
têm os Juizes.
Art. 83. Ollicios como Curadores in-litem de menores
ou pessoas miseraveis, o ml'Slllo que vai rnarcauo para
os Curadores gcraes.
Art. SL De cada citação que accusarem, ou requerimento c lançam cu Lo em audienci:l . . • . . . . . . 2#000
SECÇÃO 11,

-

---....

~t~l!lARA \

blateria criminal.

~ ~"

Art. Sti:
~\._,\S
i." De petição de queixa ou dcnunci ~~
65000
2 .. De qualquer outra petição. . . . • . .:--v.. 2$000
3. o Libcllos ....................... $.. 15#000
0

~~~

Q<c,ç
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f!," Contrarielfa,Jc a e..;tes, não serHio por ne!!açào... . • . . . . . . . . . . . • . . • . • • • • • . • • • . • . . . • . • . lii$000
Art. SG:
1. o Razões de rrr.urso, de apppellação ou de rnv ista. . . . . . . . . • • . • • . . . . • . • • . • . • . . . • • . . . . • • • 30,,000
2. o De accus:~çào 011 defesa nos processos policiacs n
f]Ue cabem na alçada UO Juiz . , .. , • . . . . . • • . . 30#000
3. De accusação ou defesa perante o Jury, perante
a Hcbção, ou per·ante o Supremo Tribunal de Justiça.... . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . • . . • . . 60~000 ·
4o. o De arbitramento de fiança ou multa...
3S000
Art. Si. De assistir·em á inquirição e reinquirição
fle testemunhas, ou a qualquer acto do processo 5,)00i}
0

CAPITULO 11.

Dos Solicitadores.
Art. 88:
L o De cada causa que agen:;iarem no Juizo de primeira instanda perceberão, por mez.......
6,~000
nescontar-se-ha, porém, toda a interrupção excrdentc
a oito dias que a c;msa tiver em seu andamento.
2. o Das appellaçõcs e revistas até o primeiro
acórdão. . • . • . . . . . . • . . . . . • . • . . . • . . • . • • . . . • . l ~ 1)000
:L o Até ca(la um dos outros acór:lãos, inclusivn o
de revista. • . . . . • . • . . • . • . . . . . . . . • . . • • . . . • . 12~000
Art. 89:
l. o De cada cilação que accusarem, ou requerimento
que fizerem em audiencia......... ... . . .. • . .
IPOO
2. o Da inquirição e reinquirição de cada testemunha............. • . . . . . . . . • • . • . • . . • . . . • 31)000
3. o De assistirem a qualquer aclo judicial fóra da
cidade ou villa, o mesmo que vai marcaJo para os Escrivães.
CAPITULO llf.

Dos Curadores geraes dos Orpfuios.
Art. 90:
He3postas em petições das partes, por uma
só vez • . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . .
3$000
2. • Respostas em autos...................
4.S000
i. o

EXECUTI\'0,

9HJ

3. • Este emolumento se repetirá loJas as vezes que
lhes compelir offi~iar, segundo os termos uo proce~so; porém se sobre os mesmos termos do processo tiverem de dizer mais de uma vez, nada mais vencerão.
ft-. o Officios sobre declarações de inventario, depois
de encenado, e sobre contas de tutores, curadores, por
uma só vez em primeira instancia..........
5h000
Art. 91. Nos. mais actos que praticarem como Advogados legítimos dos menores e pessoas miseraveis, si estes
forem vencedores, o mesmo que se conta aos Advogados,
satisfeito pelas partes vencidas.
CAJ>ITL'LO I V.

Do.~

Promotores Fiscaes de Capellas e Residuos.

Art. 92:
1. 8 Resposta em requerimentos de parte.
3~~000
2. o Officios ou promoções nos autos , por uma só
vez ...•....•••••.••....• · · • •• • ·. · · • · • • · · ·
~~000
3. o Sendo porém sobre contas de testamenteiros e
administradores de capellas, por uma só vez.
5nooo
At·t. 9:l. E' applicavel aos Promotore~ Fiscaes de Capcllas e Hesiduos a disposição do art. 91.
CAPITULO V.

Dos Solicitadores dos Residuos.
Art. 9lj,:
i. o Das citações e lançamentos que fizerem ou accu!larem em audiencia, o mesmo que se marcou para os
Procuradores Judiciaes.
2. o Pelas notificações contra os testamenteiros que
depois de notificados mostrarem ter cumprido em
5#000
tempo o testamento . . . • • • . . . . . . . . . • • • . • . . .
3. • E não o tendo cumprido, 2 t/2 "lo do resíduo.
CAPITULO 'VI.

Dos Promotores Publicos.
Art. 95:
i. o Pelas respostas nos autos sobre requerimentos
de fiança ..• o • • • • • • • • • • • o • • • _.. • • • • • • • • • • • •
5nooo
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2.• Pelo libal\o !lc accusação . . . • . . . . . . . • .
G~OOO
3." Razões de recurso, appellação ou revista. toBOOO
4. • Resposla nos autos sobre a desistencia da accnsJção, prescripção ou perempção da arção...
5~000
Art. 9G:
L" Da sustentação da accusação perante o
Jury..................... .• • . . . . . . . • . . . . . . t05000
- em qualquer outro Juizo................
58000
2. o De assistirem á formação da culpa ou qualquer
outro acto do processo que exija a sua presença !"j 15000
PARTE IV.

Tnhf"lln dos

Officiac~;~

.Judicincs,

TITULO I.
JJOS TADELLIÃES.
CAPITULO I.

Dos Tabelliães de Notas.
Art. 97. De cada escriptura que fizerem nos livros
tle notas, in:;lusive o primeiro traslado :
L • Até l :0008000. . .. . . . • . . .. .. . .. . . .. ..
8~000
2." De l :OOOSOOO a 2:000S000. • . . . . . . . . . • . 10$000
3. 0 Ed'ahi para cima mais lbOOO em cada conto flr.
réis, não excedendo porém o emolumento ue tJOSOOO
4. o De cada escripto que lançarem em suas nota!':,
ou registro, além da rasa.. . .. . . . . . . . . . . • . ..
2~000
(Art. :l2li e seguintes.)
Art. 98:
L • Das procurações, as quaes de ora em diante só podem ser feitas no livro das notas. independente de distribuição e incluído o primeiro traslado......
58000
2. o Para facilidade do expediente deste serviço poderão os Tabelliães ter livros abertos, numerados, rubricados e encerrados pelo Juiz competente com folhas
impressas e claros precisos para as procurações, podendo tambem dar os traslados em folhas semelhantes.

EXECUTIVO.

9!1

3. o Destas procurações impressas o emolumento
serã...... . . .. . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . • . • • • • . . .
2#000
1-. o Se porém houver mais de um outorgante, paga rã
cada um.dellcs mais........................
t;SOOO
~xceptuam-se as procurações de marido e mulher,
irmãos e coherdeiros, para o inventario e herança commuro, unive-rsidade, cabido, conselho, irmandade, confraria~--sõciedade commercial, scientifica ou artística,
que pagarão como um só outorgante.
õ.o-l'õr-substabelecimento ou outorga em procuração
já feita, perceberão do mesmo modo de cada outorgante,
cq_m ~~~excepções supra declaradas. • . . . . . . . •
8500
AtC 99:
t. • De cada testamento ou codicillo que fizerem no
tivr<ílf:'!r-no tas. • . • . . • . . . . . . • • . . . . • . • • . . . • . . I O;SOOO
~."Da approvação de testamento ou codicillo .. 6#000
·3;.A Do reconhe!;imento de cada firma......... #~00
_--~mais de 50#, qualquer que seja o numero das
1irmas._.
6..0 Sendo a approvação do testamento ou codicillo
f4l'lrdo·-:cartorio, mais...................... :10#000
Jí.~ sendo a approvação de noite, o dobro do qne
estâ marcado.
·· Art. 100. Dos exames que fizerem em livros, doeu·
jji]ntos ou firmas para verificação de falsidade ou de
-qualquer outro facto, ainda que seja fóra do cartorio......... . . . . • . • . . . . . . . . • • • . . . . • . . • • • 61$000

ArL 101:

L~ Dos instrumentos que derem de posse que se
6#000
tenha tomado. . • . . . • . • . • • • . . . • . • . • . . . • . • . .
2. 0 Das certidões que derem de seus livros de notas
ou registros, assim como das publicas-fórmas que tira·
rem, perceberão o mesmo que vai marcado para os Es·
crivães do Civel pelas certidões e traslados, com igual
numero de letras e linhas.
Art. 102:
t. o Do ponto de uma letra de cambio ou da terra, escripto á ordem ou nota promissoria, cujo protesto lhes
f6r requerido. . . • . . • . . . . . • . . • • . • • . • . . . . . . . .
1#000
~o .De cada instrumento de protesto inclusin o registro......................................
2nooo
3.• De cada intimação que fizerem para o aceite ou pagamento dos ditos títulos, bem como de cada notificação
P.ti\TE 11.
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ue prolrsto, o me8mo que t~m os E~~rivãcs do Cível
pelas c i taçõrs.
4. E terão metade pela certidão de não intima<;ão c
não notificarão nos casos acimll.
5. 0 Quall(lo a notificação ou intimação fôr feita pela
imprensa perceberão mais as despezas com a impressão
dos edi taes.
Art. 103. De cada instrumento fóra das notas que
lhes fôr requerido além dos acima mencionados. 2~000
Art. fOi.:
t. o Das buscas nos livros de notas ou rcgist ros,
o mesmo que têm os Escrivães do Civcl pelas bu;;cas
nos livros de ~cus cartorios; assim como tambrm
terão o mrsmo que está marcado para estes, quando
forem exercer os actos de seu officio fóra de seus cartorios.
2. o Pelos actos que lhes é permiltido praticar de
no i te, e forem para elles chamados ou requer· idos, terão
mais.. • . . • . . • . . • . • . . . . . • . • . . . . . . . . • . . • . . . . 10~000
Art. 105. Os Tabelliãcs são obrigados a declarar n::~s
escripturas c mais papeis lançados nas notas, ::~ssim
como nos traslados, certidões e public::~s-fórm::~s, a importancia da p::~ga ou sa!::lrio que receberem, em conformidade c sob as penas da Ordenação livro 1. o li tu lo
78 e as deste Regimento, qual couber.
Art. 100. São lambem obrigados a rubricar pessoalmente os traslados ou publicas-fórmas e certidões em
cada uma de suas folhas, quando tenham mais llo
que uma folha, sem que levem pela rubrica salario algum.
0

CAPITUI.O 11.

Dos 01/iciaes do l'egistro de hypothecas.
Art. 107:
4. o De cada inscripção ou transcripção..... 3~000
(Art. 9~ do Regulamento hypothecario. )
2. o De averbação (Regulamento citado)..... {~500
3. o De cada referencia aos numeros de ordem c paginas d? ~esmo livro em que fizerem a inscripção ou
transcrrpçao . • • . • . . . . . . . • . . • • . • • • • • • . • . . • • • • 8500
(Rrgulamento citado, art. 95.)

9:!3

EXECUTI\'0,

~. • De cada refercncia aos numcros de ordem e pagirus dos outros livros...................... 1~000
5. • De cada indicação no indicador real ou pessoal,
comprehendidas todas as referencias. . . . . . • • . . t~5!)0
(Hcgulamcnto citado, art. 95.)
6. u Pelas certidões c buscas terão o mesmo que os
Tabelliãcs de N' o tas.
(Regulamento citado, art. 9L)
7. • Quando as partes além da transcripção por cxtracto quizerem a transcripç.ão de verbo ad t•crbttm, os
emolumentos serão duplicados.
(Hcgulamcnlo citado, art. 96.)

TITULO H.
DOS ESC RI VAES DE 1. • E 2.• INST.\NCL\.

C.H'ITULO I.

Dos Bscriviles de 1. • instançil1

110

Ch•el.

Art. t.U8:
L o De caua p~ssoa cita da ou notificada, quando as citar:õcs ou uotilicaçõcs forem feitas em audieucia.
~500
2. o Quundo fot·cm pot· cart1. . • . . • . . . . . . . . .
2SOOO
3." Quanuo forem feitas pessoalmente......
t~OOO
E além deste salario terão mais o que está marcado
para as diligencias fóra dos seus cartorios.
Art. lüfl. De autuação feita no cartorio ou em virtuuc de accusação em audiencia..............
8500
Art. :1.10. De mandado e precatoria que passarcrn............................ . . . . • . • . • •
·~ooo
Art. UL Das procurações e substabelecimentos apud-

ttcta.......................................

2nooo

Se porém houver mais de um outorgante pagará cada
um delles, guardadas as excepções do art. 98, mais 500
réis.
Art. 112. Dos termos que lavrarem nos autos, c xcrpt uados sómen te os do artigo seguinte. . .. . . • • .
18000.
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Art. 113. De ~a da termo de:
Desistencia;
Transacção;
Fiança;
Cessão de hypotheca ;
Quil.3çio.
O mesmo que nncerem os Tabelliães pelas escripturas.
Art. tl!i. De cada prégão de bens que têm de andar
em praça...................................
~500
Art. lHi:
t. o Das provisões de opere dernoliendo, e uas que passarem para o exercício de qualquer ollicio.
36000
2. o Das cartas de lcgi timação ou adopção, e das insoinuações de doação. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . •
6~000
Art. Hô. De cada rubrica que fizerem nos autos,
livro, documento ou papel, a requerimento de parte e
despacho que assim o determine. • . . . . . . . • . •
~080
Art. 117:
l. o De cada guia que passarem nos autos, ou fóra
delles, p:~ra pagàmento de imposto ou para deposito /)300
2. o Si porém as guias contiverem o calculo feito
nos autos para pagamento do imposto, e as declarações
exigidas pelo.art. 43 do Decreto de tiS de Dezembro de
1860. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . .
l/)000
3. o Da r:erlidão que passarem nos autos do desentranhamento de papeis, comprehendida a nota lançada nos
mesmos papeis............................
/)800
l.L • Das mais certidões verbo ad verbum. • • •
/)600
5. o De certidões narrativas, ou que consistem no
relatorio dos autos.............. . . • . . • . • . .
f/)000
6. o De informações a requerimento de parte.........................................
9/)000
Nada porém receberão das informações determinadas
pelos Juizes, e das que deverem prestar em razão de seus
officios, ou para evitarem a responsabilidade.
Art. il8:
i. o De auto de penhora, embargo, sequestro, prisão ou detenção, ou de qualquer outro que lavrarem......................................
3~000
2. o De auto de inventario, do de partilha, inclusive
o~ juramentos que nellc sg houverem dt'fericlo.
3~000

!125

EXECLJTIVO.

3. o Dos de vistoria, exame , posse e arrolamento........................................
68000
Art. H!J:
t." Por escrever o inquerilo de cada testemunha
produzida em Juizo, e depoimento de partes..
~8000
2. o Havendo· repergunta ou reinquirição..
18000
3. o Não receberão quantia alguma a titulo de estada
quando a inquirição se fizer em cas! do Juiz, ou no audi to rio.
4,. o Durando 3 inquirição mais de seis horas terão o
dobro do emolumento devido pelo drpoimento ou depoimentos tomados na hora ou horas, que excctlercm o
tempo marcado.
Art. i20:
i. o Nada receberão pelas buscas de papeis, processos
findos, ou parados até seis mezes.
Passado, porém, esse tempo perceberão :
- até um anno .....................••..
- de um anno a dous. ·...........•......
- de dous até trinta .................... .
2. o Passados trinta annos. perceberão o que convencionarem com a parte, que procurar papeis ou processos
findos, ou parados durante esse tempo.
3. o Se a parte apon lar o anno e achar-se o papel
buscado, qualquer que seja o tempo decorrido, o emolumento da busca não excederá a.............
4,. o Das buscas de livros que por lei são obdgados a
ter em seus cartorios, perceberão metade do que lhes
fica marcado para os processos c papeis.
Art. 121 :
t. o Em todos e quacsqucr actos de seus officios que
tiverem de praticar fóra de seus cartorios, á excepção
dos de audiencia, de praça feita á porta do Juiz ou do
seu auditorio costumado, e dos termos de juramento, e
das diligencias a que por lei são obrigados ex-officio, perceberão, além do que por taes actos lhes fica marcado......................................
68000
2. o E' applicavcl á hypothcsc deste paragrapho a
.
_
disposição do art. 26.
Art. t2~. Nas diligenciãs a que forem fóra d
a ~~MAR...t
legua da cidade ou villa terão metade dos emo ~&lmarcados para. o Juiz no art. 21, c a mcsm· ·
lixada no art. 2:>.
~

wnooo

'-':

.·~

<5

~._ç-9

-~

Ulli

A::ns DJ I'Ol>El\

Art. U:L QuanLlo a rliligencia se não eiTectuar por
facto l]Ue não seja do Escrivão ou do Juiz, tendo aquelle
sahitlq, do seu cutorio, vencerá a estaLla como se a dilig-encia !'C li vc~s 1 cfl'ectuatlo.
Art. 124. A 11artc fJUC tiver requerido a diligenci:l,
ou que fôr interessada no nndamcn to da causa, fornecerá
a conLlucção neccss.li'ia aos E~crivãcs e mais empregados,
juntando-se aos autos uma nota da despJza respectiva
para se eoular a final.
Art. 125:
i . o Dos ter mos de a rrcma tação, quér sejam os bem
moveis semoventes ou de raiz, p~rccl.JCrão tlos arrcmatan Lcs :
Até o valor de 500}i00Q ............•......
L~ 50:)
Até o valor Llc 1:0001)000 .•.•..•...•.•...
36000
E ll'ahi p:11·:t cima 1;~000 em cada conto de réis, nunca
porém, excedendo ue....................... ~-i~OOO
2. o Si a anematal:ão não fôr feita no lugar do costume, vencerão mais a estada, que será paga pela parte
<JUe a ti\'er requeriuo (art. 121).
Art. t2o. Dos traslados que tirarem dos procc2sos
no toL\o ou em parte, das cat·Las tcstcmunhaveis, citatürias, de penhora, embargo, sequestro, inquirição,
rogatoria e de outras quacsquer que passarem em dcprccada ; das r a !'las de e di los c cdi laes de praça, c de
toJos os mais instrumentos que cxtrahircm dos autos,
perceberão vinte réis por linha ou regra, que não conteuha menos de trinta letras cada uma.
Art. 127. Das sentenças que cxtrahircm dcs processos ordinarios ou summarios, c dos inYcntarios,
hem eomo das cartas de anematação, perceberão vinte
réis uc cada regra contendo não menos llc trinta letras,
umas por outras.
Art. 128. Da cscripta do bnçamcnto das partilhas c
sobrepartilhas, das diligencias para medição, avivcnla':ão de mat·cos c limites, perceberão vinte réis por
I in h a con Lendo não menos de trin la letr::s, além tlo que
pela estada lhes pertencer.
Art. ~2!). Das certülões que pass:ll·em dos lirros ou
autos, e papeis a pctlido das partes, ,·in te réis por
linha, que não tenha menos de trinta letra.;;.
Art. i30. A' exccpção das certidões, todas as mais
pcç1s referidas nos artigos antecedentes l!cvcrão ter
'iH te c cinco !in hns ou regras c ser i ptas em ca•.la pagina,
lllc1:os a primeira c a ull i ma.
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Os EscriYães que se ::tfastnrem tleste Comuto na O!lcripta, augmcntando ou diminuindo o numero de linhas o tlas letra~, perderão a metatlc da rasa que lh<Js
competiria pela oscripla regularmente feita.
Art. 1::11. A~ sentenças que se cxtrahirem dos pr·ocessos ortlinar_ios deverão conter:
L • A autunção.
2. o A petição inicial.
3. • A fé de cilacão.
fL 0 Aconcilinrão.

n.

o As prOCill';ÇÕCS.
fi.• O lihello.

7.• Contrarietla:lc.
8." Héplira c tréplica.
9. • A sentença o documentos em quo ella se funtla1·.
Sentlo estas sentenças cmbargatlag, a sobre-sentença
conterá os embargos, e a sentença de tlcsprezo dos mes·

mos com os documentos a que clla se referir, se forem
.H versos dos já transcriptos nas sentenças. E se tiverem sido recebidos, conterá mais a contestação.
Art. 132. A sentença de em b1rgos tle terceiro senhor
c possuidor, ou prejllllicatlo, conterú:
:1. o O auto tle penhora.
2." Os embargos de terceiro.
3. o A sentença c Llocumen los em que ella se fundat·.
4." As procurações.
Art. 133. A sentença de artigos de prefcrencia tle·
verá conter:
L • Conhecimento do deposito.
2." Auto de penhora.
3." Petições e citação.
4." As procurações.
5. 0 Artigos.
6. • Contestação.
7. o Sentença e documentos em que ella se fundat·~
Art. :134. Si a sentença fôr em causa summaria,
conterá :
L o A autuação.
2. o A petição inicial c citação.
3. o A conciliação.
4." As procurações.
n. • A contestação.
6. • A sentença e documentos em que ella se fundar.
Qu~nto ús sobre-sentenças se procederá como se detcrrnma no art. t:H.
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Art. t3~L Em qualquer caso, havdndo habilitação
incidente, a carta de sentença deverá tambem conter:
L o Artigos de habilitação.
2. o Contestação.
3. o As procurações.
4,. o Sentenças com os documentos em que se fundarem.
Art. :136. As sentenças de formal de partilhas con·
terão:
t. o Autuação.
2. o Petição e auto de inventario.
3. o Declaração de herdeiros.
4. o Collação do herdeiro em favor de quem se passa
o formal.
5. o Procurações.
6. o As declarações com que se encerra o inventario.
7. o Despacho de deliberação de partilha.
8. o Citação dos herdeiros para verem proceder á
partilha.
!). 0 Auto c calculo da partilha e pagamento respectivo.
10. Sentença que a julgar.
Art. :137. As cartas de arrematação conterão :
:1. Autuação.
2. o Sentença exc,]uenda.
3. o Penhora.
4,. • Avali ação.
5. o Declaração do numero de pregões e praças que
correram.
6. o Auto de arrematação.
7. o Conhecimento do pagamento dos direitos nacionaes.
8. o Quitação ou deposito.
9. o Procuração.
Art. :138. As cartas de adjudicação, além dns peças
referidns, conterão :
L o Certidão de não haver lançador.
2. o Sentença.
Art. :139. As cartas executorias deverão conter a
autuação, sentença cxequenda, petição e despacho que
a ordena c procuração, tendo o formato das prcca torias.
0

€APITULO 11.

Dos Escrivães da Provetloria.

Art. HO. Além do residuo e porcentagem de um
por cento dos bens do evento, terão pelo registro dos

~:XEt:UTJ\"0.

!12\1

lestamrntos c termos que nelles se lavram, lle cada
lauda dos ditos testamentos c termos .••••..•. t~OOO
Art. :14.1. Do auto de approvação e reprovação de cont;ls de eapcllas que se lavra nos livros ...•.•.... 3~000
Art. 1-í2:
t. • Dos reconhecimentos que em razão de seus olicios fazem nos papeis e documentos das contas de toslamentarias c capellas, perceber'ão o mesmo que se
marcou para os Tabelliães.
2.• Em todas as mais diligencias, autos e termos
que em razão de !>Cus officios fizerem, receberão o
n:esmo que se marcou aos Escrivães tlo Civel.
CAPITULO 111.
n!J.ç l?scrivíit~.ç

do Juizo dos Feitos da Fazenda.

Art. H3. Os Escrivães do Juizo do~ Feitos da Faz~'n
•la rcg-ular-sr-hãu na percepção de ~eus !>alarios por
tutlo qnanl.~ está d•~ter·minado para os E~crivãr!> de primeira inslnncia no Cível.
eAI'ITI!I.O I\'.

Art. H-i :
L • De carta de emancipação c de supplcmcnto rle
idade.. • • . • • • • . . • . . . • • • • • • . . • • • . . . . . . • • . • • . • .\~000
2." De provisão de tutela, alvará de autorização
para casamento, ou de supprimento de licença para e!>se
IIm •••••••••••..•••.••.•••••.••.••••••.•••• 3SOOO
Art. Hã:
t.. • De cada termo de tutela ................. 3,)000
2. • De termo de cntraJa de qualque1· quantia ou
ohjecto precioso para o cofre, e de que darão conheciHJCnto á parte ••..•........•.•......•...••.... 1~000
3." De termo de sabida ou levantamento ..... 16000
Art. H6:
t.• Da diligencia de tirada de orp!Jão ou menor
1!a r,;1~a rlr ~cn pai ou tutor, para casamento. 208000
rARI'E

J!,
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2. 0 Em tudo o mais, quér como. Escrivães de Orphãos,
quér como de Au~entes, regular-se-hão pelo que se marcou para os Escrivães no Cível.
CAPITULO V.

Dos Escdrães de primeira instancia qvc serrem no crime
c perante as autoridades policiaes.
Art. H7. Do j"uramento de queixa ou denuncia, ou
de qualquer outro que perante o Juiz cscrevc•·em,
ainda que tlcferitlo a mais de uma pessoa .•...•.• 2#000
Art. H8. De cada auto de qualificação, pergunta~,
:H·cuS<Jt;ão, coi·po Je dclicto, sanidade c de outro qualquer •........ : ...••.........••...........••. 3;~000
Art. 1!!9. Do lançamento no rol tla~s culpados e J•ecommendação na catlea nada perceberão.
Art. Hiü. De responderem ás follws corridas, de cada
prs<.oa nellas designada, não sendo ex-officio .•.••. 1)200
g nada a ti tu lo de busca.
Art. l!H. Dos termos de fiança lavrados nos livros
com veteu tes, !'ara os ré os ~e livrat·em solto,;, p('rcebe1·ão
o mesmo que tem os Tabelliãlstle Notas pelas escripluras
que lavram nos livros.
Art. :1.52. Das inquirições de testemunhas e todos os
mais actos que praticarem em razão de seus oiTicio~, perceberão o mesmo que se marcou p:1ra os Esct·ivães no
cível.
Art. 153. As sentenças t.levCJ·ão ler o mesmo formato
que as senlcnçus civei.~, e nel1:1s se transcreverão a autunçfio, petição ou oiTicio inicinl, juramento, corpo de
delict,l, despacho t.le pronuncia ou não pr·onuncia, sustentação ou revogação d:~ pronunda, libello, contrariedade, sentença c tlocumentos a <JUC ella se rcfe1·ir.
Art. H)4. A que se tiver de cxLrahir dos processes
policiaes conterá a a u Luaçiio, petição, ou officio inicia I,
juramento, sentença, decumcnlos em qnc clla se funda1·,
a interposição da appellação c a sentcuça.
Art. HS:S:
f.• Nas tlc recurso se LI'inscreverá a petição de recurso, ~entença e documentos a que e lia se referi1·.
2. 0 Nas de infracção de postura, além das peças do
artig-o antrcetlt'ntt', o auto tln infraeção.
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CAPITULO Yl.

Dos

Es~:rivàes

da

A~tifitoria

de Alarinl,l&.

Art. 156. O; E<>crivãcs da Auditoria de Marinha, nos
actos de seus orhcios, se regula1·ão pelo que está determinado para os Escrivães de primeira instancia no cível
ou no crime, conforme no caso couber.
C.\PITULO VIl.

Dos

E.~crh·ães

dos Jnize's de Paz.

Art. 157. De cada conciliacão eiTectuada ou não effectuada ou á revelia, terão o mesmo que está marcado
para os Juizes de Paz. (art. f..")
Art. 158. Pelos mais actos que praticarem no cível
ou no crime, perceberão o que está marc:~do para os
Escrivães de primeira instancia no civel ou no crime; e
pelos que praticarem como Ta.belliães de Notas, o que se
marcou para estes.
CAPITULO Vlll.

Dos Escrivães do Jttry c das correições.
Art. 1ü9:
L • Da leitura do processo no Jury, formação e escripta da acta . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .
61000
~ 2.• Em tudo o mais ~e regularão pelo que se marcou
aos Escrivães de primeira instancia no civel e no crime,
porém não se contará estada pelos actos que praticarem
no Tribunal tio Jury.
CAPITULO IX.

Dos Escrivães de Appellação.
At·t. 160 :
t.• Da autuação .....•........• -• •....•• , ••• 8500
2. • Das vistas para revisão da numeração das folhas
do11 autos, de cada folha................... .
8020
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~ :!." E111 tudo o 111ai~ se t·cgularão pelo IJUe se marcou
para os Escrivães no civcl c 110 crime.
Art. HH. As sentenças que se extrahircm dascausas
ordinarias ou summat·ias, c i veis ou crimes, além das
peças já designadas para os processos de primeira instancia, conterão mais a interposição da appellação, pro~urac;ões, acórdão final, ·c os documentos a que elle se
referir, não sendo os mesmos em que se fundou a senlença appell:~da.
E as sobre-sentenças serão extraltidas com as mesmas
peças já designadas nas da primeira instancia.
Art. !62. As de revista, sendo esta negada, dever·ão
conter a interposição da revisla, procurações, e acórdão
do Supremo Tribunal de Justiç:t.
Concedida a revista e confirmada a sentença recorrida
pela Relação revisora, si já se houver extrahido sentença
antes da revista, deverá conter sómcnte a interposição da revista, procurações, o acórdão que a concedeu
e o da Relação revisora, com os documentos, em que elle
se fundar, se forem diversos dos já exarados na sentença ex trahida.
Não se tvndo extrahido sentença, ou tendo esta sido
reformatla pela Relação revisora, conterá, além das
peças marcadas para a extrarção das sentenças de
appellação, a interposição da revista, procurações, sentença do Supremo Tribunal c o acórdão da Relação revisora, com os documentos em que se fundar, se forem
diversos dos que basearam o acórdão em gráo de appcllação.

TITULO 111.
HE OllTBOS OFFJCJAES Jl!LliCI IES.
CAPITULO I.

Dos Secretar ios das Relações.
Art. !63:
Lo Da apresentação, distribuição, conta do p!·eparo
e lançamento nos livros de cada jJrocesso quo snbit· ao
Tribunal por appellação ou por qualquer outro t·ncurso.. . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .
3b000
~.·Da conta do preparo para os embargos...
J~OOO

AI' l. W1 :
1. 0 De provisão que passar·em para Advogado não for·nrado ...................... o • • • • • • • • • • o • o o f.O,SOOO
- para Solicitador ... o...................
ü/>000
2." Outra qualquer· para exercício de oficio.
5$000
3. 0 Do registro de cada uma dellas. .. . . ...
21$000
Art. 165 :
f . • DJ ordem ÜtJ habeas-corpus . •.. o • • • • o • o o
i,SOOO
2o o Dos alvarás de soltura .............. ..
~500
3. o Dos juramentos, exames, certidões c buscas, o que
tem os Escrivães de primeira instancia no cível.
C.\I'ITULO 11.

Dos Continuos das Relações

o

Art. 1üli :
i." De correrem a folha e certidões que nclla pas·
sa rern ......... o • • • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • • •
2~000
2. o Du registro dos mandados contra os Advogados ......•.•..... o.........................
1$500
CAPITULO 111.

Dos Distribuidores.
AI'!. 167:
f • o De toda c qualquer distribuição c . verb:t no
livro......................................
!8000
2. o Das certidões que passarem e das buscas de livro
perceberão o que têm os Escrivães de primeira instancia
no cível.
CAPITULO IV.

Dos Contadores.
Art. 168:
L" De contarem as custas em acção ordinaria:
- havendo discussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31$000
- sendo ã revelia ............. o... . . . . . . . .
21$000
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2.• De contarem asc:~.stasemacçti:o summaria:
havendo discussão • • • . . . • . • . • • • . • • • . . • • •
2,)00D
sendo á revelia . . . . . . . • • . • . . . • • . • . • • . • . •
18000
3. • Si a acção summaria se tornar ordinaria, o mesmo que de contarem as acçõcs ordinal'ias.
4,. • De qualquer in::idente, seja a causa ordinaria on
summaria. • . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • •
15000
Art. Hi9:
t.• De contarem qualt]uer capital pedido e julgallo,
que seja liquido ou certo, c determinado na acção on
na sentença...............................
18000
2." Não vindo liqnitlo o capital, c potlendo edevcntlo
ser liquidado pelos Contadores segundo a natureza da
acção c disposição da sentença . . . . . . . . . . . . . .
35000
Art. 170:
L • De contarem juros, premios ou rendimentos:
- de catla anno............................
1,!500
- não chegando a anno....................
1,!300
2. • H a vendo r a te i o, de cada pessoa por quem tenham de rateia r...........................
8500
3." De contar o rendimento que tiver cada um dos
orphão:;, qualquer que seja o numero c valor dos bens
de cada anno. . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • .
1,!500
Art. J71:
f.• De contarem as custas nos autos de inventario c
rateia r pelos herdeiros.....................
4-1,!000
2." Da conta ou calculo que fizerem nos ditos autos,
quando houver um só herdeiro ou para pagamento dos
direitos fiscaes:
21,!000
- até 2:0008000. • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • • • . • . •
- e d'ahi para cima mais t/,!000 em cada conto, nunca
porém, excedendo a . . • . . . • . • . . . . . . • • . . . • . . • 20SOOO
3. • Da liquitbção nas arrecadações do Juizo de Auscn tes • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . •
4-1,!000
4,." E' applicavel aos Contadores o que está determinado para os Escrivães do Cível quanto ás informações.
Art. 172. De cada sentença, traslado ou outro p:~pel
em que glosarem as custas por infracção deste Regimento
quanto ao numero de regras e letras que elle prescreve.
lerão mais . • . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . • .
tSOOO

-
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Art. 173. Pell reducção de papeis de credito e demais títulos de divida do E~tado 3. moeda corrente e vice-

versa ........•..•................ _. . . . . . . . .

28000

Art. i74. Quandoaccnlacnvolvcrreducçãodemoeda estrangeira á nacional c dce-t•etsa, ou f6r muito
complicada c exigir arbitramento, poderão requerel-o
na conformidade da Ordenação livro i.", tit. !H, § 1. •
CAPITULO V.

Dos Porteiros dos attditorios.
Art. t 7ti. De cada pregão em audiencia • . . •
J$500
Art. 176. De cada citação que llzerem em audiencia
e de que passarem certidão..................
;';600
Art. 177. Perceberão meio por cento sobre o valor
dos objectos ancmatados até 50:000J$000, e d'ahi para
cima, mda mais. Quando, por não haver arrematantes,
tiver lugar a adjudicação com abatimento, o meio por
cento serú calculado pelo ''alor da adjudicação.
Art. t.78. De pregões nas posses.........
3~000
CJ.PITULO \'1.

Dos
Art

Avaliadores.

!79. Cada um dos Avaliadores perceberá:

t. • De avaliar uma casa terrea com sotão ou sem

elle.................. .. . . . • . . . . ... . • . • • . . •
5#000
2. o Sendo sobrado com um ou mais andares, com
loja ou cocheira ........................... ;
7b000
3. o Quando a avaliação f6r de bem feitorias dos predios, a metade destas quantias.
ft.. o Do rendimento ou aluguel do predio....
5~000
5. o Do reparo de que elle necessite........
7J$000
Art. i80:
L o De cada escravo que avaliarem até iO inclusive,
cada um dos Avaliadores....................
1~500
2. o De cada escravo que exceder este nu-

Al't. 182 :
i. • Das canoas, boles, saveiros, lanchas c mais em-

barcações miudas de vela ou remos que navegarem dentro dos portos, perceberá cada um.... . . . . . • 38000
2. o Das embarcações de alto bordo e seus pertences,
ode todas as mais que fazem o commercio de barra fóra,
78000
cada um...................................
Art. 183. De prata, ouro, brilhantes e joias preciosas
receberão ambos os Avaliadort>s, até eincoenta contos
1lo valor dado, meio por Cf'nlo; e tlahi para cima, natla
mais. E o mesmo se ob<cnará a respei lo dos rclogios.
Art. 18\. Quando tenham de fazc1· nora avaliação
por defeito da primeira, nada (lf'I"CPberão , podendo SPI"
compellidos sob pena de desobcdiencia.
Art. 1.85. Aos Avalindores se tlará conducção, sendo
fóra da legua da cidade ou villa, c lhes é applicavel o
que está determinado para os Escrirães do Civcl quanto
a este objecto.
CA PITt!I.O VII.

Dos Partidores.
Art. 181. Cada um delles da llal'tilha ou sobre-partilha alé 1:0001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2~000
E d'ahi parn cimn mais 2~ em cada conto que accrescer até 1.0:000$; c do que exceder de :lO:OOO:) mais tli
rm cada conto até S:O:OOO;>, e nada mais d'ahi para
cima, vindo a ser o maior sala rio de c:1da Partidor 30SOOO.
Havendo raleio, iguacs quantias até iO:OOOJ da somma a r a teia r.
De 10:000,) a 20:000,) mais 500 réis em cada conto, c
d'ahi para cima uatla mais.
CAPITULO YIII.

Dos Prrito.•.

Art. 187. Cada um dos Peritos perceberá:
1. o Do exame, vistoria c corpo de delicto que não
dependerem tl.e exame mcrlico ou cirurgico...
61$000
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2." Do corpo tlc tlcliclo, exame de sanidade ou qualoutro exame medico ou cirurgico.......
88000
3. • Do ex;~ me cada verico physico ou chimico.. 6.08000
Art. 188. Pelo arbitramento de fiança, multa ou licjuidação do valor do objecto sobre o qual se tiver de
determinar a multa ............... ,........
28000
Art. 18!). Nos exames de livros commerciaes o Juiz
poderá arbitrar o salario de cada Perito entre to/J e 1008,
conforme a importancia, difficuldade e duração dos mesmos exames.
CJUCI'

C.\PITULO IX.

nos Offirial's rll' Jnstipn.

Art. 190:
1. • De cada citação, ou intimação que fizerem dentro da cidade ou vi lia......... . . . . . • . . . . . . . .
28000
Por~m, si tiverem de ser citados mais de dous litisconsortes, moradores dentro da cidade ou villa, de cada
um........ . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18500
2.• Da certidão que passarem de não achada e occul~500
tação, para ter lugar a citação com hora certa
3.• Da contra-fé que passarem...........
1.,000
Art. 191:
i. • Do auto de penhora, embargo, sequestro, deposito, levantamento, arrombamento, prisão ou outro
qualquer, perceberá cada um dos Officiacs.... .
6.SOOO
E além disto o que lhes couber pelas citações que
fizerem.
2. • Do auto de diligencia não effectuacla..
~500
Art. !92. Das citações e mais diligencias fóra da Iegua da cidade ou villa cujos lugares declararão nascertidões e autos que passarem.............. . . • 88000
Art. 193. Aos Officiaes de Justiça tambem se dará
conducção quando a distancia o exigir; o que será declarado nas certidões para se contar a final e carregar á
parte vencida.
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CAI'ITULO X.

Dos Carcereiros.
Art. lWi. De carccragem:
L o Pela sahitla de qualquer preso em gera I.
:1,~000
2. o Pela sahida de pessoa recolhida em custotlia
ou de preso por infracção . de postura. • • . . . . .
t,;moo
3. 0 Por mudança de prisão................
HOOO
4. o Por sa h ida de cscra vos.. .. .. .. .. . .. ..
25000
r.i.o Dos presos pobres na,la perceberão.
Art. Hm. Pelas certidões que a rrqtwrinwulo tll'
rarte paSS:l)'('lll rJos a<sentameniOStle Sl'IIS li no~. ~~;'i()(}
CAPITULO XI.

Disposição geral.
Art. HlG. As custas judiciacs taxatla~ nrsla flu:.rta
tabella serão por metade nas causas até r.>OO;~OOO.
PARTE V,

t:APilTLO I.

nos recurso.<.
Art. l!i7. Da cxigcncia ou percepção dos sala rios inucvillos ou excessivos feita pelos Escrivães e mais
empregados e Officiaes, poderá a parte recorrer para
o respectivo Juiz por uma simples petição, c este,
ouvinllo o Escrivão ou Official lle quem a parte se
queixar, decillirá sem mais formalidade nem recurso
algum.
E dos empregados do Supremo Tribunal de Justiça,
e das Hclaçõrs, poderão as partes recorrer para os respectivos Presidentes do mesmo modo.
.
Art. 198. Dos emolumentos e assignatura dos Juizes
de Direito do Cível e Crime, dos Feitos da Fazenda, Provedores, Auditores de l\larinha e Chefes de Policia poderá a parte que se julgar lesada rerorrer para o Presidente da Relação do llistriclo.

!<:XECUTlVO,

93!J

E das outras auloriuadcs jlidiciarias c policiacs, pai·a
os Juize:; de Direito.
Art. HlU. O' Juizes que exigirem ou receberem por
~cus a;·.tos s:llarios intleviJos ou excessivos serão responsahilizéldos criminalmente, c alémdisso obrigados,
pelos Juizes ou Jlresidenles dos Tribunaes para os qnaes a
parte n•cotTer na fórma do arli~o antecedente, a restitnir em trcstJobro o que de mais ltouvcrem recebido.
0 ..; Esr:rirãcs, Tauelliães e mais Olliciaes dos Juizos e
Tribunaes, que exigirem ou receben~m custas exces::.ivas ou indeviJ<JS, ou por cau>a dellas demorarem a
cxpet!it:ão dos autos, termo~ ou traslados (art. 200),
serão contlcmnatks pelos resp ~cliros Juizes ou pelos
Prcsiclente~ dos Tril.Junaes nas penas disciplinares seguintes:
Prisão até eiuco tlias.
Suspen;:ão até trinta dias.
Hcstiluit;ão em lrcsdobro tiO que de mais receberam.
E.;L:is pcn:ts são illllcpendcnlcs da responsabilidatle
criminal, que no caso couber.
Art. 200. Ainda sem recurso da parlc, o Juiz ou Presidente do Tribunal que notar nos autos ou papeis, que
lhe furem presentes, sala rios indevidos ou excessivos,
proY idcuciar.i como dctcrmi na este capi lu lo.
CAPITULO

11.

Disposições oeracs.

Art. 201:
1. Os salarios marcados neste Regimento serão
pagos logo depois de concluídos os actos respectivos, e
os Escrivães e mais Officiaes cotarão á margem a imporlancia delles, declarando de quem os houveram e
rubricando a cota, a 11m de que na contagem dos autos
soja a mesma imporlancia debitada ou Cl'editada a quem
de direi to rõr.
§ 2." O E'crivão que não cotar o salario pelo modo
preciso c fo1·mal prescripto no paragrapho precedente,
pcrdPrá o mesmo salario, o qual lhe não será contado,
c antrs t!etluzhlo das custas que lhe forem devidas e
contadas.
.
~ 3. o A disposição tlo ~ L o deste artigo não comprcltendc quaesquer autos, termo!', traslados, diligencias
~

0
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ex-ofiicio ou em cuja expeJição forem inleressatlos or·phãos, pessoas intlig-entes, a Jnstiç1 Publica, a l•'azend:1
Nacional, Provincial ou Municipal, a Provedoria doCapcllas e Resíduos c os a uscntcs.
Art. 202:
§ L" O executivo que compele aos Advogados para
cobrança dos seu;; honorarios comprchendi! as taxas deste
Regimc:nto, ou a importancia certa c littuida dos seus
con trac Los.
§. 2. • Estes contraclos, qualquer 11uc ~rja o seu valor,
podem ser feitos por oscripto particular, a~signauo pelo
Auvogado c pelo seu clien Lc.
§ 3." Em falia de contr·acto escripto com a pal'te,
entende-sl.l que o Advogado se sujeitou ás taxas do Regimento.
Art. 2o:3. Os Prcsiuenles dos Tribunaes c os Juizes
não poderão receber quaesqucr emolumentos directamentc das partn~, mas por intcrmedio dos Escrivães.
Para este fim os mandados c outros papeis, que em
razão da celeridade elos negocios, as par tcs levam aos
Juizes, devem con Ler a nota ele pagos no ca rtorio ou uma
simples referencia ao art. 201, quando os sala rios forem
comprehendidos na excepção desse artigo.
Art. 20'1,. Os Tabelliãcs e Escrivães, sob as pt'nas do
art. i9U, são obrigados a entregar ás partes n·cibo das
quantias que dcllas rceebrrcm para emolumentos, scllos
c qualquc1· tlespeza a seu cargo.
Art. 20:5. Os emolumentos ou honorarios, o~ s:ilarios
c custas continuam a ser cobrados executivamente.
Extrahido dos autos o mandado contendo a 5cnlellr:a
ou o despacho que manda paga1· as custas, e a conta fciia
pelo Contador, ou o conlraclo no caso do art. 202, será
a parte citada para pagar no prazo de vinte c quatro
horas.
Não cffcctuado o pagamcn lo, proceucr-se-ha á penhor:~,
que, decididos os embargos oppostos como contestação
à acção, será julgada por sentcnt:a, proseguindo neste
caso a cxccuçJo até a excussão dos bens, c effectivo pagamento.
Art. 206. E' abolida a prisão por custas.
Art. 207. Ficam revogadas todas as disposições em
contrario.
Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Setembro de 187~.
-Manoel Antonio Duarte de Azevedo.
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DE ~ DE S~TEllBRO DE

187"'.

Jllarca o numero de livros de notas que devem ler os Tabelliães, e
dá outras Jll"OVidcncias.
~---

Usando da altrihuição conferida no art. to\!§ n da
Constituição do lmperio, e Temlo ouvido a Secção de
Justiça do Conselho tle Estado, Hei por bem, para exeeução do art 29 ~ 8. o da Lei n. o 2033 de 20 de Setembro
de 1871, Decretar o scguint.::
Art. 1. o Na Côrtc c na:; capilacs das Provindas, os
Tabelliãcs terão dous livros de notas, além dos de registro e procurações, um par a a' esc ri pturas de compra e
vemla e quaesqucr acto.o; translativos da propriedade
plena ou limitada, c outro para as mais cscripturas.
§ 1. • Esta disposição é applicavel aos Tabclliães das
outras cidades populosas, em que. assim o exigir a afiluencia de traiJalho no cartorio, com licença Jo Presiuente
da Relação, ouvido o Juiz de Direito d1 comarca, ou
sobre representação deste.
§ 2. o Nos livros de notas escrevet·ão indjstinctamen te os Tabelliães e seus E,;creven tes juramentados,
guardaua a excepção feita no art. 78 do Dect·eto n." 482~
de 22 de Novcmbt·o Je 1871, e subscrevenuo os Tabclliães as cscripturas l)Ue os Escreventes lavrarem:, sem
necessidatle de extracto.
Art. 2. • Ficam dcrogadas as disposições em contrario do art. 79 do c i ta do Decreto n. o 48::!'1, de 22 de Novembro de :1.87 I.
O Dr. Manoel Antonio Duarte lle Azevedo, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de E~Lado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio du Hio de Janeiro em tlous de Setemut·u de mil
oitot.:entos setenta e IJUatro, quilli{Uagesimo tcr.:ciro da
lnucpcntlencia c do lmperiu.
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DECHETO N. ts7:Ju-

DE

3

I'OII~:R

DE sETEliDRo DE

1874..

l'roroga a prrsPnte sessão tia A'sembléa Geral Legislativa.

Hei pot· hem Prorogar, a lé ao ui a H do corrente mez,
a presente ~cssão da Assembléa Geral Legislativa.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Conselho, l\liHislro e Srcrclario tlc Estado dos Ncgucios do
Imperin, assim o lenha entendido e faça executar. P~
lacio do Hio Llc Janeiro em tres de Setembro de mtl
oituecntos setenta c quatro, quinqt:agesimo terceiro
lia lntlepemlcnria c do lmperio.
Com a rubrica tlc Sua Magc<>tadc o lmperadot·.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.

DI~CH ETO

~. ~71()- UE

3

DE SETEmHl'J u E

lSí L

Concede a Alcxantlrc Gasparoni c J. Pablo Ratuon Pach p_rjvi.Jcgio, por dez anuos, para introduzir no lmperio a polvora
incxplosiva, por c~tc inventada.

Attentlrndo ao que Me requereram Alcx.antlrc Gasparoni c J. Pahlo Hamon Pach, c ouvido o Couselheiro
Procurador Lia Corôa, Soberania c Fazenda Nacional,
Hei por hem Conecde•·-lhcs pri vilcgio, pot· dez annos,
pa1·a introduzir no Imperio a polvora inexplosiva, inventada ,,elo srgnndo dos peticionarios, ficando, porém,
esta concr!'~ão depentlcnlc Lle ulterior approvação do
Puder Legislatiro.
Josó Fernandes da Cost;t Pereira Junior, do l\Jcu Con!'clho., l\Iiuistru e Secrctano de Estad•l dos Negodos
:la Agricultura, Co:nmc•·cio c Obras Publica~, assim o
teuha eulen!litlJ e far,a executar. Palacio do lHo de
Janeiro em tt·es de Setembro de mil oitocentos sctcn la c q ua t1·o, quinquagcsimo terceiro da lw.lcpenJeneia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua .Magestauc o Imperauor.
Jvsé Fcrnat~•lt•s dn Costa Pereira Ju11ior.

EXEf.t;TIYO.

DECRETO N. 57H-DE !l Je

sETE~mno

nr.:

187~.

rrnroga por mais dez annos o prazo concedido á Companhia
de srgmog 1_naritimos e tcrrestres-Indcmnizarlorii-, para
fuur~ionai· 110 lmprrio.

Altrn1len!lo ao qur Me requcrcn a Comp(lnhia do
marilimos r tPrre,;tres-lnilrmnizadora-, estaheh·,·itla na eapilal da Pr ovinci:r tle l'ánambuco, Hei
por· bem Prorogar por mais rlez annn~ o prazo concetli,ln :í mesma Companhia, p.1ra funceio11ar no lmperio, con t inuantlo a regi' r-se pelos rs La 1u tos npprovados
pelo DPcrcto n." 3'r-6 ~ de 2\l tlr Ahr il de i8<HL
José Fernandes tia Costa Pereira Junior, 1!0 !\leu Conselho, Ministro c SPcretario dr E-;t:Hlo fios Nl'godos !la
Agricultura, Commereio c Obras Pnbliras, assim o
IPn Ira cn Lentlitlo e faça exccu ta r. Pa lacio do Rio tle
Janeiro em nove tle Setembro (!e mi I oitocentos setenta
e quatro, quinquagcsimo terceiro da Intlepentlencia e_
do Imperio.
~rguros

Com a rubrica uc Sua Magestade o lmpcratlor.

DECRI~TO

N.

~.i7~2- DE

lG

DE SETEMBRO

DE

187~.

Autoriza a fnuda~ãn de um Banco na Praça dn lHo de Janeiro,
rom o titulo de" Banco llo Commcrcio "e approva os respectivos
estatutos.

ALtemlrntlo ao que l\le requereram Henrique Corrêa
Moreira e Oll tros, c Tendo Ouvido a Secção ue Fazenda
do Conselho de Estado, Hei por bem, tle conformidatle
com a l\linha Impc!'Íal Resolução de Consulta de 2 do corrente, Autorizar a fundação uc um B'IBCO na Praça do
Rio de Janeiro, com o titulo de «B:mco do Commrrcio ))
e Approvar os respectivos estatuto~, que a este acompanham.
O Visconde tlo Rio Bránco, Conselheiro lle Estatlo, Sen:~!lor tio lmprrio, Prr~i1lrnlr 1lo Cons:•lllo dt' Ministros,
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Ministro c S4•crrl:~rio dc Estado 4lo,; N4~~orios tia Fazenda
c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim
o tenha entemlido c faça executar. Palacio do Hio tle Janeiro em deza~cis de Setembro de mi I oi loccn tos setenta
11 flUatro, quiwp~agesimo terceiro da lndcpendcncia c
do Imprrio.
Com a ruiJrica de Sua Magestade o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

Estatutos do Banco do Commercio.
CAPITULO I.
DO~ OBJECTOS R OPERAÇÕES DO BANCO, SEU CAPITAl. E
TEIIIPO DE DURAÇÃO.

Art. 1.° Fica estahclccida nest:~ Praça, sob a denominação de- Banco do Commercio- uma Companhia com o
lim principal de auxiliar c desenvolver o commerrio de
compra c venda para o interior do paiz.
Art. 2. o Para preencher esse fim poderá o Banco fazer
as seguintes operações:
§ t. o Abrir crcdilos aos negoei:mtcs, tão sómcnte
para o gyrorlo seu negocio, creditas facultados em conta
corrente de movimento de fundos, mediante as condições arbitradas pela Directoria.
~ 2. 0 Receber em caução títulos a vencer, firmados
pelos negociantes do interior, titulos provenientes de
vendas de mercadorias, e sobre elles adiantar, isto é:
L o Sobt·e a(}uclles que prometlcrem a renuncia do
fôro do domicilio do devedor para o fõro desta Cõrte.
que sejam de prazo maximo até seis mczes, 45 °/o de,seu
valor;
2. o Sobre aqur,Jics (}ne e~ tiverem passados á ordem
pagaveis nesta Côrtc até o prazo de seis mczes, 35 8 / 0 ;
3. o Sobre os títulos á onlem pagaveis nesta Cõrte a
prazo de doze mezes, sómente 30 °/o;
4. o Os titulos provcnicntrs de reforma dos que tenham já ~i« lo caucionados não serão rradmill idos a
C:liiÇãO.
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0
s~tbre hypothecas; a !labPr:
L o De bens urbanos sitos na Côrte e capital da Província do Rio de Ja:neiro ;
2. o Aceita r a transferencia de hypothecas !'Obre os
objcctos já mencionados, uma vez que estejam de accôrdo com a's formalidades legacs.
§ ~.o Fazer emprestimos sobre penhores de apolices
da divida publica geral e provincial, acçõeq de bancos e
companhias, uma vez que tenham cotação real na Praça,
e títulos particulares que representem legitimas transacções commr•rciaes.
0
~ 5. Sobre mercadorias não sujeitas a deterioração,
c que se achem depositadas na Alfandega ou armazens·
alfan!lega dos.
§ 6. o Sobre metaes amoeuados, c ouro e prata convenientemente contrastado~. e sobre diamantes, depois de
avaliados p1r prolis~ionac~ da conliança do Btnco, soffrendo os diamantes uma reducção de 50 °/ 0 •
0
~ 7.
0<-)scontar letras da terra pagaveis nesta Côrte,
letras de cambio, notas promissorias com prazo nunca
maior de seis mczes, bilhetes da Alfandega, do Thesouro,
das T1H'sourarias Provinciaes ou quaesquer outros títulos do Governo.
§ 8. • ltecPb:3r dinheiro em conta corrente sem juros
c com retiraria livre.
~ 9.• Tomar tlinhciro a premio em conta corrente,
ou passando títulos com prazo determinado.
~ t.O. Fazer compra c vcnrb de npolices geracs, provinciaes, da di vida public:\ externa c de mclacs preciosos.
~ H. Comprar c vender por conta de terceiro, mcdi:tnlc commiss1o, metac~ precioso~, apJiices de divida
publica gcr,ll c provincial, acções de bancos e de companhias, c fazer cobranças, pagamentos e rcmessns.
§ 12. nccchcr em guarda c deposito, ouro, prata, diamantes, joias c títulos de valor.
§ t3. Fazer movimento de fundos de umas para outrJs Praças do Impcrio ou estrangeiras, por meio de
operações de cambio, preferindo sempre a'}uellas cujos
saques forem cobertos por conhecimentos de mercadorias.
§ H. Caucionar nesta Praça ou em outra quall]ucr do
paiz, ou estrangeira, títulos e valores para garantia especial de seus saques. Assim lambem caucionar on redescontar títulos de sua carteira, quando julgar conveniente, com responsabilidade do Banco, ou sem clla.
§ Hi. Para auxilinr c sorconcr os ncg·ociantes ou

§ 3. Emprestar dinheiro
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sua~ famílias que reH'Zt's e pn'juizos rcuuzir·cm á iudí·
gencia, e que reconfleddamente l'c tornarem dignos de
protec:ção, puder á a Dirce to ria uo B:mco, com approvação d:t assernbléa geral dos :1ccionistas e quando o
julgar oppcrtuno, estabelecer, annexa ao mesmo Banco,
uma caixa uc Lcueficencia, a tjüe se tiará reJulamento
especial.
Art. 3. 0 Não pourrá o Bcmcofazer adiantamentos ou
emprestimos suLre suas vroprias acções, fazer operações de ml'l'a especulação, comprar acçõcs tie companhias, nem tiescoulat· suas J:roprias lclr·as.
Art. ~. • Não será admiltida no Banco transa::ção
alguma pela qual s!'ja responsan·l a firma indiviuual de
qualqut r membro tla Dircctoria.
Art. 5. • Não sl'l'á admi ttiLla para qualquer transarção
que seja a firma de tJuem uma vez tiver reconhecidamente pratic:aúo algum a1:to de má fé para com o Banco.
Art. 6. o O eapiral uo Banco será de 12.000:0006000,
dividido em 60.000 acçõcs de 2COSCOO cada uma, as
quaes serão nominathas, e emiltiJ;,s em duas series
de 30.000 acçõcs, devendo a primeira serie wr subscri pla desde já.
Art. 7 .• A segunda scric poderá srr cmittida depois
de realizado todo o capital da primeira, S(l o reclamar
o desenvolvimento d s operaçõe5 do Banco, precedendo
autoriz:~ção da assembléa geíal dos aceionistas para isso
cxpressamcn te con vocaua.
Art. 8. o Na llistriuuição das arções da scgunua seria
terão prcferencla os pmsuidorcs das da primeira, em
proporção do numero uas que possuírem ; e as que não
forem tomadas pelos ditos possuidores serão vendidas,
levando-se á conta Jo fundo de reserva o premio que
possam dar.
Art. 9.o A importancia das acções subscriptas se1á
realizada em prestações, conforme o exigirem as operações do Bane<\ não podendo a primeira exceder
25 "lo e as posteriores iO ''lo tio seu valor nominal.
Art. 10. As ch:un:lflas do capital das acçõcs serão
feitas com intena11o uun~.:a menor de 60 dias, e os annuncios para cada chamada serão publicados pelos jornaes desta Côrte com 30 dias, pelo menos, de antecedencia.
Art. 11. O accionista que não eiTcctuar o pagamento de qualquer prestação tio capital no prazo
marcado , deixará de ser considerado como tal , c
perderá, em Lenelicio do Banco, as prestações antcrionnente rraliznda~, podendo a Dircctoria di~pôr das

F."<ECUT!VO,
que ass~m cahi1·cm em commi~so, Jenmdo-!:e á
conta do capital. E"<cepto'lfl'HIC os casos rle fo·rça
maior, c nquellt•s em fJUI~ o1·correrem rircumstancias
••xtraordinarias devidnmentc justificadas perante a llirectorh, devendo em t:l~!l rasos o accionista em atrazo
p·1gnr o jur0 da móra pela taxa dos credito!~ em conta
corrente.
Art. t2. A transferencia das nrções !IÓ poderá ser
efTecL111da por lermo lançado nos livros para isso destinados, com assignatur1 do cedente c. do cessio.nario 011
Rcns rcprr~cntantes le!!aes com os necessarios podere::~,
:•ssignando l:~mbem o termo o Presidente e o Secretario
do Banco.
Art. l:l. O tempo de dunção do Banco será o de trio h
nnnos, contndos da data da approvação dos presentes esta lu tos, podendo o Banco ser tlissol vido an trs desse prazo
se a nssemhléa gerJl do<~ accionistas, para i~so cxpress 1mente convocad:~, assim o resolver por dous terços dos
votos dos accion is tas presentes e um terço do cnpi tal rralizado~ ou nos casos previ~tos nos arts. 3:> e 36 do Decreto n.e 27H de H) de Dezembro de 1860.
Art. HL Findo o prazo marc:~tlo fie trinta :~nnos para
a duração do Banco, poderá eUa ser prorogado, f:e nisso
conviet·em os accionista:;; rellnitlo~ em as<embléa geral
expres<:amente convocaria por accionistas que represcn ..
tem um terço do capital rcnlizado.

"'CÇÕ"!I

CAPITULO li.
D \ DIRECÇÃO DJ nANCO,

Art. W. O B.1nco será administrado por uma Directoria composta de cinco Directores eleitos pela assembléa
geral dos accionistas, por escrutínio secreto e maioria
absoluta de votos.
Se no primeiro escrutínio não houver maioria absoluta, proceder-se-ha a segundo entre os nômes mais votados em numero duplo dos que tiverem do ser eleitos,
decidindo a sorte em caso do empate, e bastando no segundo escrutínio maioria relativa para designar os
eleitos.
Art. 16. Só poderão exercer o cargo de Director do
Banco os accionistas possuidores de lOO ou mais acções
averbadas em seu nome· nos l~vros do Banco. Estas
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acções serão inaliena veis emquan lo durarem as funcções
de Director, e até seis mezes depois que tiverem ces~ado.

Art. 17. Não poderão exercer conjunctamente as funcções de membros da Directoria do Banco os que forem
sogro e genro, cunhados, durante o cunhadio, parentes
por consanguinidade até o segundo gráo, e os.socios da
mesma firma commercial, nem poderão ser eleitos os
que pelo Codigo Commercial estão impedidos de ne ..
gociar.
Art. 18. Recahlndo a eleição em pessoas que estejam
incluídas na disposição do artigo precedente, serão declarados nullos os votos que lhes forem dados e proceder-se-lia em acto successivo a nova eleição para
preencher o numero dos que tiverem de ser eleitos.
Art. :1.9. Os membros da Directoria serão substituídos annualmcnte pfJla quinta parte ;
§ L o A antiguidade, c no caso de igual antiguidade,
a sorte regulará a substituição.
§ 2. o Os Directores substituídos não poderão ser
reeleitos para o primeiro anno que se seguir ao da substituição.
Art. 20. A nenhum dos membros da Directoria é
permittido deixar de exercer por mais de seis mezi:'S as
funcções do seu cargo, ficando entendido que o resigna,
caso sua a usencia exceda este prazo.
Art. 2:1.. Para preencher o lugar de qualquer membro
da Dircctoria que fallecer, resignat· ou tivrr impedimento por mais de (iü dias, os outros Directores
designarão um accionista, que seja possuidor de WO ou
mais acçõcs.
Art. 22. O exercício dos que forem assim designados
durará a lé a primei r a reunião da assembléa geral
ordinaria em fJUC tcrú lugar a eleição definitiva dos
substitutos, nos quaes servirão pelo tempo que ainda
faltar aos Direclorcs fallecidos ou resigna ta rios.
Art. 23. Os que substituírem os impedidos por mais
rle 60 dias, servirão tão sómcnte emquanto durar o
i 111 pedi 111 eu lo.
Art. 2-L Os membros da Directoria escolherão d'entre
si o Presid~ntc c Vice-Presidente, c no impedimento
destes designarão quem deva substiluil-os.
Art. 25. A Directoria poderá deliberar com o Presidente c dous Directores desde que haja dous votos de
accôrdo; exceptuam-se os casos em que e lia tenha de
resolver sobre nego cios importantes, para os quaes
serão indispensaveis trcs votos conformes.
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As deliberações serio esrriptai em acras lavradas em
um livro para isso destinado, e ·assignadas pelo Presidente e Dircctores on por quem suas ve1.es fizer.
Art. 26. São attribuições da Directoria:
t. o Deliberar sobre a acqn isição do prcd io par a o estabelecimento c s'ldc do Ihnco, ficando com pode1·cs
de comprar ou alugar.
·
2. • Determinar a taxa dos degcontos, dos dinheiros
recebidos a juros, c o maximo dos prazo3 por que se farão
os descontos e emprestimos, observando as regras cst1bclccidas nestes estatutos.
3. o Organizar a relação das firmas que possam mcracer credito, e marcar o maximo que se poderá adiantar
sobre a garantia de cada uma dellas.
4. o Nomear e demitr.ir empregados e marcar-lhes os
respectivos vcncimen tos e lianças.
õ. o Propôt' á a~semi.Jléa geral as alterações ou modificações que julgar necessarias nos estatutos, c levar ao
seu conhecimento loJas as occurrcncias notavcis com
referencia á adminislracão do Bmco.
6. o Organizai' o regimento interno do llanco.
7. o Nomear agentes em quaesquer localidades das
Províncias, c discriminar as suas rc~pectivas attribuições, ficando desde já estabelecido que esses agentes
terão por unico fim receber dinlwiro dos commcrciantes do intcriot·, fazendo saques soi.Jre o Banco, com
prazo nunca menor de 30 dias, devendo os agentes ter
sempre no llJnco funtlos seus para fazerem os saques
sobre cllcs.
8." Organizai' o relatorio das operações do lbnco c o
Jnlan(:o fJUC deve ser apresentado annualmenle ú asscmbléa geral.
U." Marcar o dividendo que semestralmente tenha do
ser distribuitlo aos accionistas, c a quota do fundo de
reserva.
tO. Fazer cxtrahir para os cffcilos da lei os ba·
lanços mensacs do accônlo com a cseripturação do
Banco ..
11. Convoear a asscmbléa geral Ol'tlinaria c cxtraordinaria, c propôr-lhc o que julgar adequado ao desenvol vimcn to elas operações elo Baneo c á realização d
seus fins.
12. Determinar as épocas c o quantum elas chamadas
de capital, guardada a disposição do art. 10.
t3. Resolver sobre as acções que cahirem em commisso c sobre a convenicncia de propôr á asscmbléa
geral a emissão da segunda ser i c de acções.
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H. Proccllcr n qnncsqucr cxnmcs c vcriricnçücs que
jula-ar convenientes.
t5. Finalmente, tleliberar sobre todos os negocios
concernentes ás operações do Banco, e que interessem
ao seu desenvolvimento c prospcriclaf!e.
Art. 27. o~ membros da Dirrctoria não rontrahem
para com terceiro responsalJilidnde nlguma pessoal,
obrigando tão ~.ómcntc a Associação nos termos destes
estatutos, mas são individualmente rcsponsaveis pelas
pcrdns c damnos que causarem por fraude, 1lolo, malicia
ou negligencia culpavel.
Art. 28. Sómente em nome do Banco c por deliberação da assembléa geral sobre parecer da commissão
fiscal, ou por proposta de qualquer accionista em assembléa geral, e depois de exame c parecer da di ta commi~são, poderá ser intentada a acção contra qualquer
membro da Directoria, incumbindo em lacs casos á
:1ssembléa geral nomear commissarios para repre~en
tal-a em juizo, erequer~ra bem do seu direito. Votado
o procedimento judicial, conshlerar-sc-ha demitlido o
membro da Directoria contra o qual fôr dirigida a
accusação, procedendo-se em acto successivo. á eleição
de quem deva suhstiluil-o.
Art. 29. Como retribuição pelo seu trabalho perceberão rs membros tia Dircctuna G"/ 0 dos lucros líquidos do llnnco.
Sempre que o mínimo dessa commissão fôr inferior,
para o Presidente c Dircctorcs, a 8:0008000 annuaes
para cada um, será esta quantia o mínimo vencimento
dos mrsmM, sendo que o Presidente, além da commissão naquella conformidade, terá mais uma gratilicação fixa ilc '':000~000 nnnuaes.

Do Presidente.
Art. 30. O Prcsillcntc é orgão da Directoria, c compc tem-lhe c~pecialmen te as a ttribuições scguin tcs:
L o Prc~idir ás rcuniõrs da Direcloria c fazer exccu~
ta r as clclibcrnçües por c !la tomadas.
2. o Assignar os ti tu los das acçücs do llanco c os
balancetes mcnsacs que (levem ser remettidos ao Governo, c publicndos nos jornncs.
3. • Convocar a Dircctoria plena quando julgar conveniente ouvil-a sobre qualquer assumpto concernento.
â administração do Banco.
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&. • Prcsillit• provisoriamente á scssã'J Lla asscmiJiéa
geral nos termos do art. U.
5." Assi~nar quaesquer contractos e escripturas que
Vt r$Clll sobre assumpto resolvitlo pela Dircctoria.
().o Hcpresen ta r o Banco em suas relações com terceiro;;, em juizo ou fóra delle, potlendo para tal lim
constituir procuradons.
Art.· 31. Além das disposiçi'le~, deveres e attribuiçõcs
destes estatutos, incumbe ao Presidente c Directores o
manejo ger.ll Llas operações do Banco e a dirccção do
serviço interno.

CAPITULO lll.
DA ASSEMBLÉA GERAL.

Al't. :12. Para fazer parte da assembléa geral é neccsEario ser accionista possuidor de 20 ou mais acções
in.>criptas nos livros do Banco Eeis mezes, pelo menos,
antls da reunião.
Art. 33. A asscmbléa geral j ulgar-se-ha constituída,
e poderá deliberar legalrnen te quando se achar representado um quinto do capital realizado.
§ L o A convocação da assembléa geral far-se-ha por
annuncios publicados nos jornaes por tres dias consecutivo~, c rom oito dias, pelo meno~, de antecedencia.
§ ~. • Se no dia marcado para a reunião não comparecer numero sulliciente de accionista~, far-se-ha nova
convocação com cinco dias, pelo menos, de antecedencia
e nessa reunião poder-se-ha deliberar com o numero de
accionistJs presentes, fazendo-se essa declaração nos
annuncios de convocação.
Art. 3~. Quando a reunião tiver por objecto a reforma dos estatutos ou responsabilidade dos membros da Directoria, a ass.embléa geral só poderá deliberar, achando~se representada uma (juinta parte do capital social.
Art. 3ti. t'icarão suspensas as transferencias de acçi'les do Banco durante os oi to dias que precederem ao da
reunião da assembléa geral, a lim de organizar-se a
lista dos accionistas que devem constituir a mesma assembléa.
Art. 36. Serão admittidos a votar nas reuniões da
assembléa ge1·al: os tutores por seus pupillos, os mat·idos por suas mulheres, e os representantes de firmas
ou corporações.
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Art. 37. Os documentos com proba to rios serão apresentados no Banco oito dias antes da reunião da assembléa geral ortlinaria, e só terão vigor para essa sessão.
Art. 38. Os accionistas poderão ser representados na
ac;sembléa g-eral por seus procuradores, sendo estes
tambt~m accionist.as, excepto quando se tratar da eleição
tle membros da Direetoria em que não serão admittidos
votos 11or procuração.
Art. 39. Nas reuniõeF; fla as~embléa geral serão os
voto,; contados flo seguinte modo:
C1da 20 acr:õ~s dão tlirPilo a um voto, c d'ahi por
tliant.e mais um Yoto por cada 20 acçõ11s, não podendo
pJrém cada accionista ter mais de 10 votos, qualquer
que 1-'eja o numero tlc acções que represente.
Art. 40. A aso;embléa geral ordinaria t·cunir-gc-ha no
decurso do mcz de Julho ele cada armo para julgar as
contas annuaes, c para a eleição da Directoria c da commissão fiscal, podendo nes~a reunião tomar conhecimento de qualtjuCr proposta que ~;cja apresentada.
Art. 41. As rcuniõPs rxtraordinarias da asscmbléa
geral terão lugar quantlo forem conYocadas prla Directoria, pela commissãn !isca! ou pela mnsma Directoria a
l'CtJIIPI'iment.o tln um numero dn act·ionistas fJ!lC rcJlrcsrnte pcio menos a quinta parte tio capital realizado
llo BJnco.
Paragr:~pho nnico. Nas reuniiic:; e~traordinarias só
se pourr[ttralar do assumpto para que fôr convocada a
as~em hléa g-era I.
Art. 42. As tlclihrr::t<;ÕL'S tia asscmbléa geral serão
tomadas por maiol'ia absoluta, excepto quando se tratar
de ::tssumpto que exija a votação especial na fór·ma dos
estatutos.
Paragra pho unico. As votações srrão symbolicas
mesmo para as questões pessoaes, e só por escrutínio
secreto nas eleições, c por votação nominal qnando a
asscmhléa assim o rcsol vct· por proposta de qualquer
accionista.
Art. 43. As deliberações da asgcmbléa geral tomatias de conformidade com os estatuto5 obrigam a todos
os accionistas, ainfla que ausentes ou dissidentes.
Art. 4i. A as;l'mhléa geral será prcsidilb por um
accionista escolhido pela mesma :~ssembléa em c:~da
reunião. Para esta desig-nação a mesa se constituíra provisoriamente com o President-e da Dirccloria c dons
accionistas por cllc escolhidos.
Art. !J-15. Em cada reunião nomeará a asscmbléa
geral pot· acclamação, r s1brc proposta do Presidente
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na fúrma do artigo:tntccellente, llous Secretarios que serão incumbidos de vcrilicar o numero dos
accionistas presentes, contar os votos, fazer a apuração
das Yotações, ler o expediente c rcd igii· as actas.
Art. t~,!i. O Presidente c os dons SBct·etarios constituem a mcs~, c a esta compele dit·igir os trabalhos da
sessão, incumbindo ao Presitlentn clesignar a ordem do
dia, e manter a devida regularillauc nas discussões c
dcliber:~cões da :~ssembléa.
Art. ,i·7. Compete á assemiM:1 geral:
L o Altera r ou rcfot·mar os esta tu tos, com appro,·ação elo Go,·emo.
2. o Elegct· os membros da Dircctoria c os da commissão flsra I.
3. o Julgar :~s contas annu:w' apresentadas pela Dircctoria depois de ouvido o parecer da commissão
lisca I.
4. o Deliberar sobre a responsabilit.!ade dos membros
da Directoria nos termos do art. :H.
ti.• Decidir· sobre a emissão da segunda serie de
arções.
ü. o Deliberar sobre a prorogação do tempo de duração
do D·mco ou sua dissolut;ão anlicipada.
7. Determinar o modo de liquidação no caso de dissolver-se o Danco antes do tempo marcado 11ara a sua
ti u ração ou prorogação.
s.• Finalmente, deliberar sohre lodos os casos importantes não previstos c não comprehcndidos nas attribuições da Dircctoria.
Art. !18. A approvação das contas pela assembléa
geral importa plena e geral quitação á Dircctorin pela
g-estão comprchendida no perio lo d1s contas approvadas
~Colligo do Commercio art. '135).
0

CAPITULO IV.
IH COMMISSÃO FISCAL.
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Art. tiO. Os membros da commissão fiscal serão substituídos annualmente pela setima partr, podendo,
porém, srr reclei tos.
A antiguidade, e no caso de igual antiguidade a sorte,
regulará a substituição.
Art. 51. Na falta ou impedimento permanente de
qualquer dos Fiscaes, os outros membros da commissão
designarão um accionista nas condições do art. 49 para
servir interinamente até a primeira reunião tia as·
scmbléa geral.
Art. 52. Os Fiscaec; potlem assistir com voto consultivo ás reuniões da Directoria, examinar toJos os livros
e documentos tias operações tio nanco, c verificar o estatlo da caixa e da carteira.
At·t. 53. A' commissão fiscal incumbe c~peciJlmcntc:
l. o Zelar pela fiel e estricta execução dos estatuto:; c
re3oluções da asscmbléa geral.
2. o Examinar os balanços e contas annuaes e apresentar á assembléa geral na mesma occasião em que fôt'
apresentado o relatorio da Directoria, o seu parecer com
as observações que julgar convenirntes.
3." Interpôr o seu parecer nos casos tlc rcsponsaLilillatle dos membros da Dircctoria.
4." Convocar a asscmlJléa geral exlraortlinaria quando julgar que as circumstancias exigem a sua reunião, e
cxpôr-lhc o r1uc der lugar á convocação para que possa
e lia deliberat·.
IJ.o Comqu~nto a commi~são fiscal se componha tle
•wtc membros é sufficientc maioria para tia r parc:er.
CAPITULO V.
IJ.\ DIVJS\0 DOS LL"CROS.

Art. ;;~. Dos lucros liquitlo:> do Banco verificados
pelo b::tlanço semestral, c proYenientes de operaçüc:;
en·ectivamenle conclnidas dentro do respectivo wmestre, será deduzida uma quota não inferior a 5 "lo para a
formação de um funtlo de reserva, e o resto, tirada a
porcentagem da Direetoria, será distribuído como tlividendo peloll accionistas nos mezes de Janeiro e Julho tle
cada anno.
Art. ü5. O fundo de reserva ~erá exclu~ivamentetles
tinatlo para fa?.l'r facr ús prr1las do capital social c

EX!Cf.UTIVO.
r~eons ti tuil-o;

a sua accumulação não cessará emquanto
não perfizer uma somma igual á metade do capital realizado.
Art. 56. Não se fará distribuição alguma de dividendos emquanlo o capital social, desfalcado por prejuízos, não estiver integralmente reconstiluido.
Art. 57. Os dividendos não reclamados dentro do
prno ue cinco annos, contados da data do :mnuncio
par a o seu p tgamcnto, prescrevem em beneficio do
lltnco.
DHPOSIÇUES TR.\~SITORI.\S.

Art. GS. Por exccpção dos presentes estatutos, a Dircctoria que tem de servir duraute os primeiros cinco
annos da exisleneia do Banco fica desde já nomeada e
cornpo~ta tios Srs.: Or. Henrique Corrêa Moreira, Manoel José Soares, Felix Joaquim dos Santos Cassão, Joaquim José Duarte, M:moel Moreira ua Fonseca.
E tio mesmo moLlo a commissão fiscal para os primeiros cinco annos composta tios Srs.: Barão da Lagôa,
Antonio; Angelo Eloy da Camara; Commendador Francisco E. de Azevedo; Antonio Joaquim Dias Abreu; Antonio da Silva; Matheus Alves de Souz:t e Jo::io Coelho da
Bocha.
Art. :.m. Os membros da Directoria acima tlcsignados
ficam tlesdc já autorizados com plenos poderes c constituídos procuradores ue todos os interessados para requererem ao Governo a approvação dos presentes estatutos, bem como para aceitarem as alterações e modificações que forem exigidas.
Art. 60. Approvados pelo Governo os presentes esta lu tos c registrados com a carta da autorização, c realizatla a primeira prestação do capital, poderá o Banco
dar principio ás suas operações, tendo em vista o disposto no capitulo 11 do Decreto n.• 271l de :1.9 de Dezembro de ISUO.
Hio, 13 de 1\laio de 18í'i.-Se·guem as assignaturas.
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Promulga a Convenção Postal, celebrada em 30 de Março de
187-i,- cntré o Drazil e a Fran~a.

Havendo-se concluitlo 1} assignado nesta Curte, no
dia 30 de Marco do corrente anno, uma Convenção
entre o Brazil ê a França, para o fim do facilitar c
regular a troca da correspontlcncia entr·c os dous Estados ; tendo sido essa convenção mutuamente rati·
fi cada e trocarias as r a lilicações em Pariz no dia 7
de Agosto proximo fintlo : Hei por bem 1\landar que
seja observada c cumpr·iua tão in tciramcn te como
nella se contém.
O Visconde de Caravellas, do .Meu Conselho c do fie
Estado, Senador do Impcrio, Ministro e Secretario de
E~tado dos Negocios Estrangeiros, assim o tenha cntr•nrlido c f;11;a executar, expedindo os despachos
ncccssarios. Palacio do Hio de Janeiro em dezaseis tlc
Setembro de mil oitocentos setenta e quatro, quintJuagesirno tr•tTeiro tla Intlcpendcncia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua 1\hgcstadc o ImpcraJor.

Visconde de Camtellas.
Nús, D. Pedro Il, Imperador Constitucional e Dt~
fensor Perpetuo tlo Brazil, etc.
Fazemos sabrr, a toJ.os os que a presente Carta de
confirmação, approvação e ratificação virem, que aos
11 inta tlias do mez de l\larço proximo findo se concluiu c assignou nesta Côrte tlo Rio de Janeiro, entre
Nós c S. Ex. o Sr. Presidente da Hcpublica Franceza,
pelns rP~pnctivos Plcnipotcnriarios, que se achavam
munidos dos competentes plenos poderes, uma ConYe•1t;Jo Postal do tt•or seguinte:
:;,n ~!a!.!·e"tal:c o lmnerador do Brazil e o Presidente
<h BPpiJblica Fraucczâ, dcscjantlo estreitar os laços de
··~niz,•de que tão felizmente unem o Bt·azil e a França,
facilitanrto e regulando da maneira mais vantajosa a
troca da correspondencia entre os dous paizes , resolveram assegurar e~tc resultado por meio de uma
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Convenção, e para este fim nomearam seus Plenipotenciarios, a saber:
Sua 1\lagestade o Imperador do B1·azil, o Sr. Carlos
Carneiro de Campos, Visconde de Caravcllas, do Conselho de Sua 1\lagn~tade o Imperador e do de Estado,
V cadór de Sua 1\lagestade a Impera triz, Senador c
Grande do Imperio, Lente juiJilado ria Faculdade de
Direito de S. P<~ulo, Commendador da Onlem de Ch ris to,
G1·ã-Cruz da Ordem Erne~;tina da Casa Ducal da Saxonia e da de Leopoldo tla Belgica, 1\linistro e Secretario
de Estado dos Negocios Estrangeiros;
E o Presidente da Republica Franceza oS1·. Léon Alexis
Noel, Comment.lador da Ordem da Leg-ião de Honra e da
de Cal'los Ill t.le Hespanha, Grandc Offieial da Ordem de
Guadelupe do 1\lexico, e da do Leão e tlo Sol da Pcrsia,
Commenda1lor da Ordem de S. 1\lauricio c de S. Lazal'O
de Italia, Ollicial da Ordem da Rosa, Cavalleiro t.la Ordem
Pontificia t.le S. Gregorio :Magno, 1\linistro Plenipotencia rio de França.
0:; quaes, depois de trocarem seus respectÍ\'0~ plenos
poderes, que foram achados em boa c devida fórma, convieram nos seguintes artigos:
Art. L o Haverá, entre a administração dos correios
do Brazil c a administrat:ão dos correios de Françn,
uma troca perioflica c regular de cartas, de amostras de
mercadorias e dn impressos de qualquer nalurezt, pelas
vias de communicat:ão c de transporte aiJaixo designatlas
a saber:
1." Pelos paquetes a vapor, que o Governo Brazileiro
e o Governo Fr.mcez julgarem conveniente manter,
fretar ou subvencionar para o transporte da correspondencia entre o Brazil e a Franca.
2. o Pelos navios mercantes á vapor, que navegarem
entre os portos brazilciros e os portos francczes.
3. o Pelos paquetes a vapor bri tannicos, que fizerem o
serviço regular entre os portos da Grã-Bretanha e os
do Brazil.
A administraç:ro dos correios do B!'azil pagará as despczas do transporte, nos navios que navegarem com
bandeira brazilein1, das malas expedidas por meio desses
navios tanto de França para o Brazil como do Brazil para
a França.
A administração dos correios do Brazil pagará igualmente as despezas do transporte das malas expedidas do
Brazil para a França, tanto por meio dos navios mercantes a vapor que navegarem com IJandeira de terceira

9'i8

ACTO~

D:l PODfm

potencia, como pelos paquetes britannico;, que fizerem o
serviço regular entre os portos da Grã-Bretanha e os
do Brazil.
Pela sua parte, a administração dos correios de França
pagará as dcspezas tio transporte, pelos navios que navegarem com Landeira fr·anceza, das malas expedidas
por moio desses navios tanto do Brazil para a França
como da França para o Braz i!.
A administração dos correios de França pagará igualmente a> despcz:Js do transporte das malas que se expedirem de França para o Brazil tanto pelos navios mercantes a vapor, que navegarem com bandeira de terceira
potcncia, como pelos paquetes britannicos que fizerem o
serviço regular entre os portos da Grã-Br·etanha c os do
Drazil.
Art. 2. o As pessoas, que Jescjarom enviar cartas ordinarias, isto (Ó, não registnnlas, quér (lo Brnzil p1ra a
França e a Algcria, quór ua França c da Algcl'ia p11ra o
Brazil, poderão deixar o porte dessas cartas a ca1·go das
pessoas a quem forem destinadas ou pagai-o adiantado
nté ao sru destino.
O pr('ÇO do porte das cartas dirigidas jJc um dos tlous
Estados p:~ra G outi'O, scr;í rcgula1lo cnnforme a tarifa
scguint<":

A. -Tabella indicando as condições sob as quaes serão trocadas entre a administração.
dos correios brazileiros e a administraÇão dos correios de França, as cartas expedidas
do Brazil, por via de França, para os paizes com os ({Uaes o Brazil póde corresponder-se
por intermedio dos correios francezes e vice-versa.
Direilos ou taxas que
a administração do
Brazil tem de ~agar Direitos ou Luas 11ue a admiá administração de nistraçãode França ttm deJI:!·
França, tanto pelas gar á admlnistraç~ort• Brazil,
cartas franqueadas tanto pelas cartas franqueaprocedcnles do lira- das de<tinadas ao Brazil ,
zil , como pelas
como pelas cartas não francartas nao fran. qneadas procedentes do Braqueadas destinadas zil , por to grammas ou
ao Brazil, por to fracçlo de 10 grammas.
grammas ou frac
\'ão de !O grammas

---------- ------- ------ ---- ---õ
--------- ------ ------ -------lléis.
Réis.
3

t

Portugal, Ilhas de r.ahoVerde .................. Obl'igatorio .... Porto braziiPiro
de cmbarqut·
ou de desembarque .......
Senegal, Ilha de Goréa .... Facultativo ..... Lu~ ar do destino

4

80
320

80

- - ; - - __ 8 ___
6

Réis.

240

Franc.

Cenl. ~~-~

60

Buenos Avrcs c Uruguay:
Cartas do Brazil. ........ .. Obrigatorio ...• l'orto •lc descmDar•lne ......
Cartas par a o Brazil ....... Ohrigatorio .... Porto de embarque ....... ..
Grã-Bretanha ............. Facultativo ..... Lugar· do destino
Belgic:t, Dinam:u·ca, Grilo·
Ducado de Luxemburgo,
Paizes llaixos, Suissa, lialia, E~ ta dos da A llemanha, Prnssia e Anstria .. Facultalivo ••• , Lu~ar do destino
~Ialla, Grecia, Suef'ia, Noruega, Russia, Polonia,
Ci~ades do Enpto e da
Turquia , cujo scrriço
postal é r.,itn pelos paIIUetes francczcs IA) An-

2"10
220
410

140
140
t70

330

60

320

480

60

480

640

60

700
700

160
460

620
620

60

400

160

320

7!0

480

720

480

640
640

20

20

driunpla, Antival'i, Bur-

go'i, Caira, Candia,

C~l

néa , la Ga,·arc , ehio ,

Dédé, A;mt;;ch, nurazzo.
Janina, Larnaca,PrevPsa,
Retimo, 1\ut<cirnck, Screz, Soph.ia, Tf"nedos, V a-

lona, possessões franeezas na India ( n) e na
Cochir.china , Ilha da
Reunião, Mayotta e suas
dependencias, Santa Maria de Ma~aga<car, Martinica, Guallelupe e suas
depelulen<•.las, Guyana
franceza, lll1a. de S. Pedro e Mi<lnelou, Shanghai e Yoknhama, ln~i:ís
Neerlandezas , Guyana ,
Holland!iza e Curaçáo ... Facultativo ..... Lng"ar do destino
Estado> Unidos da Amerlca
do Norte ............... Facultativo •••. Lugar do destino
Ilhas <lc Sandw:ch ........ Obrigatorlo .... S. Francisco ...
Frollleira franco-hcspanhola

Í

720

······

llespanba e Gibrallar..... Obrigatorlo .•
Auslralia (Yia de Suez) :
Cartas do Braz li ........... Obrigatorio. •

Porto da Australia de desembarque ......
Cartas para o Brazil. ...... Obrigatorio .••• llexandria •••.•
Aden , lndlas Orientaes,
Ceilão , Maur•cia , Pc·
nang, Sln~apore, HongKong, China, Batavia e
outros paizrs, cuja cor·
respondencia pode com
vantagem ser dirigida
jlllf Yia d.e Suez ........ , Obrlgatnrlo .... Porto• do mar
das Judias ou
do mar da Chi·
na em que tocam os paquetes frarrcezes e
brltannicos ...
t>alzes ~e nlém-mar que
nfto se achnm acima mencionatlos:
cartas do Brazil. • • .. • • .. . Obrlgatorio •.•• Porto de desembarque do palz
a que do destinadas.
cartas ~ara o llrazil ....... Obrlgatorlo .... Porto de em bar·
que do palz
d'onde sftoproeedentes ••••.

640

640

(A) AIPxandrla, Alexandrette, Beynth. Cairo, Constantinopla, os Dardanellns,. Galatz, Galllpoh, lbr••la, Ipebo!l, Jalfa, Kustendge,
Keraasnnde, L.. taqnlé, Mersina, ordon, Metelim, Port ..f!:&id, Rbodes, Rodosto, Salomca, Samsoun, S·:utart da A.s1a, Stnope, Smyrna, Suez,.
Sulina, Trrbisonde, Tripoli t1a Syria, Tnlscba, Tang~r, Tunes e Varna.
(B) Pond•chery, Cbandernagor, Karlkal, Mahé e Yanaon.
DBCR. !f. 0 117{3;

B. - Tabella indicando as condicões sob as quaes serão trocadas, entre a administração
dos correios brazileiros e a administração do~ correios de França, os impressos de qualf}Uer natureza expedidos do Brazil por via de :França para os paizes com os quaes o Brazil
p9de corresponder-se por intermedio dos correios francezes e vice-versa.
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Direitos ou taxas que a a<lministra~ãc
brazlleira, tem de pagar á admlmsLração de França por cada pacote
com endereço particular, e por cada
40 grammas ou fracção de 40 gram-

mas.

- - _ _ _ ____,.,___.----....

Pacotes transportados entre a FrançaeoBra:zilácusta
da administração
do Brazit

Pacotes transportados entre a França
e o Brazilácu&ta
da administração
de França •

- - ~:-- ----Réis.---. ~Réis-.-Ilhas de Cabo Verde, -Senegal, Goréa e Estados
. ..
da Europa (menos a nespanha c Gibraltar) ••. Portos braz•lcuos de em10
barque e de deseq.barque
Buenos-Ayres e Uruguay:
40
ISO
Impressos (irocedentes do nrazil ..••.......•••• Porto de desembarque •...
40
50
Impressos desLinados ao Brazil. .•.••••.....••••. Porto de embarque, .....•.
Hespanha e Gibraltar .•...•.....•........••••.. Fronteira Frauco-He-&[laoho116
16
70
la ..................... .
Estados-Unidos da America do Norte:
Impressos procedentes do Brazil .•..•....•.•... Porto americano de desem80
40
barque ................... .
Impressos destinatlos ao nrazil .••..•••.•..••... Porto americano de embar80
40
que ........ , .......... .
Australia (via de Suez) :
.
Impressos procedentes do Braz i!. .•.•.....•..... Porto da Austraha de des80
40
llO
embarque ............. ..
!lO
40
90
Impressos destinados ao Brazil. ................ Alexandria .......... · .... ..
Aden, .Indias Orieutaes, Ceylão, 1\Iamicia, Pcnang, Singapore, llon~-ll.ong, China, ShangIlay, Jokohama, Batavm e outros paizes cuja
correspondencia pÓLie com vantagun se1· di.
rígida por via tle Suez •..•...•.....•...••..... Portos do mar da Imha ou
·
do mar da China em que
tocam os paq11ctes france80
40
llO
zes ou brilannicos ••......
Paizes de além-mar que não se acham acima
mencionados:

.....................................

Impressos procedentes do Brazil •....•.•..•.•..• Port? de de~embar9ue tlo
· pa1z a que sao llesunados.
Impressos destinados ao Drazil ................. Porto de embarque do paiz
tl'ondc sao procedentes. . •
DEGR. N. 0

57\3.

90
90

_______ --

__...,

-QUANTIA PAGAVEL POR CARTA.

PRECO DO PORTE PA·
VEL POR CARTA
E POR PESO.
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E por peso de iO gram-E por peso de 10 grammas
111as ou fracção de 10 ou fracção de lO gramgrammas pela adminis- mas pela administração
I ra~ão dos correios do dos correios da FranBrazil á administração ra á administração dos
dos correios de França êorreios do Braztl pelas
pelas cartas transporta- cartas transportadas eudas entre a fronteira tre a fronteira frau!Jrazileira e a fl'onteira ceza e a fronteira brazifranceza.
. !eira.
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c.;od
~ .... "1;;1
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::0:
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t"l

A' custa do
Bra::;i/.

A' custa da
Fmr~ça.

1A' custa do
Brazil.

A' custa da
Franra.

;.

o

-------------·----·------·------·------·------·-----o·
4
G
2
3
1----1------·------·------·-·-----1-----centesimos. \centesirnos.
réis.
réis.
!.00
3JO ··········••i············
f.
')'

~Jtr: ~

1.00
f.

400

LOO.

............

100

75

2.S

75 .,

2:>

300 1.•.....•.•.. ..... ··•·•·.
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Art. 3. • hlllcpcndcntcmcnte das lnxas fi'\auJs pelo
precetlente nrt. 2. •, ns cartas não franqueadas tirarão sujeitas, por conta 1losdcstinatarios, a um premio lixo de
:1.20 réis ou de 30rentcsimos conforme fôr o caso.
Este premio será recebitlo em pro\'oilo c por conta do
paiz de!'tinatr.rio.
Art. 4. • As cnrtas não registrn1las (à decouvert), que
por via de França ou por intermeclio dos paquetes ft·anceze~, forem exped itlas dos paizes menciona1los na tabclln A, anncxa á presente Convenção, para o Brniil, ou
do Brn:dl para esges mesmos pnizcs, serão troc.1rlas entre
a administração tlos correios dollrazil c a administração
dos correios de Frnnça soh as cond içõcs cspecificad:ts na
refcriL]:I taiJclla.
Fica rntenuido qtrc, se ns comliçõcs, que regulam ns
relações postacs ua Franç:~ com os paizes tlesign:Hlos na
1ahclla A, Yierem n ser mo,Jificarlas de maneira que
iuflul nas condições de troca fi:x_atlas pcb presente Convenção para n cotTrspomlencia transmittida· por via tle
França, estas modificações !'erão rlc direito applicadas á
di ta correspondcncia.
Art. 5." A admini;;tr:~ção do> correios hrnzileiros
poderá entregar á administração dos correios de França
rat·tas registradas com dc,;tino á Fr<~nça c á Algcrin, r.
sempre que fôr po>.siHI, com destino aos paizcs aos
qual's a Françt serve de intermcdiario ..
Por sna parte a administração dos correios de França
poderá entregar á administração dos correios brazileiros cartas registradas com rlcstino no Brazil.
O porte das cartas registradas ueverú sempre ser pago
acliautatlo até ao seu destino.
Qualquer cat·ta registrada, dirigida de um !los dous
paizcs p:~ra o outro, pagar{t á partida, além da taxa
applicavcl a utna cana onlinaria franquc:.~lla do mesmo
peso, um premio fix.o (]e duzentos réis ou de cincocnta
centcsimos, confot·me fôr o caso.
Este premio será cobrado em proveito c por conta da
administração do pniz da procedencia.
O porte das cartas l'•'gistradas, cxpcdiLlas do Brazil
rom destino nos paizes nos qnaes a França serve de intermediario, será o dobro úo porle das cartas onlinarins l'Om o mesmo destino.
At·t. G. • No caso de exlrnviar-se qualquer carta rcg'istrnda , aquella das duas administrações, em cujo
territorio houver tiuo lugar o extravio, p:tgará ao reI~lellente, como indcmnização, a quantia de cincornta
francos, no prazo de tres mezes, a contar da data da

9Jl

I':XECU'rlVO.

reclamação; fica, porém, entendido que as redam:~ções
não serão attcndidas senão dentro dos seis mezes, contados do dia em que houver sido feito o registro, 11ndo
esse prazo, as duas administrações não serão responsaveis, uma para com a outra, por indemnização
alguma.
Art. 7. o Qualquer pacote contendo amostras de mercador·ias, jornaes, gazetas, obras periodicas, livros brochados, livros encadernados em couro ou em papelão
sem ornamento algum, brochuras, papeis de musica,
catalogas, prospectos, annuncios, e avisos diversos, impressos, grandos, lithographados ou autographados,
que fôr expedido do Brazil para a França ou a Algeria,
ser·á franqueado até ao seu destino, mediante o pagamento de uma taxa de 60 réis por 40 grammas, ou fracção dfl 40 grammas, e, reciprocamente, qualquer pacote
contendo objectos da mesma natureza, que fôr cxpedi:lo
da França ou da Algeria para o Brazil, será franqueado
até ao seu destino, mediante o pagamento da taxa de H.i
cenlesi mos por 40 grammas ou fracção de 40 grammas.
A administração dos correios brazileiros pagará á
administração dos correios de França por cada pacote
procedente tio Brazil, franqueado até ao seu destino, em
virtude do prc~ente artigo, a quantia de 4~ réis por 40
grammas ou fracção de 40 grammas, quando o pacote
tiver sillo transportado entre as duas fronteiras á custa
da França, c a quantia de i2 réis por 40 grammas ou
fracção (Je 40 grammas, quando o pacote tiver sido
transportado á custa do.Brazil.
Por sua parte a administração dos correios de França
pagará á atl ministração dos correios br·azileiros por
cada pacote procedente da França ou da Algcria, franqueado até ao seu destino em virtude do presente artigo,
a quantia de trcs ccntcsimos por 40 grammas, ou fracção
de 40 grammas, quando o pacote tiver sido transportado
cntt·e a3 duas fronteiras á custa da França, c a quantia
de onze centesimos por40 grammas ou fracção de 40
gra mmas, quando o pacote ti ver sido transportado á custa
do Brazil.
Art. 8. o As amostras de mercadorias só gozarão da
reducção de taxa, que lhes é concedida pelo artigo precedente, quando não contiverem valor algum,
_ ~.--·-- .
forem _frnn:rucadas, cintada.s ou em~assada J~~®PC6MA8.4
que nao deiXe a menor duvtda a rcspetto
. ~\llttTi:
"
reza e fJUantlo não trouxerem signal m
~1~1-Plo que
•
não t'eja a direcção do dcstinatario,
;1-'de fabrica
ou de connncrcio, nu meros de ordem
$ns.
rAnTF.
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As

amo~t.ra~

de me1·cadorias, que n;ão preencherem
srr:lo taxadas como rartas.
Art. 9. • 0<> jornacs, gazetas, obras periodicas, livros
hrochatlo~. livros encadernado!> ~~m couro ou pap<'lão
sem ornamento algum, brochuras, p:qwis de musica,
catalogos, prospectos, annuncios c aYisos diversos, impressos, gravados, lithographados ou autographados,
que forem expedidos por via da França, ou por intermcdio dos paquetes francezes, dos paizrs dt•sign:Hlos na
tnhell11 n, annexa á presente Convcnr;ão, para o Brazil
ou do Brazil para esses mesmos paiz<'s, :-er:io trocados
r•ntrc a administração dos correiM rio Brazil e a :Himin b;;tração rJm; correios francezcs, sob as cond i1:õcs c~pr
rilicadas na dita tabella B.
Fica entendido que, se as convenções, que rPgulam
as rclaçõrs da França com os paizes tlesignados na dita
tahella, vierem a ser moclificadas de modo que influa
nas condições de troca fixadas pela pre!>en te convenção,
para os jot·naes e outros imprc~sos transmitt.ido~ por via
dP Frnnçn, serão e.~tas modificações applicallas de direito aos ditos jornacs c impressos.
Art. lO. Para que gozem da rcdncção de tnxa conccd ida pelos preccrlentes arls. 7." c 9. ", os jornaes,
gazetas, ohras periodicas, livros brochados, livros ent;adprn;~dos em couro ou papelão, sem ornamento algum,
hrochuras, papeis de musicn, catalogos, prospectos,
annuncios e avisos diversos, impressos, gravndos. li1hographados ou autogra;-Jhados, deverão ser franqueados até aos limites respectivamente fixndos pelos di tos
arti_gos, srr cintados, e não conter escripto algum, a\!!;Jrismo 'lU qualquer outro sig-n:~l manuscripto, além
1lo endereço da pessoa a qurm forem dcstinauos, da assignn tnra rle quem fez a remessa, e da ria ta. Aq uel\es
dos ditos objectos que não preencherem estas corHlições,
serão consitlerados como cartas e tratados como taes.
Fie:~ entendido que as disposições C!:mtidas nos artigos acima rereridos não prejudicam de modo algum o
tlircito, qu~ ;~ssiste ás administrações dos correios dos
dons paizes, de não eiTectuarem em seus rc<;pectivos tcrritorios o transporte c a distribuição dos ohjectos designados nos ditos artigos, a cujo respeito não houverem
~ido cumpridas as leis, Jisposições e decretos que reg-ulam as conrli(ões de sua publicação c circulação tanto
no llrazi I, t•omo em França.
,'\rl. ll. Ficn formalmente convencionado entre a:;
tln<~s p:-~rtes contractantcs fJllO :~s cartn.~, amn.~tr:-~c, dP.
Jn,•rc:l'!nri:l~ I' impn'ssn~ rlr•qnal'lllrr nalnrrza dir!p;iestn~ condiriit'.~,

!Jii:l

ilos de um para o outro dos clous paizes, e t't·anque:trlos
até ao seu clestino de conformida4e com as disposições
da presente convenção, não poderão, sob pt·etexlo on
titulo algum, ser sujeitos no paiz do seu eles tino a uma
taxa ou premio qualquer que recáia na pessoa a quem
~ão destinados.
Art. :12. O ~overno francez se obriga a fazer transportar em malas fechadas, pelos paquetes francezes, a
coiTespondencia que as estações poslaes cslauelecidas
nos portos do Brazil, em que tocarem esses paquetes,
heuverem de trocar por esta via com outras estações
postaes do mesmo Estado.
Os objectos contidos nessas malas não csta1·ão sujeitos
a outras taxas que não sejam as mesmas a que estão sujeitos os objectos da mesma natureza transportados
pelos paquetes brazileiros, e o producto dessas taxas
será repartido igualmente entre a administração dos
eorrcios do Brazil c a administração dos correios
francezes.
Art. :13. As administrações dos correios do Brazil e
tla França organizarão, em cada mez, as contas do transporte da correspondencia, e estas contas, d<'pois de verilicadas por essas administrações, serão saldadas no fim
de cada trimestre pela administração que fôr reconhecida devedora.
O s:1ldo das contas mencionadas acima será fixado em
moeda do Brazil. Para este fim as quantias lançadas nas
ditas contas em moeda franceza serão reduzidas a réis,
ao cambio de 400 réis por um franco.
O saldo das contas será pago no Rio de Janeiro, em
moeda corrente.
Art. :14. As cartas ordinarias ou registradas, as amostras de mercadorias e os impressos de qualquer natureza, erradamente endereçados ou dirigidos, serão, sem
demora alguma, reciprocamente reenviados por intermedio das respectivas estações postaes pelos preços por
que houver o correio remettente lançado esses objectos
em conta ao outro correio.
Os objectos da mesma natureza, que forem endereçados a pessoas que tenham mudado de residencia, serão
respectivamente devolvidos, onerados do mesmo porte
que deveria ser pago pela pessoa a quem eram destinados.
As cartas ordinarias, as amostras de mercadorias e os
impressos de qualquer natureza, que ltouverem sido
primitivamente entregues á administração dos correios
do Brazil, ou á administração dos correios de Franc:;a
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por outras administrações, e que, em consequencia de
mudança de residencia da pessoa a quem eram destinados, tenham de ser reenviados de um dos paízes para
o outro, serão reciprocamente entregues mediante o
porte exigível no lugar do precedente destino.
Art. HJ. As cartas ordínal)as ou registradas, as
amostras de mercadorias e os impressos de qualquer natureza, trocados entre as duas administrações dos correios do Brazil e de França, que cahirem em refugo por
qualquer motivo que seja, deverão ser devolvidos, de
uma e de outra parte, no fim de cada mez, e com mais
frequencia se possível fM.
Destes objectos, os que tiverem sido dados em conta
serão entregues mediante o mesmo porte por que tiverem
sido enviados pelo correio remettente.
Pelo que respeita áquelles que forem entregues já
franqueados até ao seu destino ou até a fronteira do
correio correspondente serão elles devolvidos·sem taxa
nem dcsGonto.
$
Art. :1.6. As duas administrações dos correios do
Brazil e de França não aceitarão com destino a um dos
dous paizcs, ou dos paizcs que se servem do seu intermedio, nenhum pacote ou carta que contenha ouro ou
prata em moeda, joias, artigos de valor, ou qualquer outro objeclo que seja sujeito a direitos de Alfandega.
Art. :1.7. A administração dos correios do Brazil e a
administração dos correios francezcs designarão, de
commum accôrdo, as estações postaes entre as quaes
deverá ter lugar a troca da respectiva correspondcncia. Regularão igualmente a fórma das contas mencionadas no prececlcnle art. :1.3, a direcção da correspondcncia reciprocamente transmittida, bem como
todas as medidas de detalhe e de ordem necessarias para
assegurar a execução das estipulações da presente Convenção.
Fica entendido que as medidas acima designadas poderão ser modificadas pelas duas administrações todas
as vezes que, de commum accôrdo, essas duas administrações reconhecerem tal necessidade.
Art. :1.8. A presente Convenção terá força e validade
a começar do dia em que convierem as duas partes,
desde que a promulgação houver sido feita segundo as
leis especiacs de cada um dos dous Estados, c continuat·á
em vigor ue anno em anno, até que uma das duas partes
(~onlractanlcs annuneie ú outra, com anliGipat::ão de
um anno, a llll<'ll<:-"io de fa:~:T res;;ar seu~ I'II"citos.

EXECUTIVO.

Durante este ultimo anno a Convenção terá plena e
inteira execução, sem prejuízo da liquidação do saldo
das contas entre as administrações dos correios dos dous
paizes, depois de expirado o di to prazo.
Art. 19. A presente Convenção serã ratificada e as
ratilicaçõcs serão trocadas em Pariz o mais breve que
fôr possível.
Em fé do que os Plenipotenciarios respectivos assignaram a presente Convenção e a sellaram com o sello
de suas armas.
Feita em duplicata e assignada no Rio de Janeiro aos
1rinta dias do mez de Março do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos setenta e
quatro.~ (L. S.) Visconde de Caravellas.- (L. S.) Léon

Noel.
E sendo-Nos presente a mesma Convenção, que fica
acima inserida, e bem visto, considerado e examinado
por Nós tudo quanto nella se contém a Approvamos,
Ratillcamos e Confirmamos assim no todo como em cada
um de seus artigos e estipulações, c pela presente a Damos
por lirme e valiosa para produzir o seu devido etleito;
Promcttcndo em fé e palavra imperial cumpril-a inviolavelmcntc 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 lmperio e referendada pelo Ministro e Secretario de Estado abaixo assignado.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos onze dias do
mez de Abril do anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos setenta e quatro.
(L. S.)-PEDRO IMPERADOR (com guarda).

Visconde do Rio Branco.

PÁGINA ORIGINAL EMA BRANCO
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DECRETO N. 574.4.-

DE

t6

DE SETEMBRO

DE

1871.

Estabdccc clausulas para a lavra d~ 1mina de}c_arv_ão <!H pefira ele
Agua Branca, municipio de Tatuhy, na Provinci:a. de S. Paulo.

Attendendo a que Luiz Matheus Maylaski satisf~z
ns condicões do Decreto n. • 5014 de l7 de Julho de
1872, que lhe pcrmittiu explorar minas de carvão de
pedra e pctroleo nas comarcas de Sorocaba, ltapetininga
e ltú, na Província de S. Paulo, Hei por hem Conceder-lhe cincoenta datas mineraes de 686.070 metros
qu:ulrados cada uma em terras que declarou. ~er de !.Ua
propriedade, sitas em Agua Bt·anca, município de Tatuhy, na ProTincia de S. Paulo, a fim de lavrar a mina
de car-vão de pedra que ahi descobriu, observadas as clausulas que com este baixam, assignadas por José Fernand·es da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, :Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha entenflido c r~ça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
desaseis de Setembro de mil oitocentos setenta c quatro,
quinquagcsimo terceiro da Independencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Cflsta Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Deereto n.• 5"4.4.
desta data.
I.

Ficam concedidas a Luiz Matheus Maylasld cincoenta
mineraes de 686.0i0 metros quadrados cada uma,
nos tenenos de sua propriedade em Agua Branca, município de Tatuhy, na Província de S. Paulo, afim de
lavt'ar a mina de carvão de pedra que, na conformidade do Decreto n. • ã014 de t7 de Julho de 1872, nelles
descobriu.
d:~tas

11.
Dentro do prazo de tres anno~ contados desta data,
o concessionario fará medir e demarcar as referidas
datas e apresrntará a respectiva phnta ao Presidente

nus
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da Provinr.ia que mandará verificar a exactidão por Engenheiro de sua confiança.
As despczas de medição c demarc:~ção e as de verificação correrão por conta do concessionario.
III.
A mctl ição c demarcação do terreno concedido, ainda
depois de verificada, não dará direito ao concessionario
para lavrar a mina emquanto não provar perante o Governo, que tem empregado effectivamente o capital
conespondente a 60:000~000 por data mineral.

IV.

Findo o prazo de 50 annos contados desta data, se o
concessionario não tiver empregado a somma corres·
pondcntc a todo o territorio concedido, perderá o direito a t:Jntas datas mineraes quantas forem as parcallas de UO:OOO~OOO que faltarem para perfazer aquella
som ma.

v.
!\'a fórma do Decreto n. o 3236 de 21 de 1\Iarço de 1864
será considerada clfcctivamcnle- empregada, c, portanto, incluilla na quantia proporcional, de que falia a
clausula 1. •, a importancia das despezas das seguintes
verbas :
L • Das explorações c trabalhos preliminares para o
descobrimento ou reconhecimento da mina.
2." Do custo dos trabalho~dc medição c demarcnção
tlos terrenos, levantamento da respectiva planta c de
sna Ycrificação por parte do Governo.
3.• Da compra llo terrenJem que forem situadas as
datas mineracs.
4. • Da acqui siç.ão, transporte e collocação dos instrumcn tos c machinas dcstin.1dos aos trabalhos de mineração.
5. • Do transporte de Engenheiros, empregados e traba llia1lor~s.
Fica entendido que nesta verba não se comprchcnderão as tlcspezas provenientes das viagens dia rias, regnlar•cs c constantes, da mina para qualquer povoado c
vice-versa que estes indivi1luos fizerem logo que estejam
conrluidos os cdi!icios para sua rcsitlencia no lugar tia
mincrn(io.
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ü. a Das olJI':H feitas em vista tios trabalhos tia miner.tção, tendentes a facilitar o t1·ansporte tios productos
e bem assim as casas de morada, armazens, otHcinas e
outros intlispensaveis á empresa.
7 .• Da acquisição tic animaes, barcos, carroças e
q~aesquer ou I r os vehiculos empregatios nos trabalhos da
mina e no t1·ansporto de seus productos.
8. • Do wsto dos trabalhos executados p:~ra a lavra, 011
de quab]Lter dc.;;peza feita b~Jna fide para realizar definitiYamenle a mineração, ficando entcnrlido que o custo das
plantações feit~s pelos con::cssionarios não será levado á
conta tio r:tpital.
Yl.

As provas das hypotheses da clausula antecedente serão
bona fide, mas o arlil1cio empt·egado para illudir o Govemo c seus mandatarios, logo,que fôt• descoberto, far;'t ead uca r esta concessão, perdenclo o concessionario ou quem o representar, qualrjucr direito :í
in:Jcm n iza1:ão.
at!mittitla~

Yll.

O concessionario !ica obrigado :
L • A pagar annualrnente cinco réis por .\,8~ melros
quad1·ados rle Leneno mineral, na fúrma elo que dispõe
o n. • :l. 0 ; ~ 1." rio art. 23 da Lei n. • Hi07lle 26 de Setembro de l867, c a entrar todos os annos para o Thesouro Nncion~l com a quantia correspondente a 2 °/ 0 do
p1·oducto da mineração.
2. o A fomccer os mineraes de que carecer a administração puhlica, por 30% menos do preço por que os ditos
mineraes forem cotados no mereado, na occasião do fornecimento.
3." A sujeitar-se ús instrlcções c regulamentos que
(orem expetlidos para a policia das minas.
4. o A intlemnizar os prejuízos provenientes de culpa
ou inobservancia dos prece i tos tia s~iencia e da pratica
causados pelos trabalhos da mineração.
Esta intlemnização consistirá na quantia que fôr arbitrada pelos peritos do Governo ou em trabalhos que~-forem indicados para remover ou remediar o ma
• C~M 4 ~
sarlo, e na obrigação tle prover á sub5istencia ~ ~\'~"'.._
' /14
viduos que se inutilizarem para o trabalho
~'lhi·
lias dos que fallr.cerem por quahplCr lias t
acima
'
t·eferid:~s.
l'..I.UTF.

11.

-

~
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G." A rrmcl.lcr scmcslrnlmrnlc no Governo Imperial,
por intcrmedio do Engenheiro Fi~cal c do Presidente
dn Provinci~. um rclalorio circumstanciado dos trabalhos em exrr.ução Oll jft conrlui<los C do rc~nllatlo que
nltt.i \'r r 1la m i ncr:1ção.
Além 1lcstrs rrlat.oríos !'~ohrigatlo :1 prrst.~r quacsqucr
e,ci:Jrccimcnlos que lhe forem exigidos pPlo Gorerno,
ou por srns Dc>lcgados.
A inobsrrv<Jncia do que ficn disposto nos ~~L" c 2.
da prr:~cntc clnusula scrú punida com :1s pen:1s de dimin n ição do prazo da concc ..:são por um, dous ou tres a nno~,
n arbitrio do GoYcrno, c pagam rn to do dobro da quan lia
deri1b, c com n 1h caducidade da mesma concessão dada
n rcinrillcncia, o qnc In miJem scrú applicavrl á inohscrvnnci:J do que ~c cstat.ue nos~~ :1." r. fL
Nos outros casos o Gowrno poderá impôr mullns de
2001)000 a 2:0006000.
li." A reme-tlcr ao Gonrno :~mostras do carvão de cnda
uma c;~mada que fôr descobrindo r. das 1liversas qualidades que possam ~cr encontradas na mesma camar!J, c
tambcm quar:srp10r fosseis qnl' cnconlnr em ~u:1s rxplorac:õl'f;.
VIII.
0

0

O Governo mantlar<i, sempre que julgnr conveniente,
cxnminar os trabalhos da mineração de que se trata c
inspeccionar o modo por que ~ão cumpridas as clausulas
flcsta eonccssão.
O conccssionario será obrigado a prestar aos commissarios nomeados para aquclle fim, os esclarecimentos de
f(UC cnrcccrem no desempenho de sua commissão; c bem
assim a franquear-lhes o ingresso em todas as omcinas
c lug-nres de trabalho.

IX.
Sem permissão do Governo Impcrinl não poderá o conccssionario dividir ns datas mincracs quc·Ihe forem
concedidas; c por sua morte seus herdeiros serão obrigados a executar rigorosamente esta clausula, sob pena
de prrda da eonce.~são.

X.
Poderá o conccssionario, além do mineral que faz oh.iccto desta conce~são, lavrar qualquer outro que descobrir no lrJTitorio r~spcetinl, nma vrz que. anll's <IP

EXECUTIYOo

!l7l

qual4uer trabJiho regular de extracção, communique ao
Governo a descoberta da mina, sua natureza, qualidade
e possança e se sujeite a observar em referenda a ella
as clausulas deste Decreto no que lhe forem applica veis
c as que o mesmo Governo entender conveniente estabelecer de novo.

XI.
Caduca esta concessão :
:L" Deixando de executar os traualhos preparatorios
e de mineração especificados nas presentes clausu-las
dentro llo prazo de tlez annos contado desta data.
2. o Por aiJandono da mina.
3. o Dci\;ando tlc lavrar a mina por mais 1le 30 dias
sem cau~a tlc força maior devidamente provada.
Nesta ultima hypotLese a suspensão dos trabalhos não
excederá o prazo que fô1· marcado pelo Governo para a
remo1:ão das causas que tiverem determinado.
No caso de reincidencia de infracção a que esteja imposta pena pecuniaria.
XII.

A infracção de qualquer dl'sla> clausulas, para a qual
se tenha es lahclecido pena especial, será punida COlll
a mulla de 200.) a 2:000.~.

li à O

XIH.
O cotH.:essionario poderú tra~pasl'ar esta concessão a
uma Com}nn!Jia, org:mizada dentro ou fóra do Imperio,
á qual llrad, ipso facto, subrogada em lodos os direi tos e deYcres que lhe competem. Fóra li esta bypothesc sú por successão legitima, por testamento, ou
atljudit;ação para pa~amento de credores;, poderá ser
clla transmittitla a outro individuo, precedendo, porém,
permissão do Governo, que a negará se o concessionario
não possuir os meios precisos p1I"a a lavra da mina.

XIV.
Se a Companhia fôr organiza1l:l fúra do Imperio, será
obrigada a constitu:r no Brazil pessoa habilitada para
representai-a activ:~ c passivamente em Juizo c fóra
delle; ficando estabelecido fJUe quantas questões se susci t:lrem entre e lia e o GoYcrnu serão resolvidas no Brazil

,_
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por arbilros, c as que se suscitarem entre ella e os particulares serão discutidas e delinitivamente resolvidas
nos Tribunacs do lmperio, de conformidade com a resp~ctiva legislação.

XV.
A decisiio arbitral será dada por um só Juiz se as
parte5 accorllarem no mesmo individuo, no caso contrario, porém, cada uma nomeará seu aroilro, sendo o
terceiro, cujo voto será decisivo, nomeado por acc6rdo de
ambas as partes. Não havendo accôrdo, o Governo apresentará um c o conces~ionario outro nome de pessoas
reconhecidamente qualificadas, e a sorte decidirá entre
e lias.
Palacio do Rio de J.meiro em 16 de Setembro de 187~.
-José Fernandl's da Costa Pereira Jtmior.

DECRETO N.

57~5-DE

16

DE SETElllRRO DE

18i4.

Conce1le a Pau li no Lu cio de Lemos c Francisco de l\liranda Leone
faculdade pelo prazo de 30 annos para lavrar ,'minas de,butocxistentes na frcgurzia de S. Gonçalo da Campànha, comãrca
da Campanha, Provincia de 1\linas Gcraes.

Altcndendo ao rrue Me requere1·am Paulino Lucio de
Lemos e Francisco de Miranda Lcone, Hei por hem Conceder-lhes f acu ldatln, prlo prazo de Lr in La aJ1llos, pan
lavrar, por si ou por meio de uma Companhia que organizarem dentro ou fóra Lln lmperio, minas de ouro existentes na freguezia de S. Gonçalo da Campanha, comarca da Campanha, Província de Minas Geraes, sob as
clausulas que com este baixam, assignadas por José
Fernandes da Cogta Pereira Junior, do Meu Conselho,
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e OIJr:~s Publiras, que a~sim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
dezaseis de Setembro de mil oitocentos setenta equatl·o,
quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
Jostí Fertwtulcs da Co$lll Perât·a Junior.

EXECUTIVO.

Hi3

Clausulas a que se refere o Decreto n.• 6'746
desta data.
I.

Fkam ~oncedidas a Paulino Lncio de Lemos e a Francisco de 1\lirnntla Leone, a fim de lavrar as minas de ouro que
Jescobriram, na conformidade do Decreto n. • 5361 de ~3 de
Março do armo passado, eineoenta datas mineraes de 686.070
metros qu:~t.lrarlos cada uma, nos tclTf'nos em S. Gonçalo da
Campanha, na Provinein do 1\linas Gcraes, dcseriptas na
planta que apresenlaram com seu requerimento de 28 de
Junho ultimo, que fit~a archivado, parte de sua propriedade,
parte perlcnccnln no Coronel Francisco Antonio de Lemos,
'ftmentr. Coronel Fernando Antonio de Lemos c Eugenio
B:•rnardo Lemos Horta, os quaes, segundo allegaram os conce~sionarios, permittcm-lhes fazer quaesquer trab.1lhos de
minera~ãl) ~~m suas propriedades.

H.
D•)lltro do praw dt) trl's annos, contado; destn data, os
eonrrssiunario,; farã•• medir e dem:•rcar as referida3 datas e
apresent:uão a rn,;pflt~tiva phlllta an Presitlt)nte da Provineia,
que maudará vcrific[cr a exaetirlã•1 por Engenheiro de sua
confiança.
A' despt·zas d'\ medição e dPntarcaçiio e as de verificnção
enrn•rãtJ por conta dos concessiunarios.

Ill.
A medição c demareação do terreno eonccditlo, ainda depois tle verificar!:•, nã<t dará Hreito aos eoncesfionario> para
lavrar a mina em•Juanto uão provarem perante o Governo,
lJlW têm empregntlo effeetivamentc o capital correspondente
a 60:000;)000 por data mineral.

lV.
Findo o prazo de cinco annos contados desta data, se os concrs>ionarios nã•.1 tivProm empregado a somma correspondente a to:lo o torrilorio concedido, perderão o direito a
tantns datas minrracs quantas forem as parcellas de 60:000/,i
que faltarem para perfazer alJUella somma.

v.
Na fórma do Dec~rcto n. o 3236 de 21 tlc Março dt• 18M,
será •·omi•.leracla effe,·ti\'al!let:te wmpregall;•, t', portanto,
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incluída na quantia proporcional, de que falia a clausula
3.•, a importancia das dcspezas das seg-uintes verbas:
i. a Das explorações e trabalhos preliminares para o descobrimento ou reconhecimento da mina.
2. • Do custo dos trabalhos de medição e dcmarca{·ão elos
terrenos, levantamento da respectiva planta o de sua verificação por parte do Governo.
3. • Da compra do terreno em quo forem situadas as datas
mineraes.
4. • Da acquisição, transporte e collocação dos instrumentos e machinas destinados aos trabalhos de mineração.
5. • Do transporte de Engenheiros, empregados e trabalha·
dores.
Fica entendido que nesta verba não se comprehenderão as
jcspezas proven;eutrs das viagens diaria~. regulares e cons.
:antes, da mina para qualquer povoado e vice-versa que
~stes indivíduos fizerem logo que estejam roncluidos os edificios para sua reshlenda no lugar da mineração.
6. • Das obras feitas em vista dos trabalhos da miner~ção,
tendentes a facilitar o tramporte dos productos e bem assim as
casas de morada, armazcns, officinas c outros r.dificios indispensaveis á empresa.
7. a Da acquisição de animacs, barcos, carroças c quarsquer
outros veiJieulos empregados nos trabalhos da mina e uo
transporte de seus produr.tos.
8.• Do CtBto dos trabalhos exrcutados para a lavra, ou de
qualquer despeza frita bona {ide para realizar definitivamente a mineração, ficando entendido que o custo das plan·
tações feitas pelos concessionarios não será levado á conta
do capital.

VI.
As prova;; das hypothe~es da elausula antecedenttJ serão
admittitlas úona {idt!, mas o Htillciu empreg-ado para illu"dir
(I Gov,'rno e srus mandntario~, logn que fõr descoberto, fará
caducar esta concessão, perdendo os eoncessionarios ou quem
os representar, qualquer direito á indemnização.

VIl.
Os coneessiona rios lirn m ohrign!los :
1." A pngar annualmentc cinco réis por braça quadrada
(~,8<1 llldros IJIIadrados) .Jc terreno mineral, na fúrn1a do
que dispõe o n." f.",~ 1. 0 do art. 2::1da Ld n.• W07 de 2li de
Set,~mbro dt~ 1867, e a entrar todos os annos para o Thesouro
N.acional com a quantia correspondente a 2 "!.do producto
da ·m ineraçào.
2.. " A fornecer os mincraL'S de que c<treecr a administração vuhliea, por 30"/ 0 menos do preço pot• que os ditos
miner::ws forem cotados no men~adll, na o:casiã<) do fonte·
I"ÍiliPII!.O.
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3. • A ~ujrítar-se ás instrucções e regulamentos
expedido~ pnra n policin das minas.

qnc forem

IJ,." A indrmnizat os prejuízos provenientes de culpn ou
inoLservaneia dos pro>eeitn~ da sdcncia e da pratiea causados
pelos trabalhos da mineraç1io.
Esta intlemnizncão consistirá na quantia que fô!r arbitrada pelos peritos do Governo ou em trabalhos que forem indieados para remover ou remediar o mal causado, e na
obrigação de prover :i snbsistcncia do~ indivíduos que se
inutilizarem para o tr;~balho e dns famílias dos que fallecerem por qualrJUCr das causas acima referidas.
5. • A remetter scmc~tralmentc ao Governo Imperial, por
intermediü do Engenheiro Fiscal c do Pre~irlente da Província, um rclntorio rircumstanciado do~ trabalhos em
execução, ou j::í concluídos e do resultado que obtiver da
mineração.
Além destes rcln to rios são obrigndos :1 prestar quaesquer
esclarecimentos que lhes forem exigido> pelo Governo, on
por seus Delegados.
A inobservaneia do que fica disposto nos§§ t.G c 2." da
presente clamula ~rrá punida com ns penas ue diminuição
do prazo da eonccs~ão por um, dous ou trcs annos, a nrbitrio
do Governo, P pagamento do dobro ua quantia devida, c com
a da caducidade da me;ana <'OIH:essão dada a reincidencin,
o que tamhrm será ap)licavel á inobserv:mcia do que se cstntuc nos§§ 3." e 6,."
Nos outros cnsos o Governo poded impô r multas de 200;,\000
a 2: 0005000.
6. o A remctter ao Governo amostras do carvão de cada
umn c:~ ma da que ft)rem descobrindo e <las diversas rJualidadcs
que possam ser eneontradas na mesma eamada, c lambem
qunesqucr fo>seis fJUe encontrarem em ~uas cxploraçõe~.

VIII.

O Governo mandnrá, sempre que julgar convcnicntr, examin:Jr o:: trnhalhos da mineração uc qnr se trata e inspcceionar o motlo por rJUC são cnmpridns as clausulas desta concessão.
Os concessionarios serão ohrignrlos n prestar aos commissnrios nomeados para aqurllc fim, os esdarccim~ntos de que
carecerem no desempenho de sua cornmissão ; c hem a>sim a
franqnrnr-lhcs o ing-rcs~o em todas as officinns c lugares <lc
trabalho.
IX.

Sem permissão do Governo Imperial não poderão o . -.
-ccssionarios dividir as da las mincrafS que lhes fo . cónef':~MA D ~
d idas ; c por sua morte seus herdeiros se rã ::::of\1:\'".,.<M 'ti.
r{~ \
executa! rigorosamrnte rsta rlausnla, soh
~~'\tl~rrl:1 da
1~oncessao.
~
•

~

l~

oe;,)

'\~<::>"':/

l~·/::.
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X.
l'tHlerão os ronce~,;ionarin~, nlt\m •In mineral que faz oh·
jPeto dt~sta conce,:,ã· •. la l'fa r 'I na lq uer ou trn que •lescoiJI'i rem
no tPrritorio rrspcdivo, uma Vt'Z •Jue, nntes tln tJUahjuPr tra·
halho r<';.;"lllar ele extr;H~çãn, cnmmttnÍ<fiiClll ao Governo a tles·
coherta tla mina, sna natureza, q:~:tlttla•le e pnss3nça e se
snjt•itcm a observar em ret'••rc~ncL• a ella as elansulas t!P~te
o.:creto no qne lhe fnrrrn appli.:aveis o ús qnr. o mesmo Governo entetliler eon1·eniente e-talwlet·et· tle novo.

XI.
Catlnea r> ta eonec~;siin:
L • Deixan,Jo de nxr•·utar ns trn h;dhos pt'l'fl''r;tlnr i11s t) ,],)
mineração PSpcrilil'adtiS nas pnscntes clausulas tlc·ntro do
prazo rle 10 annos eonta•lo 1le:'ta date•.
2. • Por abandono da mina.
3. • Deixando dn lavrar a mina pnr illais t),, 30 dias sem
cansa dn força m:d.Jr Jevhla:nent.~ pr11ratla.
NL•sta ultima liypothe>e a snspc11slío rhs trakdhus não excederá o prazo que fôrma rendo pel" Govern·> pura a remo~ão
dasc::lllsas qne tiverem determinado.
No caso lle reindtlcneia de infrae(ío a fJUé' C.itc·ja imposta
pena pecnniaria.

XII.
A infrai'Ção d11 qualquer ,J,•stas clausulas, r ara a qual n:'ío
sr. tenha cstsbelc•t·itlt~ pe11a c.<(weial, scr:'t punilla eom a multa
de 2001)000 a 2:000~000.

XIII.
05 eoncessionarios poderão tra5passar esta coneesslín a uma
organizada duutro nu fúra Llo llll(ll'fio, á qual
ficará, ip.w facto, sulir,,~atla em tod>~.~ o,; dirt•itns c de·
veres que lhn comprtem. Fôra dt•sla hyp:llfw>'e ;;ó por snc ·
ecssão legitima, por teslanwntn, ou adjitdic':u;ão vara paga·
mento rle crcdorc~, fl'"Jcrá Sl'f dia tr~nS'IIitli•la a nutro individuo, pn•cetlt~IIlln, porém, per 111 is;.:iin tln Governo, que a
neg-ari se os conc.·ssio:larios uão (JO>suin·m os meios precisos
para a lavra da mina.
Companhi~,

XIV.
Se a Ctllllflanhi.t for r.rg-anizat!n fôra ·1n Imperio, sl'r:í oltri·
gatla r- constituir no Drazil pessoa I aiJilitada para reprcsent:d-a ~ctiva e pa,~iv~tuentc Plll.luizo e fôra t.lelle; ficando
cstabc!l'citlo que qnantas <JUI'~ti)Ps ~n ~uscitarcm entre !'!la e
o Governo sPr1io n·sol\i,fas 11'' Brnil por arbitro~, P as 11111!

F.:XE~UTI\"0.

977

suscitarem entre rlla e os p:uticulares srrão discutidas e
ddlnitivamentc resolvidas nos Trihunaes do lmpcrio, de
roaformidndc com a respectiva legislação.

!'f\

XV.
A drci~ão arbitral será dada por um só Juiz se as partes
a,..,·ordarem no mr~mo individuo; no C.'ISO contrario, porém,
('arla uma nomeará seu ariJilro, >endo o t1•rceiro, CUJO voto
!':Prá decisivo, nomeado por accôrdo de ambas as partes. Não
h a vendo acct"lrdo, o Governo apresentará um e o concessio·
11ario outro nome de pPssoas reconheci ia mente qualificadas,
c a sorte decidirá entre ellas.
1'11laeio do ltio de Janriro em 16 de Setembro de 187~.
José Pema11des da Costa Pereira Juniot·.

DECRETO N. !)j4,G- DE 23

DE SETEllllRO DE

1874,.

Approva a allera\ãO feita na clausula 39 dos estatutos da Com·
panhia-The S. Pedro Drazil Gaz Limited.

Atlcnden,Jo ao que 1\le requereu a Companhia~The
S. Pedro llrazil Gaz Limited, devidamenta representada,
e de conformidade com o parecer 1la Secção dos Ne~ocios do lmperio do Conselho de Esta1lo, exarado em
Consulta de 10 de :Maio do corrente anno; Hei por bem
Approvar a alteração feita na clausula 39 dos respectivos estatutos, a qual ficará assim concebida: •39. A
Dircctoria póde, quando julgar conveniente, contrahir
cmprestimos de somma ou sommas de dinheiro, seg-undo julgar melhor, por fórma que a quantia que se
dever por esse emprestimo, em qualquer época, não
exceda de 4: 10.000 e bem assim com a sancção da
Companhia em assembléa geral; contrahir emprestimo
de qualquer quantia ou quantias de dinheiros, de modo
que a diYida total nessa época em relação ao capital
emprestado, não exceda da metade do valor nominal
do capital em acções, na época em que existir a Companhia c com tanto que ninguem que emprestar dinheiros á Companhia seja obrigado a informu-se ou
tenha conhecimento dos totaes do rapi ta 1 emprestado
ou em acçõrs. »
I'AUTE li.
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José Fcrn;~n!les d;~ Cost;~ Pcreir;~ Junior, do 1\fcu
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias
da Agricullura, Commercio c Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em vinte c tres de Setcmuro de mil oitocentos
setcn ta c quatro, quinquagesimo terceiro da Independcncia e do Imperio.
Com a ru!:Jrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. ü74,7 Approva com

DE ~3 DE SETEMBRO DE i87~.

os estatutos da Companhia Ferrocarril de S. João d'El-Rei.

modillca~ões

Attcndendo ao que 1\le requereu a Companhia Ferrocarril de S. João d'EI-Rei, devidamente representada
c estabelecida nesta Côrte, e na conformidade do parecet· da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 3l de Agosto proximo
passado, Hei por bem Approvar os seus estatutos, com
as seguintes modiHcações: no art. 6. o em vez da palaVI'a -decreto- duas vezes empregada-diga-se-lei
provincial; e no art. :10 em vez do 4,. o - diga-se- 5. •
do capital realizado.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\le11 Conselho, Ministro e Secretario de Est:ldo dos Negocias da
Agricullura, Commercio c Obras Publicas, assim o
tenlla entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte c trés de Setembro de mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagcsimo terceiro da Indepcndcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

José J?ernandes da CQsta Pereira Junior.
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Eslalulos da Companhia Ferro·earril de S. João
d'EI·Rei.
Art. L • Fica organizada nesta citlade do Rio de Janeiro uma sociedade anonyma, sob a tlenominação de
Companhia Ferro-carril ue S. João d'El-Rei, para o
lim de construir· nas ruas c arrabaldes da cidade de
S. João d'El-Rei um serviço re~ular de passageiros c
cargas em carro~ puxados por animaes sobre trilhos de
frrro, em conformit.latlc com o privilegio concedido a
Francisco Carlos de Magalhãe.~ Junior.
Ar·t. 2. o A Companhia durar·á por cincocnta annos,
tempo Llo pr·ivilegio. O seu capital será de 300:000;5000,
diviuitlo em umo acçõesdo valor de 2001)000cada uma.
Esse capital poderá ser augmeutado por deliberação
da assemhlea geral dos "!CCionistas c com approvação do
Governo Imperial até a quantia de GOO:COO:)OOO.
Art. 3. o Os accionislas da Companhia são o!Jrigados
a faser· as entradas de suas respectivas acçõPs pela
fórma prescripta no art. 4.", não sendo cada acrionista
responsaYCI senão pelo valor das arções que possuir.
Art. 4. o O capital deverá ser rc:Jlizado por chamadas
de dez por cento do valor nominal das acçiles, que a Dire~tol"ia annunciará nas folhas publicas de maior circulação nesta Côrte, com intervallo nunca menor de
30 dias entre uma e outra cham~da; c não se dará
começo ú construcç5o das obras nem se farão encommendas do material da Companhia senão depois de verilicada a segunda chamaua.
Art. ;j. o 0.> accionistas obr·igam-sc a fazer todas as
entradas na occasião em que forem chamadas, sob pena
de pen.lcrem, em favor da Companhiâ, as quantias com
que tivPrem entrado, assim como o direito ás su:.s
acções, licantlo todavia, no caso de prejuízos que a!Jsorvam os capitaes da mesma Companllia, responsaveis até
o seu valor, em observancia do art. 311 do Codigo
Commercial.
Art. fi." A Companhia aceita na sua integra o:> contrac Lo~ fei los com o em pres:trio e lira ipso facto obrig-ada
a s:~tisfazer tod:Js as condições quo nelle se contém,
assim como as estipuladas uo decreto •JUC concedeu o
privilegio; passando igualmente para a mesma Companlria lodos os direitos, encargos c regalias estabelecidas
110 referido dec:·cto.
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Arl. 7. o As acrõcs serão nominalivas o as suas transferencias se farão por termo lavrado nos livros da
Companhia, com a intervenção o assignatura tlas partes
::ontractanles ou tlc pessoas legalmenle autoriza1las.
Art. 8. 0 A sétle da Cn111p1nllia será nesta cidade do Rio
do Janeiro, onde se celebra rã o as asscmiJléas geraes de s
accionistas e residirá a Directoria. Haverá, porém, na
cidade de S. João d'EI-Rei, um escriptorio, um Gerente
c os empregados preci~os a juizo tia Directoria.
Art. O. o A a~sembléa geral dos accionistas se reunirá
cm30deJulho de cadaanno, o nessa occasião a Directc~
ria apresentará o r ela to rio, quo será sujpi to a uma com·
missão de contas, composta de tres arcionistas. E~ta
commissão scr[t então eleila por escrutínio e se marcará
prazo nunca maior de oito dias, para a nova reunião tia
assembléa geral e nesta se votnrá o parecer c as contas,
sobre qualquer proposta apresentad:t c já inrormatla
pela Directoria c sohre as eleições que devem ter lugar.
Art. 10. Alt'·m da reunião ordinaria da assembléa
geral, haverá as extraordinarias, que a Directoria convocar por deliberação sua ou á requi~ição por cscripto
de accionista~, que rcpre . wntem pelo menos um quarto
do capital realizado. A Dircctoria as convocarú neste
caso dentro do prazo de Hi llias da rel]uisição e nellas
se tratarú sómente do olJjccto para I]UC foram convocadas.
Art. U. A~ asscmbH·as gcrars tanto orllinarias corno
extraordinarias se considerarão constituillas para deliberar quando estiverem reunidos arcionistas que representem por si, ou como procuradores tle outros, um
quarto do cnpital realizado.
A convocação será feila com antecedencia pelo menos
de oito dias, c os nnnu.ncios publicndos por trcs vezes
nos jornaes.
Art. !2. Os accioni~lai> inscriptos nos livros da Companhb, pelo menos 30 dias antes da reunião, têm un1
voto por cada dez ai'Ções.
A nenhum accionist<~, porém, se contará em qualquer
deliberação mais de viute ''otos. A votação pMe ser
pessoal ou po1· procuração, sendo o procurador lambem
accionista. No caso, porMn, de eleição da Dircrtoria, ou
de outro maudalario el1·givel, não se admittirá votos
por procuração. Quando fúr accionista qualquer companhia ou sociedade um só dos socios potlerú votar.
Art. f3. Quando po1· falla de numero a n~scmbléa
geral não se julgar consti Iuida, seja e! la onlinaria ou
rxlraonlinaria,se fará nova convora(io 1·om prazo nu111·a
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menor llc cinco dias e passada uma hora depois da designada, se votará com o numero de membros pr·esentes. Os
ausentes ficam em todos os casos sujeitos ás delibJrações
da asscmbléa gera I.
Art. H. As asscmbléas geraes serão presididas por
um accionista de cincoenta ou mais acções, que não seja
Presidente ou membro da Directoria.
Este Presi•lente da arsembléa geral será votado por
acclamação ou por escrutínio, se dez accionistas presentes o r·cf]uisitarem. O Secretario e o Escrutador·
serão nomeados pelo Presidente o qual suj~itará sua escolha á a pproração da assembléa.
Art. H>. A' assemblé:t geral compete resolver sobre
todos os negociog, que não estiverem ex prcssamcn te
commett hlos á Directoria, eleger a esta, tomar-lhe contas
annualmente c confirmar ou não os actos da Directoria.
Suas deliberações obrigam igualmente tanto os accionistas presentes como os ausentes.
Art. Hl. A Companhia será a1lministrada por uma Dircctoria, composta tlc tres membros, que possuam pelo
menos cincoenla acçõc!l, as quaes ficarão depositadas tlurante sua gestão. A Directoria será cleila por tres annos
e seus membr·os poderão ser reeleitos. A gestão durará
até que a nova Directoria se apresente par·a tomar· posse.
Art. 17. Como excepção da determinação do art. Hi
serão Directores nos tres annos que começam com a approvação destes estatutos e insta Ilação da Companhia os
accionistas Dr. Bl!bino C·tntlido da Cunha, Eduardo
Ferrei r a de I<' a ria c Antonio José Petlreira de Souza.
Art. 18. A Directoria escolherá d'entrc seus membros
um para PresiJente, outro para Secretario, c o Thesoureiro será o terceiro. Na falta ou ausencia de qualquer Direclor·, por mais de sessenta dias, os restantes
chamarão para o substituir um accionista que possua
pelo menos cincoer:ta ncçlic~. salvo o caso em que a ausencia provenhn tle ter um dos Directores sabido para
fúra desta cidade em serviço da Companhia.
Art. HJ. E' da compelencia da Directoria a atlministração (}C ~o!los os neg-ocios da Gompanhb, nomear, lixar ordenados c gra tilicaçi'les e dcmi ltir todos os empr·egados; celebrar cassignar todos os conlractos que julgar convenientes; representar a Companhia em lodo<>
os Juizos c Tribunacs, perante todos os poderes políticos
do lmpcrio, c par·a com os particulcll'es, para o que lhe
fic;;m conferidos os mais amplos c illimitados po!lcrc~,
eomo procurador em causa propria, com a faculdade de
;:ub~laiJCICI'Cr rorno c quandlljlll,'j'll' I'Oil\'l'nil•n!P) dirigir
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a cscripturação dos livros e expedir os regulamentos o
ordens necessarias para a boa ordem, regularidade c
economia dos negocio~ da Companhia.
Art. 20. O Thesoureiro recolher·á em deposito a um
ou mais Bmcos designados pela Dircctoria todos os dinheiros da Companhia, guardando em seu poder sómen te
as quantias precisas para as immerJiatas despezas c pagamentos.
Art. 21. Ao Presidente da Companhia além de suas
attribuições como Dir·ector compete ser· orgào da Companhia e da Dirce to ria e assignar todos os papeis, menos
os contractos e procurações que o serão pela Directoria.
A Direcloria lançará na acta de cada um:t tias sessões as
deliberações que tomar c poderá ti csignar quacs os outros
papeis, que além da assignatura do Presidente terão a de
ou lro mem lJro tia mesma Directoria.
Art. 22. Haverá tambem um Gerente na citlatle de
S. João ti'EI-Hei, nomeado pela Dirertoria, que o poderá dispensa r quando convenha ao serviço c in teressc
da Companhia.
Seus vencim<"ntos serão marcados pela Directoria c
suas obrigações fixadas nas instrucções que a mesma
Directoria Jica autorizada para dar-lhe e para as alterar
quando seja conveniente.
Art. 23. Em todos os semestre~ finrlos a Directoria,
depois de pagas todas as dcspczas de atlmini~tração, nas
quaes se comprelicndcm o ordenado dos Direclorc~. na
importancia de 4:800;)000 por anno, a catla um, deduzirá uma quota de iO ' lo dos lucros litpritlos para a for·mação do fundo de reserva, destinado a fazer face á
perua do capital e á deterioração do material. Do resto.
se fará dividendo aos accionistas. Nenhum dividendo,
porém, se fará cmquanto o capital desfJlcado em virtude
de perdas, não fôr integralmente restabelccitlo, com(}
determina o Dt.Jcrclo n.o ~711 de HJ de Dczcmhro de J8GO.
O funtlo de reserva será completo quantlo attingit <i
somma de 30:0006000.
Art. 2j,. A Companhia sómcnte ser:t tlissolvi:Ja nos
casos mar·cados no art. '.i:\1:$ tlo Codigo Commercial c no
art. 3:) do D,•creton.• 2711 de W de Dezembro tle 18ü0
ou quando tenha perdido ri •;. do rapit:ll social, procedendo-se incontirlf'llli á sua liquidação por meio tla
venda c cc ..;são de lodo o seu aclivo c não SL'rHlo ist(}
possÍ\'cl será tudo vendido em leilão publico c apurado
para o pagamento do passivo.
Art. 25. A Companhia se julgará constituída e poderá funccion:.~r logo que estiverem sufJscriptas ae(;ões
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que representem mais de metade do capital social e logo
que forem estes estatutos approvados pelo Govcrn()
Imperial.
Art. 26. 0-> abaixo assignados obrigam-se pelo numero de acçõcs, que subscrevem, sujeitam-se ás disposições destes estatutos, que approvam e autorizam a
primeira Directoria a requerer ao Governo Imperial
sua a pprovação, com ampla faculd !Ide de aceita r as alterações, accrescimos, ou suppressões que o mesmo Govemo entender conveniente fazer.
Rio de Janeiro, :13 de Agosto de 1874.-(Seguem-se
as assignaturas.)

DECRETO N. üi48-

DE

23

DE SETEliBRO DE

:1871.

Approva os Estatutos da Sociedade • Euterpe Commercial. "

Atlendendo ao que representou a Dircctoria da Sociedade« Euter·pe Cornmercial )), e de conformidade com
~Minha Immediata Resolução de 2 do corrente mez, exarada em Consulta da Secção dos Negocios do lmper i o do
Conselho de Estado de 24 de Julho ultimo, Hei por bem
Approvar os respectivos Estatutos.
Nenhuma alteração porém será nelle3 feita sem prévia
autorização do Governo Imper·ial.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte c tres de Setembro de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indefcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador._-
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Estatutos da Socimlade • Euterpc Commercial • appro-vados em asscmbléa geral de 20, 21 e 22 de Maio
de 18H.
CAPiTULO I.
D.\ SOCIEDADE E SEUS FINS.

Art. t. o A Sociedade Euterpe Commercia l é uma asso·
ciação recreativa. Seus Iins são os seguintes:
~ 1, 0 o ensino ua musica ;
~ 2. 0 1\euniõcs diarias para o estudo da musica, leitura, palestra c outras distracções licitas ;
§ 3. Dlilcs, saráus c mais tlivcrtimcntos cxtraoruinarios;
~ 4-. o Passeios campestres;
§ 5. o Festejar o Carnaval.
0

CAPITULO 11.
DOS SOCIOS Ell GERAL.

Admissões.
Art. 2. 0 Onumero dos socios será illimitado, podendo fazer p1rtc da Associação qualquer individuo, seja
qual fôr seu estado e nacionalidade. Para sua admissão
requcr.se:
§ Lo Ser maior de 18 annos.
§ 2. o Ser proposto por um socio.
§ 3. • Reunir as qualidades necessarias para a Dirce·
toria lhe conferir o Diploma.
Art. 3. • O individuo proposto para soei o, uma vez
rejeitado, não poderá depois ser ad mittido sem a ap·
provação unanime de toda a Directoria.

Classes.
Art. 4. 0 Os socios serão divididos em quatro classes,
sendo:- Contribuintes Alumnos-contribuintes, Dene·
mrritos c Honorarios.
·
~ l.o Contribuintes são os socios que concorrem
unicamente ::om suas mcnsalhladcs.
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~ 2." Alumnos-contribuintes são aquelles socios que,
além
concorrerem com suas mensalidades, se dedicam ao c~tu1lo da musica, e formam, depois de matriculados, a IJantla tle musica tia Sociedade.
§ 3. • Benemerilos são os socios pertencentes ás duas
classes precedentes, que, por seus relevantes serviços,
merecerem da assembléa geral essa distincção.
~ 4.• Honorarios são aquelles indivíduos que, tendo
p1·estauo relevantes serviços á Socieuade, merecerem
e~ se ti tu lo da Dirce to ria.

ue

Deveres.
Art. !').• E• dever do socio:
.~ L" Pagar a joia dH HSt5000 no acto de sua admissão,
3 3,)000 de mensalidade. São cxceptuados os socios honorarios.
§ 2." Concorrer pal'a os folguedos do Carnaval, ou
outros di vcrtimen tos dispendiosos, na caverna ou fóra
tlclla, sem o que não poderá tomar parte nos mesmos.
§ 3." Pagar adiantada a sua .mensalidade.
§ lJ.." Compare;;er ás assembleas geraes.
§ õ.• Aceita r o cargo ou com missão para que f6r nomeado ou elcilo, sah'o caso de força maior.
Art. li. • Os soei os admi tthlos um mez antes de quallUer divcl'timento soeial, para o qual tenha havido rateio, pagarão, além delle, a mensalidade correspondente
a tres mezes.
Art. 7." Os socios-alumnos, além tio que trata o
art. ~.·, têm mais por deveres e!;peciacs:
~ L • Comp:1reccr a todos os ensaios nos dias estabelecidos;
§ 2.• Concorrer a todos os divertimentos em que
tiver de tomar parte a banda de musicada Sociedade.
Art. 8. • A banlla de musicada Sociellade, achando-se
convenientemente organizada, tem por dever tocar nos
di vertimrm tos sociaes.
Art. 9." Os socios devem, uns aos outro~, reciproca
delicadeza no tratamento, e mulua protecção.

Direitos.
Art. :lO. Totlo socio que tiver satisfeito os~~ 2, e
3." tio art. 5." destes Estatutos, tem direito:
§ L" A tomar parte em todas as reuniões e divertimentos sociacs.
0
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§ 2. • A fazer pnrte dn nsscmbléa gcrnl, propô r c discutir os as5umptos que nella se tratarem.
§ 3. • A votar c a ser votado para os cargos Lia As~o
ciação.
~ 4.. • A pro pôr soei os, c convites a famílias para as
reuniões da Societladc.
§ 1").• A aprc~rntar nas reuniões ordinarias da Societlade qualquer pessoa de sua amizade, não lhe sendo
poróm concedida essa faculuade mais de 3 vezes cada
rnez.
~ ti." A propõr por esn}pto á Dircrtoria qualquer
medida que cnlcntler de ut1l1dade pnra a A~soeia~.:ão.
Art. 11. Sú o socio honorario Iom direito ao Lle que
trata o~ 1." Llo :1rtigo antcceuente, independente de
qualquer cotização.
Art. 12. O socio henemcrito ficará, querrntlo, isento
do pagamento de mensalidades, e ig-ualmente o socio
alumno que por espaço de CÍIJCO aunos fizer parte da
bantla musical com assiduidade e aproveitamento.
Art. 13. Os sorios em numero de 30, estando quites,
podem requerer ú Directoria convoca~.:ão da :1ssembléa
geral, que lhe ser·ú conct'flitla no praw de I5tlias, a cont1r tla recepção do oficio; devem porém drclaral' c
fundamentar o fim para que é cxigiJa a convorat;ão.
Al't. H. Qualquer membro que tenha atlqnirido, sob
sua proposta, :30 socios, fica isento de pagamento de
mensalidades, se assim o rcque•·er, não Llei\ant.lo porém
de contribuir para os divertimentos extraort.linarios
que se realizarem.
Art. Hi. Qual(1uer socio poderá homo~amcntc dcsligar-~e da Soeietladr, estando fJuite c mandando participação por cscript.o no t." Secretario, p;~ra o fazer
constar ú Di r<' CIo ria.

Peuas.
Al't. Hi. Perdem o tlireilo tlc socios e podem ser,
srm appclla~,;ão, elimina:los pela Directoria:
~ 1. • Os que se rntrcg·arem á prática de múos costume~, denlt·o ou flira da Socied·1dc, a juizo da Dirertoria.
~ ~. • Os que direela ou indirectamente falia rem ou
escrevPrem contra a Sociedade, de modo a resullar-lhe
desrreclito ou desunião entre seus membros.
§ 3." Os que deixarem de pagar su:~s mcnsaliLlatles
po1· espaço de trrs mczes, ou outro qualqnrr onus que
tPnh~~m contrahitlo com a Sorii'tladc.
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§ 4:. o O.s que por falsas informações tenh3m sido admittidos ao gremio social, restituindo-se-lhes nesse caso
a sua joia de a1lmissão.
§ 5. • 0.;; que nas propostas para admissão de socios
ou para convites de famílias, ou em outro qualquer caso
grave, tenham iUudido a boa fé da Directoria.
~ 6. o Ú:> que fizerem uso de distinclivo especial, em
qualquer reunião estranha á Sociedade, sem terem sido
para isso nomeados em com missão.
§ 7. o Os que dirigirem á Directoria officios redigidos
em termos inconveniente~.
Art. 17. 0.> socios alumnos c bcneineritos só poderão
srr eliminados por deliLcração da assembléa geral ;
púde pon'm, em qualquer dos casos do artigo antecedente, a Directoria suspenrler de seus tlireitossociaes os
socios alumno,, até serem julgados pela primeira assembléa geral.

CAPITULO lll.
DA ASSKMDI.ÉA GERAL

Art. i8. Os socios reunir-se-hão em assembléa geral
ordinaria no ultimo domingo de :Maio, e no primeiro
domingo de Junho de cada anuo; e ex.traordinaria mente
totla vez que a Directoria o exija, precedendo annuncios trcs dias pelos jornaes; e será convocada em dias
ordinarios das 7 horas da tarde em diante, e em dias san·
tificados das 5 horas da tarde em diante.
Art. tU. A mesa da assembléa get·aJ será composta
dos membros da Directoria, em numero de quatro pelo
menos, á excepção do Presidente, que será eleito na occasião pela assembléa geral.
Art. 20. Para que a assembléa geral se considere legalmente consti tuida, é necessario que estejam presentes 30socios, e que tenham assignado o respectivo
livro de comparecimento. Neste numero não serão incluídos os membros da Directoria, se a assembléa fôr
convoc~da a requerimento dos socios, sem que por isso
deixem elles de ter· voto nas ma terias a tratar.
Paragrapho unico. Se o numero de socios indicado
neste a r ligo não chegar a reunir-se, far-se-ha nova convocação,~~ então se deliberará com os socios que comparecerem; isto porém só no caso tia assembléa ler sido
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mnvocada por iniciativa da DircctOI'ia, ou pua as asscmbléas ordinarias; em outro caso é indispcnsavel o
numero de 30 socios.
Art. 2l. A assembléa geral não póde 8cr convocada
pa1·a o mesmo lim mais que duas vezes.
Art. 22. Além do terem força de lei para a Sociedade
tOllas as resoluções da assembléa geral que não forem de
encontro aos presentes Estatutos, compete-lhe:
~ l. o Eleger o Presidente, que deve dirigir os trabalhos da assembléa geral.
§ 2. 0 Ouvir a leitura da acta da ultima sessão, disrutil-a até approval-a.
~ 3." Tomarconhccimenlodorelatorio de todo o movimento social c contas annuaes que a Directoria deve
apresentar na primeira assembléa ordinaria.
§ f!." Eleger uma commissão de trcs membros para o
exame do relatorio e contas, devendo esta commissão
apresentar o seu parecer por esrripto na sessão seguinte.
~ ü. o Discutir e deliberar sobre os assumptos que
pela Dircctoria ou socios forem submettidos á sua apreciação.
§ 6. o Eleger a Dircctoria que tenha de servir no
anno immediato.
~ 7." Approvar ou reprovar as contas apresentadas
pela Directoria.
§ 8. o Interpellal' a Directoria sohre qualquer a c lo de
sua gerencia.
§ 9. o Empossar a nova Directoria, na segunda reunião ordinaria.
~ 10. Conceder o titulo de bcnemerito aos socios que
por seus relev.1n tcs serviços se tenham tomado merecedores e dignos dessa distincção.
Art. 23. A proposta para socio benemerito, não partindo da Directoria, deve ser feita por e~cripto c assignada por lO socios, dous dos quaes deverão ser socios
benemeritos; c para· sua approvação é neccssario que
votem a favor da proposta dous terços, pelo menos, dos
membros da assembléa, pronunciando-se em escrutínio
secreto.
Art. 2'1. Quando o Presidente da Sociedade se tenha
distinguido por ~cus serviços no exercicio do mesmo
eargo, póde a assembléa geral conferir-lhe o lilulo do
Presidente honorario.
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CAPITULO IV.
DA ELEIÇÃO,

Art. 2rL Logo que a assembléa geral se converta
em collegio eleitoral, o Presidente nomeará dous escrutadores, que deverá submetter á approvação da assembléa, a fim de coadjuvarcmefiscalisaremos trabalhos da
eleição; depois do que, procederá o Thesourciro á
chamada c recebimento das cedulas, para o fim especificado no § 6. o do art. 22, devendo na cedula serem
dislinctamente cscriptos os nomes dos candidatos ou os
títulos por que são conhecidos na Sociedade, c bem
assim os cargos para que forem votados.
Paragrapho unico. No caso que algum socio não seja
chamado para votar e reclame, será aceita a sua cedula,
uma vez que prove achar-se quite para com os cofres
sociaes.
Art. 26. Terminado o recebimento das cedulas c
estas confrontadas com o numero de votantes, procedet·-se-ha em acto continuo á sua apuração, e finda
que seja, o Presidente proclamará os eleitos pela maioria reJa ti va dos votos.
§ i. o Havendo, por mais de uma vez, empale na votação para qualquer dos cargos, a sorte decidirá.
~ 2. • Na votação por escrutínio considerar-se-hão
nullas todas as cedulas que se encontrarem em branco,
e as que contiverem objectos estranhos á votação, ou
nomes de pessoas que não possam ser votadas, fazendo-se
sómentc a apuração dos votos legalizados.
·Art. 27. No caso de verificar-se alguma diiTcrença
entre as ccdulas recebidas e o numero de votantes, a
mesa decidirá sobre a validade da eleição, se o numero
de cedulas não exceder a tres, e não prejudicar na apuração a maioria reJa ti v a de votos; no caso contrario,
proceder-se- h a a nova eleição.
Art. 28. Finda a eleição, o L • Secretario lavrará
na respectiva acta o seu resultado, enviando a cada um
dos eleitos um officio, que lhe servirá de diploma, com
dec.laração do dia c hora em que terá de tomar posse.
Art. 2D. Dado o caso que algum dos soei os, por
motivos justificados, não possa aecitar o cargo para que
f6r votado, far-sc-ha nova eleição para prccnchimcn to
dessa vaga.
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CAPITULO V.
DA AOm:>~ISTR\f]:\0.

Art. 30. A Sociedade será administrada por uma
Directoria de oito membros. eleitos annualmcnte, composta de Presidente, Vice-Presidente, 1." e 2. 0 Sccrctarios, f. o e 2. o Thesoureiros, f. o e 2. • Procuradores;
não poderão porém funccionar em sessão, sem estarem
presentes pelo menos cinco de seus membros.
A' Directoria compete:
~ L o Promover os interesses e engrandecimento da
Sociedatle.
§ 2. o Confeccionar o regulamento interno e submettêl-o á a pprovação da a~sembléa gera 1.
§ 3. o Representar a Associação em todos os seus actos,
c velar pelo cumprimento e fiel observancia dos Estatutos e Regulamentos.
§ lf,, o Nomear a~ commissões que forem necessarias,
]Jem como os pr·ofcssorcs c empregados que julgar precisos, e marcar-lhes os respectivos vencimentos.
~ fi. o Conceder ou nega r a admissão de soei os c convites de famílias, atlribuição esta que lhe é exclusiva, c
da qual não haverá recurso.
§ 6. o Conhecer o estado do cofre social, ordinariamente todos os trimestres, e extraordinariamente
sempre que julgar ncccs~ario .
.~ 7. o Julgar das acções bcnemeritas dos socios, fazendo inscrcvêl-as em um livro para isso destinado.
§ 8. o Eliminar os socios que incorrerem no art. f6
c seus paragraphos.
~ 9." Conceder temporariamente, sendo-lhe pedido
por escripto, dispensa de mensalidaues a qualquer socio
que se aw:ente.
§ iO. Convocar as assembléas geraes quando seja
neccssario, e fazer constar, nas duas reuniões de que
trata o art. 18, os actos de sua gercncia.
§ H. Autoriza r todas as tlespczas da Sociedade.
~ 12. Approvar c discutir o rclatorio que tenha de
ser apresentado á assembléa geral.
§ 13. Pr·ovitlenciar como cntenJer· con,'eniente nos
caso~ omissos nestes Estatutos, participando essa occurrcncra á primeira asscmbl(•a geral, c j ustilicando o seu
proceder.

EXRt:UTI\'0,
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~ 14. Reunir-se em sessão duas vezes por mez, pelo
menos.
Art. 3L Os membros da Directoria são ~olidarios
pelos actos della emanados, salvo protesto na respectiva
acta; e a nenhum delles será negada a palavra em reunião de Directoria, nem poderão ser suspensos ou demi ltidos de seus cargos senão pela assembléa geral, para
isso convocada especialmente.
Art. 32. Qualquer membro da Directoria é competcn te para providenciar nas emergen::ias que se derem,
achando-se ausente o Director disso encarregado.
Art. 33. A assem!Jlt:~a geral é a unica competente
para aceitar a demissão de qualquer membro dircctor.
Art. 3'1,. A Directoria é obrigada a entregar á sua
successora a Sociedade inteiramen le qui te de qualquer
OIIUS.
DO PRESIDENTE.

Art. 3~i. O Presitlente é o chefe da administração, e
como tal terá superintenJcncia e jl!risdicção sobre todos
os seus ramos.
São suas a!Lribui<.:ões espcciacs:
§ 1.• l1 rcsitlir á abertura das assembléas geracs e ás
reuniões da Dircetoria, tlantlo, 110s casos preeisos, o seu
voto de dci'empatc.
~ 2. o Hubricar todos ús livros da eseripturação da
Sociedade.
~ 3" Dar anllamento a todos os ncg-ocios que for.~m
urgentes, prestando disso contas á Direcloria na primeira reunião. ·
§ 4. • Hcprescn ta r a Sociedade quando c on1c fúr
preciso.
§ il." Apresentar á a~semhléa geral o rclatorio annual de sua administração.
DO

1. 0

SECRETARIO.

Art. 36. Ao L o Secretario compete:
~ L" Redigir comimp:Ircialidade todas as aclas, procedendo á sua leitura c de todo o expediente.
~ 2. o Conscl'\'<11" em boa ordem o archivo social, c ler
SC'mprc em dia a eseripturação a !>CU cargo.
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~ 3. o Assignar c expedir com brcvidnde os officios
concernentes ás resoluções da Directoria e assembléas
geraes.
§ 4. • Communicar immcdiatamente ao Presidente o
recebimento de officio, ou occurrencia importante.
§ ã. o Convocai' extraordinariamente as reuniões da
Direcloria.
§ 6. o Organizar o rclatorio do anno social, que tiver
de ser apresentado á assembléa geral.

DO

J. 0

TIIESOUREIRO.

Art. 37. Ao 1. o Thcsoureiro compete:
~ 1. o Arreeadar todos os dinheiros ou ti tu los lia Societladc, e mandar proceucr á sua cobrança.
§ 2. o Responsauilizar-se por todos os valores sob sua
guarda.
§ 3. 0 Pagnr todas as contas autorizadas pela Directoria.
~ 4. o Assignar todos os recibos de joias e mensaliuades dos socios.
§ 5.• Depositar, em nome da Socieuatle e onde a Directoria determinar, os saldos disponíveis; mas para a
retirada de qualquer quantia é indispensavel que o
respectivo cheque seja assignatlo por elle e pelo Presidente.
§ 6. • Apresentar trimensalmente, ou quando fôr
exigido em reunião de Directoria, um balancete ôo
cofre social.
~ 7. • Dar verbalmente ou por escripto, em reunião,
as informações que lho forem pedidas pelos memb1·os
dircctores.
§ 8. • Propôr a eliminação dos socios que estiverem
incursos no ~ 3. o do art. 16.
§ 9. • Entregar em tempo ao J. • Secretario um JJalanço de toda a receita e dcspeza annual da Sociedade,
para se organizar o relatorio.
§ to. Franquear todos os livros e documentos á
commissão nomeada para exame de contas, e ministrar:lhe os esclarecimentos que ella exigir, para bem
fundamentar o seu parecer.
~ H. Entregar ao seusuccessor eleito, ou nomeado pela
Directoria, em caso extraordinario, o saldo que exista,
bem como os respectivos títulos e livros, os quaes devem ser escripturados com toda a clareza.

DO

1. 0

PROCURA DOR.

Ar-t. 38. Ao 1. 0 Procurado1· compele:
§ L o Auxiliar a Directoria na exe!:ução de todas as
suas deliberações.
~ 2. o Ter a seu cargo e sob sua guarda todos os moveis
c objectos da Associação, invcn tariados em um livro
especial, fazendo de tudo o respectivo seguro contra
fogo. Exceptua-sc de sua guarua tudo que pertença á
b:mda musical da Sociedade.
§ 3." Manter a ordem edeccncia naca~a da Sociedade,
fazendo observar rigorosamente o regulamento interno.
§ 4. • Zelar os interesses da Societlade, administrando
c fiscalisando as fontes de receita.
§ õ. • Suspender qualquer socio que praticar algum
máo acto na caverna, c propôr a eliminnção do que estiver incurso nos§§ 2. 0 , 4. 0 e 6. 0 do art. 16.
§ 6. o Comprar o que fôr necessario para o serviço ou
consumo da Sociedade, arrecadando todas as verbas da
receita a seu cargo, fazendo entrega de !las mcnsa lmen te
ao Thesoureiro.
§ 7. 0 Submetter á approvação da Directoria a admissão dos empregados que julgar necessarios, c suspendel-os quando julgar conveniente.
Art. 39. Ao Vice-Presidente, ao 2. 0 Secretario, ao 2. 0
Thesoureiro e ao 2. 0 Procurador compete assistir ás
reuniões da Directoria, substituir os seus collegas no
caso de impedimento c auxiliai-os no desempenho tle
suas obrigações.
DO DIRECTOR DA HARMONIA.

Art. 40. O Director da harmonia é o chefe da banda
musical da Sociedade, c será eleito annualmente pelos
soei os alumnos.
Ao mesmo compete :
§ 1. o Ser o deputado da banda social nas assembléas
geraes e reuniões da Directoria, qnando ahi tenha de
que tratar, ou quando para isso tiver aviso.
§ 2. o Propô r todas as medidas que julgar acertadas
para o 0m~l~o~amento ~a banda de musica ~a Socied~d,.e .. --~
§ 3. Dmg1r a refenda banda na ausenc1a do
·pec-ci\MAfi.R~ · ~
"'
tivo professor.
'n .... ~..
~ \,
§ 4. o Assistir a todos os ensaios, fazen ~~~·rei·
na r a boa ordem.
~
*
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~ ;;,o Escolher, ;:cmpre tlc accôr'tlo com o respectivo
professor, as peças de musica que tenham tle ser ensaiadas.
~ li." Di1·igir a p~11·lc concnrlante, por occasião tios
Slrúus qnn se elfcctuarem.
~ 7. • Ter a seu cargo c sob sua responsabilidade tudo
que pertença a b:mda musical da Sociedade.
~ 8." Avisar com tempo sumciente a banda social,
para comparecer aos divertimentos que houverem de
se elfectuar.
§ 9. o Dar parte a Direetoria de todo e qualquer socio
alumno que faltar ao cumprimento de seus deveres.
~ W. Em tntlo que di;:ser respeito a banda social,
srrú sempre ouvido o Director da harmonia.

DA lllni.IOTIIECA.

Arl. ~L Possuindo a Sociedade uma bibliotheca,
serão nomeatlos annualmcnte pela Directoria um L o e
um 2. o Bibliolhccario, que ficarão encarregados do augmento e conservação da mesma.
§ 1. o Para que a bibliotheca possa ter mais desenvolvimento, o Thcsourciro tia Sociedade dará annualmenlc ao Bibliolhecario a quantia de 300#000 em prestaçõe~ mensae~, para ser applicada á compra de bons
livros, a seu arbítrio.
§ 2. o O Bibliothecario dará annualmente ao 1. o Secretario, antes de terminar o anno social, um relatorio
circumstanciado do cstatlo da bihliotheca, das compras
que li ver rea I izado, o !Ter las, etc., a fim de ser presente
ú a~scml,){~a geral.

CAPITULO VI.
DA RECEITA

I~

DA DESPEZA.

Art. ft2. As joias de entrada dos socios, mensalidades, donativos ou outros rendimentos eventuaes,
constituem a receita da Sociedade.
Art. 43. A despeza será composta de todas as verbas
necessarias para os fins da Sociedade, autorizada pela
Directoria com toda a circumspccção.

EXEf:lJTIVO.

CAPITULO VII.
DISPOSIÇÕES GEllAES.

Art. H. Acontecendo que a Socierlatle, _havendo
resignação do cargo ou impedimento do Presidente e
do Vice-Presidente, venha a achar-se acéphala, tomará
conta da presidcncia, até fazer-se nova eleição para esses
cargo~, ou até que cesse o impedimento do Prc';idente
c do Vice-Presidente, o sacio que ha mais tempo gozar
do titulo de Presidente hono1·ario, c na falta delle o
sacio mais antigo da Sociedade.
Art. 45. O sacio que tenha sido eliminado por falta
grave, não poderá mais fazer parte da Sociedade.
l'aragrapho unico. Exceptuam-se porém aquclles
que o tiverem sido como incursos no§ 3. o do art. 16,
que poderão rcadquirir os seus direitos sociacs, pondo-se
quites para com o cofre da Sociedade.
Art. 46. A casa onde funcciona ou venha a funccionar a Associação, não poderá, sob pretexto algum,
ser alugada ou emprestada a quem quér que seja, nem
tão pouco qualquer movei ou ciTei to que lhe pertença.
Art. 47. A handa de musica da Sociedade não poderá tocar em divertimento, funeral ou festividade, que
sejam estranhos á Sociedade.
Art. 48. Por occasião dos festejos sociacs, quér na
caverna, quér em qualquer outra parte, a Directoria só
poderá expedir convites a famílias, redacções de jornacs c Sociedades com que entretiver relações.
Paragrapho uni,~o. Nenhum membro da Dircctoria
terá o gôzo de fazer convites especiaes.
Art. 49. Todas as queixas que os socios tiverem de
fazer á Directoria fúra das assemhléas gcracs, deverão
ser por cscripto, assignatlas e em termos delicados.
Art. 59. A Directoria man1lará annualmente, no rlia
2 de Novembro, sufTragar as almas dos socios falleciuos,
com uma missa c Libera me, á qual serão obrigados a
assistir todos os membros da Sociedade c a respectiva
banda de musica.
Art. 51. Se por qualquer motivo imprevisto a Associação tiver de dissolver-sr, será conrocalla especialmente uma assembléa geral para tratai'dCS50 assumpto,
devendo volar pela dissolução, Ido mcno~, Ires quarla3
partes tios membros prrsenll's.
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§ 1.° Fica entenJitlo que só poJerão fazer parte Jesta
assembléa geral os soei os que se acharem quites.
§ 2.• A asscmbléa geral nomeará uma commissão de
tres memhros para proceder à venda, publica ou particular, tlo5 clTeitos da Associação ; e o seu producto será
aJ1plicado conforme a assembléa resolver.
§ 3. • Os estanuartes e bandeiras da Sociedade não
poderão ser submctlidos á venda : a bandeira da Euterpe
Commcrcial ficará pertencendo ao socio mais antigo da
banda musical, que tenha sido assíduo; o estandarte
dos Tenentes, ao socio inscripto sob o n. • 1.
§ ~." Os escudos c mais distinctivos dos socios, que
não forem reclamados, c os ela Associação, assim como
os livros e papeis da Secretaria, serão consumidos pelo
fogo.
Art. 52. Suscitando-se alguma duvida sobre a interpretação ou intelligcneia destes Estatutos, a Directoria
resolverá como entender na occasião, submetlendo posteriormente a parte duvidosa á apreciação da asscmbléa
geral, para elucidai-a e firmar-lhe o verdadeiro sentido.
Art. 53. Pelos presentes Estatutos ficam reconlwcidos todos os diplomas de socios existentes nas suas
respectivas classes; e ficam revogadas todas as disposições em contrario.
Art. 5 1L O;; presentes Estatutos, depois de approvaclos pela assembléa geral e pelo Governo Imperial,
terão força de lei para a Sociedade, c vigorarão pelo espaço de 5 annos, sem alteração ou reforma.
lHo de Janeiro, 22 de l\laio de 187~. (Assignados os
membro~ da Birectori:~.)

DECHETO N.
Approva as

:J7~U- DE

altera~ücs

23

DE SETEMBRO DE

187-i.

!Pilas nos estatutos da Companhia Lolcrica
de Seguros.

Attendendo ao que 1\lc requereu a Comp:~nhia Loterica de Seguros c na conformidade do parecer da
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado
exarado em Consulta de 2r'} de Julho proximo passado,
Hr,i por hem Approvar as alterações feitas nos rcspec-

UIJ7

E:\ECUTIVO,

li vos estatutos, creantlo, por approvação uc seus accionistas, em asscmhléa geral de 2:1 de Maio do corrente
anno, um lugar de 2.• Gerente, com altribuições·c
vantagens iguacs ás do L• c elevando ao dobro o numero das acções beneficiarias doadas aos concessionarios
da mesma Companhia João Fernandes Valdez c Bento
·
Julio Valdez.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, ~linistro c Secretario de Estado dos Negocios da
Agricullura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha t:ulcndido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Setembro de mil oitocentos
setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da Indepcnuencia c tio lmperio.

Com a rubrica de Sua Magcsladc o Imperador.

José Fernandes ela Costa Pereira Jttnior.

DECHETO N.

5750-DE

23

DE SETEllnRO DE

18H.

Concede á Companhia Balnearia Icarahycnse autorização para
funccioriar e approva com alterações os séus estatutos.

Attcndcndo ao que Me requereu a Companhia Balnearia Icarahyense, devidamente representada, c na
conformidade do parecer da Secção dos Ncgocios do
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta
de 12 de l\laio de t874, Hei por hem Conceder-lhe autorização para funccionar e approvar os seus e~tatutos,
com as alterações, que com este baixam, assignadas por
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretal'io de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em Tinte e tres de Setembro de mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.

José Femandes ela Costa Pereira Junior.
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1\.Uei·a~ões a que se refere o Dee~•eto n." :;' GO

(lesta data .

No fim do art. 8. • acrescentem-se as palavras: na
conformidaur. do art. 295 do r.odigo Commcrcial.
O art. 12 fica assim redigido :
« O estabelecimento da Companhia será administrado
por um Gerente, sob a fiscalisação de uma Directoria
composta de tres membros, possuindo cada um cincoenta
acções pelo menos, que ficarão inalicnaveis por totl<?
o tempo da gestão. 0.> Direclores escolherão entre SI
o Presidente, Secretario e Thesourciro, substituindo-se
nciprocamente nos impedimentos menores de sessenta
dias c nos de maior duração por accionistas á escolha
da Dircctoria, que servirá até a primeira reunião da
assembléa geral, pela qual poderá ser definitivamente
eleito, na hypolhcsc do impedimento perpetuo. >>
O§ !j,.• do mesmo at·tigo é substituído pelo seguinte:
« 0:> cinco annos de duração para a Dircctoria fundadora, contam-se da data em que se inaugurar a Comp1nhia, depois de approvados os estatutos. >>
O final do § 2.• do art. i3 fica assim redigido:
« Reunindo-se para esse fim ao menos uma vez por
quinzena. >>
O § 6. • do mesmo artigo fica assim redigido:
« Fazer todos c quaesqucr contractos vantajosos á
Companhia c que intimamente se liguem á sua natureza
e fins, exigindo nelles todas as garantias de segurança.))
O final do paragrapho unico do art. 18 fica a~sim
redigido: (( estando presente accionistas que representem mais de mctad~ do capital realizado.}>
No art. 22 e depois rlas palavras: 20 "lo do Capital,
acrescente-se « rc:~lizado. >>
O final do art. 33 fica assim rcrligitlo: « provando-se
a sua má administração, a juizo da mesma asscmbléa
geral. »
No paragrapho unico do :nt. 3~ em vez das palavras: trezentas ~c tenta c cinco arçõcs beneficiarias
que terão todas as regalias, diga-se« trezentas c setenta c cinco acçõcs beneficiarias divididas pelos Ires,
<Js quaes terão todas as regalias. >>
O final do mesmo paragrapho c artigo fica assim rcrligido: «Ao terceiro dos incorporadores, como premio
pela iniciativa da irléa, ficam concedidas mais duzentas
acçõcs beneficiarias. >>
Palacio do Rio de Janeiro em 2:1 de Setembro de
I 8H. - José Frrnandrs da Costa Perrira Junior.

EXECLTlVO.

Estatutos da Companhia- Baloearia learaltyeose.
CAPITULO L
ORGANIZAÇÃO DA COMPANHIA, SEU Fllll, CAPITAL E DURAÇÃO.

Art. L" Fica funllaila nesta Cürte uma Sociedade
anonyma sob a denominação de -Companhia Dalnearia
lcarahyense- que durará por espaço de trinta annos.
Art. 2. o A Companhia tem por fim a creação de um
vasto estabelecimento em Icarahy (arrabalde da cidade
de Nictheroy) comprehendendo um hotel de grandes
accommodações c pequenas casas em uma chacara convenientemente preparada, onde além de toda a sorte
de recreiog, tenha o publico a facilidade dos banhos
de mar.
Art. 3. O capital da Companhia será de mil contos
de réis, dividido em cinco mil acções de duzentos mil
réis, susceptível de ser augmentado só por deliberação
da assembléa geral dos accionistas sob proposta da Dircctoria, e subsequente approvação do Governo Imperial.
Paragrapho unico. No caso do augmento do capital,
os accionistas inscriptos no registro da Companhia
serão preferidos na distribuição das novas acções emittidas.
0

CAPITULO 11.
DO ~IODO

DF. REALIZAÇÃO DO CAPITAL E SUA APPLICAÇÃO.

Art. 4. o As chamadas das acções da Companhia,
serão feitas á razão de 5 %, sendo á primeira logo depois
do Decreto de approvação dos estatutos, e as restantes
conforme o exigirem as necessidades da Companhia
com intervallos nunca menores de 30 dias, e aviso prévio de oito dias publicados nos jornaes de maior circuc:::---~-~
lacão
·~
Ari. 5.0 O capital da Companhia será empr
~:'\)~ \)~MAR_.t
~ t.o Na compra de um terreno em lc
~~ropriado :~o fim da Companhia.
~
.;:}
~

I~
\ co

~Ç)c.

.'1."\
Ç"'
~ .,. -~• D~ /
~5..--::;.A

'

~=-

IIJOO

,\I:TO~

DO PODER

~ 2."
quen:~s

Na CtiiiSLI'UC(ão de um vasto hutcl, uc ca;;as pesiluauas no refcriuo terreno, e na mobilia c
u Lensilios ncce;;sa rios ao cstabelecimen to.
~ :l. • Nas l.lespe:tas prel imi narcs com a fundação da
Cnmpanhia, devendo SCI' total, ou parcialnwntc indPmllizada, :~pen:ts a ver!Ja onlinaria o permitta.
CAPITULO 111.
DOS ACCIONISTAS, SUAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

Art. G. 0 São accionistas da Companhia Balnearia
lcarahycn;;e, to1los os 9ne assignarem os presentes estatntos, ficando entendHlo que os approvam em todos os
seus artigos.
Art. 7. • Os accionislas da Companhia respondem
unicamente pelo valor de suas acções (art. 298 do
Codigo do Commercio); mas quando não entrem com a
prestação correspondente a qualquer chamada, perderão
o l.lircito ás suas acções, e ás entradas que hajam realizado.
Art. 8." Pertencem tlc pleno direito aos accionistas
da Companhia Balnearia Icarahyense, os lucros líquidos
verificados pelos balanços ~emestt·aes, os bens adquiridos durante a ex:istencia da mesma e o producto da
venda <lestes, quando a Companhia haja de liquidar-se,
por cxtincção do prazo de sua duração, ou por perdas
irreparavt'is.
Pnraf\"rapho unico. Sú depois de realizada a quarta
parte do valo!' das acções da Companhia é que poderão
os aecionistas transferil-as, devendo essa transferencia
cffectuar-se no registro da Companhia e ser assignada
pelo cedente c ccssionario, ou por seus procuradores
legalmente constituídos.
CAPITULO IV.
DA RECEITA, DIVIDENDO E FUNDO DE Rl!SERVA.

Art. 9." Resulta a receita da Companhia Balnearia
I::arahyense :
§L" Da locação !los aposentos do hotel e daspequrnag casas a elle annrxns.
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Dosjuros das quantias provenientes destas, ou
quaesquer outras origens.
§ 3." De torlo e qualquer bem que possa legalmente
adquirir.
Art. 10. Verificado o lucro liquido pelo balanço semestral, resultante de operações completamente ultimadas, deuuzir-se-ha 2 "lo para fundo de reser·va (que
cessará de ser accumulado logo qu13 chegue a 25 "lo do
capital) e o restante constituirá o monte dividendo, que
será distribuído pelos accionistas na proporção de suas
acções.
Paragrapho unico. Nenhum dividendo deverá ser
feito emquanto o capital desfalcado, em virtude de
perdas occorridas não fõr integralmente restaurado.
CAPITULO V.
DAS DESPEZAS DA COMPANHIA".

Art. H. As despezas da Companhia são preliminares,
ordinarias e extraordinarias.
§ 1. o As preliminares são as da funtlação da Companhia, que serão feitas á custa do capital, intlemnizado na fórma do§ 3. o do art. 4. o
§ 2. o As dcspezas ordinarias são as provenientes do
pagamento dos honorarios da administração e vencimento dos empregados da Companhia, comprehendendo-se tambem nestas o expediente e custeio da
mesma.
§ 3. 0 As extraordinarias são todas aqnellas não previstas, e de urgente realização para beneficio e interesse da Companhia.
CAPITULO VI.
DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA E SEUS EMPREGADOS.

Art. Hl. O estabelecimento da Companhia será administrado por um Gerente, sob a fiscalisação de uma Directoria composta de tres membros que entre si escolherão o Presidente, Secretario e Thesoureiro, substituindo-se reciprocamente nos impedimentos menorr~
PlHTE
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de ;;o ui;~,;, t' no-; tlc maior tlura(ão lHII' um accionista
a t)'Co!lu d.1 llirectorLI, qrw scr·virú atí• ú prinwira rcuniJo da :Js~em!Jii·a geral, pela qnal poderá ser· definitiva meu to c lei Lo, na hypothese de impedimento perpetuo.
~ I." A substituição dos Directores será feita no fim
do lt•rc<•iro anno, procrdendo-se ú eleição por meio de
uma I ista contendo dous nomes tios Directorcs em
nercido, c um novo.
~ 2." No fim do quarto anno por lista de dous nomes
tJIW 1i verem completado quatro annos tle exercício, c
01111'0 IIOVO.
~ :l. • No quinto

c nos sulJsetLnentes proseguirá arenovação annual sempre pela terça parte.
~ L• Os tres annos de duraçuo para <1 Directol'ia
fundadora, contam-se th época em que o eslabelecilllrnlo fôr aberto ao publico.
Arl. 1:1. A' Directoria compete:
I . " Heprrsenta r, por inlérmcd io tlc seu Presidente,
'' Companhia _t)lll todos os seus actos.
~ 2. o Fiscalis:rr rigorosamente a observancia de;;les
t•,;fatulos, nomear c dt)lllittit· os empregados que julga1·
neccssarios, marcar-lhes os seus ordenados, e promover
fJU'Illlo em si couber a prosperidade da Companhia, reu·
Hindo-sc para esse fim, sempre que necl•ssario fôr·.
~ 3. • Apresentar, por inle!'lnruio de seu Presidente,
it a's2mblt:·a ger·al o relatorio annual do estado da
Co:np;mhia co•n o rcspc~tivo b.1lanço.
~ 1.." Con,•ocar a assembléa ~eral quando tenha necessitlat!e de ourir o parecer desta, e na hypothese fi.
guratla na sc.nwda parte do art. 22 destes estatutos.
~ 5. o Delllandar c ser· deman,Jada c exercer tine eg-~'ra'l aclm in i' Lraç:Io c plenos poderes, nos quaes devem
sem rescr va alguma considerar-se comprehendidos e
outorgados todus, mesmo os poderes em causa propria;
preferindo sempre r·esolvcr as tjucstões, por meios concilialorios, e por arbitramento.
~ ti." Fazer todo~ c quaesr1uer· contractos vantajosos
;, C·m1panhia, exigindo nelles todas as garantias de segurança p:IJ'.I a mesma Companhia.
§ 7." Ao Secretario c Thesonreiro incumbem as funcçõ.;:-> peculiares a t',;tes cargos. euja especialidade se
infere da IIH'sma tleuomiuacão.
Art. H. O Gen•ute d't CÓmpanhia é o exrcutor <Je
todas as d,•JilH•t·;rções tia assemlJiéa geral c da Oircelnria a cujas reuniõe~ as,istirá eom voto consultivo
'
tnntlo por privativas atlriiJUições o seguinte:
~ I." A•lmillil' c df'millir o prssoal do cslabcleci-
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menlo, suiJmcLLc:ILio ú approvação d<t Direcloria o numero e os vencimentos dos empregados.
~ 2. o Encarregar-se de todo o movimento relativo
;'1 compra dos diversos fornecimentos para o estabelecimento, que ser·ão feitos por· propostas trimestralmente, chamando-se a concurrencia por annnncios puhlicatlos nas folhas de maior circulação.
~ 3. o Apresentar· semanalmente á Directol'ia um balancete explicativo do movimento do estaliclccimcntn,
conservando só em si a quantia prccis3 para o rustcio,
c proporá todas as meliiuas que a pratica lhe für aconselhando convenientes á prosperidade do estabelecimento.
Art. :HL O Gerente tia Companhia será um arcionista possuidor, pelo menos, de 50 acções, inalicnaveis
tluranle o seu exercício.
Paragrapho unico. Será substituído por um accionisla de sua escolha, nos impedimentos menores de
sessenta dias. Se, porém, o impedimento exceder desse
prazo, a Dircctoria nomeará pessoa it.lonea.
Art. !6. No escriptorio da Companhia trabalhará
o Guarda-livros, a quem compete Lotla a cscripturação
mercantil da mesma.
CAPITULO Yll.
D.\ .\S~E~lllLÉA UER.\L IIOS .\CCIU:\ISTA~.

Art. 17. A assembléa geral compôr-se-ha dos accionistas possuidores de 10 ou mais acções, como taes inscriptos no registro da Companhia 60 dias pelo menos, antes
da reunião, para que forem convocados, excepto a primeira reunião, se se verificar dentro daquelle prazo,
conta do da da ta da installação da Companhia.
Paragrapho unico. Durante os oito dias precedentes
aos da 1·eunião da assembléa geral, suspender-se-hão as
tr·ansferencias das acções.
Art. 18. Julgar-se-ha legalmente constituída a assembléa geral, achando-se presentes accionistas que
representem um terço do capital realizado.
Paragrapho unico. Quando, porém, o objecto tia convocação fór a reforma dos estatutos, augmento do capital. ou lirJUitlar;ão forçada Lla Companhia, a as5cmblt'a
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geral só poderá deliberar, estando prrsentcs accionistas
que repr·esentcm metade do capital realizado.
Art. !9. Cada dezena completa de acções dá direito á
um voto; nenhum accionista, porém, terá Jnais de W
voto~, qualquer que seja o numero de acções que represente por si ou por procuração de outrem.
Paragrapho unico. Na eleição de Directores ou de
membros da commissão fiscal, não serão admittidos votos por procuração.
Art. 20. Serão admittidos em assembléa geral,exhibindo previamente documentos comprobatorios dos seus
direitos, se os representados possuírem 20 ou mais
ac~ües:
L o Os

pais ou tutores por seus filhos ou pupillos;
2. • Os mar·idos por suas mulheres;
3. • Os inventariantes por seus inventariades;
-i. o Os prepostos de qualquer corporação ou firma.
A assembléa geral reunir-se-ha annualmente para
tomar conhecimento do relatorio da Directoria, balanço
do anno findo, parecer da commissão fiscal, e eleger os
membros da Directoria quando tenham terminado o
·
tempo do seu exercício, e a commissão fiscal.
Não podendo na mesma occasião resolver sobre a gestão
da Directol'ia ou sobre qualquer assumpto de interesse
social, a sessão poderá ser adiada para outro dia dentro
dos oito dias seguintes.
Art. 2:!. A assembléa geral reunir-se-ha extraordinariamrntc~ quando a Directoria o julgar neccs;;ario,
ou quando o requeiram accionistas que representem
pelo menos 20 "lo do capital; nessas reuniões, porém,
não se poderá tratar senão do objccto para que for<Jm
ron vocados.
Art. 23. A convocação para as reuniões tanto ordi~
narias r.omo cxtraordinarias ri:~ assemhlra geral, se
farú por annuncios oito dias antes do indicado para a
reunião.
Paragrapho unico. Quando a assemblóa gcr:~l não
puder funccionar por falta d() numero leg-al, convorar-s()-ha outra, que poderú deliberar com qualquer numero de accionistas que se npresentarcm, excepto na
hypothese do paragrapho unico do art. !8.
Art. 2l. As sessões da asscmblea grral srrão prcsitlidas pelo accionista que for· eleilo por acclamação 011
votnção 11as mesmas sessões.
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CAPITULO VIII.
D.\ COMMISSÃO FISCAL.

Art. 2ti. Na assembléa geral ordinaria de cada anno
elegcr·se-ha uma commissão fiscal composta de trcs
accionistas possuidores de 50 acções ou mais, servindo
de relator aquellc que entre si designarem.
Art. 26. Compete á commissão tiscal:
~ L" Examinar a escripturação da Companhia, para
o que esta lhe franqueará todos os livros e documentos
comprobatorios da recci ta e despeza, fornecendo-lhe
sem reserva todas as informações que ella requisitar.
§ 2. o A.prcscntar á asscmbléa geralLlos accionistas,
na" reuniões onlinal'ias, o SCLl parecer sobre a gestão
da Directoria, durante o anno drcorrido, c quaesqucr
ncgocios concernentes á Companhia.
CAPITULO IX.
DO

E~TABELECDIENTO

DA COI\IPANlllA.

Art. 27. De conform ida ele com o que prescrevem o
art.. L"c~~L· e2. doart.i).• destes estatutos, a
Directoria da Companhia Balnearia Icarahyensc escolher:'t um teiTcno em lcarahy, qne rcuna todas, ou o
maior numero de condições hygienicas c adaptado ao
flm a que se destina a Companhia.
Art 28. No terreno de que trata o artigo antecedente lerantar-se-ha um vasto hotel ú semelhança dos
que existem na Europa c nos Estados-Unidos, solida e
clegan tcmcn te construido, edificando-se lambem as pequenas casas a ellc annexas, segundo a planta, que fôr
pela Dirccloria adóptada, devendo o estabelecimento
da Companhia ter além dos compartimentos proprios
de um hotel:
§ L • Salão para mesa commum, sala para búlc, c
concertos, par a bilhares c outros qnaeg!JUCr jogos pcrmittidos.
~ 2. o TJ rn pequeno lhe a tro.
~ :Lo Casas para banllos d1~ ag-n;t (]or.c', frios r f]ll!'nlr!'.
~ L" Jardins inglcr.Ps.
0
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~ 5. o Terrenos c0nvenien temente prcpa r ados par a
jogos c exercícios corporaes.
~ 13. o Pequenas casas em numero de 100 mais ou menos, imlcpentientcs do hotel, construídas r.om gosto,
solidc;r., c oiTcreccmlo condições de salubridade, as quacs
~erão alug.tdas pelo tempo que aprouver aos inquilinos.

CAPITULO X.
DISPOSIÇÕES GE~AES.

Art.

~W.

A Companhia começará a funcc:onar Ioga

q uc estejam preenchidas as formalidades lcgacs.

Art. 30. Todas as quantias I'ccebit.las, (!Ualquer que
seja a sua origem, serão depositadas no Banco que maiores garantias oiTerecer na opinião da Directori:l, guardando-se unicamente nos cofres· da Companhia o dinheiro necessario para pagamento das despezas c custeio da mesma.
Art. 31. A Companhia será dissolvida, ou por terminação do prazo de sua cxistencia, ou pela realização
da perda de dons terços, ou mai.c; de seu capital (art.
295 do Codigo Commcrcial).
Paragrapho unico. Dissolvida a Companhia, sua liquidação se fará segundo as regras do Codigo Commercial.
Art. 32. Em retribuição tio seu trabalho os Direclores
perceberão um honot·ario de trcs contos e seiscentos
mil réis annuaes, que será levado á conta de despezas
geraes. Logo, porém, que o estabelecimento principiar
a funccionar, e a produzir renda, além desse honorario,
os Directores terão mais uma porcentagem dos lucros
líquidos, que a assembléa geral tios accionistas at·bitrar.
Art. 33. Os Directores e Gerente poderão ser depostos pela assembléa geral dos accionistas, antes de
lindar os tres annos, provando-se a sua má administração.
Paragr·apho unico. O Gerente perceberá um ordenado, em retribuição de seu trabalho, que será marcado
pela Dircctoria , logo que o cstabclecimcnlo principiar
a funccionar.

1\XECUTIVU.
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CAPITPLO XI.
DISPOSIÇÕES TltANSlTtilRIAS.

Ar·t. 3~. Todos os subscriptores de acções da Companhia Balnearia Icarahyense são obrigados a fazer as entradas do capital respectivo, nos termos dos arts. ~-",
ü. •, 7. • e 8. o <.testes esta tu tos, e a sujei ta r-se ás alterações
que o Governo Imperiallizer no acto da approvação dos
mesmos.
Paragrapho unico. Aos incorporadores da Companhia
Dt·. João Pedro de Miranda, Alonzo Carneiro Pestana de
Aguiar· e l\lanoel Francisco Fraga , ficam concedidas trezentas setenta e cinco acções beneficiarias que terão
todas as regalias conferidas no art. 8. 0 destes estatutos,
não sendo ellas computadas no numero das cinco mil de
que trata o art. 3. Ao terceiro dos incorporadores
como premio da idéa e pelos esfor;os empregados em
obtêr da Assembléa Legislativa Provincial do Rio de Janeiro a isenção do pagamento da decima urbana aos
edificios construidos pela Companhia, receberá mais
duzentas acções beneficiarias.
Nós abaixo assignados, accionistas da Companhia Balnearia Icarahyense, declaramos que approvamos todos
os artigos dos estatutos da mesma, e nos obrigamos ao
cumprimento do que nclles se pt·escreve. Outrosim declaramos que temos escolhido pna Directores da referida Companhia os Srs. Dr. João Pedro de Miranda,
Alonzo C:trneiro Pestana de Aguiar e Manoel li,rancisco
Fraga.
Rio de Janeiro, 23 de Dezembro de !873. (Seguem-se
as assigna turas.)
0

DECRETO N.
Altrra as

G7~.il -DE

~Iamulas

23

DE SETEMBRO DE

4874.

f.• c 21.• do Decreto n.• !i567 de H dr
J\larço de l.874.

Atlenden,Jo ao que Me requereu a Dirce toria da Çr,rmP!:IIlhia Fcrro-r~arril Fluminense, Hei por bem Alterar
<.~S rlall~:Ibs l. • e 2J.a d:rs rfULi acompanharam o lkcrelo
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n. o 5a67 de H de Março do corrente anno, de conformidade com as que com este baixam, assignadas por José
Fernantles da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publica!!, que assim o trnha
entenditlo e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte e tres" de Setembro de mil oitocentos setenta
e quatro, quinr1uagesimo terceiro da Independencia e
do Impcrio.
Com a rubrica tle Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Decreto n.• 6.,61
desta data.
I.

A clausula i. • tias approvadas pelo Decreto n. • 5õ67
de f~ de Março do corrente anuo, será executada com a
seg-uinte motlificação:
Da rua do General Pedra, esquina da travessa de Santa
Rosa, pro)ongar-se-hão os trilhos na mesma travessa e
na pr1ça Onze de Junho até a rua de S. Leopoldo c nesta
a encontrar a do Visconde de Sapucahy seguindo por
esta á do Conde d'Eu e d'ahi ao largo de Esta cio de Sá.
Os carros, que vierem do largo de Estacio de Sá, percorrerão a rua do Conde d'Eu até a de D. Feliciana,
seguindo por esta rua, pela do Senhor de Matosinhos,
e do Visconde de Sapucahy á de S. Leopoldo, sendo
dahi em diante o trajecto o mesmo indicado no Decreto
n. o 5567 de 14 de Março de 1874..
A empresa fica obrigada a aterrar a rua de D. Fcliciana até a esquina da do Senhor de Matosinhos, bem
como toda esta rua. Outt·osim, contribuirá. com sete
contos para o aterro naquella rua da esquina da do
Senhor de l\latosinhos á de S. Leopoldo.

11.
Fica prorogado até o dia 31 de Janeiro de !875 o prazo
fixado na clausnh 21." para a Companhia entrar par;1 o~

J009
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cofres puiJiicos com a primeira prestação da somm:l de
duzentos contos de réis ( 200:000h000) com que tem de
contribuir.
Expirado que seja o novo prazo, que será improrogavcl, e não tendo a Companhia dado cumprimento á
eitada clausula em toda~ as suas pnrtcs, caducará a conr:cssão, na fúrma da clausula ~.·elo mesmo Decreto.
Palar:io do Uio de Janeiro em 23 de Sctemhro ele 18H.
- Jo.~tf Fernandes da Costa Pereira J nnior.

DECHETO N. mri2-

DE

2:J

DE ~FTEMnHo nE

JS7'L

t:oncede priYilegio, po1· dez annos, a Antonio Lneio 1l•) Medeiros parà introduzir melhoramentos de sua invenç:w. nos
fogões economicos denominados dc-gconolllia dupla.

Attcndendo ao que Me r·equcreu Antonio Lucio de
1\lctleiros c na conformidade do pa reeer tlo Conselheiro
Procurador da Corôa, Soberania c F'azentla Nacional,
Hei por bem Conceder-lhe privilegio por f.O annos, para
introduzir melhoramentos, de sua invenção, nos fogões
mecanicos denominados de-Economia dupla e a que
se refere o Decreto n." tHú9 de H de Janeiro de f87:J.
José Fernandes da Go>ta Pereira Junior, do l\fcu eonsclho, Ministro e Secretario ele Estac.lo dos Negocios da
Agricultura, Gommercio c Obras Publicas, assim o tenha
entenc.lido e faça executar. Palacio do lU o de Janeiro
em vinte e tres de Setembro de mil oitocentos setenta
e quatro, quinquagesimo terceiro da Inc.lependencia c
do Imperio.
Conr a rubrica de
José

PARTE

11.

Su:~

FN'nandr.~

12i

l\lagcstadc o Imperador.

da Costa Perrira Junim•

\CTns no Ponr.n

lOto

DECRETO N.

07~3- DE

23

DE SETEl\IBRO DE

l8iL

Concede ao Tenrntc Coronel Bento José Alves Pereira e outros,
permissão para explorar carvão de pedra e outros mineraes
-no município de Tieté, na Província de S. Paulo.

Attendendo ao que .Me requereram o Tenente Coronel
Bento José Alves Pereira, Dr. Carlos F. J. Rath c Antonio Joaquim Alves Costa, e ao que informou a Camara
Municipal de Tietê, na Província de S. Paulo, por intermrrlio elo Presidente da mesma Província; Hei por
bem Conceder·-Ihes permissão para explorar minas de
carvão de pedra, de ferro, mcrcurio, chumiJo, metaes
preciosos c quaeswrer outros mineraes dentro do perim~tr·o do referido município, sob as clausulas que com
este baixam, assignadas por José Fernandes· da Cosia
Pereira Junior, do 1\leu Conselho, Ministro e Secretario
tle Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte c tres de
Setembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indepcndcncia e do Imperio.
Com a ruiJrica de Sua Magcstadc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Decreto n.o 6'763
tlesta data.

I.

Dentro do prazo de tres annos os concessionarios designar·ão os lugares em que tiverem de minerar, apresentando na Secretaria de Estado competente plantas
geologica e topographica dos terrenos explorados, com
os perfis que demonstrem, tanto qu1nto fôr possível, a
superpo!,!ição das camadas mineraes.
A estes trabalhos acompanhará, além de amostras dos
minel'aes e das variedade das camadas de terras, uma
descripção minuciosa da possança das minas dos terrenos de domínio publico ou particular nccessarios á
exploração, com designação dos proprietarios, das cdillcações nclles ex is ten tcs c do uso ou em prego a que são
destin~da~.

lOll
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Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado para
o transporte llos procluctos da mineração, c qual a distancia entre cada uma das minas c os povoados mais
proximos.

11.
Satisfeitas as cxigencias da clausula t.•, ser,..Ihes-ha
conceditla a necqs~aria autorização pat·a laVI'at· ns minas
por ellcs exploradas nos lngares designatlos, de ac·
cônlo com a·mcsma claosula, sob as cotHlições que o
Governo Imp:~rial julgar conveniente impôr-lltes no interesse da mineração e em beneficio dos direitos doEstado e dos particulares.
Palacio do nio de Janeiro em 23 de Setembro de l87'L
-José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECllE1'0 N.

57;)1-DE

23

DE SETE\IBI\0 DE

lRU.

Concetle à Companhia Dotanical Gardens Rail Uoarl autorização
para modificar o lrat;:ado da linha de carris em frente á c:;lação
do Largo tios Leões.

Atlcndcndo ao que l\le requereu a Companhia Botanit:al Gardens Hail Roacl, devidamente representada,
Hei por bem Conceder-lhe permissão para modificar
o traçado em ft•ente á estação do Largo dús Leões, com
o fim de tornar dnpla a porção de linha comprehendida
cntt·c o mesmo Largo dos Leões e o Jardim Botanico, de
conforutitlade com a planta apresentada ao Minislerio
da Agricultura, Comrnercio e Obras PuiJ!ica,: em 10 lle
Agosto do conentc anno e que fica alli arcltivada.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, l\linislro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça exceutar. Palar:io do llio de Janeiro
em vinte c tre~ de Setembro de mil oi Locentos setenta c
quatro, quinrJnagcsimo terceiro da Independcncia c llo
lmperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Impcrad

José F1mwnrlas da Costa
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DECRETO N.

:mm- DE 30 oE sETE~mno

DE

f87't.

Autoriz~ ~ fnnccion~r ~Companhia de Navegação « _União 1'1~1ndnensc " c approva, éom modifica~ões, os seus estatutos.

Altenden<lo ao que l\le requereu a Companhia de Navegação« União Fluminense • c de conformidade com o
parecer da Secção dos ~egocios do Imperio do Conselho
de Estad~. exarado em Consulta de 29 de Julho do corrente anno, Hei por bem Conéeder-Ihc autorização para
funccionar, c Apprrn'ar os seus estatutos, com as seguintes modificações: -No art. 27, em vez de 15 voto!',
diga-se- JõOvotos para HiOacções; no art. 29 § 7.• eliminem-se as paln•·as: antes da época de sua eleição; no
art. 32 acrescente-se ao final: salva a disposição do
art. ~35 do Codigo Commercial.
.José Fcrn:mLlcs da Costa Pereira Junior·, do l\feu Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
cntenll ielo c faca executar. Pnlacio do Rio de Janeiro
em trintn de Setembr-o de mil oitocentos setenta c
quatro, quiniJuagesimo lerr.e~ro da lndependencia o do
Irnpcrio.
Com a rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira J1mior.

Estatutos da Companhia de Navegaçã.o União
Inuminense.
CAPITULO I.
ll.\

CO~IPANIIIA

E SEUS FINS.

Art. L" A Companhia de Navegação • União Fluminense •
é uma Sociedade anonyma e tem por fim fazer a navegação
por barcos a vapor ou á vela, desta Côrte para qualquer porto
do Imperio ou estrangeiro.
Art. 2. • A séde da Companhia será no Rio de laneiro.
Art. a.• A Companhia durará pelo tempo de tO annos,
rodendo este pra-zo ser prorogado se a assembh\a g-ernl,
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convocada expressamente para este fim, assim o resolver e
fõr approvado pelo Governo.
Antes do tempo fixado para a sua duração, só poderá dissolver-se verificando-se alg-uma das hypotheses especificadas
no art. 295 do Codigo do Commercio e art. 35 do Decreto
n.• 27H de l!l de Dezembro de 1860 ou se a assembléa geral
dos accionistas, reunida especialmente para tratar deste objecto, assim o resolver por dous terços de voto$ que representarem as acções ernittidas.·
Tambem se jull(ará dissolvida e será irnmedia ta mente fJOsta
em liquidação, logo que soffrer prejuízos que absorvam os
fundos de reserva e de deterioração apurados e metatJe do
capital social.
.
Art. 6.. • A Companhia começará a funccionar logo que es·
trjam emittitlas todas as acçõt)S c realizado S~!U capital.

CAPITULO 11
DO CAPITAL E DO :i ACC!ONISTAS.

Art. 5. • O capit:ll da Compa-nhia será lln l80:000SOOO, divillitlos em 180 acçõcs de 1:000~000 cada uma.
Este capital poderá ser aug-mentado se :1 assembléa geral
dos accionistas, sob proposta do conselho fise::~l, assim o resolver, por metade dos votos que rrprescntarem as acç··es
cmittidM, precedendo autori1ação do Governo. Se p1r ven·
tura se verificar u augrnento do enpital, tPrão prefereneia
proporcionnl ás novas arções os acl'ionist~s d3 Companhia.
Art. 6. 0 As en trad::~s das acçõ~s serão renlizadas no a c to
de approvar e subscrever os presentes estatutos.
Art. 7. 0 Pórle ser :~cdunistn da Companhia qnalqurr pessoa, quér nacional, quér rstrnng-eira, ou a~~ol!i:tção, devendn
n transferencia das acçõcs ser feita no estTiptorio da Compa •
nhia em livro especial, na presença dos transfer~>ntes e transferidos, ou seus represrntantes, tJUc ass1gnarão com o Ge·
rt:mte o termo cornpdcntr.
Art. 8. Os acdonistas ~ão solidariamllnte rcsponsaveis
até o valor das acçõ•:s que possuírem por distribuição primi·
tiva ou transf•'renda.
Art. !1." Nllcasu •Je morte ou fallt~nda de qualquer :~er.io
nbta, a transferenda das aeções que possuir será feita a
tJUem l~:;g-alrnente pcrteneer.
Art. tO. A C11mpanhia não tem rt~sponsalJilidarle alg-uma
pelos onus a que possam estar sujeitas as arçõcs eorn relação aos seus poswidores.
05 reeibos pas•atlos pelos :tccionistas, ou por quem legalmente os rrpreseutar, de qualquer tlividendo on ~ommn tJnu
Jhrs srj;1 affacnlt', valerãu (Jara ~• Companhia de pkua lllli•
0

1<1\,'ào.

·
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C.\PITULO III.
DA .\L'm:>ISTRAÇ.\0.

Art. H. A Companhia será administrada por um con··
selho fiseal de trcs membros, com outros tantos supplentes,
c um Gcrrmte.
Art. 12. A eleição do consiJiho fisral, dos supplentes, e
do Gerente, será fe!ta em assembléa geral, c á maioria relativa em votos, de tres em tres annos, por escrutínio se·
ereto, em duas cedulas, contendo, urna, tres nomes para o
conselho e outros tres para SUJ.lplcntes, c outra, um para
Gorentr, com a declaração externa dos votos.
Art. t:L Na eleição a que se refere o artigo prceedPntc
não serão aLimittitlos votos por procural,'ão, salvo os tutores
por seus pupillos e os maridos por suas mulheres.
l'aragrapho unit·o. As Companhias ou Soeicdadcs só potl•·rão ser reprt.'SP!ltaLias por um dos sorios.
Art. H. O comelho fiscal escolherá na primeira reunião
o sPu Pre,itlen te e Secretario.
Art. Hi. Só poderá ser eleito membro do conselho fiscal
o aceionista qu1l pos~uir, no aeto da eleição, pelo menus 10
acções, e Gerente o accionista que pos~uir 20 acções, das
qunos nenhum delles poderá dispôr senão depois de cessarem
as sua:.; funeções e haver oiJtido quitaç'ío da a:>sembléa
gera I.
Art. f6. No impedimento ou falta de qualquer dos
membros do conselho fi~eal, serão chamados os supplentes
na ordem da votação, devendo, porém, proceder-se á eleição
tanto destes como datjuelles, logo que ent:e em exercido o
terceiro supJ.Jiente.
O Gerf'nte será suiJstituido nos seus impedimentos por um
aet:ionista de sua confiança e sob sua responsabilida<le, e
quando o impedimento ~e estender além de tres mezes será
el1•ito outro.
Art. :17. Os venl'imentos do conselho fiscal c do Gerente
serão ar!Jitrados pela as~emJ,Jéa geral.
Art. 18. São nttrihuições d0 conselho fi>eal:
§ l. o Rcpres<~ntar a Companhia judicial e extra-jurlici:1lmente, para o !JUC lhe são outorgados todos os poderes
goraes e esper·iaPs, assim como os de causa propria.
~ 2. o Autot·izar o Gerente para razer chamadas de prestnçõos do capital, o para realizar <l11spezas qne sejam cunsideraLias oxtraordi na rias, para l'l'lc!Jra r contracto>', e fi na Jruen te
para ell',•etuar alienações e aequbi~·õ~s. prccedentlu a esta ui·
tinw a u tnrização a'sentimen to da assemblén g-ernl.
§ 3." Delilwrar sohre qualrJnnr assumpto áccrea do qual
fôr consultatlo prdo Gerente.
§~.o Tomar contas ao Gerentn sempre que o julgar nrces~ario, e impreterivelmentr uma vez de Ires em tres mczes,
a 11m de inspecrionar as operarõl's do' tres mczcs anteriores.
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~ b." Autorizar, tlos lll"ros Iiquiuadus, os dividendos se·
mestrars.
~ 6." CrJnvocar as assemhléas gaaes orllinarias, na fórma
determinada no art. 30, c as extrannlinarias sempre que fôr
mister, o Gerente o solicitar ou o requererem accionistas
que rcpresentpm, pelo menos, um terço das acçõrs emittidas.
Art. 10. Compete ao Prcsi,Jente do conselho:
§ 1. 0 Presidir nas reuniões do conselho.
§ 2. o Rubricar c encerrar o livro em que forem rcg-is·
tradas as aetas das assemblé~s ger::~es e das rruniõcs do
conselho fiscal, c o das transfcrcncias de acções.
§ 3." Assignar com o Gorrnte os ~hequrs para a retirada
do Banco dos dinheiros da Companhia.
§ 4. 0 A~signar com o Secretario a correspondem.ia priva·
tivn do conselho fiscal.
•
Art. 20. Compete ao Secretario do conselho:
§ 1. o Redigir e assignar as artas das reuniões do nw;;;mo
consrlho.
§ 2. o Assignar com o Prrsiden te a correspondencia do
conselho.
Art. 21. Não havendo unanimidade nns decisões do conselho fiscal, serão tomadas pela maioria dos pnreceres con·
cordes.
Art. 22. São attribuições do Gerente:
§ f. o A gerencia da Companhia, rom poderes para proceder como melhor entender em beneficio da mesma Companhia.
§ 2. o Dar cumprimento {ls deliberações do conselho fiscal,
podendo todavia, quando assim o entender, appellar rle taes
deliberações para a assemblén geral ordiuaria, on mesmo
convocai-a extraordinariamente por si proprio se, havendo
solicitado do eonselho tlscal a convoeaçãn, este se recusar a
ctfeetnal-a.
§ 3. o Crear agencias e supprimil-as.
~ t~,.o Nomear edemittirosagentes, commandantes ou capitães de navios e todos os mais empregad•1E, c marcar -lhes os
respectivos ordenados.
§ 5. • Assig-nar a correspondencia e os contraetos, precedendo, qnanto aos contractos, autorização do eomelho
fi se a I.
§ 6. o Organizar as tahellas de frete c passagens.
~ 7. o Ordenar as compras e as despczas ordinarias.
§ 8. o Heceber e despender os dinheiros da Companhia,.
cotlocando as sobras em conta corrente em um Banco.
~ O. o A~signar com o Presidente do conselho fiscal os
cheques para a retiradadodinheiro.
§ 10. Assignar, com cs transferentes e transferidos, ou
seus representantes, os termos de transferencia de acções.
§li. Dirigir a esr.riptnração, que deverá ser feita com me·
thodo e clareza.
§ 12. Apresentar á nssemblt;a grral dos arcionistas um

tO !li
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rclatorio annual .las nrwraçõrs da Companhia, ncnmpanhatlt;
tlo !Jalanco (Ter:ll 'l da dPmonstrarão da t•onta de !urros e
perda~. · "
•
~ 1:3. Propôr ao conselho fiscal e á as>rmhléa gpral o que
jnl:.:-ar util ao IJom andamento e prosperidade da Companhia.

CAPITULO IV.

Art. 2:3. Aasst•mhléa g·,·ral, quando 1Pgalmrnte ronsti·
tultla, reprPsenla n totalidat!e'Jos ael'iunistas, ,. stws dl'libP·
rações, scntlo lonwtlas Lle eonformidatle com os l'statutos,
.
olJrig:un a todo,, quér presentt•s CJUér ausentes.
A asscm!Jiéa gPral será composta dos accionistas, cnp~
acçõcs se acharPm avcrhatl~s no livro respectivo trinta di:1s
antes da data em rJne se verificar a asscmhléa.
Art. 24. A a~:;pm!Jiéa r;eralnão poderá constituir-se s~
não com aceionistas que representem, pelo menM, a terç:~
parte llas acçõcs cnliltidas, c com este numero se resolvera
sobre qualquer assurnpto, eom exeepção do augmento do
capital e dissolução da Companhia, devendo, nestes dous ultimos casos, ~umprir-se o que dctrrrninam os arts. 3. o c ti."
Art. 21í. Am;Eemblr>a geral ser:í sempre prl•sidida por aceionista que não seja Director ou Gerente, e eleito no acto
por a cela mação.
.
Este Presidente completará a mesa, nomranllo o Sccretano
e o escrutador.
Art. 26. Não se reunindo numero sntlic:ientc de accionistas na primeira convocação da assumlJI1\a geral será annun·
ciatla srgunda, e nesta se deliberará eom o numero presente,
o que se fará constnr nos annuncios respectivos.
E' expressamente vedado tratar nesta segunda reunião Llc
objecto rstrauho ao que tiver motivado a primeira con·
vocação.
Art. 27. A ordrm da votação será de um voto por calla
uma arção até WO, que terão 15 votos.
Além deste numero nenhum voto mais se contará, srja
qual fôr o numero de aeções que o aecionista possua ou represente por procuração, mandato este qu'J só poderá ser
· conferido a accionista.
A votação será por escrutínio secreto quandJ se tratar de
eleições e respomabilitlade de fnnccionarios, ou quando
algum accionista o proponha c a assem bléa geral a,sim o
delibere.
Art. 28. Os accionistas podem fazer parte da assemlJléa
geral, quér possuam as aeções suas livres c desembaraçad3~
<JU!\r a~ trnham r~ucionadas ou em prnhor nwrcantil.
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A ri. 2~1. C•Hnpl'l•~ fi .boit'llihlt·~a gaal
t." llesolver :íenrca de totlus us negocias da Companhia
approvantlo·os on repruvando.os.
§ 2. o llcformar os presentes estatuto;;, devendo as altera·
~·õt~s srr sniJm..ttitlas á approvação do Governo.
~ :l." Eleger o consr.lho fiscal, os supplentes e o Gerente.
§ 1}. 0 Eleger a cornrnissão de exame de contas, que será
d.- tre,; membros.
~ IL o Ileso I ver ácerc.a ua elevação do capital e responsaliilitlade de runccionarios.
§ 6." Approvar on reprovar a' contas apresentadas pelo
Gerente c tlar·lhc ou negar·lhc <Juita~ão.
§ 7. o Destil.nir o COJISt~lho ll,;eal, e o Gerente, antes ua
~·~poea da eleição, havendo para isso motivos ponderosos e
justifkados.
§ 8. o Resolver á cerca das propostas qur. lhe forem apresentadns pelo conselho fiscal, Gerente c accionistas.
§ 9.'' Deliberar át:erca da continuação da Companhia, t\
bem assim de sua liquidação no.; casos previstos nas leis geraes do paiz e nos presentes est~tutos, n estabelecer o modo
por que se ha de verificar a mesma li•IUidação.
Art. 30. A nssemhléa gt)ral rtwnir·se·ha duas voze~ por
anno, em sessão ordinari:~, nos meze:; de Janeiro n Março.
Na primeira dl'stas reuniõ.~s será nprest)!ltado pelo G~·
rente o relatorio e as contas tio anr..o findo, e eleita a commissão de exame de contas; e nn seg'und:.t será discutido e
votado o parecer da eommis,:fio reft\l'ida.
Além das reuniões a que este artigo se refere lwverá as ex:·
truordinarias que fomm t~onv•warla.; pelo consPiho llscal.
pelo Gerente nos wrrnns do art. 2:2 § 2." ou re•Jueritlas por
accionistas que representem, pdo menos, um terço das
acções emittidas.
Nas reuniões ordinarias assim como extraordinarias, só
se tratará do ohjecto ou ohjActos que tiverem motivado a
convocação, snlvo, nas ordiuaria<, qualqner proposta do
conselho fiscal ou do Gerente que será Jugo submettida á dclibrração.
Qualquer outra proposta só poderá ser rrsolvida em assemblt\a extraordinaria, expressamente convocada para esse
elfeito t5 dias depois da apresentação.
Art. 31. As asfócm bléa3 geraes serão sempre ~onvocadas
com anticipação, pelo menos, de cinco dias e por nnnuncios
nas ft.~lhas dia rias de maior circui8Ção.
Art. 32. A approvação das eontas que forem apresentadas
pelo Gerente, votada em asscmbléa w~ral, sob parecer da
rr.spectiva cornmissíio, importa tmra o Gerente plena e geral
quitação e p;Jra o conselho fis,~al a drson1:rnção dt• toda e
qualqurr respono;abilit!:ule.
~
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CAPITL!LO V.
Dil FUNDO DE OESJ;OV.\ E DOS OIVWENOOS.

Art. 33. O fundo de reserva Rer:i formado de ~ • I o tira(lo~
dos lucros líquidos de cada s~me~tm.
Este fun(lO é exclusivamente tlrstinado a fazer f~ce ás perdas do capit~l social ou para sui:Jstituil-o.
Art. 3~. Todos os semestres se levarão a credito da conta
de-Deterioramento-6 •;. do valorJ1rimitivo do material
da Companhia, a fim de serem applica os aos reparos ou reconstrucção do material.
Art. 35. As sommas destinndas para os fins a que se refe·
rem os dons artigos preeedentes serão depositadas em um
Banco, applicndas em apolices da divida puhlica, bilhetes do
Thesouro, ou de acçõrs de Compnnhias acreditadas, ronforme
entender o conselho fi,;cal.
Art. 36. Serão distribuídos aos accionistas, em dividendos
semestraes pal{os nos mezes de Janeiro c Julho, os lucros
liquirlos provenientes das operações elfectivamente concluidas dentro do respectivo semestre e depois de feitas as deducções autorizadas nos presentes estatutos.
Art. 37. L'1go que o fundo de reserva attingir á somma
de 20: 000;5000, não se fará mais senão a deducção destinada
para deterioramen to.
Art. 38. Se o capital social se achar desfnlcado em virtiHhl de perdas soeiaes, não se fará distribuição alguma de
dividendos, cmquauto o mesmo capital não fôr integralmente restaurado.
Art. 39. Prescrevem em beneficio da Companhia os dividendos que não forem reclamados no prazo de cinco ann<Js,
contado~ do primeiro dia que fôr fixado para o seu pagamento.

Art. ~0. Os at•einnist~s carreg-a1lores terão direito a uma
redncção no preço da taheiUt de fretes que ser:í arbitrada
pPio Gerente.
•
Art. ~1. O primeiro conselho fi.;cal é comvosto de Anto·
nio Rtldrigues de Barros, Antonio José da Veiga Pinto c Antonio Soares 1b Silva, e os supplentes Augusto Gomes Teixdra, José IHbelro de Freitas e Bruno A. da Silva Ribeiro.
Art. 4~. O Gerente fica desde já nomeado José !\faria Tei·
;..eira de Azrverlo.
Art. ~3. Fica dt•s1le j:í autorizado o conselho fiscal a faznr
acqni>içào rio~ dons vapores nacinnacs Conde d'Eu e Galgn,

lOU

KX!GUTIHl,

~~~ns prrtrnre>, e toll•l o mais material qu<1 possuir a ex ti neta
Comlanhia ue naver.;aç:io costeira pela quantia ele 152:8:!68988
~~ a llliiiili<:r proceder :i conclnoão das obras do Conde il'Eu,
e os eonct•rtos <lu Gal!]O.
lH·J?OSIÇÕES

iRA:\SITOIUAS.

Os aceionbtas obrigam·stl pnlo v:~lot' das acções que lhes
forem distrihut,Jas, sujeitando-se a todas as disposições dos
presentns estntutos que approvaram em assembléa geral, e
euucetlem ao conselho !isca I e ao G•lrtlnte plenos poderes para
requererem ao Governo ImpPrial 3 apvrovação dos mesmos
t•statutos e aeeitar as alterações ou mo,litiea~õos tJUC o Go·
vt•ruo julgar cun vcnieutes.
(S.•guem·S•l a:; assignaturas.)

BECtuno N. :;7:J(i- o" ao nE sETEMnno nE 1871.
Conrede ao Dr. De Witt Glinton Van Tuyl permissão por dous
anuos para explorar Illineraes no~ terreno,; contiguos e dentro
tio.; rio> Santa Anna, S. Pedro, Saulo Autonio e tio Ouro e
seus allluenle,;, cabeceiras e YCrtentes na Provinda do lHo de
Janeiro.

AI tendPndo ao IJlle l\lc requereu o Dr. De Witt
Clinton Vau Tuyl, Hei por hem Gont:cucr-lhe permissão
por dous annos 1•ara explorar mineracs nos terrenos
!'ontiguos e dentro dos rios Santa Anna, S. Pedro,
Santo Antonio e tlo Ouro e seus aiTiucntes, cab•xcirac; e
vcrtt•ntcs na Província do llio tle Janeiro ~ob as clausulas IJUC com este uaixam.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, rio Meu Conselho, .Miuistro c Secretario de Estado dos Negocias tla
Agricultura, Commercío e Obras Publicas, assim o
tenlw cnlcnditlo e faca executar. Palacío do Rio de Janeiro em trinta de Sctemi.Jro tle mil oitoceutos setenta
c quatro, quiw[uagesímo terceiro da Independencía e
..
do lmperio.
,~/~~MAl

~" \)~

Com a rulJriea !le Sua Magcst:ule o lmpet· ~

José Fernwdes dn Costn Pereira
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Clausulas a que se t•el't•t•e o J)rc;·eto n."
desta data

;;,:.c;

I.

Dentro do prazo de dons annos o court·~sionario dt•os lugares em q1w tivPr de 111int~rar, a]'rcscnlando na Secretaria dt~ Eqado cumpelente plautas gcologica c topographica dos tf•nenos explorados, rom os
perfis que demonstrem, tanto quanto fôr possível, a superposição elas ramat!as minrl'at•,;.
A estes trdbalhos acompanhar:'t, alt:•m dt• amostras dos
mineraes c rias variedade·• da ..; rautadas dt~ lt•rras, UIILI
drscripç5o minuciosa da possança d;1s mina ..;, dos terrenos de domínio pu!Jiico ou pal'licular, ncccssarios :'1
mineração, com designação dt's proprietarit,g, d:ts edificações nellcs existentes e do uso ou emprego a que s:io
destinadas.
Outrosim, indicará qual o meio mais apropriado para
o transporte dos prodnrtos da mineração t) qual :·, distancia entre cada uma das minas (~ os povoados tnais
proximo,;.

~ignarú

li.
Sat.isfnitas as nxigcnrias da clatblll:t 1." srr-lllc-ha
concedida a nceessaria au toriz:H.~ão para lavrar l'lS minas
por cll1~ cxploratL!s no;; l11garf's d!)si!.(nados de accónlo
eom a mcstna claHsula, soiJ as rondiçlles que o Governo
Imperial jul!.i;Jr I'IJII\'I'rlÍf•ntc estatuir no interesse da
mineração ~~ ''lll hetll'lir.iu dos dirt:itos do Estado c dos
particulal'l'S.
Palaeioclo B.io do .l:ltll'irn 1'111 :10 de Setembro de 187-í.
- .losr> Fernanrfrs da Cnslrt I' ror rim .Junio1·.
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DE

30

DE SETE\lllRO OE

:1.874.

Concede a João da Silveira, Sampaio permissão, por dous anno~,
para explorar jazidas de' carvão, ouro e outros mineraes, em
uma sesmaria '·que possue no lugar denominado Ingahi!Ja, no
município de l\langaratiba, Província do Rio de Janeiro.

Attenucndo ao que Me requereu João tia Silveira Sampaio, Hei por bem Concedcr·lhe permissão, por dous
annos, para explorar jazidas de carvão, ouro c outros
mincrac:;, em uma sesmaria que possue no lugar denominado lngahiba, no município de Mangaraliba, Província
do Rio de Janeiro, sob as clausulas quecomeslc baixam,
assignadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior,
do 1\leu 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 tt·inta de Setembro de mil oitocentos
setenta e qua Lro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
tJiausulas a que se refere o Decreto n."
desta data.

G~~~

I.
Dentro do prazo de dons annos o concessionario desi~
nará os lugares em que tiver de minerar, apresentando
na Secretaria de Eslauo competente, plantas geologica c
topographica dos terrenos explorados, com os perfis que
demonstrem, tanto quanto fõr po~sivel, a supcrposi<,:ão
das camadas mineracs.
A estes trabalhos acompanharit, além tle amostrag
dos mineraes e da!! variedades das camadas de tcrraf;,
uma clescripção minuciosa da possança das minas, dos
terrenos de domínio publico ou particular nccesgarios
á mineração, com designação dos proprietarios, das
edificações ncllcs existentes c do uso ou cmpt·cgo a que
são d91>tinadas.
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Outro;im, iudiearú <rual o meio mais apt·opriado ~lata
o transportP dos productos da mineração e tJUal a distancia entre cad 1 uma das minas e os povoados mais proximos.
11.
Sali~feitas as exig-enci:ts da clausula 1.• ser-lhe-ha
eonced ida a nece~~al'ia a u toriza<;iio para la vrat· as minas
pot· elle explor:lllas nos lu~ares designados, de accôrdo
com a mesma claus1tla, soh as comliçõe.; que o Governo
lmpet·ial julgar conveniente impôr-lhn no interesse da
mineração e em IJenefidu dos direitos do E~tado c dos
pat·ticubres.
Palncio do Hio de Janeiro em 30 de Setembro ue l87i.
-José Fernandes da Co~ta Pereira Junior.

DECHETO N. ;;7:;g- DE 30

DE SETE~IBI\0 DE 1~7\.

ApproYa os estatutos üa Sociedade Promotora da educação da
infancia desvaliàa dâ freguozia de. Paquelá.

Atlendentlo ao que representou a Directoria da
Promotora da educação da infancia desvalida
da ft·eguezb de Paquetá, e de confomtidade com a Minha
I mmed ia ta Hesolução de 16 do corrente mez exarada em
Cou~ul ta da Secção dos Negocias do lmpel'io do Conselho
ue E~ lado de 22 de Junho ultimo, Hei por uem Approvar
os respectivos esta tu tos, divididos em seis titulos e vinte
e quatro ar·tigos, com a clausula de que nenhuma alteração poder-se-ha fazer sem prévia autorização do Govento Imperial.
O Dt·. João Alfredo Corrêa de Oliveira,·do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do
I m prrio, assim o tenha cn tendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em trinta de Setembro de mil
oitocentos setenta e quatt·o, quinquagesimo terceiro
da Independencia e do Imperio.
Sot~icdade

Com a rubt·ica de Sua !\Iages ta de o lmperador.
João Al{fedo Corrêa de Oliveira.

E:Xf.t:J:liVU.

l:~lalulos

dn Sociedade l'•·onwtora da educacAo da
inrancia desnlida da l'reguezia de l'aquelá.
TITULO I.
DA SOCIRDA DF. F. SF.US FIXS,

Art. L • A ~ocirdade Promotora da educação da infancia desvalida da frrguezia de Paqurtá se instituiu
para prcstat· úR erianças pobres de um c outro sexo, residentes na mesma fregm•zia, os meios que lhes forem
precisos para frequentarem a esr.ola publica de instrucÇãQ_J![iJOaüa, proporcionando-lhes opportunamente-o
aprendizado de uma profissão industrial, e até o pi'Oseguimento de estudos m:~iores ãquelles que manifestarem
subida intelligencia e vocar;ão para as letr:~s.
Art. 2.• Para a realização deste desideratmn, a Sociedade não só concorrerá com todo o nccrs~ario r ela ti vamente a vestimenta, calçado, livros e tra lamento medico,
como se eu tenderá com os pais, parentes ou tutores sobre
a eonveniencia de obedecerem ao preceito da lei, que
m-ui sabiamente declarou ollriga to rio o estudo prima rio;
e sendo prcci6o recorrerá á autoridade competente
contra os infractores della.
Art. 3.• Jlor interm('dio do Delegado de instrucção
publica, ou do proprio Professor publico (membros natos
de um tios corpos da Associação), serã a Directoria infot·mada a respeito da frequencia c aproveitamento dos seus
pJ.·otegidos.
Art. 4..• O quadro annrxo aos prescnl:>S estatutos
designará as peças de que se compori1 o enroupamento
de c11da criança, podendo o mesmo ser alterado pela
Directoria quando o entender conn•nien te.
TITULO li.
DOS SOCIO!'.

Art. 5." A Sociedaur. comp6r-se-ha de illimit:Jdo numero de socios, e é dividida em cinco cla~ses:
f. •, de Fundadores, que se rã formada por todos aquelles
que se acharem inscriptos até ã data da appl'ovação dos
prescn tes r,sta t.u tos.

.\CTU~
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2.•, de Bt~ml'eitorl'~, IJIIf! st•r:"l a llos IJIH' roJH.:orrerem
com a joia de iOO;)IlOO, pelo lllenus, ou com donativos em
vestuario ou calçado que t·orresponda a essa quantia.
3.", do Bellt'll11'1'ito~, que se eomporá dos que entrarem
com a joia iln 200.)000, ou com equivnknll' em objeclos,
que a Sot:icd:ule ll'nha de haver para os t'Cus protegidos.
4.', de simplt•s socios, para aquclles IJUtl a'lmillidos
depois da approvação destes est;~tulos se não queiram
lllscrevrr na 2.' ou na 3." classe.
ri.", de Pr·otecl ot·as, que será formada pn.l:l s senhoras
<la Parochia (e as de fúra lia mesma) que se propuzercm
:tuxiliar a Socit•tlarle em sua humanilari<~ idéa, consisLinllo seu auxilio ou :Hijutorio nos donativos que lhes
aprouver fner, c hem assim nos serviços pcssoaes de
que se qu izercm enl'arreg;~r.
Art. 6. o Tan lo o soei o fundador, como o simples
socio, entrará para o cofre lia Sociedade com uma joia
ad libitum e concorrerá com a mensalidade de ij}OOO,
paga por trimestre adiantado.
Art. 7. o Os benemeritos e bcmfei tores serão conside·
r ados remidos de mensal idades, de cujo onus serão igual·
mente isentas asSocias Protl'ctoras.
Al't. 8. 0 Todo associado, além do dii'Cito de propôr á
Directol'ia as pessoas que julgar no caso de serem admittidas á Sociedade, terá mais, em reunião da assembléa
geral, o de iniciar qualquer medida, discutir e votar, e
tratando-se de eleição para os cargos da associação, o de
eleger e ser eleito.
Art. 9. o Salvo o caso de reeleição immcdiata para
qualquer dos casos da sociedade, ou de justo motivo
allegado perante a a~sembléa geral, ou perante a administração, c que como tal reconhecido seja por qualquer
destes corpos, nenhum socio se poderá eximir ao encargo que lhe für commettido.
TITULO Ill.
OA .\Dlii:\ISTli\ÇÃO D.\ SOCIEDAOF:.

Ar!. 10. A So•·ietbdc scril admini ...:lr:HI:t por uma Directoria eleita annnalmcnlc pela :~s:,embléa geral, c
fJUC se rompor:í:
ne um Pre~idcnt.c.
De um Virt>-Prt~sidenlr,
ll1~ urn Secreta rio,
llc um The~oureiro,
E tlt• I rt's Cow;Plllt'i ro!õ.
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Art. 11. l'm Cnn~rllto formato IH'InB••v. Yigario,
J'l'lo Délt•g-ado de lnslrurção Publica, Su!Jdelrgado, Juiz
de Paz rm exrrrieio e }Wio Prof••ssor· publit·o, roneorrerá rom .<:eu pa rrrrr r YO!o rm todo~ os assumptos rm
•que fôr ron~ul 1 ado pl'la Hirrrtoria. E quando se dê o
farto dr um ou outro drstcs quatro~ funrcionarios puh!iros sr :~rhar fazrndo partt• da administração, o lugar
ou lugarl·~ n.zo~ Sl'rão occupltlos p •los sorios fundadorrs qur a Jlirrrtoria eleger.
Art. J2. No impedimento do Prr~idente srrl'irá o
Yicr-Prrs:dente, comp.~tindo il administração proYidrnrhr a rr~p:•ito de qualquer outro impedimento qur
por act~o se th' em relação aos demais cargos.
Art. J3. Comprtc á Di1·crtorLt:
t.• Ucprc~entar a SoriNhde rm toilos os arws a que
rsla srja chamada.
2." Hcsolrer sobre a admis~iio de no,·os socio.~.
3." Prncrder :i :trrrradaciio dos dinheiros, proHnicntrs tle joias, mrnsalidadt·~:, tlonatiro.,, rtr.
~."Autorizar :ts de~przas prrris~s, :1~sim romo :1 dist rihuição dos auxilio~.
;i." Ahrir ronta ronente rm :tlg-un~ dos Dtnro.; para
rlt)posito dos dinhriros da As;of:iaçãn.
(i.• Formular ns rrgulamentos qur sr flzrrem nrrrss:trios.
· 7.• Nomear tl'rnlrr os seu!' mrmLrM, ou d'entrr a
massa g-rral da So~iedade, as rommi:~..::ões nere.;;sarias
para verificar S3 os Jlretendentes aos l•enrficio; da Assor i:tção rstão ou não no raso de os merecer.
8." Requerer its :tutoridadrs, c mesmo am Altos Poderrs do Estado, em nome da Soricdadc, sobre Indo
quanto julgar a l1Cm de seus protegitlos.
!1.0 Hesolvrr sohrc lodos os c:tsos não prc,·istos nos
pre:o;rntcs rstatutoi'\.
JO. Conrocar extraordinari 1mcnte a assrmi•Ma grral
sempr.~ qnr o cntendPr t•onnniPnte, ou fJIIando lhr sl'jJ
rtqurrido por Hi a'soriadni'\.

TITFLO IY.
11 \S

HEIÇÕES.

Art. JL 0; artos f'leetivos da Assoc.i<tção só terão
tr·atando·St' da e;;r.ollta do,; mrmhros da Uirrrtoria
('da eommissão rrvisora de seu rPiatorio r halanc:o, r
C"âo J~rivatiroo; da a,.,rmblt\1 ~era!.
lug~r

I',\ ltTf:

11.

12'1

l())!lj

.-\CT!h

no

pom:11

Art. Hi. Só serão válido.;, re~~··liido' r ::~purado~. o;
votos do~ Focios presentes.
Art.. Hi. A excqu;~o dos rar!!oS rir. Presidente c rk
T!l('sourciro para os quar.~ ~e rxi~irá maioria ah~olut~.
ele voto~. todos og outros po<lrrão ser prrpnrhido' por
maioria r••lath·:-~.

TITllLO Y.

;\r!. I i. A a"~f'llilt!íoa !ll'ral, qtw c> a r•·uniJo rl<' lodos
os ~~!';oriados. relc·hrará annualntPn!e !rrs sc•ssõ1•s ordiuarias. sendo r~! as nos cli::~;; 1, ·~e 7 elo mrz de~ Srtemhro,
f' rant::~s exl.raordinari:Js, quantas fon'lll as c:••nv<waçõPs
da Dircc~toria, srgundo o dispost.o· no ~ 10 do a ri. 13.
Arl. f8. Na primrira srssão onlin~ria lhe serão presentes pela lli:·rctoria o rPialorio e balanço <lo anno
social, trabalhos rsh•s que serão imme,Jialalllrntr ~uh
mettir!os ao r.xame de uma comm:s,ào csppcial rleita
por esr.rul in i o para sohre ellrs int,•rpôr parrrer, o qual
será aprrsPnL;tdP, disrutit!.o 11 votado n:t :?."sessão, se·
guindo-se a rsse acto o da rleiç~o da nnva Dirrf'toria.
E na terceir:1, qtw c~ o grande dia naeional em cruc•
a Sociedailr, na ffif'll tr de o corn mrmor:1 r. ~r ronsl i tn i u
~oba denomin:1ção dr.- Promotora da ~~olnc::lç;in da infancia denalida da frl'g-urzia de• Paqtll't:l, Pmpo~~ar:"t
"113 non adminislr:1ção, solemniz:IIHlo ta11Lo o ilia rnrno
o acto, pelo modo que melhor e mais convPnientr fôr.
Art. 19. A a.~sPmhléa ~'Pral ~er;'1 presidida por nm
socio eleito Pm cada r.~união.
Art. 20. Quér para as srssõrs ordinarias da a,:sembléa
geral, quiT para as ext.raordinarias, rlc>vc't'it preceder
aviso ou convoc:açào por arwunc~io 110 jornal di: maior
circul:Jção eom dons ou trPs dias de antrcrdencia, P
uma vez preenchida esta formalidade, se reprrtar:i a
mesma asscmblé.1 rompctentemrute constituída c autorizada p:m1 fnnrciouar, srja qual fôr o numero dos
so~ios prrsrnfrs.
Ar!. 2f. Os annnncios ou Hi,:o~ de convocarão srrão
fPito~ 11m nome ria Uirec!ori:l, rnm de~i~narãÔ do dia
lugar r hora ria rr'nniãn, e <s tr:1balho~ da· a~srmhlé:;
geral jámais CUillf'Çarão :tlllf'S dr p1.;;~~rJa InPÍ:I hora
drpoi~ c!~ linr1 marcada.

EXP.CUTJVrJ.
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TITULO VI.
DISPilSIÇÕ~;s

GER\ES.

Art. ~2. Ante,; de passados dous anuo~, a contar· da
data dos presentes estatutos, nenhuma reforma se lhes
farà.
Ar·t. 23. A' Directoria compete, passado aquelle prazo,
olferecer á assernbléa geral as alterações que julgar conreniente; poderão, no entanto, os as=-oeiados envi:1r .á
mesma Directoria as observ:lçü,•s c emendas que julgarem a1:rrtadas.
Art. ~4. A primeira eleição para os cargos da SoeiudaJt', segundo a fór"ma prescripta no art. to dos presr•ntes estatutos, será feita nu dia 4 de Setembro de
187}, fieando até l:'t constiLuida, e reconhecida como
tal por todos os a~sociados, a Directoria, que, eomo
1:onsta da acta th installação da SociedaJe, se acha rumposta pelos iniciadores da ictr•a da sua fur.ctação.
Qtuuh·n elo

f"o•·nc<~irnento

P.\11:\

Ctda um menino

US

elo '·eshuu•io e

cnl~•ado.

~IENINOS.

ren~ber;í

annualmeute:

t camisas dt\ mor i rn.
';! pares de calças
~ paletós., idt~m.

de hrim pardo.

fi pares de nwias.
6 Jenros tk assoar.
1 calÇa de panno azul.
t paI e tú, idem.
2 bonés, idem, sendo um de s11is em seis mezcs.
4 pares de sapatos, sendo um par de t res em tres·
mezes.
PARA A$ MENINAS.

Cada
camisas de morirn.
:1 calças de dito.
'!

.\CTO~

~
~

l
l

6
6
2
1
1
·l

OU 1'(1111- 1\

saias Je ::reloue.
vestitlos Je chita fraurcza.
dito de ca~sa urunra.
di to Je lã.
pares de meia~.
lenços de assoar.
basquines de lã.
rhapéo do sol de panuiuho.
dito de palhinha de seis em seis mezcs.
pares de sapatos, sendo um pa1· de Lre:; em lres
llH'ZC~.

llio de Jalleiro, 5 1le Dezembro de 1873.
(A-;~Í!.\"Ilatln~ t>S lllt'lllhro~

DECHgTO N. :ii;.i!J-

DO

l. 0

da Uirertoria.)

DE Ol1 TUI:I\O DE

l8i1.

Deelara a •·nlrawia da •·o111arca de Alcobat:a, na l'rodnda rb
Bahia.

Hei por Lem Decretar o seguin lc :
Artigo unico. E' declarada de segunda cntrancia a
com::rca de Alcuba~a, creada n·a Província da Bahia pela
Lei da r-:J~pectiva Assembléa n. • 1 H7 de\ de Setembro
do corrente anno.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\len
Conselh0, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocic•s
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Outubro de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo taceiro
da lndepen::lencia c do lmpcrio.
Com a rubrica 1'e Sua l\lagestade o lmpl'rador.

Jlmwel A11tonio Duarte de Azeretlo.

.....

-

~;xn:uJ

IJECBETU N.
)lan~a

;j7t)O- DO

no.

l."

DE OUTUBI\0 DE

ltli1,.

o vcndmenlo annual <lo P_romolor_ l'ubliço <la comarca
de Alcobaça, na Provincia da Bahia.

Hei por bem Decretar o seguinte:
:\rtig-o nnirn. O Promotor Publico da comarca da
l\lcoba1:a, na Província da Bahia, terá o vencimento annual de um conto e quatrocentos mil réis, sendo oitocentos mil n;is de ordenado e seiscentos mil réi~ do
gralilicação.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, 1!0 .Meu
Conselho, .Ministro c Sect·etario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palaeio do Rio de Janeiro em o primeiro de Outubro tle
m i t oi torentos sclrnta c •tua tro, quinquagesimo ter~·ciro da Iwlqtellllcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\IagestJtle o Imperatlor.

1llanoel Antonio Duarte de Azet•etlo.

UEC!lETU N. :i7til- ou l."

OE OUIUBI\0 DE

187í.

Hcune ao termo da Paltucira o de Quebrangulo, na Provinda

das Alagô:is.

Hei por !wm Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' reunido ao termo da Palmeira o de
Quebranguto, na Província das Alagôas.
O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte 1le Azevedo, do l\leu
Conselho, l\linislro c Secretario de Estado tios Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Patacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Outubro de mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da
lmlependrncia c 1o Imperio.
Com a rubrica de Sua

~lagestatle

o l•nperador .

.l!anod Antonio /Jnarle de ,t;n'edo.

\t:TOS IHI I'Olll':l'l

llECHETII N. :)71\::!-

IJO

I."

IJE OUI'IIHI\11 IH:

IH"i'l.

lennll dl' llahaia1111Í11ha o dt•. C:IIII(IL'~• scpararlu do •f•J
La.garlo. é a esti• o do Riachão, lodos na Prol"i11da ,,,. Sergip•~.

lkurw au

II:•.i por bem Decretar o ~rguinte:
..\rli~o unico
Fica reunido ;1o termo de ILth;lianninha o de Campos, separado do do L:,garto, e a m;te o do
Hiach5o, tor!os na Provinda de S1•rgipP: reYogadas as
disposições em con lra rio.
O Dl·.l\Ianoel Antonio Duarte de Aze\·edt1, tio MeuCons··lho, l\finistro e Secretario de E~tado do~ Ne•.rocios da
.Justiça, assim o tenha entendido •• 1':1r,:~ 1'\l'CUt;lr. Palaeio do Hio de Janeiro em o rwimriro de Outubro de 111il
oitoceul.os Sl'lltnl:.." quatro, quütqua\!;f',ifllo trn·~irn •!.1
lrtdi'Jlf'rtdrru:ia r do lrllpl'rio:

Com a nrltr!ca d•! Sua

~lage ..:tatlt'

o lmp•·radur.

Jlanod Antonio JJuarl1' de A :rrr.fo .

..f·\·."·':J·\·J·',y·l;j·\:J·\,:/·

llECHETO N. 'i76:J- uo l." oE onunno m; lS71.

Atr.entlemlo au que l\le requrrcu a Associaçüo Cornltlercial de Sergipe, e de conformidade com o parecer
da Secção dos Negocios Jo lmperio do Conselho de
Estado, rxarado em Con~ult:.. de :H de Agosto do corrente anno, Hei por bem Appro\'ar os estatutos por que
se reg-c a mesma Associação, c que com este baixam,
ricando porém subentendido, que da redacção do art.
:l'Jo não se deprehende que as decisões da Junta Directora tenham caracter official.
:Jo~~~ Fernandes da Costa Per·eira Junior, 1lo 1\leu Con~i\lho, 1\linistro e St'crctario de E~tado dos Neg-ocios d;l
.\'!ricullura, f:omrw·rdo ,. Ohra.' Publir:t,;, as~im n ll'nha

fo'.'H:Cl!Tl\'0.

t·IILt'lldidt• e far::J cxr•rutar. Pal:11:io do Hi11 tic JaJII'iro.
r·m o primeiro ;Je Outubro de mil oitccentos setenta e
quatro, (JUillrltJagêsimo terceiro da lndcpendt•nfia c do
lmprrio.
Cn:n ~ ruhrira dt> Sua 1\la~P~tallr o !11qwrador .
.lo.~tí FPI'IIIlllllt?.~

da

Co.~ta

Perrita Junior.

Eslalnlos da 1\ssociaçào Cumnu:rcial de ,\r:tc:tjú.
Art. 1." A Associação Commrrrial, inslallada nesta
c i1lad•• dt• Aracajú, capita I da Provi 11cia dn Sr~1 gi pc, {~
urna SnciPdade compo.;ta de commcrc~iantes uaeionars e
e'tran~eiros, ~~ mais twssoa~ estahelccid:~~, <~Ux.iliare~
r!o cnmmer-rio, que goz;•rem de rcconhrcido rnPrrr·imrnto c rpw desta qnizr·rcm f;,zt·r parte.
Art. 2. o Esta Assoriação tem por lim pro:aovcr o
rJUC fôr a h•·m do commrrcio e da agricul\ura em geral,
p, procurar remo\·er o~ Vt·xamr·s ou rst.onos que sofTrrr .. m, por meio tlt• n~(rc!'rntações ú~ nutoridatll'~. ao Governo, ou ;. A~sernhii~a Lr·gislativa; sendo-lhe r.xpres~a
mr.ntc proltihirlo toda c qu;dquer demonslraç:io poli tira.
Art.. :1. o A A~sr•riaçiio Conlllwrcial é lPpr.-~Pntada
pur uma Junta Dirt•r:tllra, r•lt•ita annnallllrntr• pl'!a a.;SI'Illhli~:t g-r·ral dos ~ocios rll'erti\'o:;.

Art. ~-. S.; o ,o:~ i o~ rfTecli\'OS d.l Assoriac:io Commrrr.ial todo., os llt't~ncianles desta praça. e Írw~mo des!:l
Província conslantr·~ do livro da rnatricul.1 que approvart•rn n~ pt·p;cntt'' ••stalui.M, r se ohrigarPrn ao Clllllprinenlo dr• :<nas disposiçô•·s.
Art. i). n As (WSSO:l' f!liC excrarcm sohre si a profiss;io do comna•rcio em qualquer de seus ramos, ou
for.·m Gcn•ntcs ou Procuradores Gcraes de r:a~as romnH•rri:H's, e rprc dcsl'jarem ser sociosda Associaç~io Commcrr:ia!, dcn•r;1o dirigir su:1s propostas ao S••t-rl'lario
da Junta Diret:lora n lleel<~ratHio a sna resídcncia e a
natnrela dn H'll cornmPJTio. A f>irf'rrnr• r!t•ridir:'r ~nhrc
:1 ;;11a ''lf'~:ibitid:tdr•.
·

\t~TCI~
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Art. H." A a~~cmhlt'~a g-eral, sob proposla da Junta
Dircctora, poderá nomear socius IJOnorarios as pessoas
que tendo prestado relevantes serviços ao paiz, ao commercio desta praça, ou á As~ociação, não estejam no raso
de serem socio~ etTeetivos, por não exercerem a profi~são do commrrcio. A votação sobre a sua nomeação
~rr:í por escrutinio s~creto.
Art. 7. o o~ socios t'fTectivo~. approvarlos que sejam
pela Junt:~ DirectorJ, pagarão :t joia de entrada de HSI;lOOO
c·m dous paga meu los: 10SOOO no acto d:-t entrad:-t, d.S$003
tres meus drpoi~ r a mrnsaliLJarll' de t5000 par:~ :~s rlesprzas da Associação.
Art. R." O~ socios efTt.Jr.tiros rJtir. depoi~ de advertido~
Jlrlo Tlle,;ourriro deixarem de pag-:~r as suas contribllir;õrs por dous mezes seguidos, serão risr.ados da matricula da Aswr.iação: salvo motiro juqificarlo.
Arl. D.• ()" sorios cffecliro~ que forem ris~,·aclos da
matril'ula por falia de pag:nnrnto (art. 8.''! poclorão
novamente !ler admittido~, salisfazeudo os seus clrhitos
:~té a data da no,·a entrada, mas srriio ~ujcitos a IIOYa
approva ção.
Art. w. o~ socios rfTcctíros se l't'Ullirão Pm as~cm
hléa g-t•ral orJinari:-t no decurso do mcz dr Janeiro de
cad:-t :~rmo, p:1ra rl'entre si clegrrern a Junta Directora.
Art. 11. N~o ~ão adrnissireis firmas rollrctiras commcrdaes: cada um sú púdc ser soc.io JIOr ~ua prnpria
pessoa.
Art. 12. Os Gerrntrs ou Pro.:urador·es Geraes de
casas commereiars, tJUe n;io forem soei os destas, poderão
votar nas rruniõrs da As~ociação em nome das casas
que rrpresPnt<~lll, mas não podem ser \'atados sem que
nstejam pessoalmente insr.ripl.os na matrirula como
socios etTecti,·os.
Ar!. t:l. As volaçues para memhrJs tia .Junt:J I>ir~r.
tor:-t não podom rcealtir sobro Gercnt1~.> ou Procuradort~s Geracs de (':tsas conrmrrciacs, que n:lo forPm
soe i os l'fTt'C 1i vo~.
Art. H. Todo sorin f•lfeclivo é ohrig:tdo a arril:-tr o·
lng:-tr de lliPlllhro da .Jnnla Din~ctora da As~ociação,
a ..;.;im como a dt·~pmpcult·tr· qualquer commi~são pHa
que fttr l'll'ilo pPia as;rmhléa ~eral; 111:1~ depois do um
anno de spn·it;o podPr.'t t•scusar-sp ainda tJile sr.ia
rPeleito.
Art. Hi. 0; ;;ocio.; Jwnor:1rio~ são j.:;enlo~ d ts coalritmiçõ'~" elo :~ri.. 7." : nfio podl'lll pori•:n, ur:n ynlar
!ll'lll

Sl'l' \'OI:td l~ 11'1~ :t"'<r>•nlil(•:t~ '! •f';tf';.

Eli:Rt:UTIVO.

Art. Hl. Os ~ocios ciTectivos ausentes da Província
por mais lle um anuo, potlem, requerendo á Junta Direclora, ser dispensados do pagamento mensal, emquanto durar a sua ausencia.
DA

ASSE~IBI.Él

r.ERAL.

Art. 17. A assJmbléa geral é a reunião dos socios
ciTectivos da Associação Commercial.
Art. 18. A assembléa geral se reunirá em sessão orrlinai'Ía no dccur"o do mez de Janeiro de cada anuo,
precedendo aviso por tres di:ls, pelas folhas publicas,
do Presidente c Secretario da Junta Dircctora.
Paragrapho unico. Para que a Associação possa constituir-se em asscmbléa geral, é neccssario que estejam
reunidos metade e mais um de seus membros; em terceira convocação porém, poderá a assembléa geral funccionar com o numero de socios presentes.
Art. !9. A assembléa geral poderá ser convocada extraordinariamente, na fórma prcscripla pelo artigo antecedente, quando a Junta Directora julgar necessario.
~ t.. • Nos conYites para reuniõe3 extraordinarias será
declarado o motivo da convocação, e de nenhum outro
objecto se poderá tratar sob pena de nullidade.
At-t. 20. A as-;embléa geral é presidid:. pelo Presil'!cnlc da Junta Directora, e, no caso de impedimento,
~elo Secretario.
Art. 2:1.. Compele á assembléa geral:
~i." Eleger a Junta Directora.
§ 2." Approvar o relatorio da Junta Directon e as
contas do Thesoureiro; assim como autorizar todas as
despezas ex traorrlinar ia~.
§ 3. • Nomeat· socios honorarios sob proposta da Junta
Directora (art. G. ").
Art. 22. As eleições serão feitas por escrutínio secreto e á maioria relativa de votos, servindo de escrutadores o Secrctal'Ío da Junta Directora em exercício,
e qualquer outro socio que fôr acclamado, com tanto
que este não seja membro da mesma Junta.
Art. 23. Todas as votações e deliberações da assembléa geral serão feitas e tomadas por maioria dos socios
presentes.
No caso de empate decidirá a sorte nas eleições, e o
Presidente em outros casos (art. 39).
Art. 2~. Todos os socios effectivos que se acharem
presentes na assembléa geral assignarão os seus nomes
PARTE ri.
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no liVI'o de regislro que para esse fim de\'t'I'Ú ltavcr
na mesa.
Este regi~tro poderá ser examinado por qualquer
socio eiTectivo sempre que julgar necessario.
Art. 2t;. A assembléa geral decidirá em todos os
casos omissos nos presentes estatutos quan<lo fôr conimltada, ou para i~so convocada pela Junta Dit·cctora.
A e\la igualmente compete fazer as alterações que a
expericncia mostrar necessarias nos rst:~tlitos, devendo
neste caso haver cànvite especial aos socios, com <leriaração da pretendi lia reforma.
DA JUNTA DIRECTORA.

Art. 2&. A Junta Directora é composta tlc sele socios ciTcctivos da Associ:~ção Commerci:~l, sem distincção
de nacionalidade; e será eleita annualmente em assembléa gcr:~l (:~rt. 3. ").
Art. 27. A nova Junta serú empossada pelo Presidente c Secretario da Junta que acaba de servir, dentro
de oito dias da sua nomeação.
Art. 28. No caso que alg-um socio eleito para membro da Junta não possa aceitar a nomeação, d1:lverá sem
demora fazer a devida participação ao Secretario, para
ser substituído pelo immediato em votos, e o mesmo se
praticará nos casos de ausencia ou impedimento por
mais de sessenta dias de qualquer membro da Junta.
Art. 29. Empossada a nova Junta, ella. nomear[•
d'entre si o Presidente, Secretario e Thesourei.ro.
Estas nomeações deverão ser feitas por escniUnio secreto c ú maioria absoluta de votos dos membros presentes.
Art. 30. A Junta Dircctora se reunirá para o rxercicio das suas attribuiçõcs pelo menos uma vez por mez;
podendo ser convocada pelo Presidente, por meio tlc
carta assignada pelo Secretario, todas as vezes que
aquelle julgar necessario.
Art. 3t. A Junta Directora é obrigaua a reunir-se
todas as vezes que isso fôr exigido poi· carta assignaua
por cinco socios effectivos, e para negocio de urgcncia.
Art. 32. A Junta não poderá deliberar sem se acharem pelo menos cinco de seus metnbros presentes á
sessão.
Art. 33. Compete á Junta Directora:
§ i. o Administrar todos os negocios da Associação
Commercial de conformidade com estes estatutos; dando
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inteiro cumprimento ás disposições do art. 2.", objecto
princi pai da mesma Associação.
§ 2." Admittir novos socios efTcctiv0s, a~sim como
riscar das lll:Jtriculas :Jqnelles que deixarem de cumprir
com os seus deveres para com a Associação (art. 7. 0 ) ,
ou fJUe, pela sua conducta publica desregrada, por fallcncia qualilicada fraudulenta, ou por con1\emnação em
objecto criminal, pa~sada em julgado, se tornarem indignos de a e lia pertencerem.
~ 3." Cuidar na acquisição de periodicos, preços correntes c todas as m:1is noticias que possam interessar
ao commercio em geral.
~~.o Pugnar pelo~ direitos do commcn:iodesta Província, c especialmente pelos membros desta Associarão.
f ~i." Promover tudo quanto for a bem do commercio,
da agrimltura c da Província, organizando uma Comp:mhia de ~Pgnros, navcgaç:to a vapor, e<;tradas, canaes,
fabricas, etc.
Art. :H. A Junta Directora po1lrrá servir de arbitro
n:ts fJUr~tiics eommerciacs que se suscitarem entre os
mpm!Jros da A~sociacão c mesmo entre eommercbn tcs
1rue n;to ~cj:~m socios, com tanto que as partes a ella
recorram, c assignem termo de ~c conforma1·em com a
decisão da mrsma Junta.
Art. :1:1. No easo de se r,•coiTI'r ao a-rbitramento da
Jnnla Ilircctora as partes remcttcrão os documentos
nrce~c~rios ao Presidente, c este nomcarú trcs Directon~s para darem a sua infürmação a respeito, sendo
ollrit.r<~Loria n :ICI'itação deste encargo.
Sobre a dita infoi·mação a Junta Dircctora decidirá
romo julg:1r de direito, tendo voto os membros da commissão informante.
A parte vencerlora na quest.ão disptitalla entrará com
;;o.~ooo de emolumentos par:~ o cofre da Associ:lção Comnw r c i aI.
Art. 3G. O Presidente da Junta Directora preside a
totlas as reuniões Llesta, assim como as da assemllléa
geral; :11Jre c encerra as suas sessões, c regula os seus
tra ha I h o~.

Art. 37. O Presidente da Junt:1 com autorização
desta, eonvoca as reuniões da asscmbléa geral extraordinarias (art. 19), assim como as da mesma Junta
·f(llanrlo fli r nccessario ou requerido (arts. 30
f\~MAR·Art. 3.'). O Prosidentc assi~(\"na coH~ o Sec
[i~~ll~'
~
~ctas das ~~·s~õc~, representaf:oes e mats do
~~s de
tmpnrlanna.

~
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Art. 39, O Presidente tem voto de IJUalid<Hie na~ reuniões da a~sembléa geral e da Junta Dircctora (art. 23)
e nomeia as commissões que tiverem de representar a
mesma Junta perante as :JUloridaurs publicas.
Art. '10. O Secretario snbsti tu e ao Presidcn te quanuo
este faltar ás reuniões da Junta Directora ou ua asscmblra geral ; e em caso de impedimento por ausencia da
cidade, ou molcstia que leve mais de dons mczes, o
su bsl i tu e em touas as suas funcções.
Art. 41. O Secretario é encarregado de lanar as actas
nas reuniões da asscmbléa geral e da Junta Directora;
assim como de toda a escripturação da Associ:tção em
geral, ã excepção da que é privativa do Thcsourciro.
Ellc deverá velar na conservação c boa ordem uos
archivo~.

Art. 42. O Thrsoureiro arrecadará touos os fundos
n rendimentos que pertencerem :i Associação, c farú
touos os pagamentos que forem deliberados pela assem!Jléa geral ou pela Junta Directora.
Art. 43. O Thesoureiro prestará contas, fechadas em
fim de Dezembro de cada anno, á Junta Direclora; devcnuo porém apresentar um balancete em cada trimestre <Í mesma Junta Directora, c esta incluirá o
balancete no r ela to rio que em Janeiro de cada anno
Jeverá apresentar â aosembléa geral.
Art. 4't. Quartdo existir algum saldo em mão do Thesourciro, a assemblé:t gPrallhc darú a applicação que
entPnder.
Art. 4ii. No impedimento do Secr,'tar·io ou Thesourciro, o Presidente nomeará d'cntrc os membros da
Junta Direr-tora quem intcrinamenlc os ~uhstitua.
DISI'OSIÇÕES

GEHAES.

Art. 46. QuaiiJUCr pessoa que não ftir socio, po,}crá
ser introduzida na sala da Associarão do commcrcio
eomo visitante, por qualquer socio 'errcctivo ou llonorario, c lançará o seu nome, residcncia, ele. no respectivo livro.
Esta garantia só é concedida pelo espaço de um mez.
Art. 47. O Director do mcz fará sahir da sala da
Associação quacsquer indivíduos, socios ou não, que
não se comportarem com a devida dccencia.
Art. 48. Os socios despedidos ou que se despedirem~
perderão todo din'i to aos I1Pn~ da As!:oriação, ou fundos
'ili'' rxi~lirr.m na raix:1.
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Art. !J.9. o·socio uma vez despedido, só poderá ser
novamente admiltido depois de dous annos, provando
ter cessado a causa pela qual foi dispensado.
Art. 50. O Presidente, Secretario e Thesoureit·o só
poderão ser nomeados d'entre os socios residentes nesta
capital.
Art. 5l. A assembléa geral oJidinaria nomeará, a
hem da Junta Directora, tantas commissões, compostas
•lc tres membros, quantas forem as diversas localidades
da Pt·ovinci:~ aonue houverem socios.
Art. 52. Estas commissões repre:;entam a Associação
nas suas respectivas localidades, promovendo a admissão
de socios c fazendo de commum accôruo as reclamações
neces~arias á Junta Directora das necessiuades tendentes
:10 commcrcio que representam, ficando em tudo sujeitas
ás disposições destes estatutos.
(Seguem -se as assignaturas.)
A:A:A:f\:f\:fi:F'<'•
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1874.

Approva os estatutos da Sociedade Propagadora da instrucção _ás
classes operarias da freguczia de S. João llaptista da Lagôa.

Attenucndo ao que requereu a Dircctoria tla Sociedade Pro pagadora da i nstrucção ás classes operarias
da fre.~uezia de S. João Baptista da Lagôa, e de conformidade com a 1\linha Immcdiata Resolucão de :I.H do
mez pas~atlo, exarada em Consulta tla SecÇão dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado de G de Julho
ultimo, Hei por bem Approvar os respectivos estatutos,
tlivididos em 7 capítulos e 23 artigos, ficando dependente de approvação do Governo Imperial qualquer
alteração que para o futuro nellcs se fizer.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meti Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em o primeiro de Outubro de
mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da Independcncia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador.
Jolio Alf'çedo CornJa de Olircim.
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Esh1lulos da Sociedade l•t·opagadora da inslrucçàn 1\s
ClilSSCS opel'lll'ias da rreguezia de S. Joàn Ra;llista
da Lagôil.
CAPITULO I.
IH ~OCIEOAilE, SEU FUI, OllJECTO E DUHAÇÃU.

Art. L • A Sociedatlc Propa~adora tia inslrueção ás
classns opcr;Jrias da frcguezia de S. João Baptista da
Lagôa propõe-se a diiTundir e promover, tanto quanto
em si eonlwr, a i nstrncçiio na mencionada freguezia.
Art. 2." l'ara atlingit· a pste proposito, a Sociedade
institnirit uma escola noeturna c gratuit:J, com aulas
di ll'ert~ n l.t•s.
Emquauto ncio permit.tirem maior dcsenvolvim•'nlo
os recursos da Sociedade, <ts aulas terão por objecto
o ensmo prim<1rio.
Art. :1." A Societlatlc l'undará uma bihliothcca apropriada a srus Iins.
Art.
E' de 50 annos o tempo da dura~iio tia Sociedade.

'L •

CAPITULO 11.
DA CONSTJT(JI~:Ão DA SOCIEDADE.

Art. r;. o A Societlatle compõe-se tle socios eiTcctivos,
ltonorat·ios c bencmcrilos.
§ L o São soei os ell'ecti r os os que forem s"i juris,
sem tlistincção de sexo c nacionalidade, que se prestarem a concorrer p:~ra o fim social, sujeitantlo-se a totlos
os onus P encargos da Sociedade.
§ 2." São soei os h o nora rios os que, por seu merecimento pessoal, possam ser uteis á Sociedatle.
§ a.• São socios bencmcritos os que prestarem relevantes st~rviços ú Sodedade
~ 'L • Os SOl' li'' l'lfl't~l i vos '''riio propo,to,; e arei !.O:'
fll'la Ilirl't'lnria.
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~ 5." o~ socios lwnorarios c IJl'ncmcrilos Sl'rão propostos pela Dircctoria c serão aceitos por dous terços
dos soeios presentes para deliberarem em ses~ão, por
I'SCI'Uiinio secrrto.

CAPITULO 111.
D \ ADlll'iiSTR.\Ç~O DA SOCIEil.\DE.

Art. 6." A Socirda1le será administra1la por um Prcsi,Jentc, um Vice-Presidente, dous Sccrctarios c um
Thcsourei r o.
Art. 7." Esta Administração será eleita prla assembléa gcr·:1! em ma iol'ia r ela ti va por ·escru tinio secreto,
c servir:'1 por um armo.
Art. 8. o A' Directoria eompl'lc a in~pecção da cscol:1,
devendo pnlo menos um de seus membros estar presente
durante o tempo 1las aulas, no r1lificio em que funcrion:lrt'nL
CAPITULO IV.
IJAS ATTRIIlUH:ÕES.

Art. !). o Ao Presidente compele:
o Presidir as sessões da Directoria.
2. o Rubricar os livros c papeis do archivo uas Secretarias c Thcsouraria, bem como as actas das sessões,
nellas lançando a competente nota de approvação e atlestados.
3. o Convocar, sempre que julgar conveniente, a assembléa geral e a Directoria, cxtraordin::~riamente além
dos casos ordinarios.
~-o Assignar com os Secretat;ios os diplomas dos soei os honorarios e benemeritos.
5. o NomP.ar quem substitúa a qualquer dos membros
da Directoria nos seus impedimentos absolutos ou temporarios.
6. Velar incessaatemente na guarda e exaclo cumprimento destPs rslatutos e do regimento da escola.
L

0
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Art. .J.O. Ao Vice-P•·esidcnlc compele suhslilui•· o
Presidente nos seus impedi mcn tos.
Art. H. Ao t. • Secretario compete:
t. ° Fazer um minucioso relatorio da administrarão
no fim de r;ula anno e na sessão de posse da nova Úircctoria.
2. o l\lanlcr as relações exteriores da Sociedade, conforme as deliberações da Directoria.
3. o Assignar com o Presidente e o 2. o Secretario os
tl i plomas dos socios honorarios e benemeri tos c os
a t testados.
1.. • l\latricular os a\umnos.
Art. U. Ao 2. o Secretario compele lavrar as actas
da~ sessões da Directoria c da assembléa gera I no livro
compcl~nte.

Art. J.:l. Ao Thesourl'iro compete:

t." Arrecadar a receita da Sociedade.
2. o Despender as quantias necessarias c devidamente
justificadas, recolhendo o excedente, além de uma somma
razoavel necessaria para occorrer a despezas urgentes,
a um estabeledmento de reconhecido credito.
3. o Apresentar um relatorio minucioso e prestar
contas ú assembléa geral na sessão de que trata o
art. 1:).

CWITULO V.
DAS SF.S!'ÕF.s.

Art. H. A Directoria celei.Jrará suas sessões ordinarias duas vezes por mez.
A1·t. J.5. A assembléa geral dos socios terá lugar
regularmente no ultimo sabbado do mez de Novembro
de cada anno, e sempre que o requererem cinco ou sete
socios que estiverem quites.
Art. 16. A' assembléa geral (art. J.5) na referida
sessão compete :
Lo Eleger a nova Directoria (art. 7.").
2. • Resolver sobre as contas do Thcsoureiro.
3. o Tomar conhecimento e deliberar sobre qualquer
assumpto, que lhe seja submettido pela Directoria.
4. o Conferir os titulos de socios honorarios c henemeritos (art. :·i.", ~ ;, .").
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Art. 17. A assembléageral se constituirá com o numero nunca inferior de 20 socios effectivos, sendo feita
a respectiva convocação pela imprensa, e será presidida
por quai,Juer socio que na occasião fôi' eleito ou acclamado sem limitação alguma.
CAPITULO VI.
DO CAI'IT.\L SOCIAL.

Art. 18. Constituem o capital social:

I. o 0:> dona ti vos que á Sociedade forem feitos.
2." As mensalidades dos socios eiTectivos e as subvenções que forem concedidas á Sociedade pelos poderes do
Estado.
3. o Todas as acquisições, em geral, feitas pela Sociedade.
Art. 19. Os socios eiTeclivos serão obrigados a concorrer com a quantia mensa I de 1~000, cobravel trimensalmente c adiantada.
Art. 20. 0:> socios honorarios c os benemeritos não
serão obrigados a concorrer com quantia alguma.
CAPITULO VII.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 21. Um regimento interno será formulado para
ser observado no rcgimen das aulas.
Art. 22. De :1 a lõ de Dezembro de cada anno terá
lugar a se,são de posse á Directoria, que houver de funccionar no anno subscquente. Nessa sessão poderão ser
cxhibidas provas de habilitação dos alumnos, que houverem frequentado as aulas com aproveitamento, podendo-lhes ser conferido um premio á escolha da Directoria.
Art. 23. Estes estatutos só poderão ser reformados
ou modificados se assim deliberarem dous terços dos socios cffectivos em sessão extraordinaria, para a qual
serão especialmente convocados por carta e pela imprensa os socio~ effecti vos.
Rio, 25 de Janeiro de 1874.-(Assignados os membros
da Dine to ria.)
PARTE 11.
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DRCBETO
Approva
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o:• l. •· oE ouTunRo HE

ISiL

estatutos da Socictladc" Grcmio Musical " .

Attcndent.lo ao que represt)!llou a Oircctorb da Sociedade « Gremio Mu~iral >>, e de ronformidntle com o
p:~rrccr da Secção 1los NP~orios tio Impel"io 1lo Conselho
de Estado, e~arado em Consulta de ~i de Ag-osto ultimo,
Hei por bem Approvar· os respectivos e.;;tntutos, divididos em l:l ~npitnlos c Gl artigos, ncando sujeita á
a pprovação 1lo GoVPrno I m pPria I qualquer nltcração que
para o futuro nclles St) fizer.
O Or. João Alfrrtlo Corrêa 1le Oliveira, do l\lcu Conselho, l\lini~tro n St•cretario dr, Esta1lo dos Ncgocios tlo
lmJwrio, as:-:irn o lenha cntl•ndido n faça fl'\.Crular. Pal:tc i o do !tio til' .bnei t·o em o pr·i me i r o de Outubro de mi I
oitoernto~sPtenla" quatro. qninqu:1~r~imo trrt't~iro da
Inrlt•pPndrnci:l r do lmpPrio.
Com a ru hrira de Sna M:1gt'statlr n lm prrador .

.loiro Al{1-erlo Corn:a de Oli!•eira.

CAPITFLfl I.
DA SOCilm.\ DF. 1: SF.l'S I' I:"'~.

Art. 1." Sou o titulo dn Gremio Mnsical ~··instituída
nesta Cül'te nma Soeirtlade composta tle illimilalio numero de cavalheiro~ c <lama~, que tem por unico fim
promovrr o estudo da mnsica, debaixo das condições cslabelecitlas neste compromisso.
Para tal fim eo.tahclccrrú aulas nocturnas no etlificio
onde fnnccionar, e dnr:i parti1las on concertos quando
julgar conveniente.
Art. 2. 0 A Sociedade, atlministr:Hla por um:~ ~ú Direc·
toria, rlividir-se-ha em tres corpos, a sabPr:
Contribuintes, alumnos c professores.

1-.XECU
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CAPITULO H.

DA ADMISSÃO DE SOCIOS.

Art. 3." Só podt!rão fazer parte da SodeJ:Hle as pesde morigerada conducta e de IJoa educação, sendo
inadmissivel a entrada de todos aquelles rtuc não e~tejam
isentos tle q ualqucr nod(ia infamante.
Art. 1." Logo que sej:~ o proposto approvado sacio c
aYisado pelo Secretario, fica obrigado ao pagamento de
uma joia de entrada no v~lor de 5$000 c :í contribuição
mensal de ~ 1)000.
Art. ;}. 0 As propostas de socios ou socias só poderão
ohter leitura c discussão nas sessões ordiuarias do conselho, c deverão ser dirigitlas ao L" SctTctario, que
as entregará, depois de tliscu titia~, á romm issão de ~yndi
C:Incia nomeada pela Directoria.
~oa~

CAPITULO lll.

DAS CLASSES DE SOCIUS.

Art. G." São considerados corpo contribuinte:
Os associados rtue, gozando das regalias que garantem os presentes estatutos, nãQ tomarem parte no estudo da musica.
Ar L. 7. o Comprchendem-se no corpo de alumnos:
Os socios ou socias que frequentarem as aulas, sujeitando-se aos deveres impostos neste compromisso e ás
determinações de um regimento especial.
Art. 8. o São soei os professores:
·O;;; cavalheiros ou damas que pelo seu conhecimento artístico generosamente queiram abrilhantar
com o seu valioso concurso as partidas ou concertos
ciTecluadns pela Sociedade, ou que igualmente se prestem
a ex.errt·r o lug-ar de mrslre nas aula~.

ACTOS DO PODER

CAPITULO IV.

J)OS DEVERES DOS SOCIOS.

Arl. 9. • E' dever de todo socio cumprir religiosamente os presentes estatutos, bem assim aceitar e
exercer qualquer cargo para o qual f6r eleito ou nomeado, do que só poderá escusar-se provando grave
inconveniente reconhecido pelo conselho, ou em caso
de reeleição.
Art. t.O. Todo socio é obrigado a satisfazer suas
mensalidades até ao dia 8 de cada mez, circumstancia
exigida para o bom andamento dos trabalhos administrativos.
CAPITULO V.
DOS DIREITOS DOS SOCIOS.

Art. H. Tollos os socios têm direito de votar c ser
votados, cxceptuando-se :
L • Os que não esti ve1·em quites e os ausentes.
2.• As damas e os menores de Hi annos.
; 3." Os socios professores isentos de contribuição.
Art. 12. Sem excepção, todos os socios po1lem em
qualquer tempo pertencer ao corpo de alumnos, logo que
a sua vontade o aconselhe.
Art. 13. São classificados soei os professores, e dispensados de pagar contribuição alguma, os artistas mnsicos que por livre vontade obscquiarC'm o Gremio
Musical, tocando ou cantando nos concertos ou partidas
que a Sociedade effectuar.
Art. U. Todo associado tem direito de propôr ao
conselho qualquer medida que entender conveniente
para o bom andamento da Socieda~e, bem como de reclamar o cartão que lhe dará ingresso no s:~lão do festejo nos dias das partidas, e outro especial, com a
denominação de convite, que deverá estar revestido da
autorização precisa para dar ingresso a um cavalheiro
e sua família.

EXECUTIVO.
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Art. UL Os socios que julgarem que se lhes falta á
justiça poderão exigir os seus privilegio~. de conformidade com a lei, e quando a administração se negue a
attender, poderão requerer com trinta assignaturas de
socios quites uma assembléa geral, que fica a Directoria
obrigada a conceder no prazo de ~O dias, a contar da
data da entrega do requerimento.

CAPITULO VI.
DAS PENAS DOS SOCIOS.

Art. 16. O socio que, eleito ou nomeado par·a um
cargo, abandonai-o sem prévio conhecimento do Director principal, não poderá em tempo algum pertencer
mais á SociNlade.
Art. 1. 7. Os soei os que se a trazarem por mais de tres
mezes em suas mensalidades, só poderão continuar a
pertencer á Sociedade offidando á Directoria, e pagando
além do atrazado a multa de 20 "f.
Art. 18. Perdem inteiramente o direito de socios:
~ L o Os que ~e entregarem á pratica de máus costumes.
§ 2. o Os que extraviarem dinheiros, ou qualquer objecto per lencen te á Sociedade, á qual fica o dii·eito de
os haVPI' judicialmente.
~ 3." Os que por f a k1s informações tenham sido admittidos sf'm lerem a.~ qualidades que requer o art. 3. o
§ ~.o Os que p('rturbarem os trabalhos da Sociedade
com rlrsordcns, promP''endo a intriga ou excitando á
rcvolla.
Art. 1.9. Os sorios que forem desligados, ou se retirarem espontaneamente da Sorird;Hie, não poderão reclamar quantia alguma com que houverem entrado para
e !la.

CAPITULO VII.
DOS SOCIOS ALUMNOS.
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titulo de Director de harmonia, se1·á obrigado a reger a
corporação c garantir-lhe a restricta segurança dos direitos que lhe outorgar a lei; para cujo fim se tornará
enviado especial junto tla Directoria e tlo conselho que
representar a administração da Sociedade.
Art. 21. E' dever de cada socio alumno:
§ :1.. o Estudar a parte musical que lha fôr confiada.
0
~ 2. Apresentu-se pontualmente á hora marcada
para o ensaio ou lição.
~ 3. o Ter em vista a boa ordem com que se deve conservar durante o trabalho.
§ 4." Recordar-se da decencia precisa para poder comparecer no lugu do ensaio.
~ 5. o P1·ocurar todos os meios possíveis para vencer
as difllculdades que encontrar no estudo da sua parte,
respeitando as insinuações feitas pelo professor ou pelo
Direclor de harmonia, sem procurar fatigai-os inutilmente.
§ 6." Aceitar com a melhor disposição a parte que
lhe fôr distribuída pelo Director de harmonia.
~ 7. o Não desligar-se da corporação musical, quando
tenha em estudo 11ualquer parte 11Ue deva executar em
concerto dado pela Sociedade, uma vez que esse já esteja
annunciado.
.
0
~ 8. Participar logo ao Director de harmonia qualquer impedimento que tenha por molcstia ou outro motivo, a fim de evitar uma nota que prejudique mais
I arde o jus que possa ter a qualquer premio.
Art. 22. O socio alumno, que por negligencia ou má
vontade deixar de cumprir o disposto no artigo antecedente, serú julgado em sessão de Directoria e conselho, ouvido o Director de harmonia, e se lhe poderá
applicar, conforme fôr de justiça, qualquer dos para·
graphos seguintes:
§ L" Ser admoestado perante uma reunião solemne
em que deverá estar presente a Directoria e conselho.
§ 2. o Nega1·em-se-lhe por um ou mais mezes as garantias de socio alumno.
§ 3.° Ficar olHigado a uma multa, que será imposta
como expiação de sua falta.
§ 4. o Recusar-se-lhe qualquer titulo ou premio a que
tenha direito pelos serviços prestados a favor da Sociedade.
§ 5. 0 Ser demittido como incapaz de fazer parte do
corpo de alumnos.
§ 6. o Ser eliminado para sempre não só da corporação
ruusil'al, como tamhem da Soch•dade.

F.XF.CUTIVO.

Art. 23. Os socios alumnos têm o tlireilo de eleger
novo Director de harmonia, quando este tenha acabado o
seu tempo marcado, ou quando por qualquer circumstancia justificada haja absoluta necessidade de ser o
eleito demittido, o que será resolvido em sessão de Directoria c conselho, convocada puramente para este fim.
CAPITULO VIII.
DO DIRECTOO DF:

IIARliO~L\

,

Art. 2í. O Director de harmonia, representante c orgão tia corporação musicaI, será consitlerado membro
effectivo da administração, c ouvido em todos os
actos da Directoria; para cujo fim ter:í assento deliberativo no conselho, em todas as reuniões.
Art. 2:J. Compete ao Director de harmonia :
§ l." Observar restt·ictamente os presentes est:~tntos,
com recommendação <11~ vigilanda sobre a corporação
musical.
§ 2." Dcsig·nar as peças que deverão fazrr parte tio
programma dos concertos, fazendo-as entrar em estudo
deaccôrdo com a Dirrctoria.
§ ::v Distribuir as partes das 11peras, lendo sempre
em consideração não ser injusto, a fim de não confiai'
aos mrnos habilitados :.s partes m<~is importantes.
§ ~." 1\larcar os dias c horas pat·a os ensaios, par-a cujo
fim fará uso de uma tabclla que dcvrr;'t existir no gabinrte de estudo da Sociedade.
~ !'j." Participar ao Director de sala qnalqurt· alteração que haja na ordem do trabalho, bem como reclamar
<1:1 Dirrctot·ia os ohjectos precisos par<~ :~s aulas.
§ 6." Rerordat· a todos os sorios o cumprimento de
seus drverf'!", reprehendendo-os com rnoder;u:ão, quando
não puzerf'm em prática o que delerm ina o art. 21.
Art. 26. Compete-lhe outt·osim :
§ f." Comp:~recer ás reuniões d:~ Direcloria c conselho, syndicar os trabalhos da administração. responrlet· a todas as perguntas em rererencia aos :~c tos tio
rorpo de alurnnos que lhe rorem dirigidas, c autorizar
o conselho :1 poder marc;rr os dias para as partidas, um:~
vez que o programma esteja completo e cnsaiarlo.
§ 2. • Dl'fendet· com tod:J a energia precisa as g-arantias da corporação musical rle qnr é rrpr·rsPntanle, op-
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pondo-se a que se falte, por qualquer· principio, com o
respeito devido aos socios fJUe constituírem o cor·po de
alumnos.
Art. 27. O Di rcclor· de harmonia é obrigado a sustentar, com a mais religiosa segur·ança, o decoro da
corporação c dignidade de seu nome : para isto deverá
lllanlcr a boa ordem, tornando-se exemplar no fiel desempenho de suas attribuit;!ies, sob pena de incorrer· no
que em seguiua se declar;~:
.~ t..• Perder o lugar de Dircctor de harmonia, c não
poder pertencer mais á corporação musical.
§ 2. o Ser condemnado como inhabil p:tra exercer
lugares tle tão grande responsabilidade.
~ 3." Perder o direito de socio sem <Jne jámais
po~sJ fazer parte da Sociedade.
CAPITULO IX.
DA ASSEMBLÉA GERAL

Art. 2d. Heunir-sc-ha a assembléa geral ordinaria no
f. • domingo do mcz de Jancí rode cada anno, par;i ouvir

ler o relatorio da administração e balanço do Tbesoureiro, c eleger a com missão de revisão de contas. No 2. o
domingo do mesmo mcz se reunirá igualmente para
ouvir e discutir o pm•cer da commissão e proceder á
eleição da Directoria c conselho.
As ;~ss~·mbléas gcrae~ cxtraonlinarias serão convocadas todas ;~s vezes fJUC a administração julgar convenirntc.
Art. 29. As asscmbléas gcr·aes extrac.rdinarias ser·ão
annunciadas nos prineipaes jornacs da CÕI'te, com antccctlencia de tres dia>. A Dirce lo ria terá em vis la a
hora c o dia mais convenientes pa1·a os socios, c não
serápermillido tratar nessasrcuniõessenãodoobjecto
par·a que forem determinadamente con\'OC<Jt.las.
Art. 30. Só será reconhecida como assembléa geral
aquella em qnc pelo menos comparecerem trinta socios
quites, cxceptuando-se os membros da administração;
poder-sc-IJa porém deliberar com qualquer· numero,
uma vez que a revelia dos socios conceda á Directoria
o direito de resolver de acc6nlo com o par·agrapho seguinte.

E~

t:cunvo.

Paragrapho uuieo. Declarada a necessittade'da assembléa get'al c achando-se. prevenidos os soei os por meio
de annuncios, como fica dito no art. 29, a administmção considerar-se-lia. completamente autorizada a
deliberar com qualquttr ,numero de socios que compa ..
reçam, logo que por diJ!ls vezes se não tenha obtido
o pessoal acima determinado.
Art. 31. A' assembléa geral compete:
§L" Aceitar· as medidas que sejam uteis ã Sociedade,
autorizadas pelá administração.
·
"§ 2. • Approvar, se enteqder de interesse,· as propostas
apresentadas pela Directoria.
§ 3. • Ouvir as declarações que forem feitas corJtra os
actos e decifões da administração, c juJgar com,6~ fOr de
justiça.
.
§ 4." Autorizar a creaçã(de qualq~er d,islinQth'D, que·
servirá ·de premio aos alumnos, ou aps so<;iol!.· prp(OI§O·
rcs, que maior esmero e estudo a,presentarcrii. na~ partidas r~ concertos que a~Sociedade realizar;
CAPITULO X.
DAS ELEIÇÕES •

.Art. 3!. Satisfeita a t.• parte do 2." pcriodo do
art. 28, a as$éJii4>léa geral se convert~râ em collegio
eleitoral para ·eteger a nova administração.
Art. 33. A elii~o se rã feita por meio de uma cedula
que conter·á os car~os que os eleitos devem occupar.
4-rt. 3~. O Prcsidellte nomearã dous escrutadores que
se reunam á mesa para examinarem e conferirem as cedulas c depois coadjuvarem a apuração, que serâ feita
da maneira seguinte:
§ :1. • Depois de recebidas e conferidas as cedulas existentes na urna, procedet·-se-ha á leitura.
~ 2.• Concluida'aapuração(ias listas,rot."Secretal'io
lavrará o termo, que serâ assignado pela mesa e pelos
escrutadores, no qual se decla~rá o rcsúltado da eleição ;
e remetterá a cada um dos eleltos um officio declarando
o cargo c os votos que obtiveram na eleição.
Art. 35. O Presidente farã 'Saber aos socios que forem
eleitos o dia e a hora em que devt'irá effectuar-se a posae
da nova admin~stração, o que. não poderá exceder a 15
dias depois da eleição.
i'.lllTE 11.
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CAPITUUl Xf.
liA ADliiNFf'IIAÇÃO

SOCIAL.

Art. 36. A Sociedade será dirigida por uma atlminis·
tnção eleil.a annualmenle como determina o art. 28 c
composta de treze membro!', a s:tber:
Presiuentr,
Vice-Presidente,
1." Secretario,
2 o Secrctal'io.
Thesoureiro, ·
Procurador,
JJircetor ue sala,
li Conselheiros.
Art. 3i. Ao Presidente compete:
§ 1." Pre,;idir ás assembléas geracs c ao conselho,
manter a ordem durante as reuniões, suspender ostra!J:t!hos logo que assim t•ntenda conveniente.
~ 2." Convocar as sessões onJinarias c extraordinarias,
:t~sign:tt' ns reprcscnla(õcs que em nome da Sociedade se
diripir1'm ús autoridade~, bem como rubricar todos os
papris, I i r1·o.; c onlens para os paga111cntos das rlespczas
da Sol'ictladc.
§ ;L'' l'ro\'itlenr:iat' tuuo que cntendt•t· l'ri'CÍSO pat·a
adianlantcnln tl:is aulas, conlraclando sob condit;5o que
mell10r ro:n ier um profel'snr llahilila1IO para o corpo
de alulllllo.<:, subrt~ o (jliC dl'lillerarú dn commum aecôrdo com o cu11s ·lho~~ o llircrtor do l!armouia.
~ cí." Elllfll'l'!'ar Lodo.;; os meios para que :1s parlitlas
tcn!Jam lu.'-!·ar tL) Ire~ e:ll l!'t'S mr•Z('S, con:-ullant!o pwa
esse fim o Thesourciro c o JJircctor de kll'lnonia, para
que o progr:nnma seja oiJsrrvado colll o e~tndo e a dcrrncia prt•ci,;clsl'm 1;1o importaull's rcuuiiic,;.
~ t>." DctPrmiuar o :dugucl ou compra de um piano,
que se const•nar[t na ~ala ou gabinete tlc estudo da Sueicdade, bem como a compra de t{U.'I!quer music.t que
seja nccl'ssaria ao estudo, e que ficará fazendo )'arte do
arclliro da Sociedade.
Art. 3H. Compele ao Yicn-Presidentc substituir o
Presi<Jculc em seus impedimentos c quando este Ih' o
ordenar.
Art. :m. São alltihuições do L" Srcrclario:
~; 1." Forlll:tl' uma lll:tlricula d1H socios, rom a dt•-
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rlar<11;ão do mez c dia de sua approvnção, profissão, estado, na tut·a!idade c morada.
§ i. o Annunciar em nome do Presidente o dia e hora
em que devem ter lugar as sessões, c o seu fim.
~ 3.° Fazer a chamada nas sessões, ler o expediente,
otliciar aos canrl ida tos como dispõe o art.~- o e ter sempre
em dia c na melhor onlem a escripturação a seu cargo.
~ ~.o Hegistrar as arlas n'nm livro proprio, assignat·
torías as representações CJUC forem dirigidas ao Governo
Imperial, instruir o Procurador, para os competentes
clreitos, das deliberações tomadas.
§ 5. o Conservar na Secretaria um livro que tlemonstre as opcrac;ões havidas nos trimestres r1ue durante os
seus tr<Jbalhos decorrerem, e ontle se encontre uma espccie de b:ilanço que informe da receita e llespeza da
Sociedade.
Art. ML Compete ao 2. o Secretario:
~ 1." Substituir o L o em seus impedimentos c auxiliai-o em tudo que esteja a seu alcance.
~ 2.° Fazer um esboço do occorrido durante as sessões, formular a acta que deve ser por ellc lida na proxima sessão c informar o conselho das propostas de
socios sujeitas á commissão de syntlic:mcia.
Art. ~I. Ao Thrsourciro compete:
~ 1. o Responder {t Sociedade pelos objrctos c dinhl'iro
que rccclwr ou llesp:'Hdcr.
§ ':!." Apresentar 110 fim dt' cada trimPstrc ;JO conselho um llalancdt) da reeei ta n de.,pcza, o qual ~ed sujeito ao parecer da eommis;;ão de contas; e um l.J.danço
geral no lirn de r~da anno social, que serú sujeito ú commissão eleita rle que trata o arL. 28 dos presentes estatutos.
~ 3." AprcseJJtar todas as contas tlocnmcntadas com
os recibos c ordens que as motivaram.
§ ~-"Ter um livro onde constem com clarezJ. e simplicidade os nomes e entradas dos associados, suas joias
e mcnsa !idades c todas as mais notas e observações, e
outro livro para lanr.:amento da receita e tlespeza da Sociedade, os quacs serão rubricados pelo Presidente.
§ ~- • Logo que a receita seja sumciente para fazer
face ás despczas mensaes, não potlerá o Thesoureiro ter
em seu poder quantia superior a !006000; deverá pôr o
excedente em uma casa bancaria, ou converte1-o em
apolices da di vida publica.
§ 6. o Toda e qualquer compra não será legal sem que
o ronselho trnlla pleno eonlteeimcnto, c deverá ser feita
rru nomt• da St)t'it•dadt'.
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Art. ~2. Ao Procurador compele:
l. o Zelar lodos os interesses da Sociedade.
§ 2. o Ser rcsponsavel pelos recibos IJUe o Thesoureiro lhe confiar.
~ 3. • Representar a Sociedade em actos judiciaes,
quando para isso seja nomeado pela maioria do conselho.
~ 4.• Diligenciar quanto lhe fôr possível o augmenlo e prosperidade da Sociedade.
Art. 43. Ao Direc.tot· de sala compete:
~ 1. o Ter sob sua guarda e responsabilidade todos
os objectos e moveis pertencente.~ ou não á Sociedade.
~ 2. o Tomar ns medidas que julgar convenientes ao
bom andamento interno da Sociedade.
~ 3. o Nomear os empregados que sejam nccessarios,
a fim de tratarem da sala; do que tlará parte ao conselho.
§ 4." Fiscalisar a sala ua Sociedade, quér em sessões
OJ'dinarias, quér rm ex traord inarias.
~

CAPITULO XII.
DO CAPITAL DA SOCIED.\DE.

Art. 44. As joias, mensalidades, bens moveis c donativos, formam o capital da Socieuadc.
CAPITULO XIII.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 4n. As sessões tio conselho terão lugar duas veze!'
por mez; serão publicas para os socios, que porém não
poderão discutir nem votar.
Art. 46. Serão considerados supplentes do conselho
oF> socios immediatos em votos, que serão chamados por
officios do I. o 8ecretario, a fim de substituírem os que
faltarem tres sessões seguidas ou tiverem falleciclo.
Art. 47. Não poderá haver sessão do conselho, quér
ordinaria, quér cxtraordin<~ria, sem que se achem presentes sete membros; sn:~s deliheraçl'les serão tom:1das
por maioria de votos.

EXECUTI\0.

Art. '•8. O conselho fica autoriz;ulo a formular um
regimento interno para seu governo, bem como outro
que estabeleça a ordem da discussão em assembléa
geral.
Art. 49. Só poJerão ser membros da commissão de
syndicancia os conselheiros que não fizeram parte da
Directoria; dividirão entre si o trabalho.
Art. 00. Além dos socios de que trata o art. 2. o,
haverá socios benemeritos, honorarios e fundadores.
Art. l'H. Os soei os e as dilettantes approvados pelo
conselho· terão o titulo de honorarios.
Art. 52. Os professores que quizerem pertencer á Sociedade, e aquelles que leccionarem sem retribuição
alguma, terão tambem o titulo de socios honorarios.
Art. t~3. Serão socios benemeri tos:
§ t. • Os que servirem dous annos consecutivos no
conselho.
§ 2. o Os que prestaJ'em ou tiverem prestado serviços
relevantes á Sociedade e que a as<>embléa geral julgat·
no caso.
§ 3. o 0,; que tiverem proposto 00 socios elfectivos,
que estejam quites.
§ 4. o Os socios professores que leccionarem um anno
sem gratificação alguma.
Art. 54. Os socios fundadores que, pelos serviços
prestados em prol desta Sociedade, merecerem o titulo de benemeritos, terão um lugar deliberativo nas
sessões do conselho e ficarão isentos de qualquer contribuição, bem como revestidos do irrevogavel direito
de serem consultados e ouvidos em toda e qualquer
reforma qne possam solfrer estes estatutos.
Art. 55. Os socios benemeritos de que trata oart. 53
§ 3. 0 , ficam isentos de pagar mensalidades.
Art. 56. O conselho no dia da posse da nova Dircctoria confedrá os premios de que trata o art. 3l § 4. 0 ,
conforme o merecimento dos almnos ou dos socios
professores.
Art. 57. A Sociedade não fará juncção nem liga com
outra qualquer.
Art. 58. Ficará de nenhum effeito a approvação do
candidato que não satisfizer a contribuição de sua joia
no fim de 15 dias.
Art. 59. A Sociedade não poderá ser dissolvida sem
que a isso annúam tres quartas partes de sua totalidade em assembléa geral e sem que se achem ~-----.
sentes os socios fundadores.
C'.h-MAR.1 ~
Decidida a dissolução, os fundos que cxis ~('{}'"~à'
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época scrvi1·ão para o pagamento de todas as diviuas e
o restante será dist1·ibuido entre duas instituições pias.
Art. GO. o., socios quo não cumprirem o disposto no
art. W, não podrrão gozar das regalias do art. t4:;
ficarão além disso sujeitos ás condições impostas no
art.i7.
Art. lH. E~tes estatutos, uma vez adoptados em assembléa ~eral c approvados pela autoridade competente, terão a força da lei.
Hio de Janeiro, 2:; de Março de 1871,. - (As~ignados
os membros da Dircctoria.)

DECRE10 N. 5íliG -

DO
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DE OUTUHHO DI•:

1871.

Approra os rstatufos da Associação Promotora da instrucçãu
de llH'Il i nos.

Attendendo ;10 qnr reqner·eu a Direetoria da Associação Promotora da inst!·ucção de meninos, rstaiJelccitla nesta Côrtr, e ;w p1n•cer da Secção dos N1•gocios
do Imperio do Conselho de Estauo, t'Xar:11lo em Consulta
de 21 de Abril ultimo: R~i por hem Approrar os respectivos estatutos, dividrdos em seis capitulas e vinte
e um artigos, com as alteraç.ões qtw com e.- te baixam,
assignadas pelo Dr. João Alfredo Corrêa de Olivl'ira,
do Meu Conselho, 1\finistro c Secretario de Estado dos
Negocias do Imperio, que assim o tenfn entenditlo e
faça executar. Pabeio do Rio de Janeiro em o primeiro
clo Outubro de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e tio Imperio.
Com a r uh rica de Sua Magestade o Imperador.

Joiio Al{redo Corré'a de Oliceira.

Altet•ações a que se refere o Deereto n." 6700
desta da&a·, que appro"a os es1atutos da
Associação Promotora da instrueção de
meninos

L"
No art.. 1." se !leve declarar que I·
tempo de 1lurnção !la Associação.

~~~~

t;O annos o

2."

Os trinta socios, Llr que trnta o art. H, devem estar
todos quites; c a palavra-justo-, do mesmo artigo,
d1~Vc srr supprimiúa.
'l a
•J.

As sr~sõcs da assmn bit'· a geral srrão presididas, não
pelo Presidente da Direcloria, conforme dispõe o
art. 1.7, mas por um !los sorios eleitos para esse fim;
ficando prejudicado o art. G. ", ~ 1. ", nrsta parte.
!L a

No art. 111 de1·e d('Clarar-sr fJUC nenhuma alteração
dos I'Slaluios pótlc ~er Pxccnlada sem próvia aulol'ização do Go1erno.
r-·

·'·

a

IJcvelll at·rcsccnlar-sc aos estatutos as seguintes
disposir:uc.;;:
L • Quantlo ns circumstancins da Associação o permillin·nJ, pod1•rá :1 Dirertori:1 empregar parte do~ seus
recurRos Jll'runiarios na compra de apolicL'S da divida
publica on de arções de Companhias g-arantidas pelo
GoYerno.
2." E' pcrrnillido ao Tllewureiro 1la Associação,
:wlorizado pela Directoria, depositar os dinheiros da
mesma As,ociaç5o em conta conente em qualquer
b:tlll'O acretli Lado, podendo ret iral-os livremente para
a ~ud i r ao pagamento de de> pezas rompetentemen te
autorizadas.

a.·

Toda., as disposições tios esta tu los, rruc se referirem
ás que são :dtoradas, derem ser entcwlidas Lle harmonia
com as alterações.
Palar:io do Hio dt• Janeiro em o 1." dn Ont ubro de t.R7~.
-.ln:in Al{l'('(/n (;rwrht ,fe 0/irPim.

,\CTOS LlO I'OUEI\

CAPITULO I.
FINS DA ASSOCIAÇÃO.

Ar L. L o A Associação Promotora da instruccão de
meninos tem pot· lim diffundir 110 Município neutro o
ensino primarto, o secunda rio e o superior, simultanea
ou gradualmente e conforme os seus recursos.
~ L o A duração da Sociedade será por tempo indeterminado e sem limite o numero de seus socios.
Art. 2.• Para preenchimento do seu tim a Sociedade
fundará :
~ L• Aulas de ensino primario.
~ 2.• Aulas de ensino secunda1·io.
~ a. • Cursos de ensino prolissional c superior.
~ 4." Publicações uteis.
~ ti." Conferencias c leituras publicas.
~ ü. • Biuliothccas.
~ 7." l\tusêus.
8.• LalJora torios e gabinetes de sciencias naturaes.
~ U." Exposição ue objer,tos concernentes ao lima que
se propõe.
~ 10. Premios de todo o gencro conforme o principio
de sua instituição.
§ ll. Aux i li os nece~~arios ús crianç·1s pobres pa1·a
a rrrquencia <las aulas.

*

CAPITULO li.
DOS SUCIOS.

Art. :3." A Sucietlatlc compõe-se de wcic.s fundauorcs,
e!Te.:ti vo», conespondcntes, honorar i os c lJcnemcri los.
~ 1." São funuauores os que se inscreverem até a
approração de~ te;; estatutos.
§ 2." Sjo ciTcc I h os lotlos os que -"C i nscrevci·cm po.>lt•riornwn Ie.

EXECUTIVO.

W:Ji

§ 3." São correspondentes os que residindo fóra do
município coadjuvem a Sociedade em seus fins, ..
§ 4." São socios hOnorarios os que por mrreci mento
pes~oal, por fama de suas virtu:lcs, talentos ou serviços
tragam prestigio áSocicdadr.
§ 5." São socios bencmerilo~ os que tenham prestado á Sociedade ~erviços por clla julgados relev:~ntes,
r omo ~ejam, cn tr:) outro~. o ang-ari:~men to de soei os rm
numero de qn:~rent:~ no mínimo, donath:os pecuniarios
fJUando menos de quinhent.oc: mil réis, c a prestação de
trabalhos nas :~ulaf<, nos curso~. ou confercnci:~s c os tle
3dmini~;traç:lo por espaço ele dez annos.
~ G." São contribuinte~ todos os sorio~ com exrepção
:los do;;§~ 4." e 5." A contribuição S{'rá de uma annui1ncle de doz!' mil rôis cohrada mensalmente c <lc uma
joia cujo mínimo será ele dez mil réis.
~ 7. Potlerão remir-se pnr occasião da inscripção
o~ que entrar!'m com a contribuição de cem mil réis e
com a de cincoenla mil réis os que já cont;lrcm cinco
annos de inscriptos.
~ 8." A nrlrnissãodos socios, depois tle instnllada a Sociedade, t.erú lugar por volaç:lo <la Dirrctoria ~ohrc rrf}ucriment.odc fJUCffi quizrrseradmitlidoou ~obre proposta
a,;signnda por algum socio.
0

CAPITULO III.
DtnECÇÃO E AD)IJNISTRAÇÃO DA SOCIED.\l.IE.

Art. 4." A Sociccladc será tlirig·id:~ r, ntlministratla
por uma Directorin composta rlc um Presidcnt.r, um
Vicc-Prcsidr·nlt', nm L" c um 2."Scrretario, um The~on
reiro, 11m Prorura,lor e um conselho ele 12 membro~,
eleitos todm; :l!lnnalmente em ~s~cmbléa geral porescrutínio ~ccrcto c maioria relativa de votos.
Art. !!.° Compete á Dircctoria:
~ L o Rcprcscn ta r a sociedade.
~ 2." Con\'orar a asscmbléa geral dos socios.
~ :l." Art era,lar, guard:~r, gerir e augmenlar todos
os bens c recursos rlrt Sociedade, e realizar de conformiclatlr• com t•llrs <' rom as deliberações ria ass~mbléa
,:reral os fins da Socircb<lr, :~prcscnt:~n!lo-lhc de tudo
rclatorio annual.
§ !c,. o Organizar o rrgnhmrnto p:tr:~ cxcrur:ão destes
I'Sl<~ tu tos.
PARTE li.
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§ !L" Hedigir o programmn do en~ino nos cslaheleciruen tos sociacs, reformando-o ou modificando-o segnndo o que fôr proposto c votado em assemhléa geral.
§ 6. o Nomear commis~ôi'S de fi :1 9 membros que nas
respectivas Parochias nuxiliem a Directoria e façam por
~i e com o auxilio de Delegados em cada quartrirão a
estatística das crianças pobres que devam ser auxiliadas
c admittidas nos estabelecimentos da Socirdnde.
§ 7. Nomear c demittir os Professores c mais empregados da Sociedade.
~ 8. o Propôr ú assembléa geral a nomração elos socios benrmet·itos c nomeat· os socios honorarios P
correspondcn tcs.
§ 9. o Propôt· ú assem IJiéa g·cra I os premi os que a
Sociedade possa c r!cv:1 conferir, c bem assim fazer tQ(las
as indicações e propostas tendentes ú prosprt·iclade e
progressu tia Sociedade.
Art. fi. o Incumbe ao Presi.iente :
§ i. • Presidir as sessões da Directoria c da a~scmbléa
get·al c fnzer rxccntar ns sua~ deliberações.
§ 2." Hedig-ir o relatorio nnnual.
~ 3." Distribuir o expediente, ruLrirar os livro::; <b
escripturação da Socierladc c os p~pei!' relatiYos ús despezas soci~es drvidamente ~utoriz:Hlas pela Dircctoria e
pela assemblt\t geral, c assignar com o l." Secrrtario
e o Thcsoureit·o os diplomas dos socios.
§ f~t. o Yrlar na guarda e ohservancia dos estatutos c
regulamento.
Art. 7." Ao Vice-Presidente compete su!Jslitnit· o
Presidente em sua falta ou imperlimento.
Art. 8. o Aos Secretarios incumbe:
Ao primeiro:
Substituir o Presidente na falta ou impedimento do
Vice-Presidente; dirigir os trabalhos da Secreta1·ia c
manter a corresponrlencia rla Socierlade ; assignar c
expedir os diplomas de socios; organizar a estatística
das commissões, a dos empregados da Sociedarlc e a
dos; alumnos.
Ao segundo:
Substituir o primeiro n:1 sua falta ou impedi men lo ;
lavr:~r as actas das sessões da Directoria.
Em falta ou impedimento dos Seeretarios servirão
como laes dous membros do conselho designados pelo
Presidente.
Art. 9." Ao Thesoureiro incumbe:
~ Lo Ter sob sua guarda os titulos c rruacsquer v:~
lores perl<'nrrnte!' á ~ociedade.
0

EXECUTIVO.

§ 2." Fazer c promovtlr o re,·e!Jimento dJ contriIJlliÇiio dos socios e dos donativos á Sociedade.
~ :l." F:~zcr os pagamentos e despezas devidamente
autorizadas.
~ 'L" Organizar a csrripturaçJo do activo e passivo
da Sociedade e apre~entar á Direcloria um halanço trimensal de receita e dcspeza e á assembléa geral um
balanço annual.
Art. W. Ao Prowrador incumbe:
§ t.• CoaLljuvar o Thesoureiro nas cobranças.
§ 2." li'azcr as compras, vendas e as pre<Jtações lle auxilio, conforme as deliberações da Directoria e da assembléa geral c o regulamento.
Art. H. Em falta ou Impedimento do Thasourciro
e do Procurador servirá um membro do couselho que
o Pt·e~idenlc designar.
AI'l. 1';!. As sessões da Directoria terão lugar 86·
g-undo o fJLie f(}r estatuído no rcgularnento, mas nunca
h a verá menos de duas por mez.
Paragra pho unico. Est11s 5essões serão publicas e nelhu;
poderá ter a palavra qualquer ~tocio, devendo porém as
deliberações ser tomadas pgr maioria de votos dos
membros da Di ri' C to ria.

CAPITULO IV.
DA

ASSEMBLÉA GEHAL.

Art. 13. As rcllniõcs da asscmhlt\t geral serão ordi··
uarias e ex traordinaria:;.
As reuniões ordinarias são annuaes c terão Iug11r no
dia que o regulamento indicar e com o numero de ~O
socios no mínimo. Se porém no dia da primeira convocação não se reunir este numero far-se-ha segunda e
se celebrará com qualquer numero de soei os.
Art. !4. As reuniões extraordinarias terão lugar, ou
por· deliberação c convocação (h Directoria para tratar
de assumpto urgente e importante, ou por proposta assignada por ::iO socios, com a declaração do justo motivo
da convocação, a qual será feita pela Directoria logo que
a. proposta lhe fôr apresentada.
Art. 15. Compete á assernbléa geral:
§ 1. 0 Tomar conhecimento dos rel:ttorio~, p:~pris e
contas que lhe ftJrem apr·csentados.

w;:o
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~ 2." Apj.ll uva r c saut:tionar os at:Los tLt Dircclo:·ia c
as propustas que lhe submetter.
§ 3. o Approvar e autorizar as meditlas que aLem da
Sol'ied:tde forem indicadas por um ou mais socios.
§L" Votar a censur:t, demi~sJo, ou louvor de qu:tl·
rJU•'I' empre)!ado ou memb1·o da Sociedadt', ou mesmo a
exclu";iu de algum delles havendo justo motivo.
0
~ 5. Eleper por maioria relativa de votos os membros da JJOVa Dir('ctoria.
Art. 16. O e'\:ame de contas apresentadas ~erá feito
po1· uma commis~ão eleita, de tres memLros, cujo p:tret·er
s•·rá discutido e vutarlo ua mesma ou em outra reunião,
>:endo nece~;:3rio.

Il\~

EI.H)iES.

Arl. 17. Na sessão urdiuaria rla assembléa geral, rlcpJis ~~:~ votação sobre o~ ~c tos da Direr.toria, terá lugar
a ek1çao da nova, presidida pelo Presidente rjue, além
dos dous Secretarios que furem a:::clamados, chamará
duus memLrus da Sodedarle para servirem como cst:rutadorcs.
Art. 18. Cada socio cntret,;ará duas ccdulas contendo
uma os nomes para Presirlente, Vice-Presidente, Secreta rios, Thesourciro e Procurador e a outra os nomes
para membros do conselho.
§ L" Feita a contagem e apuração das cetlulas serão
proclamados os nomes dos eleitos por maioria de votos,
decidindo a sorte no caso de empate.
§ 2. o A reeleição é permittida.
§ 3. o Todos os cargos são obrigatorios salvo o caso de
reeleição ou de moles tia ou justo impedimento reconhe~
cido pela assembléa geral.
CAPITULO VI.
DISPOSIÇÕES GERAESo

Art. i\). U;; vreseules estatutos uma Yez approvados

Jdo Governo só pode1·ão ser reformados pela assembléa
geral dos socios por proposta da Directoria ou por
posta as!!iguada por lJUarenta socios.

pro~

Art. ::! l. A S,Jt.:ieJadtJ poderá incumbir-: e dedirigit·
ou a.!tuitllslrar, ou co;Hljul'ar a direcção e aJmini;;LLu;ào de qualquer· estabelecimento de instrucção ou
Asylo tle iufaucia que o Estado, qualrplet· Associação ou
parli.;ular lhe •Jucira confiar, com tanto que desta incumheneia n;To provenham onus prejudiciacs ú prosperidaJc c progresso da mesma SocieJade.
l'<~ragrapho unico. A Directoria fica autorizada p;~ra
nos termos referidos aceitar a dita incumbencia, devetlllo o seu acto ser postei'Íormentc submettiJo á as~c:nllléa geral.
Art. 21. Os casos omissos nestes estatutos serão suppridus pJr dclibcra(;ão da asscmhléa ger:1l dos socios.
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Autoriza a incorporação e approva, com modificações, os estatutos da Sociedade anonyma " l'crsevcrança Brazilcira. "

Altcndcndo ao que 1\lc representaram o Dr. João For·tunato Saldanha tla Gama e outr·os, c Tendo ouvido as
Secções do Imperio c da Fazenda do Conselho de Estado,
Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial
Hesolução de Consulta de 23 de Setembro proximo passado, Conceder-lhes autorização para estabelecerem
nesta Curte a Sociedade anonyma dcnominaJa « Perseverança Brazileira >> por· ellcs organizada, a qual deverá
reger-se pelos estatutos que a este acompanham,
fazendo-se-lhes as seguintes alterações:
I.
No art. 1.0, capitulo L", diga-se-Associação de bonclicios mutuos c Caixa Economica Auxiliar-em ve:-.
de-Associação mutua de seguros soiJre vida c Caixa
Economica.lle depositos pareiaes; c neste sentido corrijam-se osdemais artigos.

J()li2
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11.

No art. 8.", capitulo 3.", prescrera-se que:-os fundos
en tratlos na As!>ociação, pertenceu tes aos subscriptores
aEsociados e depositantes, bem como os seus juros, serão
convertidos sórnentc em títulos da divida publica geral,
letras do 'fhesouro e em caução dos referidos títulos.

111.
No art. 10, capitulo~. •, supprimam-se as causas
limitativas da attribuição da assembléa geral dos accionistas, no que toca á nomeação e demissão dos Directores; podendo, entretanto, a primeira Directoria composta dos fundadores da Associação, servir por cinco
annos, lindos os l(Uaes se procederá á nova eleição, seguindo-se a substituição annual tle seu ..; mcmhros pela
'fuinta parte, na fórma do art. 2.', .~ 11, da Lei n." 108:1
de 22 de Agosto c art. 27 do Decreto 11. 't.íH de t!J de
Dezembro de 1860.
0

IV.
No art. 2:; da~:-rlausulas da apolicc-acrc . ;ceute-sc
o seguinte:
!Jaragrapho uuico. Dos 5 •;. destinados á sua remuner·ação os Directores deduzirão 1 "I., para formar um
fundo de garantia de sua gestão, representado por apolices da divida publica geral.
A quota pertencente a cada um dos Dir·ectores não
poderá ser levantada senão lJUando tiver lugar· a demissão dos mesmos e depois de approvadas as suas contas.

v.
1\lude-se o titulo-Clausulas e condit~õcs da Caixa Econornica de depositas parciaes- para -Clausulas e
condições da Caixa Economica Auxiliar da Associação
Perseverança Brazileira,-e neste sentido corrijam-se os
jemais artigos que se seguem, dizendo-se em vez de3eguro sobre vida-beneficio mutuo-de-segur·adobeneficiado, et::.

VI.
Substituam-se os arts. t." e 3. o das ela usulas, de que
trata a pr·ecedente alteração, pelos seguintes:
Art. L • A Caixa E::onomica Auxiliar da Associação
Perseverança Brazileira recebe em deposito quaesquer

·I on::

"XECUTIVO.

prcslaçõe~, drsde um mil réis até a maior qu:~ntia, que
se quizer depositar, com declaração expressa dos depositantes de que taes quantias serão unicamente emprrgadas nas operações de beneficio mutuo.
Art. 3. o Logo que e~teja realizado o capital prefixado no artigo an lerior a Caixa encetará suas operaçõc~,
que serão unicamente as de beneficio mutuo, na fórma
do art. L o destas clausulas.
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de E~tado,
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de l\fini~
tros, l\finistro e Secretario de Estado dos Negorios da Fazenda e Pn•sitlente do Trihunnl do Thesouro Nacional,
assim o le11ha entendido c faça cxrcutar. Palacio do Rio
de Janeiro em quatorze de Outubro de mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndepenrlencia e do Imperio.

Com a rubrica uc Sua

l\lagest:~de

o Imprratlor.

Visconde do Rio Branco.

Estatutos da Sociedade :111onyma- Persewrança Br:t·
zileira- approvados pelo Decreto u.o ã767 de B
de Outubro de f8H.
CAPITULO I.
ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO.

Art. 1. o Sob a denominação de Perscvet·:~nça BraziJcira estabelece-se no Rio de Janeiro uma Associação
mutua de seguros sobre vidas e Caixa Economica de
depositos parciacs, com o;; capitaes dos subscriplores
a~sociados já inscriptos ou que se inscreverem, sujeitan- ----~
:lo-se aos pref'ente~ estatutos e clamulas da apolice,
-,1 AR--,
~omo dos depositantes da Caixa Economica.
~t>,1111\ A
Art. 2. • A i:éde da Associarão é no Rio d ~M,
podendo estabelecer agencias· qtw a repr ,
l'lll
'
qualqne1· loralirlarle llo Rrazil.
~

~

I~
"

tf/ç~~/1

""~d
~o~~.=...::.~
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~
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Ar L. :L • A durnçfío da Asmcinção srr~t por rinrornfa
que principi:trcm as oprrnno art. 31, podendo prolongnr a ;;ua ••xistenria, conforme o :trl. :JO.
Art. f!." Consfitue a ndminislração ri:J Associaçfín
uma direcção geral c um conselho fiscal, composto dos
associados, conforme os capítulos f!." c rL o
nnno~. a confar do dia em
ÇÕI'~, nn fúrmn prescripla

CAPITULO 11.
FINS, OPI<:nA~ÕES, Af'OLICES E

n.\l'F.S n \ f:AI\A.

Art. !'i." Os flns n fJnr se propõr. n As~oriaçfío ~iio:
t. o Nns npl'r:tçi'if'S de seguro sohrc Yiila:
Facilitar a tod:ts :t11 pessoas de dirTrrf•ntrs clas~rs ela
societlade, ~tinda mc,mo as mrnos fnor,•cidas rb fortuna, a accumula•;iio pnrcial de ~U:tl' economias para
rrl•ação de capilnes e beneficios futuro~, por mrio dr~
prest.açõcs feitas por anno, semestrr, trimestre ou de
uma só vez.
2. o Nas operações da Caixa Economicn:
llccebcr em deposito qualqur•r quanth de um mil rr'·is
para cima ••m conta corrente on n prazo flxo, ronfonnr
a :;ua tabclla, com o fim esprci:JI dr facilitnr á cla>se
Jlobre e prrvidcnte a inseri pção do seguro snbrr Y ida
Art. 6." Toda a pessoa no gozo de srus direitos civis poderã fazer parte tia Associação.
1\ rt. 7. o Ao. cLi usulas gerars da a policc c con1l içõcs
da Caixa Economica siio partes intcgrantl)s rios prrsentrs
est;lllltos, I' como laes olll·i.~alorias para a Associação.
C.\ITlTLO Ill.
CON\'ERSÃO E E~IPREGO DE f:AI'ITAES.

Art. 8. o Os fundos entrados na Associ;lÇiio pcrfcn~
centcs aos subscriplorrs, assoei:~ dos c dcposi tan tcs, hr•m
como seus juros, serão converliJos na compra c venda
de titulos da divida publica geral ou proYinci:"ll rlo
Brazil e em cauções dos referidos titulo!', lf'tras do
Thesouro Nacional, arções tlos BJIH'OS 1lo llrazil, Hnral

~~

HypoLIH't'ario, Nacional c Commereial do lHo d1~ Janeiro, ouro Plll harra ou em rltoetb e prata em pinha,
de prefereneia os Li Lu los do Governo, ou serão conservactos em conta corrente no Banco IJUe fôr escolhido
pela Associacão, devendo todas essas operações serem
clfectuadas de accôrdo com o conselho fiscal.
Art. U. o o~ ti tu los e todas as operações rca Iizadas r.om os capitacs dos associados e •Jeposit:mtcs são
iualienavcis até a época da liquidação dos respectivos
contr·actos c depositos, e em nenhum caso respondem por
qualquer reclamação contra os interrgsados ou contra a
Associação; salvo a disposição do CoJigo Commereial
nos casos de fallencia quando o seguro ou deposito tivet·
sido a favor do proprio subscriptor ou depositante ou a
sua suhstiLuição nestecasose tiver verificado dentro da
época em que as fallrneias começam a produzir os ~Pus
Pifei to~.
C\PifULO IV.
ll\ IIIRECÇ~O 1;1\IIAI., ~tJ.\S ATTRIIlUIÇÕES

r. ORIIIGA!JÜES.

Art. 10:
i. o A dirccção g-eral e gerenciada Ass"cia1_;ão Mu-

tua 1'1~rsevm-ança Hrazilf'it·a prrtcnce aos fr111tladores
de lia o Dr. João l•'or(u na to Saldanha tia Gama, Manorl
José Hodrigues, Dr. Joaquim C·11·1o~ Travassos, João
Fernandes Clapp e Justo Pinto da Silva Valle, que srr:i
exercida pelos mesmos com a inspecção tle urn conselho
fiscal clei to pela as~embléa gera I de subscriptores associ:tdos c depositantes de prazus fixos na f6rma dos
arts. f3, f4, e Hi dos presentes estatutos, sendo que nenlmm dos Direclores geraes e fundado1·es da Associação
potlrr{t ser riem i Ltido do referido cargo senão por fraude
provada, ou quando de má fé se excuse a prestar a
ohrig-atoria e neceRsaria coadjuvação a bem do Llnsenvolvímento da Associação; no caso de provar-sr que
qualqtwr dos Direnores geraes ineorreu nas faltas
prescripLas nrstc paragnpho, compPtn ao~ demais llirectores geracs convocar a·as~embléa w~ral ile associallos e deposit:mtcs, a fim de propi\r a destituição do Uirector dclinquente, bem como pro pôr a nomeação do seu
suh.~Li tu lo.
2. • Terão a faculdade de representa r a Associação em
•)ll:!lr1uer rircnmstanria pJrti·~nlar nn jll'lkhl outort'.IRTr

11
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g-an,Jo qnant!o f1ir llt'Cr~-;:1rio procuraçiio an Advogadn
da As:-ociacão.
::. • Qu:ll;Tucr Oirrctor, provando imprtlimenlo IPI{:! imo, podf'rú lr:m~mittir o S1~u cargo, funcções c tlireitos
a outra pr~soa da ronliaJH;a da Direrção geral e con~rl110
li.scal, com a appt·ovação da assembléa geral.
!1." Nomear o pessoal de empregado~ nece~sarios ao
''Xpetlienle tia Assoriação, marear-lhes onlrnados, atlrihuições c dcmittil-os qmmdo julgar convenicntP.
ã. o Crrar dentro do Brazil todos os rrprrsent.anlrs t'
ag-encias tia Associação.
6." Organizar de nccôrdo com o conselho fiscal os
rrgulamrntos internos e as reformas uleis ao tlescnvolvimrnlo r boa marcha da Assodaç:io de aecôrdo com o
art. :10.

Ar L 11. São tleveres da Direrção grral:
·1. o Velar no rxacto cumprimr.nlo dos presentes el'lla tu los.
2. • I<'ner escript.urar com mui la cla1·cza e exaclitliin
todos os livros de operações tia Associação, os quaes deverão estar sempre á rlisposição de lodos os assod:ulos r
depositnnles que os quizerem Pxaminat·.
:1." As~ignar lodos os documentos c litnlos tia Associação c corrrspondencia, bem como fazer publicar
trimen~almentc o estado della.
~.o Convocar a assembléa geral ordinaria e exti·aordinaria, de accôrdo com o conselho fiscal, quando rntender necessario ou a requet·imento de um terço ou
mais de associados e depo3itantes de prazos fixos domiciliados no Imperio.
r,. o Organizar os relatorios e todas as contas e balanços
que tenham de ser apresentados á assembléa geral e
publicai-os depois de vistos pelo conselho fiscal.
6. • Fazer todas as despezas de escriptorio e despezas
da Associação com o producto dos direitos d:~ Administração declarados no art. 25 das clausulas da apolice.
Art. 12. No caso de impossibilidade ou morte do Presidente da Direcção geral, será este representado interinamenteporoutro Director eemseguida será proposto
pela Direcção Geral á assembléa geral convocada para
esse fim um associado que possa preencher o referido
cargo do Presidentr, seguindo-se a mesma formalidade
com qualquer um dos Directores Gerentes no mesmo
caso.
Paragrapho unico. Ao Presidente da Direcção gPral
compete em priml'iro lugar a fiPI observnncia tlestl' capitulo.
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CA I'ITULO V.
CONSELHO FISCAL.

Art. 13. O conselho flscal será composto de cinco
membros eleitos pela assembléa geral de associados e
depositantes de prazos flxos domiciliados no lmperio
representados por si ou seus procuradores.
Paragrapho unico. Em quanto não se reunir a pl"imeira assembléa geral, o primeiro conselho Hscal ficará
composto dos cinco primeiros associados que se inscreverem aos presentes estatutos e Jlais cl:lusulas até 30
dias depois de approvados pelo Governo.
Art. 14. As fnnc1;ões do conselho fiscal durarão por
um anno e a sua eleição sera feita ~or escrutínio secrHto
em lista de nove nomes, e a ignaldade de votos a sorte
decidirá.
Art. Hi. For·mado o conselho fiscal nomear;'t por
eleição o seu Presidente, Secretario e Yogaes.
Paragrapho unico. A eleição da mesa será annual, e
nos casos de ausencia ou impossibilidatlt~ tio Presidente,
fará suas vezes o memuro do conselho ue maior· idatll'.
Art. 16. O conselho 1lscal poderá funccionar· e delib(~rar com tr·es membros presentes e votos conformes.
Art. 17. O conselho fiscal deve n~unir-sc ordinariamente todos o.; mczl's e designar um de S(~u,; membro,;
pJra acompanhar touo ..; osaetos onlinar·io~, que tenham
de ser praticados pt'la Dirl'cção I!Cral eom dt•pcndencia
du mesmo cunselho, e são suas altribuiçõ,•s:
1." Tonnr conheeimcnto das operaçi'í.~s feil<JS pela Dil't~rção ~l'ral e tudo o que tenha rel:u::1o com a A~so
ciação.
2. • Examirwr os relator·ios c as opcrat;Ges tlue a Direet;.ão g<>ral deve apre~cular :'t assemlJiéa geral, dando
a csla todas as explica~õcs c informações precisas em
rdaçiio ao estario da A~sociação, como apresentar qualquer rerorma IIO~' ler111os do~ li." do art. 10.
~l. • Heun ir-se ex traortl i uariunwnle tfUarulo j ul:;a r
ron,·cnicnle ou quando fôr pedido pela Uin·cção geral. .
~." Concorrer efficazmenle com a Direc~~ão geral '
t~~ARA
1udo que seja eonccrncnte á prospcriuade da Assoe··
~ ')~
ri." Ter Ulll livro e-:pccial de su·Jf; :Jclas IJIIC s !\..~·'t"
!'iguatla~ pelos prt'~'~Uit·s, as-:irn nnno ;, assi~~ ~)()do

;;:;""'
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.\(; I'OS OU l'lll)l<:fl

Presidente c Secretario do conselho fiscal será lançada
em todas as primeiras folhas de todos os livros da Associação com a designação do objecto de cada Hvro, numero de ordem, da ta da inscripção e numero de folhas
ntcis e numeradas qnc contenham.
Art. 18. Além das reuniões de que trata o artigo anterior· o conselho fiscal terá uma reunião tl'imensal
extraordinaria para examinar as contas e balancetes
apresentados pela Direcç:ão geral, que approvados serão
pnbl irados.
Art. 19. Em caso de morte, demi~são ou ausencia
prolongada de qualquer membro do conselho fiscal,
será chamado para preencher a raga o supplente irrmediato em 'otos.
Art. 20. O Presidente da Direl'ção geral, c na sua
auscncia o seu suhstituto, poderá assistit· como consultor
ás reuniõ,'s c delibet·:tções do conselho fiscal.
Art. 21. Os membros da Dirccção geral c todos os
emprr,Qados de! la não podem ser eleitos para o conselho
fiscal.

CAPITULO VI.
A'iSEMBU:.\ GERAL.

Art. 22. A asscmbléa geral da Associação compõe·"e dos subscriptores associados e depositantes de pt·azos
fixos maio!·es de seis mezes, e representa a Associação, e
como t;d serão respeitadas c cumpridas todas as suas
deliberações.
Art. 23. A convocação da assembléa gera I scr·ú
ldla na fôrma do§ 4." do art. H.
§ 1. 0 Achando-se representa do pelos prescn les, ou por
procuração passada a outro associado ou deposi lan te, um
ter~o do capital subscripto no Imperio.
•'
§ 2.• No caso de não se achar representado o capital
indicado no paragrapho anterior, far-se·ha nova convocação, c na segunda se deliberará com o que compar•ccer.
§ 3. • Cada um subscriptor associado ou depositante
que póde fazer parte da assembléa geral terá sómente
direito a um voto seja qual fdr o numero de contractos
que tenha insti tuido ou quantia que tenha depositado.
§ &. • O Presidente da asscmbléa geral será nomeado
por maioria de votos tl'cntl'e os presentes, c ~ervirá para
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as reuniues annuaes, e designat·á d'enlre os assot;Iados
dous Seer·etarios.
~ 5.• Eleger uma commissão de exame de contas composta de tres associados para dar parecer sobre os r·elatorios c balanços apresentados pela Dirccção geral c
t;onselho liscal.
Art. 24. A assembléa geral ordinaria se reunirá no
mez de Julho de cada anno, e as extraordinarias sempre
que forem requeridas segundo o § 4. • do art. H ou
<] uando a reclamar um terço de associados e deposi tantes de prazos fixos domiciliados no Imperio e representados por si ou por seus procuradores para o fim que
ueelara rem na con voeação.
Art. 25. A assembléa geral onlinaria tem por altribuicões :
L" Ô exame c approvação dos !Ja!anços e rclatorios da
Associação.
2.• A eleição tio noro conselho fiscal na fórma dos
at·ts. 1:1 e 14.
Art. 26. Nenlrum C<lSO allreio ao motivo da convot;açd:o da assemiJiéa geral cxtraordinaria poderá set· tomado em consideração.
Art. 27. Não podem votar nem ser votado~ nas asscmuléas geraes nem representarem outros associados
os membros da Dirccção geral e seus empregados.
Al't. 28. A a~scmbléa geral Lerá a faculdade de reso!Yer a liquidação da Associação quando se der o caso
}Jrevislo no art. 31 e nesse caso a liquidação serú feita
pela Direcção geral com a intenenção do conselho
Liscal além de uma cornmissão de Ires associados que a
assern!Jiéa geral ell'gerá por e~crutinio.
CAPITULO VII.
Dl~l'OSIÇÕES GERAE~.

Art. 2!}. Os Agentes e empregados da Direcção geral
prestarão fiança idonea c são responsaveis pelos seus
ac tos e na fai ta seus fiadores.
Art. 30. Não se poderá fazer nenhuma alteração nos
presentes estatutos, clausulas c condições sem ser proposta nafórma do §6. doan. toe pordelihcração da
as~embléa geral P appruv;u;ão do Governo lmpPrial.
0
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Art. :.11. A Assoria~ão-lUutua de seguro~ sobre vida
Caixa Econorn ica de deposi tos pa rciaes. Perseverança
Brazilcira- depois de approvados por Decreto do Governo Imperial os presentes estatutos c mais clausulas~~
condições, se julgara instaHada c constituída para
encetar suas operações logo que se tenha subscripto
o capital de quinhentos contos de réis (500:000 15000),
podendo cleYar este ao maximo que se suiJs~rever, devendo, poréw, suspender as suas oper:~ções sempre que
depois de cinco annos os eapilaessubsrript.os não allingirem a 2.000:000;)000 pelo menos.

c~

Claussulns e

•~oruliçc)es

do

nr~ollee

elo sc•gur•o

sobre ,·ido.

Art. 1. • A pe~soa que Sll subscrever na Associação
Mulua Perseverança Brazileira para seguro soiJI'c vida
chamar-se-h a -Suhscriptor nssor.i;u.lo-; o indiviuuu
sobre cuja vida fôr· instituído o seguro cltarnar-s·.~-ha
Segurado.
Paragr:~pho unico. Qualquer pes;;oa pó:Je sei' no mesmo contr·acto subseriplor a~soci:~tlo e scgnr:tdo.
Art. 2. • A quota mínima das conlrilwic:ões c) fixada
em 20~~ para as nnnuidades e em tiO;'.: para as uuirns.
Art. 3. • As apolices só ser:'io v:diuas quaudo sejam
insc1·intas no ng-islJ·o J:tc>ral ela As.,ociac·.jo e devem
··"
conter::
J." O numero tle ordem loc:il.
~.o O numero da 111a tricula do registro p·eral.
:!. • O nome do tlornidlio do sub~criptor.
!L" O nome, naturalidade c idnde do s.~g-ur;tdo.
5. o O v:dor das coutrihuic·ões feitas ou a faze• r c·uui delcrrninação das úpocas em 'que dl'\'erão ser l'l:alizadas,
lugar e da la da realização do ronl racto.
ti.• O fim, condições, tempo e lPrmu do coutr<IClo.
7. o A Íllllicac:ão de todos o~ documentos indispcu~a
vcis quedt'\'er:'l apt·cscular o ~cgut-.,do para justificar u. ;
~cus direitos.
·
8. o As assig-uatur:~s indieadas no artigo sc·~uinte ~~o
competeute sello proporcional do Goveruu e o da Associação.
!J." No re\'l'l'so da a polire se tran,nevcrit as pre~en
l1·s rlausu Li'.
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Art. L• Todas as obrigações rceiprocas entre o subscriptor .associado c a Associação constará de um contracto na fórma do artigo anterior assignado pelo
subscriptor c por um dos membros da Direcção geral ou
por um dos seus represen !antes.
Art. ~i. o No caso dr perder-se ou inutilizar-se a apolice poderá o subscriptor reclamar outra· justificando o
motivo da perda ou detrimento, correndo as despezas da
substituição por conta elo reclamante.
Art. 6. o No prazo de seis mPzes, da d~t~ do contracto,
os subscriptores da primeira, segunda c terceira classe
são obrigados n npresenta1· a certidão de idade do segurado ou outro documento authentico que a prove,
ficando esse documento archivado na Secretaria da Direcção geral até a liquUação do respectivo contracto,
servintlo de recibo a entrega desse documento, a publicação do nome do segurado que .iá tiver preenchido a
referida obrigação, no boletim que a Msociação pul•licar trimensalmente.
O segurado que não apresentar a certidão ou documento anthentico terá como multa os prejuízos seguintes:
L o Será collocado na classe que se julgar menos
vantajosa nn liquidação.
2. • Toda a inexactidão dos documentos ou nas declarações, cujos ciTei tos façam ai lera r as condições do contracto em prejuízo dos mais associados, importará a
perda ele todo~ os lucros que lhe corresponder na época
da liquidação e s(J receberá o capital com que tivrr entrado se então fôr vivo o segurado.
Art. 7. o Os pagamentos das rontribuiçücs deverão
ser ~eitos em Março, Junho, Setemhro ou Dezemfll'O 1le
cada anno.
Paragrapho unico. As contrihuições ou annuldadcs só
serão validas quando constem de recibo passado pela
Direcção gen I.
Art. 8." A graduação de ri5co de morte para o segurado na liquidação dos lucros que lhe corresponder, será
com relação ás pautas formadas sobre as tabcllas da
mortalidade de Deparcieux..
Art. 9. 0 O seguro sobre vida divide-se em 4 classes
organizadas conforme a idade, importancia da subscripção e o anno em que foram etrectuados os contrac,
tos, podendo o subscriptor escolher na fórma seguinte: _
t.• Classe-com perda de capital e lucros no f~a
. '-l/tARA ~
morte fio l'egurado, rom farnlrladl' dP liqnifla, n~tl\
..,
lflli'IJI!allllf'TIII•.
(j~<v'\j
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2." r.lassr-com perda sómen te dos lucros c não tio
c:1pilal imposto, no c:~so tle morte llo ~cg-uratlo, com faculd:ule de liquidar na fúrma do primeiro.
3. • Classe-com penla de capital c juros po1· mor Ir.
do segurado com faculdade de liquidar todos os annos
depois do primeit·o quinquennio.
4. • Clas!le-sem perda de capital nem lucros em caso
algum, nem mesmo por morte do segurado, com faculdade de liquidar cada um anno depois do primeiro quintJUennio.
·
Art. W. A duração dos contractos de seguro sohrc
vida é fixada de cinco até vinte e cinco annos.
Art. H. Os quinqucnnios de compromissos são sempre
completos para as respectivas liquidações; c começam
no primeiro de Janeiro seguinte ao anno em que se
fizer o primeiro p~gamento, á excepção do primitivo
cujo começo será depois do que se fixa no art. 31 dos
estatutos.
Art. 12. As contribuiçõc5 que a Associação recebct·
no decurso lle qualquer anno antes da data prefixa no
artigo anterior entr·arão em conta corrente no banco da
Associação até 31 de Dezembro proximo futuro, yencendo juros para o scgura<lo.
Art. t3. Os subscriptores que quizercm adquirir os
direitos na partilha dos lucros das classes respectivas
sem sujeição ao artigo anterior no mesmo anno em que
se inscr·evcrem p:~garão sobre a contribuição unica on
:mnual que fizerem, um por cento por catla mez, mesmo
incompleto, que tiver decorrido desde o primeiro lle
Janeiro proximo passado.
Art. 14. Para aproveitar as faculdatles conceditlas
pelo art. 9. destas clausulas para as liquidações voluntarias das classes respectivas, o subscriptor deverá
avisar a Direcção geral tres mezes antes de expirar o
prazo do qninquennio ou anno em que quizcr liquitlar,
aliás o fundo que lhe pt>rtcncer já liquidado passará ao
quinquennio ou anno seguinte.
Art. Hi. Ficam sem effeito os compromissos dos·contractos tanto para os subscriptores como para a Associação, nos casos seguintes:
L o Por morte do segurado nas classes i. •, 2. • e 3. • tle
que trata o art. 9. destas clausulas.
2. o Por se vencer o prazo do seguro ou pela conclusão
volnntaria facultada no mesmo art. 9. o prccnchitlo o
dever imposto do art. H anterior. No primeiro ~:aso o
suhscriptor por annuidadc fica livre dos pap-amenl.os
po~trriorr~ :i mor·tc tio ~rg-nr·atlo H uo Sf'[THndo 1'3~0 o
0

0
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st'gnrado rnlr:1 a rccchc1· o resultado lia liquidação que
tiver esrolhitlo.
Art. Hi. 0.; associados da 4.." classe estabelecida no
art. 9. o destas clausula~, podem prolongar a liquidação
do seguro depois d:1 morte do segurado até a conclusão
do termo que tenha escolhido.
Art. i 7. 0.; con tractos de seguros caducam:
t.. • Pelas circumstancias estabelecidas no ~ ~. • do
art. G. o tlcgtas clausulas.
2. o Por falta ou demora do pagamento de qualquer
rins annuidades alt'm de um anno do prazo marca1o na
apolice.
Parag-ra pho uni co. Com antecipação tle trcs mezes do
Lermo do prazo m:1rcado, a Dirccção geral annunciar:i,
no seu boletim administrativo, a numeração dos contr:Jctos que se ncharem incursos no paragr·apho anterior.
Art. 18. O gubscriplor que quizcr evitar a caducidade do seguro c fizer o pagamento a trazado dentro do
nnno do respiro de que falia o§ 2. 0 do artigo anterior,
pagará mais sobre a annuidade devida cinco por cento
por cada trimestre mesmo incompleto, salvando-se
assim da pena tlo artigo anterior.
Paragrapho unico. Esta concessão de pagamento só
poflerá ser elfectuada no escriptorio da Direcção geral.
Art. 19. Os direitos dos subscriptores da 4. • classe
tlo ar·t. 9. o destas clausulas não caducam em caso nlguin,
c a liquidação verificar·-se-ha conforme a importancia
das contribuições c o tempo da imposição na As~o
ciação ..
Art. 20. Nas épocas do termo das liquidações dos contnctos das respectivas classes do seguro sobre vida proceder-se-ha a liquidação no principio do anno seguinte,
e deverá estar prompta em 30 de .Julho proximo; em
cuja da ta terá lugar a distribuição dos ca pi tacs c lucros
nas mesmas cspecies em que forem convertidas as
contribuições por cuja fórma os subscriptores receberam:
t. • Os capi tacs impostos e realizados.
2. o Os juros compostos por semestre que tenham obtido até 30 de Junho em que principiar os dividendos.
3. o Os capitaes realizados dos segurados fallecidos
antes da época da liquidação.
4. 0 Os juros accumulados e lucros dos mesmos capitaes.
5. o Os capitacs realizados c interesses produzidos pelas
imposições das suh!!cripções caducadas por falta de pagaPARTE li.
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mentos dentro do anno do prazo que concedem estas
clausulas.
fi. o Os capitaes impostos pelos que não apresentaram
os documentos neccssarios para justificar os seus direitos á liquidação.
7. o Os premios vencitlos pelas quantias em deposito
ou em cauções e mais os juros dos capitacs de que falia
o paragrapho anterior.
J)aragrapho uni co. As contribuições serão feitas na
fórma dos arts. 8. o c 9. o destas clausulas.
Art. 2L Os capitaes c lucros liquidados e não reclamados pelo segurado, ou seus herdeiros, nos seis mczes
seguintes ao ~O de Junho, época fixada para terminação das liquidações, conservar-se-hão deposi lados por
sua conta e risco no banco da Associação.
·
Art.. 22. Os documentos que são necessarios apresentar para ter direito ao dividendo são:
1. o Certidão authentica da vida do segurado.
2. • Certidão de oiJito c que mostre vivia o segurado á
meia-noite do dia 31 de Dezembro do anuo que terminou
o rontracto.
3." Igual documento deverão apresentar todos os que
tenham parte na liquidação, ainda mesmo que não
queiram liquidar, sob pena de serem considerados incursos no§ 2. 0 do art. fi. • destas clausulas, e sem direilo a reclamação alguma.
Paragrapho unico. São dispensados de apresentação
destes documentos os associados da~-· classe.
Art. 't!3. Todos os documentos serão entregues ã Direcção geral devidamente legalizados e livres de despezas para a Associação, e dentro do prazo de seis mezes
qualquer que seja o lugar da residencia do associado;
sendo da competencia do associado o dever de:
L • Remettel-os no tempo marcado cobrando deites
um recibo da Direcção geral.
P<tragrapho unico. O prazo e termo fixado para a
justificação de direitos dos associados são peremptorios
e produzem para os que não cumpt·em a perda em
favor da classe respectiva sem justificação prévia.
Art. 24. No caso de morte do segurado os seus herdeiros ou os que devem ser nos beneficios do respectivo
contracto, que se mostrarem legalmente habilitados,
devem estes fazet·em-se representar por um só pi·ocurador para todos os ac tos c tramites a praticar-se com
a Associação.
Art. 25. Como remuneração de todos os encargos e
responsabilidade que a Direcção geral tome para bem
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desempenhai' os deveres que lhe compete, perce~erá
dl,s subscriptores uma com missão de ü% sobre a tmportancia total dos capitaes subscriptos na Associação,
c mais L)OOO por cada uma apolice de contraclo, além
dos sellos c outro qualquer imposto devid.o á Fazenda
Nacional, que se cobrará no acto de assignu-se o contracto.
Paragrapho uniro. A commisssão, e sello ou imposto devido ú Fazenda Nacional, a que todo o subscriplot· é obrigado a pagar no a c to tle subscrever-se na
Associação, se1·á por elle perdido se não realizar na época
lixada o contralto na fúrma da inscripção.
Clausulas e eondi~ões da Cahta Economlca de dt'posl•
tos parclacs tia .1\.ssociaçào Jllutua Perseverança Brazl•
leh·a.

Art. I. o A Caixa Economica de tleposit.os pa1·ciacs
da As.sociação l\lutua Perseverança Drazileira recebe
prestações pareiacs em deposito, a prazos llxos ou conta
corrente, desde I 1S000 até a maior quantia lJUe ~e qui"ze1·
depositar. com o fim e~pecial de convet·tcr esses capilaes
em seguros sobre vida.
Art. 2. o Se julgará constituida para começar· suas
transacçiies logo que tenha entrado o capital de
H}():000;5000, podendo elevar este ao maximo das quantias ahi depositadas.
Art. 3. o Logo que estrja realizado o capital pr·efixo
no artigo anterior, a C·tixa encetará as suas operações
lfUC serão as mesmas estipulada"> no art. 8. • do cap. 3. •
dos estatutos da Associação.
Paragrapho unico. A Clixa potlcrá caucionar, mediante um juro modico, as apoliccs da mesma Associação
que pertencerem aos associados lfUe provem com documentos aulhenlicos acharem-se em estado de pobreza,
por cujo motivo não possam satisfazer á Associação as
lõU:ts ullimas prestações, dando a Caixa sobre a caução
das mesmas apolices as quantias sulliciciiles para prcen;;!Jer o pagamento final em rubção ús prestações j(t
realizada~, uão estando e:s refer·1dus as;ociados incursos
na JWlla prescripla no art. :1.7 das clausulas tia apolice.
Art. ''." O tleposi tan te que q uizer con ver ler as suas
economias tlepusitadas na Caixa em seguro sobre vida,
deverá avisar previamente a Dire::ção geral da Associação uilo ti i;;s a n les ti:J renci llWill o do seu Ul'posi to,
~l' o tirer :t pr:tzu li xu.
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Art. ti." Auuualmcnte, depois íle c1editar-sc os juros
aos deposilan tes na proporção estabelecida nas cadernetas e deduzidas as despezas da administração, ~e di vidirão os lucros líquidos obtidos pelas transacções da
Caixa geral na fórma seguinte:
Cincoen ta por cento aos depositantes.
Um por cento aos segurados sobre vida da l. • classe.
Um dito idem idem da 2.• dila.
Um dito ir.lem idem r.la 3. a dita.
Dous di tos idem idem da t,, • di ta.
E o remanescente formará o fundo de t·csrrva para
fazer face ás emcrgencia~ da Caixa.
Paragrapho unit~o. Só tem direito ús vantagens esta·
IJCiecidas neste artigo os segurados d;ts cla~ses nelle determinado~, e os depu~ i tantes de prazo:> lixos, nunea menores de seis mezes; sendo que os depositant('S de contas
eorren trs e prazos menores só perceherão os juros da taIJella eslahclecida pela Dirccção gCJ ai r.la Associar:ão de
arcónlo rom o movimento da Prar;a.
Art. (j," A Caixa não poderá receber cs tleposit.os por
car.leruetas ao portador.
Ar t. 7." As ca de metas só serão va Iidas quando st•ja 111
registradas no registro gl'ral da Associar;ão c deverão
conter :
1. • O numero de ordem local.
2. o O nome do depositante e sua assignatura.
3.• A r.lata c declaração das condições do deposito.
t,.o A decbração da quantia depositada e da que se
rt'lirar.
ti. o A assignatura de um dos Di rectores Lia Associação.
6. • Todas as declarações das clausulas e contliçõcs r.la
Caixa deverão ser impressas nas capas das cadernetas.
Art. 8. o O depositante fa rú preceder ao seu deposito
uma proposta por escripto á Direct;ão gcr:~l, com a declaração d:~ quantia que deposit<t, condições c sua assigua Lura.
Art. 0. 0 A Cti'\a não por.lcrá estender as suas operações além do ll! azi I.
Art. to. São partes intcgr:~ntcs dos estatutos da Associação 1\Iutua Perse\'crança llrnzileira as clausulas c
condições da Caixa Economira de !lepositos parciaes.
Art. 11. A A,sociação ~ótica obrigada pelo:S seus estatutos e especialmente pelas clausulas geraes c p:,rliculares, c condições impres,as e manusrriptas na apolice c na cadcrtll'la de sua Cü\a Eronomica; a~situ para
SLta interpreL:11;ão n:io se consitlcrar:"t sen~io a sua propria IPI ra •• su;i~ n·ferClll'ias, e a A~'oriar;ão não tem
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para com outras pessoas senão as que menciona na mesma apolicc e caderneta, ou com seus legi1i mos herdeiros ou representantes devidamente reconhecidos.
Art. f~. Os abaixo assignauos aceitam os presentes
estatutos c claustJias da apolicc !lo seguro mutuo sobre
viuJ e condições da Caixa Economic.a ua Associação Mutua Perseverança Brazileira e declaram-se subscriptores
<tssodatlo:'; e autorizam aos fumlauores Dr. João Fortuna to Sa ltlanha da Gama, Manoel José Rourigues, Dr. Joaquim C:.~rlos Trava.ssos, João Fernandes Clapp e Justo
Pinto da Silva Valle a rctpiCrercm do Govcmo Imperial
a ~u:t approvação, r;omo aceitarem as alterações ou
supprc:'sõcs que julgarem convenientes fncr, tJuér assigmnd o-se só o~ mesmos fundadores ou conj une la mcn te
com o,; as-;oeiatlos.
Hio. ~2 tle UezorniJro de 1873. (Seguem-se as assignaturas.)
ohriga,~õt•s

DECHETO N. ü7ü8-

DE

1'1:

DI,; OUTUBI\0 IJE

1871.

Cn\a o lugar llc Juiz ;Iunicipal c de Ot·ph;ios no termo de
Alcm•Jncr, na Provincii tio Par:t;

Hl'i por hem Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' cr1•ado o lugar de Juiz Munieipal o
de Orphão~ no lermo do Alem,p!Cr, na Proviw:ia tio
l'ará.
JoãoJosédcO!iveira Junqueira, do l\lou Conselho, Mini~tro e Seaetario de E~tado dos Negocias da Guerra e
intl'rino dos da Justiça, assim o tenha entendido e faça
ext•cut:tr. P.ilario tio Hio tle Janeiro em t(natorze tle
Ouluhro de mil oitocentos setenta c quatro, quinquage~imo lcl'Cl'iroda Intlepentlencia c do Impe1·io.
Com a ruhri1:a de Sua Magcstatle o Imperador.
Jotlo José de Olircíra Jmufwint.
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DECHETO N. ü7ti0-

DF.

H

DE OUTUBRO

DE

187i.

Separa tio termo de Linhare,; o de Nova Allneid<l na l'rovincia do
E.;pirilo Santo e crêa neste, reunido ao de Santa Cruz, o lugar
de Juiz Municipal e de Orphãos.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Ar·ti~o unico. E' separado do termo de Linharcs o de
Nova Almeida, na Província do Espirilo Santo, e creado
nestl', reunido ao de Santa Cruz, o lugar· de Juiz Municipal e de Urphãos; revogadas as disposiçijes em contrario.
João José de Oliveira Junrtueira, do ~leu Conselho,
l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da Guerra
e inlcrino tios da Justiça, assim o tenha entendido c
faça ex.ecu ta r. Pa lacio du lHo de Janeiro em quatorze
de Outnhro de mil oitocentos sclcnta e quatro, quinquagesimo l·~rceiro da lndeprndcncia c do lmperio.
Com a rubrica de Su:1

~I:tg·eslaole

o Imperador.

J odo .José de Oliveira Junqttcirtt.

DECHETO N.

:;no- '"~ a

oE ouTunno

DR

I87í.

Concrtle a Jo;io Pereira llal'figue Faro perruiss;io p•r dous
annos para cxplurat· iniuas de·)O~ro, ~?rata e outros metac,; na
colllarca de ItaiJayana, na Provinda de Sergipe.

:\ltcndcndo ao que Me requerca João Pereira DarriFaro, Hei por l.wm Conceder-lhe permissão pordous
anuos para explorar minas de ouro, prata c outros meLacs na r:omarca de llabayana, na Província tle Sergipe,
sob as clausula~ que com este baixam, assignadas por
.losé Fi!I'HanJcs Ja Cosia Pereira Junior, du Meu Conselho, Miuist•·o c SL•er1!lario de E-:tado dos Negocios da
,\:jricultura, Cullllllt'l'rio c Ubr;1s Publicas, 'l'le assim o
~uc
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tenha entendido c faça exrcutar. Palacio do ltio de Janriro em quatorze de Outubro de mil oitocentos setenta
c quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia c
do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes tla Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Deereto n." ó'2''2'0
desta data.

r.
D~ntro do prazo de tlous annos o
signar:'~ os lugares em que tiver

concessionario dede minerar, aprel'entantlo na Secretaria de Estado competente plantas
geologica e topographica dos terrenos explorados, com
os perfis que demonstrem, tanto quanto fôr possível, a
superposição das camadas mincracs.
A estes traiJalhos acompanhará, além das amostras dos
mineracs e das variedades das camadas de terra.;;, uma
tlescrip1:ão minuciosa da possança das min:1s, dos terrenos de domínio publico ou particular necessarios á
exploração, com designação dos proprietal'ios, das cdilicações nelles existentes c do uso ou emprego a que são
destinadas.
Outrosim, intlicaril qual o meio mais npropriado parJ
o transporte dos productos da mineração, e qual a distancin entre cada uma das minas c o,; povoartos mais
pr·oximo:;.

11.
Satisfeitas ns exigencias da clausula L", ser-lhe-ha
concedida a necessaria auloriznção para lavrar as minas
por· cllc exploradas nos lugares de,;ignados, de accôrdo
com a mesma clausula, sob as conc.Jições que o Governo
-,
Imperial julgar conveniente impór-lhe no interesse
min~ração c em benelicio dos direitos tio Estad
OI\ ~W!ARA :·
partiCulares.
' ~" \.l
Palacio tio Hio de Janeir·o em H de Outub
~."

José Fernandes tia Costa Pe·reira Junior.
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DE OllTUI:HO IIE 18i~.

ApproYa os estatutos da Companhia Propric!aria do Thra!ro
S. Salvador de C~mpos.

Atlcllllent.lo ao que Me requereu a Companhia Proprietaria tlo Theatro S. Salvador de Campo~, devidamente rrpresentatla, e de conformidade com o parece•·
da Secção :lo::; Negodos do lmperio tlo Conselho de Estado exar:~do rm Consulta de 24 de Agosto do corrrnte
anno, Hei por bem Approvar os seus estatutos, para
que possa funccionar.
José Fernandes da r.osta Pereira Junior, do Meu Conselho, Minislro c Secretario de Estado dos Negocios da
Ag-ricullu r:~, Commcrcio c Obras PulJI icas, assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em vinte c um de Outubro de mil oitocentos
sctcn ta c qua lro, quinquagc::;i mo terceiro da Indcpcndcllcia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagcstatle o Imperador.

José Fernandes da

Co~ ta

Pt'reira Junior.

Eslahtlos da f.mnpanhia Propt·ietaria do Theatro
S. Salvador.
TITULO I.
liA COMPANIIIA,

SEU FUI E C.\PITAL.

Art. t. • A associação anonyma, instituída na cidade
Campos dos Goytacazcs, sob o ti tu lo de Sociedade do
Novo Thca Ir o, con tinuarit a funccionar na mesma ci:lade, sob a tlcuominação de -Comp:mhia Proprietaria
do Theatro S. Salvador-, e terá a duração de20 annos,
~ontados do dia em que os presentes estatutos forem
approv:~dos pelo Governo Imperial.
Art. 2.• Constitue o fundo capital ela Companhia o
edificio do theatro S. Salvador, construido na rua Direita rla refrrid:~ cidade de C:~mpos, com todos os seus
~lc
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accessorios e pertenças, no valor de 2í:OOO~OOO, representado por 2~0 acções de !001~000 cada uma, todas já
realizadas.
Art. 3. o Propõe-se a Companhia a conservar o dito
theatro S. Salvador, de que é legitima e exclusiva
proprietaria, e a mantel-o em condições 1e prestar-se
ao fim, a que é destinado.
Art. ~.o Constituirá a renda da Companhia o produeto da locação do theatro a individuo ou empresa,
que se proponha a exilibir espectaculos e representações, publicas ou p1rticulares, apropriados ao mesmo
theatro, e na conformidade das leis e regulamentos, a
:{Ue se acha sujeito esse genero de divertimentos.

TITULO 11.
Dog

ACCIO'iiSTA~.

Art. !J.• E' considerado accionista da Companhia o
possuidor de uma ou mais acções, quér seja o
primitivo proprietario, quér simplesmentecessionario.
Nenhum accionista, porém, poderá possuir mais de 30
acções, em caso algum.
Art. 6. o As acções da Companhia serão transferíveis
de uns para outros possuidores, mas os novos accionistas só gozarão dos direitos que lhes pertencem, depois
de feita a averbação da transfercncia das respectivas
acções.
Art. 7." Pertence ao accionista:
~ f.." Discutir e votar nas reuniões da asscmhléa
geral.
§ 2. • A quota parte dos lucros Iiquidos da Companhia,
proporcional ao numero das acçiles que possuir.
§ 3. o A preferencia, na escolha de camarote ou cadeira do the1tro, conforme o numero das acções que
cada um tiver, decidindo a sorte no caso de haver accionistas, com igual numero de acções, pretendendo o
mesmo c1marole ou cadeira.
Esta preferencia não eximirá) porém, o accionista da
obrigação de pagar, como qualquer outro espectador,
o preço rlo camarote ou cadeira, nos divertimentos e
espectaculos publicos que ti verem Iugar no thea tro,
nrm igualmente lhe dará direito de preferir a um assig-nante de certo numero de reei tas, quando o accionista
pretender assistir apena~ a um on outro espectaculo:
loe~itimo
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Art. 8." O aceioni~t:t, :i t•xcepção do caso de eleição
tios membros do conselho fiscal e Directoria, poderá
ser rept·escntado por procuratlot· bastante, uma vez que
este seja tamhem accionista.
O numero de votos corresponderá ao das acções, sendo
de um voto por cada acção.

TITULO III.

Art. 9." A asscmbléa geral será constituída por accionistas, que rep1·csentem pelo menos a terça parte do
capit:-tl social. Sempre, porém, que ella não puder deliberar por falta de numero legal de accionistas, o
Presidente da Companhia a convocará para outro dia,
que designar, por annuncio publica tio na imprensa desta
eidade, não podendo a nova reunião ter lugar, senão
depois de decorridos pelo menos oito dias.
Nesta segunda reunião a assembléa geral poderá
deliberar, qualquer que seja o numero de accionistas
presentes, e a quantidade do capital social, por elles representa do.
Art. 10. Pertence á assembléa geral:
§ i. o Eleger de tres em tr·es annos os membros do
conselho fiscal e da Directoria.
§ ~.o Reunir-se ordinariamente no mez de Janeiro
tle cada anno para tomar conhecimento das contas, que
forem apresentadas pela Directoria, c extraordinariamente sempre que fôr convocada pelo conselho fiscal,
ou por accionistas que representem pelo menos a quarta
parte do capital social.
Art. H. Os trabalhos da assembléa geral serão presididos e dirigidos pelos accionistas que, nas respectivas
reuniões, forem acclamadol'l Presidente c Secretarios da
mesma assemhléa.

TITULO IV.
DA

ADMINISTRI\ ÇÃO.

Art. 12. A Companhia será administrada por uma
Directoria de tres membros, todos acrionistas, os quaes
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c~legerào cn trc si o Caixa c o Secretario, c terão as seguintes attribuiçõcs:
§ i. • Deliberar sobre tudo quanto fôr concernente á
hoa administração dos negocios da Companhia; celebrat·
c assignar os contractos de locação do theatro.
§ 2. • Organizar annualmente o balanço da receila e
clcspcz~ da Companhia, que submetterã ao exame do
conselho Jh;cal, na conformidade do que dispõe o art.
t6 § 3. o
~ 3. o Confeceionar o reg\l.lamento interno, que deverá fazet· parte integrante dos contractos de locação do
theatro, c expedir todas as ordens e instrucções que
julgar necessarias para boa execução do mesmo regulamento, solicitando a intervenção e auxilio da autoridade, enrarrcgada da inspecção do theatro, sempre que
as disposições regulamentares, ou suas ordens, entendam com o publico, que frequentar o dito theatro.
§ 4. o Requerer ao conselho fiscal a convocação extraordinaria da assembléa geral, sempre que o julgar
necessario, c bem assim autorização para concertos o
reparos do edificio do theatro e suas decorações, na
fónna do que estabelece o art. t6 § t.~,."
Art. t.:J. Ao Director Caixa compete: arrecadar a
receita da Companhia, promovendo a cobrança de todas
as quantias que lhe forem devidas; effectuar todos os
pagamentos que forem autorizados pela Directoria; e3cripturar tanto a receita como a despeza, depositando
em qualquer das casas bancarias desta cidade as quantias recebidas c cobradas.
Art. 14. Ao Director Secretario compete: lavrar as
actas das reuniões da Directoria, redigir toda a corresponclencia que fôr expedida em nome desta ; inscrever
em livro especial os nomes dos accionistas com a declaração do numero das acções que cada um possuir c fazer
a averbação da transferencia das mesmas acções.
Art. t5. Além da Directoria haverá tambem um conselho fisc~l, composto de tres membros, accionistas, um
dos quaes será o Presidente da Companhia, por designação da assembléa geral que os eleger.
Ar·t. 16. Pertence ao conselho fiscal :
§ J. • Convocar extraordinariamente a assembléa geral sempre que o julgar necessario, ou a requürimento da
Directoria.
§ 2. o Velar pela rigorosa observancia e execução dos
presentes estatutos e respectivos regulamentos.
~ :1. • Examinar o balanço c contas apresentados annualmcnle pela Directoria, do que lavrará parecer, que,
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com aquelles, serú submettitlo á assemLléa geral do~
accionistas, na conformidade tio que dispõe o art. :lO

§ 2. o
§ 4. o Autorizar as despezas necessarias com os repa-

ros, pintura e decorações do theatro, t.ma vez que a
importancia de seu orçamento não exceda a do fundo de
reserva realizado .
.~ 5. o Ordenar o pngamento tios dividendos aos accionistas ; providenciar soLre o cumprimento do que dispõem os arts. 2. 0 e 3. 0 do Dec1·eto n.o 2679 tle3 de Novembro de i860, sobre a publicação tio parecer da
mesma com missão fiscal, balanço e contas respectivas
e em geral sobre tudo que entender com a regular tlscalisação dos negocios da Companhia.
'
Art. f7. Tanto os membros do conselho fiscal, como
da Directoria, serão eleitos em escrutínio secrf'to~ á
pluralidade de votos; servirão por tres annos, gratuitamente, á excepção do Director caixa, cujos vencimentos serão fixados pela assembléa geral, sobre proposta
do conselho fiscal.
Art. i8. , O conselho fiscal e Directoria reunir-sehão, sempre que fôr necessario, e as suas decisões
serão tomadas por maioria dos votos de seus m€mbros.
No caso de impedimento temporario de algum delles,
será este substituído pelo accionista que fôr designado
pelos dous outros membros.

TITULO V.
DO fTl\DO DE

llE~ER\"A

I•: DIVIDtNDüS.

Art. 19. Annualmente se ueduzirá do producto tia
renda arrecadada, pagas as despezas da administração e
do custeio do theatro, vinte por cento de sua importancia, que constituirá o fundo de reserva da Companhia,
e será depositado pelo Caixa em qualquer das casas bancnias desta cidade. Este fundo de reservá será exclusivamente destinado aos reparos e reconstrucções do
theatro e seus accessorios, que constituem o fundo capital da associação.
Art. 20. Deduúdo o fundo de reserva, o restante da
receita liquida será dividido annualruente entre os
accionistas da Companhia, na proporção das acções que
possuírem, devendo o pagamento destes dividendos ser

ws:.;
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feito pela Directoria, que o fará preceder de annuncio
pela imprensa. No caso, porém, de desfalque do capital
social, não se farã dist•·ibuição de dividendos, emquanto o mesmo capital não fôr integralmente restabelecido.
TITULO VI.
DJSI'OSIÇÕES GERAES.

Art. 21. Na locação do theatro nunca se comprehenderá o camarote do centro lia segunda ordem, que fica1·á
sempre á disposição dos membros do conselho fiscal e
da Directoria em todos os espectaculos e divertimentos
•JUe tiverem lugar no mesmo theatro.
O conselho fiscal e a Directol'ia, porém, poderão
otfertal-o a qualquer das autoridades civis ou militares, de elevada gerarchia, que por ventura se acharem
nesta cidade por occasião dos ditos espectaculos, e em
geral a qualquer pessoa, na~ional ou estrangeira, que
por seu superior talento e illustração ou elevada posição
sacia I, mereça essa prova de deferencia e consideração.
Art. 22. Logo que forem approvados pelo Governo Imperial os presentes estatutos, a nova Directoria fará
substituir por novas acções as primitivas apolices,
Pmittidas sob o titulo de-Sociedade do Novo Theatrodcntro do prazo de 60 dias,. que será devidamente anuunciado pela imprensa desta cidade.
Nessas acçõcs se mencionará o respectivo valor, e se
lranscrevcrá as disposições dos arts. õ." e 6." destes eslatutos.
Art. 23. Expirado o prazo mucado pa1·a substituição
das a polices, serão estas in utilizadas pela Directoria,
do que se lavrará a competente acta com as declarações
necessarias.
Art. 2&. Os accionislas, que por si ou po1· seus procuradores bastantes, não comparecerem, ou não mandarem as sua~ apolices para serem substituídas, não gozarão dos direitos que lhes conferem os §§ L • e 3. • do
art. 7.•
A presente disposição será tJ·anscripta nos annuucios
a que se refere o art. 22.
Art. 25. A Companhia será obrigada a liquidar-se
L •, no cas'J de verificar-se ser indispensavel, para
t:onstrucção do seu capital, o emprego de quant"
exceda ;i mclade do seu valor; 2.", se expirado ~
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de duração da Companhia não fôr prorogado por tleli!Jeração da assembléa geral dos accionistas, com appro\'ação do Governo Imperial.
Esta I iquidação se fará pela fúrma esta tui.da nas leis
t•m vigor.
Art. 26. Não se procederá á reforma ou derogaçào
dos presente~ estatuto~, senão sob proposta assignatla
11e!os membros Jo conselho fiscal e Directol'ia, ou por
accion istas que represcn tem pdo menos um quarto do
capital social.
.
·
Art. 27. No fundo capital da Companhia, especilicatlo
no art. 2.<, tiram comprehendidas as vinte e cinco
acções em i li idas, para solução da di vida passiva a que se
achava o!Jri;rada a Companhia, proveniente dos adiantamentos feitos pelo seu primitivo Caixa para as obras
do edilicio do thratro.
Art. 2~. Ficam revogadas as tli~posiçõrs em contrario.
(Seguem-se as assignaturas.)

DZCRETO N.

~i77t
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Pro roga os prazo,; marca1los na clausula 12.• do Decreto JL" r;;m:;
de H de l\larço de 187.\ para apresentação dos estudos eumplctos da estrada rle rerro do Rio Grande a Alt>grelc.

Attendendo ao que Me requereu Hygino Corrêa
Durão, concessionario dos estudos para a estrada de
ferro do Rio Grande a Alegrete, na Província de S. Pedro
do Rio Grande do Sul, Hei por bem Prorogar por tres
mezes os prazos marcados na clausula 12.• do Decreto
0. 5565 de H de Março do corrente anno, c a contar da
assignatura do respect.ivo contracto, para a apresentação dos estudos relativos á mesma e'3trada.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Comme~·cio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido c fa(.'a executar. Palacio rlo Rio de Janeiro em vinte e um de Outubro de mil oitocentos
setenta e quatro, quinqu<~gesimo terceiro da lndependencia c do Impet·io.
0

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperartor.

José Frman,fr•s d1t Cosia Jlcrl'im J11nior.
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Concede a Eugenio !\larques de Hollanda permissão para lavrar
minas de,' potassa e outros saes mineraes e pedras preciosas nos
muuicipio> de Valcnr;a, Jaicoz e Oeiras, na Provincia do Piauhy.

Attentlrntlo ao que l\le requereu Eugrnio l\lai'IJLW!: de
Hollanda, Hei por bem Conceder-lhe permissão por· tr·ps
annos parn lavrar minas de pot~S5a e outr·os saes mineraes e pedras preciosas com excepção de diamantes, nos
municípios de Valença, Jaicoz e Oeiras, na Província do
Piauhy, sob as clausulas que com este baixam assignadas
por José Fernandes da Costa Pereira Junior·, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Agricultura, Commer·cio e Obras Publicas, que assim
o tenha enter.dido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em vinte e um de Outubro de mil oitocentos
setenta e quatro, quinqnat:;esimo terceiro da Indepen:lrnda e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clnusuln"' n que •e ref"ere o Decreto n.o 8')'')'3
de111tn dato,

I.
Os trabalhos da lavra poderão ser feitos pelo concessionario ou por uma Sociedade organizada dentro ou
fóra do lmperio e deverão começar dentro de dons annos,
contados da expiração do prazo marcado para a medição
e demarcação dos terrenos mineraes.

11.
Den Lro do prazo de tres annos contado desta data, o
concessionario deverá apresentar ao Governo as plantas
topographica e geologica do terreno onde deve mmerar,
com os perfis que demonstrem, tanto quanto fôr possível,
a superposição das camadas. fazendo acompanhar estes
trabalhos de amostras elas diversas especies das camadas
dr tena e do mineral.

IOHH
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Na mesma occasião declarará se o terreno é pu!Jiico
ou de propriedade particular, designando neste caso o
nome dos proprietarios, a natur·eza e uso das edificaçõe!'
nelle ex istentcs.

111.
Satisfeita a exi~encia da clausula anterior. ser-lhehão concerlidos até cinco mil hectares de terrenos.
A proporção entre o numero de hectares e o capital
reunido e emprel!'ado efTectivamente nos trabalho~: de
mineração será de um hectare para cento e cincoenta
mil réis.
IV.
Os terrenos concedidos serão medidos e demarcados
dentro do prazo de um anno contado da data desta
concessão.
A medição e !lemarcação dos mesmos terTt>nos serão
feitas á custa do concessionario, que fica obri~rado igualmente a satisfazer todas as dcspezas da verificação por
parte do GoYerno.

v.
A medição e demarcação do terreno só darão direito
á lavra do mineral, depois que o concessionario provar

perante o Governo ou a Presidencia da Província que
se acha empregado o capital correspondente a cada um
dos terrenos medi doe: e demarcados.

VI.
Findo o prazo de cinco annos, contado desta data, o
concessionario perderá o direito de lavrar no5 terrenos
de que não se achar de posse por não ter empregado o
capital preciso para sua acquisição definitiva.
VIL
Na fórma do Decreto n. • 3236 !le 21 de Marco de t8ü4
serão considerados effcctivamente empreg:~dos e portanto com direito á proporção estabelecida na clausula 3. •:
i. • O custo dos trabalhos de medição c !lcmarcação
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dos terrenos, levantamento de plantas, despczas tl1~ exploração c outros trabalhos preliminares;
2. o O custo das tenas ;
3. o A importancia dos instrumentos e machinas destinados aos trabalhos de mineração;
ft. o A despcza effectuada com o transport•~ 1le Engenheiros, empregados c trabalhadores;
Fica entendido que esta despeza comprrhentlc sómente a que provém do transporte de Lacs indivíduos
dos lugares de sua residencia até a mina c nunt:a as
dia rias, regulares ou constantes, da mina par:~ qualquer
povoado ou vice-versa.
ü. o A despeza das obras feitas em vista dos trabalhos
da mina tendentes a facilitar o transpol'tc de seus produetos, inclu)livc estradas de ferro ou de ro•lagem c bem
assim as casas de mo1·ada, armazens, ofll!:inas c outros
estabelecimentos indispcnsaveis ú empresa;
6. o O custo de animaes, barcos, carroças r q uaesquer
outros vchiculos empregados nos trabalhos da mina e
transpor te de seus protl uctos;
7. '' O custo dos trabalhos que forem cxeeutados em
relação á lavra ou qualquer despcza feita bona {ide para
realiz:~r f:lcfinitivamenle esta mineração, ficando entendido que o custo das plantações feitas pelo conecssionario
não será levado em conta do capital.
VIII.

As provas das hypotftcses do arti!:!'o antecedente serão
admitthlas bana (ide c tJUalqucr artifício qun ftir empregado para illutlir o Governo ou seus ap;Pnles, dará
tlircito áquellc, em qualriUCI' tempo f[Ue a fraude venha
a ser descoberta, de annullar esta concessão sem que o
conccssionario possa f'Xigir inrlemnizar.ão alguma.

rx.
O concessionario fica responsavd pelos desastt·ns que
occorrcrcm nos trabalftos de lllinenção se provierem
de culpa ou inobservancia das cautelas e regras aconselhadas pela cxperiencia, ficando sujeito além da multa
& . --.
de cem mil réis a dous contos de réis imposta pelo Go- ,
verno e cebrada executivamente, a prover a subsiste · / ~~~"RA
dos indivíduos que ficarem impossihili ta dos de tt·a ífí~~
e das famílias dos IJIW fallrt~l'r<•m pnr 1':111-;:1 ~..._<tj)s
desastres.
~...
c.:
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x.
U conre;;sionario sujeita-se ús imlrucçlícs c regulamentos q~:~e fort'lll C.\peuillos para a policia tias minas.

XI.

O concessionario rcmctterã semestralmcnlc ao Governo um relatorio circumstanciado dos trabalhos de
mineração, sendo obrigado a prestar qua~squer esclarecimentos que forem pedidos c a franquear o e~tabc
lecimcnto aos Engenheiros que o Governo incumLir uc
examinai-o, dando-lhes todas as informações que cxigin•m para o bom tlcsempenho ua commissão.
XII.

O conccssionario obriga-se a pagar ao Estado a taxa
11xa annual ue cinco réis por ~.8~ metros quadrados dos
terrenos que obtiver c o imposto ue tlous por cento do
rentlimento da mina, liquido das uespezas tia extracção
que annualmcnte realizar, conforme prescreve o art.
23 ~ i." da Lei n. o W07 tle 26 de Setembro de 18fi7.
XIII.

Dentro dos terrenos mcdiuos o demarcados scrã permittido ao concessionario cxtrahir qualquer mineral
que encontrar, imlependentemente de nova concessão,
com tanto que declare ao Governo a tlcscolJerta tJUe
fizer e sujeite-se a estas clausulas no quo puderem ser
applicadas a nova mineração e a qualquer outra que
lhe diga respeito c esteja inserida em concessões feitas
pelo Govt'rno para a extracção tio mineral descoberto.
XIV.
Sem permissão uo Governo não poderão concessionario ou sr,us successores tlivitlir a mina que lavrar.
XV.
Esta concessão tornar-se-ha nulla :
l. o Quando o concessionario deixar de executar os
trabalhos especificados nas presentes clausulas dentro
dos prazos nellas fixados;
2. • Quando a lavra de potassa e dos outros mineraes
fór interrompida por mais de seis mezes;
3. Quando fôr suspensa por mais de trinta dias,
0
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Ainda nesta hypothese a suspensão dos LraiJalhos não
Pxcedcrà o tempo que, a juizo do Governo, fôr marcado
para a remoção das causas que a tiverem determinado.
4. • Quando se der o caso da dausula s.•; .
r>." Quando houver reincitlencia de infracção, a que
esteja imposta pena pecuniaria.

XYI.
A infracr;ão de qualltuer clausula, para que não se
tenha estaiJelccitlo pena especial, será punida com a
mulla de um a cinco contos de réis.
XVII.
Estas clausulas obrigam á Companhi<l que o concessionario organizar ou quem quer que tlelle obtenha a
presente concessão mediante licença do Governo.
XVIII.
A Companhia poderá ter sua série no paiz ou fóra
delle, com tanto que para a decisão dos assmptos relativos á empresa, tenha no Brazil um representante
habilitado com os necessarios poderes para tratar c
resolver tlircctamente com o Governo Imperial as
questões cmergen tcs; ficando entendido que, quantas
apparcGcrcm entre ella c o Governo ou entre clla e os
partiLulares, serão tratadas c resolvidas no Brazil de
conformitladc com a respectiva legislação.

XIX.
As questões que se su~citarem entre o Governo e a
empresa serão resolvidas por arbitros ..
Se as partes contractantes não accordarem n'um
mesmo arbitro, cada um nomeará o seu, e estes co:ncr;arão sew; trabalhos por designar um tcn:eiro, cujo
voto será definitivo. Se não h1uver accôruo sobre o
terceiro, cada arbitro escolherá um Conselheiro de
Estado c entre estes decidirá a sorte.

XX.
S~io m~intiuos os dir·eitos provenientes tle concessões
anteriores provando o interess3tlo que executou ou
trabalho:; em virtude de autorização do Governo.
Pal:ieio do Hio tle Jannir·o em 21 tlc Outubro de t87~.
·- Jose Fernandes da Costa Pereira Junior .
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21

DE OUTUUHO DE 187~.

cowedr• dur:wk 30 :tnttns fiança de garantia de juros de 7%
:w anno para o 111axiuw eapilal de 3.300:000/1000, destinado á
conslruer;:lo da estratla de ferro denominada,, de D. Thereza
Cltrislina • na Provinda de SantaCatharina.

Attendcndo ao que l\lc requereu o Visconde de Barbarena, c de I'OHfonniJatlc com aLei n."2~50dc 2~ deSelt~llll,ro d c 187:J, Hei por bem Conceder á Companhia,
que organizar para a construcção de uma estrada de
ferro JcnolllinaJa «de~ H. Thcreza Christina », entre as
cabeceiras do Hio Tuharão, na Provincia de Santa Catharina, c o lugar dt•nominado «Passo do GadO)), ou onde
eomc~:a a navegação Jo mesmo rio, podendo prolong:tr-se até ú dd:tt!e da Laguna, e com um ramal, para o
porlo de~ lmlJiluba, ou outro que melhores condições offen·r,a . liança por :JO annos da garantia de juros de 7 "fo,
dcercl:~da pela Lei Provincial n. • 7~0 de 20 de Maio do
corrente anuo, 11-ll"a o capital que fôr effcctivamente empregao o na construce;ão da dita estrada c seu ramal, até
o maximo de 3.:1{J0:000B; observadas as condições do
nmtraeto celebr:~do em f. • de Junho ultimo com a Presidencia da referida Provineia, e de aecôrdo com as que
eom c~ In baixam a~sig·n:11las pot· José Fernandes da Costa
Pereira .Junior, do l\lcu Conselho, l\finistro c Secretario
de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio c
Obras Puhlieas, que assim o tenha entcm!iLio c faça exew La r. Palacio do H io de .Janeiro em v in te e um de Ouf.uhro de tu i! oitoce~nlossctenta e quatro, quinquagesimo
tt'rn•iro da lndepe~ndcncia c do Imperio.
Com a rul1riea de Sua Magcstauc o Imperador.
José Fenumdes da Costa Pereira Junior.
Clau .. ula"' n

<I li<' se a•ef'erc o Decr•t_,lo n. 0
desta datn.

s.,-.,-,.

I.

Fica t:nm:edida :"t Companhia que se incorporar para
a eonstruerão da e:;l.rada de ferro denominada « de
n. Therrz:; f:hristina ")), na Provinda de Santa Catlt~rina, a tiaw;a .-lo Estado para o pagamento dos juroi
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de 7 °/. ao :lllllO, garantidos pela Lei Proviueial n. 0 740
de 20 de Maio proximo lindo, sobre o capital que fór
cll"ecti vamente empregado na construcção da mesma estrada alí• o maximo de mil c oitocentos contos de reis.
§ :1.. • Par tinuo das cabeceiras do rio Tubarão, no
ponto que fór mais conveniente, irú a referida estrada
terminar no «Passo do Gado » , ou onde começar a
navegação do mesmo rio.
~ 2. • Se dos estudos de que trata a clausula 3. a § 2."
reconhecer-se a conveniencia do prolongamento da estrada até a cidade da Laguna, c da construcção ue um
ra1nal para o porto de Imuituba, ou outro do litoral
que melhores vantagens o!Tereça, será elevado o capita I
da empres:~, sobre o qual se afiança a garantia provineial ; não excedendo porem o maximo de tres mil
c tresen tos contos de réis.
Esse prolongamento c o ramal far-se-hão sem prejn izo do que dispõe a clausula L a rlo Decreto n." 4689,
relativainente ao ponto de partida <la estrada de ferro
de D. Pedro I, na Provinda de Santa Catharina.

11.
Alt'~m dos favores acima concedido.~, gozará a Companhia dos seguintes:
Cessão gr:lluita de terrenos devolutos c nacionaes e
bem assim dos comprchcndidos nas sesmarias e posses,
exeepto as indemnizações que forem de direito para o
leito d:1 estrada, estações, armazens c outras obras esper,ilicadas no respectivo eontracto.
Direito de dcsappropriar, na fórma do Decreto u."8J6
rle 10 de .Julho rlc i85i), os terrenos <le tlominio particul:t r, pred ios e IJemfei torias, que forem precisos para
as obras de rpw trata o paragrapho antecedente.
Uso Lias madeiras c outros materiacs existenLes nos
terrenos dnolutos e nacionaes indispensaveis para a
r·nnstrnecão da estrada.
lscnr;ãÕ tlc direitos de importação sobre os tr·ilhos,
mael1inas, instrumentos e mais objectos destinados á
eonstrucção; bem eomo,durante a construcção e até que
eon'wee a ex pio ração das minas, dos direi tos do carvão
de pedra indispensavcl para as officinas c eusteio da
estrada.
Esta isenção não se fará eiTectiva cmquanto a Companhia cmprcsaria não apresentar no 'l'hesouro Nal"ional, ou na TIH'souraria de Fazenda da Provincia a
r r l:11; ;tu do' ~obred i lo,.; objedo~, r·spcri fica mio a H'S[WC-
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liva 'fuantiuadc c qualiua~le rtue aqucllas Repartições
lixarão annualmente, conforme as instrucções do Ministrrio da Fazenda.
Cessará o favor, lieanuo a Companhia empresnia
sujeita á restituição dos direitos, que tei'ia de pagar,
n á multa do dobro desses direitos, imposta pelo Ministeria da A!Sricultura, Commet·cio e Obras Publicas, on
pelo da Fazenda, se provar-se que ella alienou 11or
qualquer titulo objectos importados sem que precedes;;e
licença rlaquelles Ministerios, ou da Prcsirlencia da PI·ovincia, e pagamento dos respectivos direitos.
Prefcrcncia para acquisição de terrenos devolutas
existentes á margem da cstrarla, cll'cctuando-sc a venda
pelo preço mínimo rla Lei de 18 de Setembro de 1850,
se a Companhia cmprcsaria rlistribuil-os por immigrante;; ou colonos que importar e estabelecer, não
podewlo, porém, vcndel-os a estes, devidamente medidos c demarcarlos, por preço excedente ao que fôr
autorizado pelo Govcmo.
Ill.

Para que a lianç1 da garantia de juros, e mais favores
referidos nas clausulas antecedentes, vigorem c produzam todos os effeitos, o contracto do L" de Junho
deste anno c o adtlitamcnto de 18 do mesmo mez e
anno, celebrados com o Presidente da Província de
Smta C1tharina, serão ex.ecutado3 de accôrdo com a-;
clausulas abaixo estipuladas.
~ I." A contlição L• do referi1lo contracto ficará sem
cffeito na parte contraria á clausula L• das pt·csentes
esti pnlações.
~ 2." Nos csluLlos, rle que tratam as condições 2.• e
3." rio mesmo contracto, comprchender-se-ha a parte
do rio Tubarão entre o «Passo do gado>> e a cidade
tia Laguna, tendo-se em vista as condições e obras nercssarias á navegabilidade do mesmo rio, e bem assim
o prolongamento da estrada até á mesma cidade e o
ramal que se dirigir ao porto de Imbitub1, ou a outro
rio litoral que pareça mais conveniente.
~ 3." A condição 8." substituir-se-In pela seguinte:
0.> preços rlc transporte serão fixados em tabclla approvada pelo Governo, não podendo exceder os dos meios
ordinarios do conducção no tempo ria organização da
mesma lahella.
A' tal'ifas por esta fúrma org.1nizatlas não poderão ser
elevadas sem appruva,;ão do GHcrno; e emqulato sub-
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Ristir a liança tla garantia de juro pelo Estatlo, tambem
não poderão ser reduzidas sem essa approvaçilo.
§ 4." Ao final da condição 9.• acrescentar-se-ha: Os
passageiros e cargas do Governo, não especificados nesta
condição, serão transportados com abatimento não inferior a Ui 0 { • •
§ 5. • A condição -15. • executar-se-ha de conformidade com a seguinte modificação:
Em quanto o fundo de reserva não a ttingir a 100:000#,
as despezas mencionadas na c i la da condição correrão
por conta do custeio.
~ 6. o A condição 22. • será observada de conformidade com a seguinte alteração:
O Governo terá o direito de resgatar a estrada, decorridos os primeiros l5 annos desta data.
Se o resgate se effectuar depois de expirado o prazo
do privilegio de 80 annos, o Governo só pagará á Companhia a importancia das obras e o material da estrada,
com tanto que a somma a despender não exceda ao que
se tiver effcctivamcnte empregado na construcção da
mesma estrada até o maximo do capital garantido.
A detlucção que ~e fizer do juro ainda não embolsado,
não prejudicará o capital garantillo.
§ 7. o A condição 23. • cxecutar-se-ha de conformidade com a 1. • das clausulas aqui estipulatlas; e não
comprehcnderá a estrada de ferro D. Pedro I concedida
pelo Decreto n. o !1689 de lO de Fevereit·o de l87L
~ 8. o A condição 3L • será modificada pela seguinte
fúrma:
Caso não haja acct'Jnlo para a nomeação do terceiro
arbitro, cada uma das partes apresentará o nome de
um Conselheiro de Estado, c a sorte uecidirá. Se,
porém, a duvida versar sobre a parte technica do contracto, decidirá o Presidente do Instituto Polytcchnico
do Rio tle Janeiro.

1\'.
A Companhia obriga-se:
1. o A po~suir, antes da abertura de toua a linha ao
trafego, ou a fornecer proporcionalmente á extensão de
cada uma das secções, em que se dividir a estrada, o
seguinte trem rodante: oito locomotivas, quatro carr __ _
det.•classe, seisue2.•,dezdc3.•, c 2ii0 wa
·fii·~Rl-~
mercadorias, inclusive os de gado, de lastro
fri\~""
..,
2. o A aceitar como definitiva c sem r
~ ae,.
cisão uo Governo sobn~ as qurstõcs que ~~~tarem
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relativamente ao uso mutuo das rstradas rle ferro que
lhe pertençam ou a outras empresas; licando entendido
que rtualqucr aceôrdo que celebrar, não prejudicará o
direito do Governo ao exame das estipulações, que
par:tuar e á modificação destas, se entender tJUe são
o!Tensivas dos interesses do Estado.
3." A submettcr á approvação do Governo, antes rlo
r:omcço dos trabalhos de construcção e da abertura rio
trafego, o quadro de seus empregados c a tabella rios
respectivo~ vencimentos. Qualquer alteração posterior
dependerá igualmente de autorização do Governo.

v.
A responsabilidade tlo Estaria pela garantia de juros
rle 7 "/o sobre o capital rle 1.800:0008000 destin~rlo á
r:onstrucrão da estrada de ferro denominada « D. Thercza Christinn )>, será c!Tcctiva durante 30 annos, a
cont:1r da data da approvação dos estatutos da Companhia, c na conformidade do contracto celcbra1lo eum
o Presidente da Província de Santa Catharina em L"
de Junho deste anno c additamento de l8 do mesmo
mez e anno em tudo QUe não fôr aqui modilicndo.
Essa responsabilidade será extensiva ao que accreseer
na fÕI'ma do§ 2. o da clausula L •, não excedendo o total
do cnpital da empresa a 3. 300:000SOOO, verificado f)Ue
sejn o prolong<lmcnto da referitla estrada att~ a cidade da
Laguna e conslrucção rlo ramal para o porto de Imltituha ou outro do li.toral que melhores vant:1gens oiTerecer nas comlições 1la mencionada elausula i."

VI.
As despezas que se fizerem com a lisealisnção da estrada, correrão por conta do E~tado durante o tempo
da liança de g~rantia d1~ juros.
Palacio do Rio tlc Janeit·o em 21 rle Outubro de 187!~.
José Fernandes da Costa Pereira Junior.
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DECHETO N. :i77ü- DE 2t

DE OUTUBRO DR

1871.

Cl'lla o lugar de ~uiz lllunicipal e de Orphiios no termo de Vill:<
De lia da Imperatriz, na Província do Amazonas.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' creado o lugar de Juiz Municipal
e de Orphãos no termo de Villa Bella da Imperatriz,
na Província do Amazonas.
João Jo~é de Oliveira Junqueira, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Guerra
c interino dos da Justiça, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte c um de
Outubro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua

Ma~cstade

o Imperador.

João José de Olir'eira Junqueira.

DECRETO N. :Jii6- DE 2l

DR OUTUBRO DE

1874.

Srpara rio termo da Laguna o do Tubarão, na Província de Santa
catharina, e rrra nestr um- iugar de Juiz Itlunicipal e de
Orphãos.

Hei por hem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica separado do termo da Laguna o
do Tubarão, na Província de Santa Catharina, e creado
neste um lugar de Juiz Municipal c de Orphãos; revogadas as disposições em contrario.
João José de Oliveira .Tunqueira, do :rtleu Conselho,
l\'linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra
I) interino dos da Justiç.a, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e um de
Outubro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro tla lndependencia e do Imperio.
Com a rnhrira tlc Sua l\fagestade o Imperador.
Juiio José Jp 0/il'f!Írtt Junq !IPÍI'Il.
PARTE 11.
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(~rmrcde

t!urante 3:> a1mo.;; a garantia de juros de 7 % ao anno,
S•.lhre o maximo capital de t:l.OOO:OOOfj, destinado á construcr;:1o da n Estrada tln I•'Prro Central "com um ramal para a Feira
de Santa Anna, na Provincia da Bahia.

Atlenilenilo ao que Mn rerpwrcu Hugh Wilson, eml11'rzario ela nova or·ganização da antiga Companhia do
«Tram Hoarl a vapor Parnguassú,• actualmrnle denominado «Estrada de Ferro Central» na Província da
Bahia, a que se refere o Decreto n.• :l590 ele I7 eleJaneiro ele i8íi6; Hei por bPm, nos lci·mos da LI' in." 2~50
de 2'i de Setembro de 1873, Conceder ú nova Companhia
que se incorporar para a construcç:io !la referiria estrada c de um ramal até a Feira de Santa Anna, a garantia de juros de 7 "!. ao anno, sobre o maximo capital
ele 1:3.000: 000,)000, c cl uran te o pt·azo de 30 :111 nos,
observadas :1s cl:lllsnlas do contraclo celcbl'<lllo r·m 2H de
Setembro de 1Hí2 com a Prcsidencia da mesm:~ Provinda, c dn accôrdo com as fjue com este haixam :~ssigna
das por Jost"• FernanliPs t!.l Co~ta Pereira Junior, do l\leu
Conselho, Ministro c Secrdal·io de Estado dos Negocios da Agriculturn, Commercio e Obras Public:t,;, que
as~im o tenha entendido e faca C'<rcutar. P:dacio do H.io
de Janeiro crn vinte e oito dr~ Outubro de mil oitocentos
setenta c r1uatro, quint1uagesirno terceiro da Indept'n·
doneia e do Imperio.
Cnm a rubricn de Sua Mage;;tade o ImperaLiot'.

José Fernandes d11 Costa Pereira Jtmior.
Cln•a~uln~

:a f"IUt• Me rert~r·~ () Dt~(_~···~to n. o
dt•st.n datn.

: ; ,."}' . .,.

I.
Fica concedida it nova Companhia que .~e incorpor.11·
para a ronstnrçção da estrada tle ferro llenommada
11 Gentral da Bahia,» entre a Cachoeira e a Chapada
Diamantina, com um ramal para a cidade da Feira de
Santa Ann:~, nn mesma Provincin, a garantia de juros de
7 "/, an annn solirn o capital que fô1· clfretivament•~

E:U:CUTI\'0.

J()!)!)

emprega,! o na mesma estrada c seu r.unal alé o maximo de 43:ooonooo pot· kilometro.
§ L • O capital aqui fixado e garantido não excederá
em caso algum a 13.000:0005000.

11.
Alóm da t•cfcriLia garantia, ficam igualmente concedidos á mesma Comp~nhia os seguintes favores, e revogados, ou modificados de accôrdo com as estipulações
da presente clausula, os de que trata o Decreto n. 0 3590
de f7 de Janeiro de f.86ü:
§ L o Privilegio por 90 annos, contados da incorporação da CrJmpanhia, não podendo durante esse tempo ser
con,~r.didas outt·as estradas de ferro dentro da zona de
20 ki lo metros de um e de outro lauo da estraua e seu
ramal, e nas mesmas direcçõe.,, salvo se houveraccôrdo
com a em preza.
Esta prohihição não comprehende a construcção de
outras vias fert'da~ qur, embora partindo do mesmo
ponto, mas seguindo direcções diversas, possam aproximar-se e até cruz·1r as linhas concedidas, comtantoque,
dentro da zona privilegiada, não recebam genero;; ou
passageiros, mediante frete ou passagem.
§ 2. o Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e hem assim dos comprehemlidos nas se~marias e
posses, excepto as lndemnizaçõe ..; que forem de direito,
para o leito d1 estrada, estaçõc;;, armazens c outras
obras especificadas no respectivo contracto.
§ 3." Direito de dcsapropl'iar, na fór'ma do DJcreto
11." 81ü de f.O ue Julho de 18:Jil, os terrenos de domínio
partieular, pred ios e bemfcitorias, que forem precisos
para as oiJras de que trata o paragraplto anteceJente.
§ 4. o Uso das madeiras e outros materiaes existentes
nos terrenos devolutos e nacionae~, indi->pensavcis para
:1 construccão da rstrada.
~ ti.• L;éução de direitos de importação sobre os
trilho..:;, mr~chinr~s, instrumento; e m:~is objectos dcstimdo.;; :i construcção; bem como, durante o prazo de 30
annos, rios direitos tio carvão de peJra indispensavel
pJra as oficina; e custeio da cstrarla.
E-;ta isenção não se fará e/feetiva emquanto a Companhia cmpres:~r·ia não apresentar no Thesouro Nacional
ou na Thesouraria de .Fazen.Ia da Província, a relação
dos sobredito;; ohjectm, ewccificando a rcspcc ti va q ua ntidade o qnali•ladc, que aqucllas reparti(õcslixarão an-
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nualmeule, conforme as instrucções do Alinisterio da
Fazenda.
Ces~uá o favor, ficando a Companhia sujeita á restituição dos direitos que teria de paga1·, e á multa do
dohro desses direitos imposta pelo Alinisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, ou veto da Fazenda,
se provar-se que e lia alienou por qualquer ti tu lo, objectos importados, sem que precedesse licença daquelles
JUinisterio:.;, ou da Presidencia da Província, e pagamento dos respectivos direitos.
§ 6. o Preferencia, em igualdade de circumstanchs,
para lavra de minas na zona privilegiada, sendo expresso
em contracto especi<JI o numero de datas que o Govemo
julgue conveniente conceder, bem como as condições a
que deve ficar sujeita a Companhia.
§ 7. o Preferencia para acquisição de terrenos devolutos existentes á margem da estrada, efTectuando-se a
venda pelo preço mínimo da Lei de 18 de Setembro
de 18il0, se a Companhia distribuil-os po1· emigrantes
ou colonos fJUC importar e estabelecer; não podendo,
porém, vendei-os a estes, devidamente medidos e demarcados, por preço excedente ao que fôr autorizado pelo
Governo.

IH.
Ficalll ig-ualmcate alteradas as clau~ulas t.•, 3. •, ti. •,
f:!. a, H,. a, 18. a, :f U. a, 21 . 0 , 2:J. a, 24. •, 25. ", 27. a, 2U. a,
3:1.. • ú que se refere o Deacto n. • 31JUO de :1.7 de Janeiro de f866, pela seguinte fórma:
§ :1. .• A rstrada partirá da chlade da Cachoeira em
procura da Feira da Concei•;ão ou até a Cruz de S. Gon':alo, c dahi atravessará o rio Paraguassú seguindo pela
margem direi ta do mesmo rio em direcção á Chapatla
Diamantina, no ponto em que fM previamenté determinatlo pelos estudos de que trata o paragrapho seguinte, c de modo que possa prolongat·-se até o Urubú, na
margem do rio S. l<'rancisco.
Da Feira da Conceição, ou da Cruz de S. Gonçalo,
partirú um ramal da mesma estrada até a cidade da Feira de Santa Anna.
No traçado <la estrada e do seu ramal comprehenderse-ha a parte já construída em direcção aos pontos acima iwlicados.
~ :!." A estratla c seu ramal terão 1,m()(j7 de bitola.
A Companhia obriga-se a apresentar, dentro do prazo
tle seis mezes da ~ua iucurpora,;<io, c soiJ pena de radu-

1101

EXECUTIVO.

dtlarle dos favores ar1ui concedidos, a planta da estr·atla
tlestle o ponto do entroncamento do ramal até o terminal, na Chapada Diamantina; c bem assim o perfil longitudinal, e um orçamento aproximado das despezas de
construcção.
Sómen te dtlpois de satisfeita a presente condição, c arprovada a direcção geral da estr·atla e o seu ponto terminal que em vista dos mesmos estudos pod3rão ser alterados pelo Governo, proceder-sc-ha aos traiJalltos definitivos de que trata o§ 3.•
§ 3." Approvados tJUC sejam pelo Govcmo os estudos
definitivos da parte da estrada eomprehendida entre o
pouto t.lo entroncamento e a Chapada Diamantina, poderão começar os respectivos Ira IJalltos de construcção.
Esses estudos comprehcnderão:
1." A pl:tnta geral Lia linha ferrea, na escala de 1:4000,
em tJUe serão indicados os raios de curvatura e a configuração do terreno representado por meio de curvas de
nível equidistantes de 3 metros; IJem como, em uma
zona nunca menor de 80 metros de cada lado, os campos, matas, terrenos pedregosos, e, sempre que fôr possi vel, as di visas das propriedades particulares, as terras
devolutas e as minas.
2.• O perlil longitudinal na escala de 1:400 para as
alturas c 1:4000 para as distancias ltorizontaes, indicando a extensão e cotas dos declives.
3. • Perfis transversaes, na escala de 1:200, em numero
suflicien te para a determinação dos volumes de obras
tle terra.
t,,• Planos geracs tl;~s obras mais importantes, na csC<Jia de i :200.
~;,·Relação tias pontes, viaductos, pontilhões c !Joeiros,
com as princi paes dimensões, posição n<J linha, systcma
de construc(ão e quantidade de oLra.
ü." Tabella da quantidade de escavações p;1ra executar-se o projecto, do transporte médio da remoção dos
ma teriaes e sua classificação aproximada.
7." T<~hella de alinhamentos e seus desenvolvimentos,
raios de curvas, cotas de declividades e suas extensões.
8. • Cade_rnetas autl~enticadas das notas das operações
topograplucas, gcodes1cas c astronomic<.~s feitas no tern~no.

--~

Decorridos que sejam sessenta dias da data da e
):tlt~~~RA
dos estudos, estes se considerarão approvatl
!\.C~\l
uh uma modificação tiver proposto o Govcmo~·~
~ fL" O trem rodante compôr-sc-ha de.eomotiv;~s; l;j carros de t.• dassc; ~1 de'!..?~'-' c :3."; c
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600 wagous de mercadorias, inclusive os de gado, de

lastro c de freios.
Poderá a Companhia fornecer o trem rodante proporcioualmcnte á extensão de cada uma das sec•·ões em
que S3 dividir a estrada: ficando entendido que nenhuma pll'LC da mesma estrada será entregue ao transito
sem que, a juizo do Governo, disponha a mesma Companhia do material indispenswel ao serviço.
O aug-nwnto tio trem rodante far-se-ha nas condiçõr.s
da clausula 3." tio eitado Decreto tle 17 ue Janeiro de
i8tiU, c soh as penas alli impostas.
§ 5." A incorporação da Companhia deverá verificar-se dentro de dous annos, contauos desta data, sob
pena tl0 caducar a con.::essão.
Os trabalhos Ja parte da cstraua que está por construir comt~çarão dentro ele 12 mf'zcs, e serão concluiuos
no prazo de seis annos, contauos lia incorporação da
Companhia ; sob }H' na de :1.0: 000#000 por mcz de demora, em um c outro caso, caducando a concessão um
anno dnpois.
~ti." Nas vantagens de que trata a clausula 12.• do
mc3mo DcL"reto, não se comprchendcrú a garantia de
juros.
~ 7." A isenção de recrutamento c da guarda nacional, concedida pela clausula u..•, ficará sem ciTei to.
8." A Companhia ohriga-se a transpol'lar com abatimento não menor de 50 "fo:
O~ Juizes c Esc:rivães quando viajarem p~r motivo de
seu ollicio.
As autoridades, escoltas policiaes c respectivas bagag-en~, quando forem em uilig-encia.
Q., Ollici<H'S e Jll'<lras da Guarda Nacional, ue Policia ou
de 1 ." linha, que se dirigirem a qualquer dos pontos
Si~!'\' idos pelas linhas ferreas, por ordem do Governo ou
d<~s l'rrsideucias das Províncias.
Os colonos c emigrantes, suas bagagens, ut]nsilios c
:n~trumcutos aratorios.
As sn!lli!llles c plantas enviadas pelo Govcmo, ou pelas
Prcsidencias da~ Províncias, para serem uistribuidas
gratuitamente aos Javradc1res.
Todos os mais passageiros e cargas do Governo acima
não e~pccificatlas, serão transportadas com abatimento
não inferior a I;J ''fo.
Sempre que o Governo o exigir, em circnmstancias
extraordinarias, a Companhia porá ús suas ordens
todos os rucios de transporte ue que dispuzer.
NPste raso o Governo, se o preferir, pagará ú Com-
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panltia o que for convencionado pelo uso da estratla;
n;1o excctlellllo ao valor da renda média de periodo idenliro nos nllimos trcs annM.
~ U." O dirPito da Companhia de faz~'r a navegação tio
rio de S. Francisco, o a que se refere a clausula 21.• do
Oecr,'lo citado, não importa a conce~são de privilegio,
nem prPjudica as estipuhções qlic para o mesmo fim
fort•m ~ui optadas pelo Gorrrno.
~ 10. A clausula ~tJ." será rP~ulada nos rslatntos tia
nova Companhia, tendo-se em vista as prr·sentes estipLIbções.
~li. Ao l1n:~l da clausula 24." aercsccnlar-se-ha:
As t:JriL1s por c,;ta fúrma OI'Wlnizadas não poderão
SI' r t•levadas sem approvação do Governo, em quanto subsislir a garantia de juro pelo Estado; Lambem não poderão ser re1luzidas sem essa approvação.
Quar11lo os dividellllos c_xceder·t~m a 12 "/, em tlous
nnnos eonsrcllli\·o.;, terú o Governo o direito de exigir
n•dur~rão 11a' tarifas.
S\ 1~. O resgate a qun se refere a clausuln 2j.•, farse-lta nas segnintes condições:
Pod1•rú ter lugar dccorrid,l~ que ~~·jam o~ primeiros
I~iannn~ desta data; scmlo o respectivo preço regulado,
em f;~lta de arrôr<lo, pelo termo médio do rentlimento
liquido do ultimo quinqurnnio, e tendo-se em consideração a import~ncia das obras, matt•rial c dependcncias
da es1 r.ula, 110 Pstado em qun então se ach;1rem.
Se o resgatn SP cll'ectunr depoi~ de expirado o prnzo
1lo priYilegio de 9[) annos, oGuverno~ú pagará ú Companhia a imporlancin das obras e material da estrada, como
:1cima fica dito; com tanto que a somma a tlespendcr
não exceda ao que se tiver eiTcctivamente empregado na
construrçJu da mesma estrada, ató o maximo do capilnl
garantido.
Do preço do resgnte se deduzirá n parte do juro ainda
não t>mbolsnda :10 Estado. Essa deducção, se o resgnte
tiver lugnr antes de expirado o prazo do privilegio de
UO annos, não prejudicará o capital garantido.
A imporlanci:l a que ficar obrigado o Estado, poder·á
ser paga em apoliees ela divida publica interna ele 6%
de juros.
~ 13. A clnusula 27.• cntender-se-ha extensiva aos
demais regulamcutos que para a segurança c policia das
estradas rle ferro tiver de publicar o Governo.
~ I~. Sempre que o desaccôrdo a que se refere a
clausula 2U." fôr soiii'C os planos ou l'xrcução das obras
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na parte srirntifica, rL'COJT<~r-sr-ha no Prrsidcnt.r do
Instituto Polytechnico do Hio de Janeiro, cuja urcisão
será definitiva.
§ ):). Fica de nrnhnm efTeito a clausula 31."
IV.
Os capitars, qur. por força da garantia de juros c mais
favores aqui outorgados, forem levantados, serão exrln!>ivamentc empregados na construcção da estrada de
ferro centralfla Bahia e seu ramal; não podendo a mesma
garantia eslenuer·-se em caso algum ás sommas dest.inadas ao fim prescripto nas condições li." e 8.• do contracto relebr:ulo rntrc o Presidente da Província ria
Bahia e Hngh Wilson em 26 de Setembro de 18i2, salvo
se tae~ sommas, e~clui<los o~ respectivos juros, repre~entarem exclusivamente ol]ras feitas e recebidas prlo
Governo. Semelhantemente não srrá a mesma garantia
cxtensiYa a sommas que haja, extranhas á partr jú construída da mesma estracla e seu ramal; quér excedam
ao maximo capital fi~ado para cada kilometro, qnér
provenham de prejuízos, rlamnos, desperdícios ou
quaesqu('l' facto~ da antiga Companhia.

Y.
Logo que M dividendos forem Ruperiores a 8 "1. o excedeu tP será repnrtido ig-na lmen te entre a Companhia r
o Estado, para inucmnização do juro CJUe tiver pago.

YI.
A Companhia obriga-se igualmente:
1." A cxhibir, sempre que lhe forem cxigidoR, os seus
livros de despeza de construcção, receita, movimento e
custeio, e a prestar os esclarecimentos ou informações
que I hc forem reclamados pelo Governo, pelo Presidente
da Pro,·incia, pelo Engenheiro Fiscal, ou outros fun~cio
narios publicos devidamente autorizados; c bem assim
a rnlrcgar semestralmente ao mesmo Engenheiro ou a
remelter ao Presidente da Província um relatorio eirenrnstanciado do estado dos trabalhos de construcção
arompanhado de cópia dos contractos de empreitada
que celebrar, c da P.qtatistica do trafego abrangendo as
ilt•spPZ:J~ dP rn~trio, conveniPntementc especificndns. c

o ywso, volume, natur·rza e qualidade das mercadorias
qur transportar, com declaração das distancias médias
por e lia~ perconidas, da receita das estações e da esta·
tistica dos passageiros, seJI(JO estes devidamente classi.
ficados.
2. • A aceita r como deü nili V:J e sem recurso a decisão
do Governo sollrc as tfuestõcs tfUn se suscitarem relali·
vamenle ao uso reciproco das estradas de ferro que lhe
pcrtrnccrem, ou a outra cmpreza, ficando entendido
fJIW qu:d•fllt'r acctirdo que celchrar não prejutlicarú o
direito uo Gn\·crHo ao ex~me das cstipul:u:ões qne etfecLuar c ú modificação dt·~tas, se entender tjlW são oiTen·
sins aos interesses do Estado.
3." A ~mbrnelter ú approvação do Governo, antes do
começo dos novos traballws tle construcç:io, o quadro do
seus empreg-ados c a tabella dos respectivos vencimen.
tos, dependendo igua I mente q ualijucr ai te ração poste·
rior de autorização do mesmo Governo.

ru.
O capital g·arantiúo pelo Estatlo compôr-sc-ha: da!!
sommas despendidas com os estudos da estr·ada, sua
construcção e de suas dcpendencias, administração e
material; hem como de outras despezas feitas bona fide
que tenham sido appr·ovadas pelo Governo. Este reserva-se o direito de glosar quaesquer outras dcspezas não
mencionadas nesta cfnusula.

n:r.
Nas dt~spezas do custeio da estrada serJo compre.
llendidas as que se fizerem com o trafego, administração,
reparos ordinarios e occurrentes do trnm rod.1nte; renovação parcial ria via permanente c outras tJue estiverem o::utorizaúas em contractos approvados pelo Governo.
IX.
As desprzas tlt~ obras novas, tle rcnnnt;ik~ ro:llpldas
c augmcnlo ue trem rodante c as substituições da via
permanente em extensão maior de meio kilomctro, que
forem excluídas do custeio t.la estrada, correrão por•
conta de um fundo de reserva, administ}ado sob Jisrali..;ação do Governo, e que formar;, a Comp:Hibi:t dt•
PARTIO: 1!.
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somma tlt•duzitla annualmente dos seus Jivitlrntlol!
a 1/'~ "/, pt'lo menos do capital garantido.
Emquanto o rundo de reserra nãoattingir a duzentos
contos tlt~ rt~is, as tlr~pezas de que trata a presente clausula serão le\·adas ú conta do custeio.
corrc~pontlrntc

X.
A respon~ahilitlatlc do Estatlo pela garantia de juros
de 7 "/o par:~ o maximocapitallle i3.000:0001$000 de~ti
nado á construcção 1\a estrada de ferro denominad~1
• Central da Bahia " entre a cidatle da Cachoeira c a
Chapatla Diamantina com um ramal para a cidade tia
Feira de Santa Anna, será cffcctiva durante 30 annos,
a contar da data da approvação dos estatutos tia Companhia que para aqurlle fim fôr incorporada, c em confonnidadc com o Decreto n.• 3590 de 17 de hneiro dc
i866, e contracto celebrado com o Presidente da Província da Bahia em 2G de Se lembro de 1872, em tudo que
não fôr aqui modificado.
Fica entretanto salvo ao Governo o direito de suspender temporariamente o pagamento dos juros a que
se obriga, pela não observancia de qualquer das presentes clausulas. Essa suspensão cessará desde que fôr justificada por causa de força maior a falta em que incorrer
a Companhia, on estn a rrparar.
XI.

A garan lia 1k juros scril paga por semestres vencidos,
em prcsc~nr.a dos balanços t.la liquidação tia receita, c
despcza tle eonstrucção e custeio da estrada, cx.hibitlos
pela Companhia c devidamente examinados e authcntieados pelos agentes do Governo.
No caso 1le ser a Companhia organizada no estrangeiro,
ou a\li Jevan lados os seus capitaes, regulará o· cambio
llr 27 dinltr•iros por -1,~000 para todas as suas operações.
XII.

A fiscalisação da estrada e do seu serviço será incumbida ao Engenheiro Fiscal c seus Ajudantes, nomeados
pelo Goven10 ; e o exame e ajuste das contas de receita
e despeza para o pagamento dos juros garantidos, a uma
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com missão composta tio Engenheiro Fiscal, de um agente
da Companhia e de mais um empregado designado pelo
Governo ou pelo Presitlente da Província.
As de:,pczas que se fizerem com esta liscalisação, correr;io por conta do E~tado, durante o tempo da garantia
tle juro.
Palacio do llio de Janeiro em 28tle Outubro de 1871.

-José Ferncmrles

dtl

Costa Pereira Junior.

llECL\ETO N. rii78-tH; '28

n~<:

oDTuutw o r.:

tSíL

C<>llet'dc a

(~ony Sl•'ph•·n privilPgio par,t o apparellw de sua
in H'tiiJIO deslinatlo a consen·~tr os ccreacs.

Allt•ndendo ao quP l\le requereu Gony Stephen e
Tt•udo ouvi1lo o Conselheiro Procurador 1la Corôa, Fazeuda e Sollt'rania Nacional, Hei por hem Conceder·-lhe
privilt~gio por oito annos para falJrit·ac·t• vender o app;lrclho de sua invenç;io destinado a conservar .o~ cereaes.
Josó FcrH31l1lc;:; da Costa Pereira Junior, do i\Icu
Conscllto, !li ini:.;tro c Sccr·et:nio de Esla1lo dos Negodos
da Agricultura. Commercio e Obt•a,; Puhlka~, assim o
tt~ll ha l'll leu ti ido e f:11:a executar. Pa lacio do Rio de
Janeiro em vinte c oito de Outubro de mil oitocentos
sel(~rJla e quatro, quilii(Uagesimo tcreeiro da llldependeucia (~do l111perio.

1l0b
tlECHETO N.

~ii!l- DE

28

DE OUlTilllO DE

18i·'L

Conr,ctlc a Claudio Francisco Calhiard privilegio para o melho•

l':tiHCnto que dccla1·a haver iutro<luzirlona priutiliva.machiua
de fazt'r ca Içado de li o con !in un, syslcuHt Cabuurg.

Attcmlen<lo ao que l\Ic requereu Claudio Fr;:ndsco
Calhiard c Tendo ouvido o parecrt· do Con.seliH~iro
Procuracl o r da Corôa, Fazenda r, Soberania Naci onJ I,
Hei por h~~m Conccder-Jip• privilegio por oito annos
para o mo ~~ gozo do melhoramento <rue, na sua Jll'tir;ão, que lica archind:1, de~~ de l\J.m;o <lo prc~ente
armo, decl:ira l1:1v<~r introduzido na prituitiva machina
de fazer cal'.'ado t!e tio rontinuo, ~~stcma Cahourg.
Josú Fcrnamlcs da Cosia l'<•rcira Junior, <lo l\Icu
Conselho, 1\linistrn c Seactario t!e E~la<Jo dos i'\egocios
da Agricultu!'a, Commercio c Obras Publieas, àssilll
o tenha etll<'!Hlido c f;wa ü\CC.Ular. l\1lacio do Hio de
Janl'iro em vinte~~ oito" de Outubro de mil oilocento~
setenta c q11at.ro, quin<JHagrsimo terreiro da Imlepcntlcncia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua l\Iage,;tade o Imperador· •

.José Fernandes

!JEC!mTo N. :i lHO-

dtt

DE

Costa Pereira Junior.

::H

nE

ourunno

DE

1871.

Concede privi!Pgio ao Enf;cnlleiro Jo:1o Ramos de Queiroz par::t
um systema de fechaduras tlc sua inven<,;nu.

Attcnilendo ao que Me requereu o Engcnht~iro João
Hamos de Queiroz ~~Tendo ouvido o ConscliH'iro l'rocuratlor da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei
por Jwm Con<~eder-lhc privilegio por oito annos para o
fabrico c venda de fechaduras por um systema de sua
invenção.
Josú Fernandes da Costa l't'l'rira Junior, do l\leu Con".oliJo., 1\lini;;tro <' Serrelario dt• Eslado dos Nt'.'-!"O<:ios •li1

A:~rio:UIIIH:J, Cummct·cio eübr:ts Publiras,assim o tenha
entoudido e LiCa exei:Utar. Palacio do llio ue Janeiro
em Yinte c oitÔde Outubro de mil oitocentos setenta e
quatr·o, IJUÍIIIJll:Jgesimo terceiro da Indepemlencia c tio
I mperio.

Com a rubrica de .Sua

~lagestadc

o Imperador.

José Fernandes dtJ Costa J>erl'im Jnuior.

lJECB.ETO N.

;}7~1

-

DE

'i8

DE OUTUBIIO DE

1H7 L

Concede a Lruoir ,\: Fillio~ privilrgio por oito aunos para faJn·icar c vender un Imperio uma fmacliina 1lc sua invcnçfw
destinada a picar fumo.

Attrndendo ao que Me rer1ucreram Lr~noir & Filhos
e de conformiuade com o parecPr do Con~~·llleirn Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei
por bem Conceder-lhe~ priYilegio por oito annos para
fahl'Ícar e vcndr•r no Imperio Ullla machina dl' sua invenção destinaria a cort:1r fumo, c ú qual se refere a sua
petição de ~O 1le Junho do corrente anno.
José Frrnandr~ da Cosia Pereira Junior·, tio Meu Con;,el!ro, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
cntr•ndido e f:H'a executnr. Palacio do Hio de Janeiro
em Yintc e oito ·de Outubro de mil oitocentos setenta o
quatro, quirH[Uagesimo tcrceirc da Independcncia o do
lmpcrio.
Com a rabr;ica de Sua l\Iagestado o Imperador.
José Femandes dtt Costa Pereira Junior.
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Autoriza n incor·porn«;ilo da Caixa 1\lcrcantil e npprova, com ruo•
dilica<;ücs, srus estatutos.

Attent.lenuo ao que l\le rcprrsen taram Frederico Carlos
da Cunha P Antonio Pinto l\lorcira e Tcwlo ouvido a
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por hem,
:Je conformidaJc rom a .l\'línha Imperial Hesolução de
Consulta de 28 de Outubro proximo pa::sado, Concederlhes antoriz:~ção pHa estabelecerem nesta Côrte uma sor.iedadt~ anonyma, com a denominação de Caixa Merr<Hitil, a tJIIal devl'rá rr•g-cr-se pelo~ estatutos, que acom·
panham, fazendo-se-llres as seguintes :ilteraçõt>s:

I.
Nu art. 7.", ~L •, onde se tll'lcrmiua que a r.aixa tenha
a fatuidade de render em leilão, ou hasta publica, a propriedade lrypolheeat!a, quando no dia do vencimento :1
obrigação uão fôr solvida, tliga-se-rrnando no llm rir,
sessenta dias, r:on ta dos da da la do vendnwnlo, a di vida
uão fôr pag-a, devendo a At!miuistrar;ão da Caixa nl':;;tc intcrv:J!lo dar ao muluario aviso da expiração tio prazo da
ourig:u;ãu, tom antecedeucia nuur:a menor tle quinze
dias.
Snpprima-se o resto deste para~rapho, tlesJe as palaY!'as-~ujcitando-se o hypothccante, etc., ate ao llm.
11.
No art. 9." substituam-se as palavras-quantlo tenha
realizado ';W "/.,do valor uomiual do ~eu c:apilal primi·
tivo-por estas-dnpois que tiver rea lizatlo ~iO "/,do seu
capital primitivo, el1~.

III.

Nu fim do art. 1~ aere~cente-se o scguint1~: para ;t
devida ob~nr·vanria do l(ltedisptie u Jlccrclo d1• l!l1lt~ llt··
lt'!llhro tlt• ll'lfiO, ;rrt. :;.•, H." 17, in principio.

IV.
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v.
n ar!. :it pelo st•guinl.t~:
A imporlancia tb~ ar·çiit~S brnl'lkiari:;S qne
forem dadas aos incorporatlore~, f'lll n~rnuncraçiio de
~eu trahalho e d!'spczas com a crPat;ão da C1ixa, srr:·t
inticmnizada por uma atldiçiio acerr,ci•b :w fundo dr
reserva, para o fim de integrar o capital soci:1l. »
Substilu:~-~c

« Arti~o.

vr.
Supprima-sc o art. :ií.
O Yisrontle do Rio Br·anco, Comwlheiro dt~ Estado,
SenadO!' 1lo lmperio, Presit.Jentc do Conselho de Ministros, l\Iinistro e Secretario de Est:~do dos Negocios
da Fazenda c Presidente <lo Trilmnal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em quatro de Novembro de
mil oitocentos setenta c qu:11ro, t[Uinqu:~gcsimo tcrcP-iro
d:1 Inrlependencia c do Inrrwrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstatlc o Impcratlor.
Visconde do Rio Branco.

Estatutos da Caixa Mercantil.
T IT ULfl I.

Art. L" Fica org-anizada ursta Córtc urna societlatle
anonyma com o titnlo de Caixa 1\ferc~ntil, com eaix:~
filial na cidade de Nietheroy, cujo oh.iectiro consiste:
~ 1. • Descontar letras c outr·os litnlos cornmerciacs
ú ordem, garantidos por endosso on lianças de pessoas
notoriamente abouadas e estabeleci<las no lugar em que
fôr feito o desconto.
~ 2. • Emprestar dinheiro ;w comrncrcio tle r
1-R -,~
com as g:~r;1ntias que á Oir·ectoria julgar prr ·
~ · f\ A \
segurança das opcraçaes, não podendo,
'!'~~~'\lste
.... l

emp,O'limo "'''""''r-se """" '''

'I";"'(Ji;-~01';"" ,e;,.

-v"')-,;·

I ;;;::
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-,..c,
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~ :1." Bnst'onlar ldras ou cheque,; tlo Thesonro Nacional, da Thesouraria da Pr·ovincia do Hio de Janeiro,
os nscriptos da AI fa ndeg-a e cautelas tla Casa da l\loeda.
~ rL o Emprestar capitaes sobre hypothecas de immoveis urbanos, sitos na CôrLe c Capital da Provincia do
Hio de Jant~iro c rusticos com e..;tabclecimentos agrieolas em elTcctiva proclucção, uma vez que estejam situa,Jos no município neutro ou na zona da dita ProYinda.
~ ti. o Fornecer dinheiro sobre penhores c caução
de ouro, prata em ol1ra ou em barra com abatimento
de dez po!' cento pelo menos de seu valor legal, verificado por perito nonw:JLio pela Directoria.
~ G. o Fornecer dinheiro sohn' penhores dt' petlras
Jlrcriosas ou cauçJo de apolice~ da divida publica gt'r;d
ott provineial, dt~ acçõcs dos Bancos c de companhias
que gozarem da g·aranlia de juros e de outras de rccoHhecitla eon!iaw:a rum e:~:ccp1:ão das suas, St'g"unilo o
art. 2. o§ to da Lei n." 1083 tk 22 de Ago,;to tle U:HiO.
~ 7." Adiantar aos empregados publieos de qualquer
natureza que sejam, desde que tenham titulo de Decr·eto
ou Portaria de l\linistro, até a importancia de trc,:;
mczes de Sl'US ordenados, mediante procuração, na qual
t!Pclarem a quantia quP rC'ccbem ou deem outra garan1ia que ftit· conYencionalla com os mutuarim>, sendo a
amortização nuuca inferior ú terça parte dos vencimentos mensaes. Para estes adiantamentos o juro não
poderú exceder de um por cento ao mez.
~ 8. o Abrir contas correntes precedendo depositas
de dinheiro, ouro ou prata em b:~rra, apolices ria divida
publiea geral ou pr·ovincial, de ;Jcções de Bancos ou
companhias acJ·cditad:~s. 0,; pa~amentos que a Caixa
houver de fazer em virtude das contas correntes ou
saques, não poderão ~er realizados sem prévio aviso
pelo menos de oito a quinz.~ dias, cessando da data do
aviso os juros correspondentes ;'tiJUantia r1ue houver de
ser r e Lirada.
§ 9." Receber em guarda c deposito, ouro, prata,
diamantes, joias e titulos de valoi', mediante um interesse convencionado entre o depositante c a Directoria.
3 t.O. Receber dinheiro a premio em cadernetas, de
mil réis para cima ou em conta corrente quando convier para o exclusivo das operações da Caixa.
Art. 2. • o~ cheques que a Caixa aceitar, designarão o
nome do tomador e a sua transferencia se ellectuará
por via de endosso, sendo o prazo nunca menos de
trinta dias.
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Art. :l.. " Os cmprestimos hypothecarios sobre a base
de juros convencionados, entre sete e doze por cento ao
anno, serão feitos com prazos longos e amortizações
mensacs, semcstraes e annuacs.
Art. 4. o A Caixa limita suas operaçõe3 unicamente
ás cqnsignada:;; no artigo primeiro destes estatutos.
Art. 5. o A Caixa fará a sua insta Ilação logo que es·
tejam os presentes estatutos approvados pelo Governo
Imperial e preenchidas as disposições da Lei n.• 1.083 de
22 de Agosto de 1860.
Art. G. o A duração da Caixa será de trinta annos
contados da data em que dct· principio á suas operações.
Findo este prazo poderá ser prorogado por tleliberar;ão
da assembléa geral, para esse fim expressamente convocada c com approvação do Governo Imperial. Além dos
casos previstos nas lei~ vigentes, poderá esta sociedade
ser dissolvida rlcsde que seus prejuízos ausorvam un1
terço do fundo social. Para este fim uma assembléa
ad !toe convocada, estabelecerá o modo pratico da liquidação, guardando-se as disposições do Codigo Commereial e mais legislação respectiva.
TITULO 11.
CONDIÇÕES DAS OPERAÇÕES.

Art. 7. o As operações de que trata o art. 1. o ficam
subordinadas ús seguintes disposições:
§ i." A propriedade urbana poder:í obter tres quartos de seu valor e a <~gricola dous terços, cujo valor será
estimado por peritos, sendo o mutuario obrigado a exibir documentos que provem estar a propriedade segura
contra o Jogo onde o possa ser e em todo o caso livre e
dcscmbaraçad<J de litigio, hypotheca ou qualquer onus.
Na respectiva cscriptura se incluirá como condição
nos casos pennittiuos pela legislação a faculdaue á Caixa
para vender em leilão ou hasta publica independente de
quaesqucr formalidades judiciaes a propriedade hypothecada quando no dia do vencimento da obrigação não
fôr solvida, sujeitando-se o hypothecario a pagar mais
uma decima parte do valor emprestatlo se por qualquer modo directo ou indirecto oppuzer embaraços á
referida venda, além da importancia da divid<~ c mais
prcmios c custas a que deu lugar pela móra.
PARTE Il.
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As opcraçiks sobre taes h tses ~.ú se poderão fazt•l' á
respci lo darpwllcs que de motlu algum oiiereça m presen les ou futuros embaraços pu r mo ti vos de hnlOLhecas
lcgaes, tacitas ou quaesquer privilegios a que sejam sujt>ilos.
§ 2. • As acções dos Bancos e companhias, apolit~es
da divitla publica geral ou pr·ovinci:tl, obterão o preço
á praça com um abatimento nuaca iaferior a vinte por·
cento.
§ 3." As letras ou títulos r.o.nmerdJes deverão estar
livres Lle qualquer duvida r serão }l.lgaveis na Côrte,
qu:llldo aceitas fóra della, c conterão firmas conllecid:ts do conselho de rlirccção P de cujo crelli Lo não possa
h a ver· a mel! o r dttvirla ; não podendo 1'!11 r.1so algum
sen•ut rdorra.h~ rom a.:; firm:~s dos llireetores 1la C:~ixa.
~ 'L" A r:ll'uldatle ú Caixa ]'ara vender eut leilão ou
basta puLlica os bens que lhe furem hypolhL·caJos é cxlciJsiva á..; dt! que trata o~'~.· art. i."
§ (i. o O prazo sobre hypothccas uão ~rrú maior tle
vinte a11no:.:, poJt•ndo ser solvido em quotas mensae;;,
semPslraes. e annua6, segundo taLt•li:Js que serão para
esse lim organizadas, farililan,lo por es~e modo ao hypolhecanle solvr·r seu debito, SI'.!.(Untlo suas posses. E da
mesma ft'Jrma se o(H)I'ar{, na parte rd:~tiva aos empresliiiiO:.; de que trata o~ 4." do art. 1.", n:io podendo
em ca~o algum o juro ser· el1•\'auo a mai~ de um por
cento ao mez.
t:i." Os lliHheiros além clas flllOLa~ COillhirwlas para
amortização de que trata o p:u-a..(rapho antecedente,
recol!tidus à C·li'i.a p:>los h.vpolll~'c.mle~, Yenct:r:io o juro
de seis a s::lf) por c1:11lo ao anuo.
~ i." O juro das opt:rações da C3ix.a ~~ COIIVt~Hcional
pelo que diz respeito a emprcsli:nos e os desL·oatos não
t•xeedt•rão ao waximo adopt.ados por cstaLclccin!entos
da mesma naturPza.
~ 8." Os chrqut:s q:Ie a C:1ix.a emiltir lerãu .as as;ignatur·as do Thcsoureiro c Direelor dn St!IIWna, não podendo a emissão ter lugar SIJIU autorizaç:1o da Directoria
c conselho fiscal, o que se lanal':'t t~m al'la.
~ !J. o 0~ objec los rm treg-ues á C lixa Clll guanla OU ch~ ·
posilo deverão sc!r uaminados pelo Direetor de semana e pelo per i to c terão o valor que lhes der o depositantt~. No a:;to da entrada, a Caixa pPrceb::rá pela
guarda do dcpo:o;ito, meio por eento rlo nlor re~peetivu
pelo prazo couyencionado, não excPd(~llílo dt! 11111 anuo,
rep·_!Linuo-,;r· e~la commissão toda a ypz rpit' 11 <lepoüto
estt·ullt·r-St' além do prazo mareado, lk:uulo reputado
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lll:J

o novo prno igu:d ao prinwiro. A gu:1rda de títulos da
Cai'<a é gratuita.
~ 10. O modo pratico de IPV:Jt' a t:tfeito as oprr:tçõrsda
C:Ji'<a será objrct.o do regulamento tnlel'no, ~cndo-se r·m
vi~ta a >cgurança das opt~f<H;ões, sua rconomta r rl:,rrza.

TITtLO IH.
no

C.\PJTAL, Fli:'>ó\lO DE HESEI\\-.\ E DIV!Ill't'WO~.

Art. ;;, " O fundo rapil;il d:1 Caixa ser:í de mil conl~s
de rc!i~, divididos l)ll\ cinco mil aecõcs de tluzt·nto=- lllll
réis ra·l.l urn:t, P•Jtlemh porém este rapit:.~l ;wr f'!ev~do
a dct. mil conto;; dt~ n'>is, wniltitlo; por seriL•s Je rntl c
quinllcalo.'\ ronl o~.
§ l." Para a rmi:;são tkoi:1S seri<~'' a Ilirrctoria, de
acctirdo com o conselho li;:cal, far:í ronvt car uma as~cm!Jféa g-eral, a qual rc~ohcrá metliant.~ proposta que
lhe flir a prc,:cn l:tda pc la Di rcc tnri:J, sendo d isl ribuidas
a;; :Jrçõ.•s de prcfercncia enlt'c os po;;suidorcs tlas docapit.ll pri;nitivo, pdo prt•mio rptc ,c p:.tder ol,lcr, o 'lttal
scr:í lcv.1do a fundo Lk rc>cn·a .
.~ '2." Na cmis-ão destas scries, 'crJo rrgni~,Jas as cllnm.1th; de dez por cento de seu valor rom o intcrvallo de
trinta dias n annunciada:;; n:1 fórma do cstylo, nos joruacs de maior circulação.
Art. U." A Cai'ia só dará começo ás saa;; operações
quando ll'nlla rc1liza,Jo vinte c cinco por ccnt'> do valor
nominal de seu capital primitivo c prcénchido o disposto no a r t. i'). • Jcs tes estatutos.
Art. 10. A caixa tllial qne será eslaf)(')ecida 11:1 Imperial Cidade de Nictheroy, principiará a ftlnccionar
seis mezes depois que a Caix:t der começo ;ís sua;; opcraçõe~, se :tssim convier á Directoria e constlho liscal.
Art. li. Para fundo de reserva c emrptanto 1 slc não
tiver :Jlting-ido a um quarto de seu capital, se tleduzirá
10 "lo dos lucros litJUido:;; da:; operações eiJcctivamentc
concluid:ts em eada scmestrt', e logo que se ache pn~en
chido csle ftmdo a •1uota supra resolve-se por di v idendos.
Art. 12. O fullllo de reserva da Ctixa será applic:~do
á compra de apolice:> da divida publica geral ou provincial, ou terá outra applicação rptc a Directoria e
conselho liscal julgar segura.
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Art. 13. Os lucros ~onhecidos, de operações efTectivamcnte concluitlas, depois de deduzidos a parte para
o fundo de reserva, de conformidade com o art. H
se distribuirá o restante pelos accionistas a titulo de
dividendo, em cada semestre.
Art. f.!j,. Em caso de desfalque do fundo primitivo
da Caixa, por prejuízos havidos e que não chegue o
fundo de reserva para preenchel-o, não se poderá fazer
distribuição de dividendos· emquanto o capital sor:ial
desfalcado não f6r integralmente restabelecido. (Lei
n. o 27H de f.!) de Dezembro de 1860, art. 5. o §§ f.6 e :17.)
TITULO IV.
DOS ACCIONISTAS, SEUS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E
TUANSFERENCIAS.

Art. UI. Só podem ser accionistas pessoas sui juris
de reconhecido credi lo.
·
Art. Hi. São comprchendidos accionistas os possuidores de uma ou mais acções competentemente averbadas nos li v r os da Caixa.
Art. f.7. Constitue um voto cada grupo de dez acções
competentemente averb:Hfas, como dispõe o artigo antecedente, pelo menos trinta dia-s antes da reunião da
assembléa geral qur~r ordinaria quér extraordinai'Ía.
N:i"o pódc ser contado a cada accionista mais de dez
votos seja qual fôr o numero de acções que possua além
tias precisas para esse fim, embora que representando
por si ou como procurador de outros.
§ :1. o Os possuidores de acções debaixo de firmas sociaes, só poderão representar estas acções por um dos
socios da dita firma ou por um procurador que tambem
deverá ser accionista.
§ 2. o Na conformidade do art. 298 do Codigo do
Commercio c ~ 17 I.! o art. 5. o do Decreto n. o 27H, os
acf:ionistas não são responsavcis senão pelo valor das
acções que lhes foram distribuídas, outrosim, e obrigações impostas nos presentes estatutos.
§ 3. o Constitue-se oiJrigação dos accionistas as enlr;~à::~s a que drrem I ugar as chamadas, as quaes serão
fPilas na razão tlc ti% para a primeira c ultima, e as
demais na razão de 10 ''lo, com in tcrvallo nunca menor
:le f rinta dias, preeed('ndo-sc a annuncios nos jornaes
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tle maior circulação por tres vezes ao menos, marcando-se oito tlias para serem cJfcctuadas as ditas
en tratlas.
Art. 18. A transferencia de acções só poderá ser
feita a pessoas nas condições do art. iõ, para cujo fim
sct'á lavrado um termo em livro especial que será assignado pelo cedente c cessionario, o qual ficará sujeito
ás obrigações sociaes daquelle. Nos casos em que a
Directoria não concorde com a dita transfcrencia, terá
a facu!Llatle de tomal-as pelo estado de sua cotação para
passa1·<1S a pessoas idoneas.
I>aragr:J p!JO uni co. A transferencia porém não pódc
ser feita sem que se tenha realizado um quarto do valo1·
das acções do capital primitivo. ·
.
Art. 19. Na f:Jita de pontualidade de qualquer accwnista á entrada da quota de suas acções, será imposta
uma multa de õ% do valor da entrada, podendo etfectuar esta, trinta dias depois do prazo marcado, t1ndo o
qual a Directoria, de accôrdo com o conselho fiscal,
declarará cabidas em commisso, c assim julgadas passal-as-ha pela cotação do mercado á pessoa de sua. escolha, applicando o producto em IJcnelicio do fundo de
reserva.
Art. 20. A Directoria sob consulta do conselho tiscal mandará vender pela cotação da praça, as acções nos
casos de in terdicção, morte ou fallencia de qualquer
accionista a que pertencerem as ditas acções, ficando
o seu producto em deposito na Caixa, para ser levantado por quem de direiro.
Art. 21. O accionista que se ausentar desta praça
por mais de trinta dias sem deixar valor que garanta
sua responsabilidade ou gue seu nome não figure em
alguma casa commercial;deverá deixar uma procuração
a pessoa idonea que fique por si responsavel. Verificada porüm esta ausencia por mais de trinta dias sem
ter preenchido o disposto no presente artigo, se fará
uotilicação pela imprensa marcando-se-lhe um prazo
nunca menor de trinta dias para dispôr de suas acções,
findo o qual fica ao arbitrio da Directoria sob consult ~-·
do conselho /isca! mandar vendei-as, substituiu
r- t>,~ ARA
accioni~ta em sua responsabilidade até a data d
. ~~~ •·
etfectuado a venda.
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TlTULO V.
D.\ .\'SE)[BLI~.\ GEriA!. DOS ACCIONIST.\S,

:\ri. 2:2. A :1~scmhlóa ~aal ú a rnuni<io tlos accionista"
!Jliando convocaria para fins tlt'tcrmin:Hlos nos prc~cntes
nstalutos, a qual se jul~ará constitnitl:t pat':l deliberar
quantlo esteja represcntatla por um terço do capital
em i tlido.
Art. 2:L A assembléa geral sed convocada quando a
Hireetoria, de acrôrdo com o conselho tiscal, o resolver,
lixarJ!lo para esse fim editao.;; na porta do cstahelccimento e annnnciando-sc por tres vezes no:> jornaes tle
maior circnlaçJo.
Art. 24,. Qnamlo a asscmbléa g-eral nJo puder deliherar por falta de numero, se fartl nova convocação,
rtne ficará constituitla com qualquer que seja o numet·o
presente de votos, embora representado pelos proprio.~
aecionistas 011 por seus b:~stantes procuradores. Os
accionistas anst~ntes poder<io St~t· representatlos por procuração tlatla a outro accionista, menos no caso tlc
nleil;ão de Dirrctoria c eon~elho lise.1l lflte nos termos
tio art. 2." ~ 12 da Lei n." 1083 !(t) 22 de A(\osto 1lc 1860,
não permi ttc votos por procuração.
Art. 2:i. A assem!Jiéa geral se rcnnir(t ortlinariamcnte nm:~ vez por anno !le Janeiro a l•'evereiro, c extraordinariamente sempre qnc a Direetoria oa o conselho (i.;eal j11l.~ar cnnvenicnte, ou für esta petlida pot·
um numero de accionistas flUC represPntem pelo menos
urn quinto do capital cmittitlo, metliantc proposta por
elles assi~natla, dcsig·nando quacs os motivo:; para su.1
convocação.
Art. 26. Nas reuniões quér ordinal'ias rtuér extraordinarias só se tratará do objecto que motivou sua convoc~ção, ficando sobre a mesa qualquer proposta para
ser altemliúa em outra sessão express:unentc convocada
para essP fim.
Ar L 27. Sendo porém a proposta apresentada pela
Directoria ou cousellw liscal, será diseutitla e votada
ua mesma sessão.
Arl. 28. Serão apresentados ás reuniões ortlinarias
d;1 assembléa geral, o relatorio e balanço com o parecer
la vratlo pelo ~~oHselho fiscal, o que será submettido á
1pl'IY iação t! ap pro vação da mesma asscmbléa, podendo
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os accionislas exigir todas as informações que julg:u·em
}Jrecisas para esclarecimento de seu voto.
Art. 29. Nas reuniões ex.traordinarias presidirá a
mesa IJUe houver sido eleita na primeira sessão annual
orl!inaria. Em regra geral, em qualquet· votação decidirá a m:Iiot·ia, g-uardando-se os limites do arl. i7.
Paragrapho llnico. Os accionistas porém que pos~;uircm menos de dez acções poderão comparecer nas
reuniões da assembléa geral, discutirem c proporem o
que julgai' conveniente a bem da Caixa, não podendo
porém votar nem ser YOLados. As votações serão symbolicas c pJr escrutínio secreto nas de eleição e questões
p2SSJacs.
Art. ::o. Na asscmbléa geral ordinaria em que se
trata da eleição de Directoria e conselho fiscal, depois
lle lliscutiuo e votado o relatorio e parecer do mesmo
conselho, e de se ter deliberado sobre qualquer proposta anteriormente apresentada, proceder-se-ha primeiramcute á eleição da Directoria e em seguida á do
consellw liscal, pelos termos estabelecidos no art. 29
parag-rapho uuico.
§ 1." l'ara preencher a· disposição do presente artigo, a as;cmbléa geral elegerá annualmente na sua
primeira st)ssão, um Presidente c dous Secretarias, e
Jicani a lllt'sa constituída por esta fórma, sendo esta
eleição antc~:euente á de Directoria e conselho fiscal.
~ 2." Nos casos em que dispõe o§ L
o Presidente
substitue-se uomeando d'entre os accionistas, dous Senelario~ em sub3tituição aos primeiros que servirão
1w impeuimento daFJuelle.
Art. 3J. Ao Presidente da assembléa geral compete:
§ L • Abrir c fechar as sessões, manter a boa ordem
e regulJridade das discussões.
!:) 2. • Em nenhum caso consentirá que qualquer
a,:cionista, mesmo para explicar-se, falle mais de duas
Yczcs sob;·c o mesmo objecto; exceptuam-se porém os
membros da Directoria, conselho fiscal e commissões
nomr·aJas, que poderão responder ás interpellações que
lhes fore!ll feitas.
Art. :~2. Aos Secretarios compete:
§ L" Fazer a c lia nu da c verificar os accionistas presentes pJr uu1a relaç:io nominal com todas as observações concnncn Les aos ·mesmos accionistas cru e lhe será
aprc.:;enla la pelo Secretario ua Caixa.
~ ':!. • Coutar os votos de rad1 accionista na proporção
ue SU;IS acÇÜ.'~'.
0

,
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§ 3. o Fazer a :~puração das votaçõe:.; da assembléa
geral.
§ 4. o Tomar todos os apontamentos neccssarios para
se lavrar a acta, c esta organizada será por clles assignada c rubricada pelo Presidcn te.
Art. 33. A' assembléa geral compete:
§ L o Tomar conhecimento de todos os negocios da
Caixa, requisitando as informações que julgar precisas,
:~s quacs ~erão fornecidas pela Directoria.
§ 2. Eleger annualmente um membro da Dircctoria
em substituição :iquelle que a sorte decidir sua sahida,
ficando assim preenchida a eleição de Directoria.
§ :v Eleger annualmente o conselho fiscal.
Art. 34. No caso de empate nas eleições de Dircctoria
c conselho fiscal, ser:'t prefcrill.o o candidato que possuir maior numero de acçõcs c nos casos de igualdade
decidit·ú a sorte.
Paragrapho unico. Os membros de direcção c conselho llscal substituídos, não podem ser reeleitos, sem
rrue espace um anuo contado da data de sua substituiçã<:'.
Art. 35. l\larcar c alterar os honorarios c gratificações
da Directoria, mediante proposta do conselho fiscal.
Paragrapho nnico. Rcsol ver qualquer questão apresentada na orbita elos presentes estatutos, menos alterai-os, sendo preciso p:~ra esse fim estar reunido metade
e mais um do numero de accionistas que representem o
capital cmittido c immediata approvação do Governo.
0

TITULO VI.
DA DIUECTORIA E CONSELHO FISCAL.

Art. 36. A Directoria se comporá de trcs membros
que formarão a Administração da Caixa, conjunctamente com o conselho fiscal, nomearão entre si um
Presidente c dons Secrctarios para o substituírem em
caso de impeclimento, allm de deliberarem de accôrdo
nas suas secções, cujas occurrencias serão lançadas em
um livro de actas para constar.
§ L o Só poderão ser membros da Directoria os arcionistas que possuírem pelo menos cincoenta acções no
a c to da posse de seus cargos, as quaes ficam em penhor
na Caixa, até serem approvadas as contas de sua gercncia ou ndministração.

lnEC[TIYO.
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§ 2.• Aos Secr·etarios competem as mesmas attribuições das que formam a mesa das assembléas gel'3es.
Art. 37. A Directoria que f6r nomeada na insta Ilação da Caixa, fará organizar o regimento interno não
só para os fins de que trata o art. 7. • § W, como tambem
estabelecendo l\ ordem de trc~balho que competir a cada
um dos empregados e regularizar o modo pratico de facilitar as operações da Caixa.
Art. 38. A Dir·ectoria nomeará tlous Geréntes, aos
quaes delegará as altribuições que julgar· necessarias
para melhor expediente tlus negocios e appr·ovações da
Caixa; sen(lo pr·eferidos os encor·poradores.
Paragra pho uni co. Estes lugares serão conferidos
aos encorporaLiores, ou áquelles que elles escolherem
e se julgarem com habilit<JÇões para exercei-os, nos
qua-es serão manti~los emq~an_to não incorrerem em
falta que os torne mcompa ll ve1s.
Art. 39. Fará o1·ganizar com a maior brevidade o
balanço annual que será fechado até 31 de Dezembro,
o qual serú entregue ao conselho fiscal para lavr•ar seu
parecer.
Art. 40. Fazer em todos os semestres os dividendos
provenientes dos lucros das tJ'ansacções effectivarnente
concluidas, deliberando primeiramente sobre este assumpto com o conselho tiscal, gua1·dando em todo caso
as disposições da Lei n.• 1083 de 22 de Agosto de !860
e os limites dos presentes estatutos.
Art. 41. E' obrigatorio á Directoria o executar e
fazer e'<ecutar os presentes estatutos.
Ai· L 42. A Directoria c conselho fiscal se reunirá or·
dinariamente semp•·e que qualquer Directur ou membro
do conselho o re1Juisi tem a bem do serviço da Caixa,
e suas deliber·ações resultantes ser·ão lançati;Js como fica
dito, no art. 36, no livro das actas de reuniões de Directoria e conselho, as quaes seriio assignadas pelos
presentes; podemlo o vencido declarar seu voto.
Art. 43. No impedimento ternporario tle algum Director se fará a votação entre os membros do conselho para preenchimento da vaga c será chamado
um dos supplentes para servir durante o impedimento
deste.
Art.- 4~. As funcções de Director cessam nos casos
prescriptos nos arts. 20 e 21 destes estatutos e por
ausencia não justificada por mais de Hi dias ou resignat;ão de cargo. Em qualquer dos casos se proeederá
como determintt o artig-o antecetlente.
PARTR
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Paragrapho unico. Todos os annuncios, arisos, IJOlificações, editaes e convocação que se fizerem serão
assignados pelo Director de sema11:1.
Art. 4;). A Directoria exercerá finalmente livre e
geral administração, para o que lhe são outorgados illimitados potle1·es, nos quaes devem sem rcsena alguma
se1· consiuerados todos, comprehcndidos mesmo os tle
procurauores em causa propria.
Parag•·apho UlliCO. o Presidente nomeado u'enlre a
Dircctoria c conselho fiscal , o qual deve se1· um dos
Directores, reprcseutarú a Caixa per<mte o Governo
Imperial, além tl:~s mais atlriiJuições que lhe são impostas pelos presentes estatutos.
Art. !f6. Ao conselho fiscal compete:
~L" Além tias altribuiçõesjú apontadas nestes estatutos, o superiutentle•· nos actos da ;~drninistração, podendo sempre <fUe julga•· conveniente examinar todos
os li nos c documentos relativos.
§ 2. o O t·cunir-se toda vez que a Directoria o requi!lite para consulta dos interesses da Caixa.
At·t. 47. O conselho fiscal se comporá de cinco membros eleitos pelo processo já indicado.
Art. 48. A tim de que o conselho possa lavrar seu
parecer relativo ao balanço annual, que lhe será apresentado pela Directoria, deverá examinat· os lirros c
mais documentos tia Caixa, cxiginuo todas as explicações de que can•ça para seu esclat·ecimcnto.
TITULO VII.
DISPOSIÇÕES GERA.ES.

Ar t. tl9. Com pu ta r-se-l1a o anuo economico da Caixa,
pelo anuo c i r i! que comprehencle uc L o ue Janeiro a 31
de Dezembro.
Art. t;O. Todas as deliberações votadas e approvadas
pela assmnLléa geral obrigam a massa geral dos accicuistas, presentes, dissidentes c ausentes.
Art. 51. E' conferido aos encorporadores como compensação de seu trabalho e itléa, cem acções IJeneliciarias a cada um, illllepentlentc do direito que lhes é
conferido pelo disposto no ::~rt. 38.
Paragrapho unico. Estas ac~ões gozarão de todas us
v:mtagrns <' tlirr•ito~ iguacs ás que formam o funtlo
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capital da Caixa, e serão indepentlenlc> das que constituem o me>mo fundo capital.
Art. 52. Os accionistas no :.teto de assignarcm os
pr·esentes estatutos ou derem para este fim sua autorização; em resumo todos aquellcs que possuírem uma
ou mais acções da Caixa, se obrigam por si, seus herdeiros ou successores, ao cumprimento de tudo quanto
nclles se contém, aceitando o fôro da Côl'tc para demandar c serem demandados em qualquer questão que
se suscite entt·c clles e a Caixa com respeito aos direitos
c obrigaçõe., que lhes são appHcadas nos presentes e~ta
tutos.
TITULO VIII.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.

Art. 53. Os cncorporadores abaixo assignados ficam
munidos de poderes necessarios para impetrarem tlo
Goyerno Imperial a competente carta de autorização
para a incorporação da Caixa e approvação destes estatutos, aceitando as alterações que houverem de ser
feitas uma vez que não prejudiquem os seus pontos capitaes.
Art. 54.. Os mesmos incorporadores á immediata approvação destes esta tu tos ficam autorizados a nomear a
pl'imeira Directoria e conselho fiscal.
Paragrapho unico. Attendendo ã organização a que
se tem de proceder, a Directoria nomeada na fórma do
presente artigo funccionará por mais de dous annos c
menos de tres, e na primeira reunião da assembléa
geral, depois de findos os dous annos~ se procederá na
fórma determinada no art. 2. 0 § U da Lei n. o !083 de
22 de Agosto de 1860 e art. 33 § 2. o dos presentes est:::.a---~
lutos.
~\-~RA
Rio de Janeiro, 24. de Julho de f874.. (Se
-~M~
,.,
assignaturas.)
~~'-~'·
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DECHETO N. ;m;:J -

J.lE "

uK NO\'EMBI\0 ur.: t87~.

ApproYa os estatutos da Companhia-Subloeadora- com modificações.

Allendendo ao que Me reque~·eu a Companhia-Sublocadora-devidamente representada e de conformidade
com o parrce1· da Secção dos Negocios do lmperio do
Conselho de Estado, exarado em Consulta de q de Outubro do corrente anno, Hei por bem Approvar os seus
estatutos para que possa funccionar, com a~ modificações
que com este baixam assig-nadas por José Fernandes da
Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, 1\Jinistro r Secretario de E~l.ailo dos Negocios da Agricultura, Commereio c Olm1s Publicas, que a~sim o tenha entendido e
faça exrcutar. Palacio do Rio de Janeiro em quatro de
Novembro rle mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\fagcstade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Modiftcações a que se refere o Decreto
n. 0 G.,S3 de 4 de No"embro de 18.,4.

I.

O art. t .~fica assim redigido :-Em virtude do Decreto
n. o 5683 de 27 de .Junho rle t8i~ fica organizada nesta
Córte uma Companhia anouyma sob a denominação de
-Companhia Sublocadora-. O fim da Companhia é receber predios por contracto de anendamento para sublocn garantindo aos proprietarios os alugueis dos
mesmos predios, sua consr~rvação, as despezas do seguro
contra o fogo, de fóros, das decimas urbanas no Thesouro Nacional, pro,·rntlo-os todos de ·gaze agua, dependendo estr ui ti mo melhoramento da nccessaria concessão do Governo.
11.
O art. 3. o fica as:-; i 111 recli~rido:- O fundo social da
Companhia ~erá de 600:000b000 divididos em 3.000 ar.ções de 200b000 cnda uma, emittidas em duac; ~erief'.

EXECU'fl\0.

§ 1. • A primeira emissão será tlc metade do capital
l'iOCial.
§ 2. • A segunda serie não será cmittida ~enão deJWis de preenchida a primeira, se assim o ex1gir a necessidade e precedendo determinação da assembléa geral
doi accionistas.
III.
O art. 8." fira assim redigido :-0 fundo de reserva,
exc.lusivamenle destinado para fazer face ás perdas docaJ!ilal social ou para subsLituil-o, será accumulado até
J>crf<Azcr quantia igual ao capital social emittido, e os
ju1·os que esta quàntia produzir se addicionarão ao monte
dividendo.
Paragrapllo uuico. O fundo de reserva se1·á converli{)o de preferencia em apolices da divida publica inlerna fundada.

IV.
O art. o.• lica assim redigido :-Os dividendos serão
tirados dos lucros liquhlos tias operações feitas no semestre e sú se ctfer:tuarão quando o capital desfalcado
estiver integralmente restabelecido.
Paragrapl10 unico. Emquanto o fundo de reserva não
cetinr pr·eenchido os dividendos não poderão exceder
a 12 "/.ao anuo sobre o capital realizado.

v.
O art. 15, lica assim redigido:- A assembléa geral
l!e reunirá extraordinariamente semprr, que a Directoi·ia julgar conveniente reunil-a, ou lhe fôr exigido
por accionistas, que representem mais de um quinto do
capital realizado, não podendo tratar-se de objeclo
alheio ao fim de sua convocação.
Paragrapho unico. Quando os accionistas extraordinariamente exigirem a convocação da assembléa geral,
deverão fazel-o por meio de requerimento, declarando o
fim para que ó ella convocada.

VI.
O art. 19 lica assim redigido:- Depois dt approvados
os prescn tes esta tu to:; o organizado c convocará a assembléa geral por meio de annuncios em que se declare o dia,
lugar e hora da reunião, publicados durante tres dias
eonsecul.ivos. a fim de seJ•rleil;t a primrira Birc!'toria.
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VII.
O art. 20 fica assim redigido:- Nenhum :1ccionista
poderá fazer-se represtln ta1· em assembléa geral senão por
outro accionista com procuração bastante para esse fim.
Paragrapho unico. Na eleição da Directoria não serão
admittidos votos por procuração.

VIII.
O§ t.• do art. 21 fica assim redigido:-Nunca poLierá
recahir a nomeação de Presidente da assembléa get·al
em membro algum da Directoria ou no Gerente.

IX.
O.§ f.• do art. 22 fiea assim redigido:- 0,; memht·os
t.la Directoria serão eleitos triennalmente por maioria de
votos pela assembléa geral dos accionistas, servindo os
eineo immediatos em votos de supplentes.

X.
O art. 30 fica assim redigido:- O lugar de Gerente
desta Companhia é concedido a Gustavo ~ugusto de Almeida Gama, como retribuição de seus trabalhos e despezas relativas á organização da Companhia e por ser
ellc conjunctamentc com o incorpot·ador os verdadeiros
donos da idéa.
Este cargo será desempenhado sob a immediata inspecção da Directoria e delle poderá ser destituído provada por sentença judicial em processo competente,
fraude ou malversação, ou quando pela assembléa geral
dos accionistas fór deliberado por negligencia, abandono ou qualquer outra falta grave e contraria aos interesses da Companhia.

XI.
O art. 32 llca assim redigido:- O Gerente será suiJstituido nos seus impedimentos pot· um dos accionistas
da Companhia por ello designado e sob sua responsabilidade.

XII.
Qg art~. ~2

e H tkam supprimidos.
Pal:)(·io do Rio de Janeiro em 1 de Novembro tk l87í.

-José Ftwnandcs rfa

Co~fa

Pcrâra JUiúor.
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Estatutos da Companllia Sublocadora.
CAPITULO I.
DO FUI DA COliPANHIA, SUA DUnAÇÃO E DI~SOLUÇÃO.

AI' L L • Em virtude do De~relo n." nH83 de 27 de Junho
tln 187411ca o1·ganiza11a nesta Córte uma Companhia ano-

uyma soh a Llenominação de- r.ompanhia Sublocadora.
O lim da Companhia é receber predios por contracto de
anendamento para sublocai-os, garantindo aos proprietarios os alugueis dos mesmos predios, sua conservação, as uespezas do seguro contra fogo, de fóros e das
decimas urban:Js no Thesouro Nacional.
Art. 2. o A Companhia durará por espaço ue cincoenta
annos, contados da data do Decreto da approvação ll•~sles
estatutos, c só poderá ser dissolvida nos casos p1·cvistos
pelas leis vigentes ou por expiração do p•·azo de sua
existencia.
Paragrapho uni co. Disso! vida a Companhia, far-se-ha
a liquhlaçiio pelo modo por IJUC f6r determinado pela
assembléa geral, sem prete1·ição das disposições legae~
rcspectins.
CAPITULO li.
JJO

Fl'NIHJ

IJ.\

C,)llP.\!IIIIIA, SEUS
IIESEUY.\.

I.UCflOS,

DIVWEN!li'.S E

Art. 3. o O ftwdo social da Comp:wllia serit do
üOO:OOO;',OOO, divididos em 3.000acçõps da 200.)000 cad:t

uma; L'miltidas emlluas se1·ics.
ParagTapho u11ico. A primeira emissão serú do mctndc uo rapital social.
Art. 1.. • Log-o após á appro\"<tt:ão dos presentes r•sta1u tos, f a 1'-:>c-lw a primeira rha ma(l:t por prestac:ão
10 %, c 00 ti ias depois a segunda chamarl<J de · ·.,~~~RA
pregtação, sendo as demais entradas re;~liz:ula u~~
a Directuria julgar neccssa rio, sempre por
:lção
nunca I!Jaior 1le 10% c com intervallos nu ll\..<,q) uores
de :10 dw~.
~
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A1·t. :;. o Inconerão na multa de ti% os accionistas
que não realizarem em tempo a prestação correspondente a qualquer cham:llla, e findos ()0 dias cahirão
:1s arçõL~s em commisso e reverterão em benelicio da
Companhia, senti o a i mportancia das prestações realb::Hl<~s, lev:Hbs ao fundo de reserva e estas acções
!'t-emi ttidas.
Para~rapho unico. Os acr.ionistas são responsaveis
sómente pelo valor nominal de suas acções.
Art. ti. o A Directoria, de accôrdo com o Gerentr,.
rscolherá um Banco de maior credito, no qual deverão
ser depositados os. funrlos e lucros da Companhia, havendo em caixa o indispensavcl para as Liespezas pequenas do rusleio.
Art. 7. o Dos lucros líquidos da Comp1nhia detluzirse-hão 3% para commissão a cada membro da Directoria, 8% para o Gerente da Companhia em r!'compensa
dos seus trabalhos, n 7% para o fundo de reser·va e o
rrstante será di~tribuido como dividendo aos accionistas.
Par·agrapho unico. Em nenhum caso o Gerente vencerú menos de 7:200;) annuaes c lambem qualt]Uer que
seja o lucro da Companhia cada Directo1· não terá ma i~
de 4:000,) annuaes.
Art. 8." A accumulação para o fun1l0 dr. reserva cessará desde que este se ache elevado a 200 :000;) e os juros
que esta quantil produzir se addicionar:i ao monte dividendo.
Paragrapho unico. O fundo de reserva será convrrtitlo de prefer·encia em npolices da divida pnhlica interna fundada.
Art. !1." O dividendo ser·;i pago semestralrncntt•, e
rmquanto n:io e~tiver preenchido o maximo do furrdo
de reserva não deverú exceder a 12% tio capital nominal.
Cr\PITl'LO 111.
li.'.

A~~Bllll.l:.\ GF.I\Al..

Árt. tO. A assembléa geral compõe-se dos accionistas de dez ou mais arções legitimamente inscriptos
nos registros da Companhia pt•lo menos 60 dias antes
do prazo marcado p:~ ra a sua renn ião.
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Pangrapho uniw. Cada grupo completo de 10 nc~;ões
dá direito a um voto, pnrém a nenhum accionista se
contará nwis dt~ 10 votos, seja qual fdr o numero dP.
acções que tivt~r· ou de que seja procurador.
Art. H. A convocação da assembléa geral será feita
pelo Gerrn te de accôrdo com a Directoria em edital
firmado pf'lo seu Presidente e Secretario e publicado
por tres dias consecutivos nas folhas de 'maior circulação.
Art. I~. A asscmhléa geral se julgará constituída,
a rhando-~n n'pre~en ta ria a terça parte das acções emitI ida,;.
Art. 13. Quando a as~emiJléa geral não puJnr dcliher·ar· por falta de numero, se farú nova convocação rorn
as formalidades do art. H, declaramlo-sc os motivos
della. Nesta reunião os accionistas presentes, qualquer
que seja o ~cu numero, constituem a assembléa geral.
Art. H. A a~sembléa geral se reunirá ordinariamente duas vezc~ por anuo, sendo a primeira em Janeiro
para apresentação do relatorio e a segnnda logo que a
commi~~ão de exame, de que trata o art. 16, tiver concluído o seu trabalho.
Art. Hl. A assembléa geral se reunirá extraordinariamente sempre que o Gerente, ele nccôrdo com a Oircc:orin, julgar conveniente convocai-a, ou lhe fôr exigido pnr at·rionista!; que reprrsent.em mais de um
quinto do capital social, não podendo tratar·sc de oiJjPrto alheio ao fim de sun convocação.
Paragrapho unico. Qunndo os accionistas cxtraonlinariarnenle exi,drem n convocaç~o da assemhléa geral,
devem fazel-o por meio de rcqueri'l1ento dr,clarando o
/irn para que clla ó convocada.
Art. Hi. Na primeira reunião annual da asscmbléa
geral onlinaria, organizada a mesa e apresentado o relato rio pelo Gerente, proceder-se-ha em ac to successivo
:í nomeação de uma commissão rle trcs membros para o
exame do balanço e operações do anno antecedente; deYendo a commissão de exame apresentar o seu relato rio
sohre o hnlanr,.o e estado da Companhia, que será publicatlo em um dos jornaes de maior circulação.
Art. 17. A' commissão, de que trata o artigo antecedente, serão franqueados todos os livros e documentos
existentes sob a guarda do Gerente, o qual fornecer:.
todos os esclarecimentos que lhe forem exigidos pela
com missão.
Art. 18. O parecer da commissão de contas, depois
tle lido pelo relator, será posto em discussão em assemPARTE li.
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IMa gnral e aos acdouistas que o exigirem serão uaua~
pelo IJer·rnte todas as informações respectiva~.
Art. Hl. Dr'pois de approvados o~ presentrs estatuto~,
o org-nnizauor convocará a a~sembléa geral por meio
de an11undos publicados durante tres dias consecutivo~,
a fim de ~er deita a primeira Directoria.
ArL '.W. Nenhum accionista poded fnzer-'e representar· em ?.sscmbléa geral senão por outro accionista
com procuração bastante para esse fim.
Art. 21. O Presidente da assembléa g-eral será nomeado por maioria de votos d'('ntre os presentes e
St'nirá para as reuniões do anno c este designará
d'cntro os accionistas os que tiverem tle servir de S('eretarios.
§ L 0 Nunca poder:í recahir a nomca<:ão de PrPsidentc da assembli~a geral em membro algum dà Director·i::~.

~ 2. • A convocação da assembléa geral, de que trata
o art. tn, ~ú terá lugar depois de realizada pelos aceionistas a primeira prestação referida no art. 4. 0

CAPITULO IV.
DA DIRECTORIA E DA GERii:NCIA.

Art. 22. A administração da Companhia será exorcitla
por uma Directoria composta de cinco membros e de um
Gerente, o qual se denominará-Director Gr,rrmte.
§ t.• Os membros da Directoria serão Pleitos triennalmente por maioria de votos pela asscmblé;1 gr.ra I dos
accionistas, servindo os cinco menos votados de supplentes.
§ 2." A Directoria poderá ser reeleita em sua totalidade. Quando assim não se der deverão sct· reeleitos
dous de seus membros.
Art. 23. Formada a Directoria, d'entre seus membro~
será escolhido o Presidente c Secretario.
Art. 2~. Para ser eleito membro da Directoria é preciso que seja accionista de 50 acções pelo menos.
Art. 25. A primeira Directoria eleita de conformidade com o art. f.9 durará por tempo de cinco annos.
Art. 26. Fica desde já reeonhecido como um dos
membros da primeira Directoria o incorporador desta
Companhia Dr. Antonio Manoel Alves do Rego.
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Art. 27. A Directoria rcunir-se-lw ordinariamente
em um dos primeiros oito dias de cada mez, e extraordinariamente quando fôr solicitado pelo Gerente.
Paragrapho unico. As delibct·açõcs da Directoria serão
vúlidas estando presentes tres de seus membros.
Art. 28. Compete á Directoria:
f. o Autorizar o Gerente a celebrar os contractos de
arrendamentos;
2. o Tomar conhecimento elas operações verificadas no
mcz anterior e das despczas feitas pelo Gerente;
3. o Autorizar o Gerente a depositar no Banco os
lucros e fundo da Companhia ;
1e. o Fixar no fim de cada semestt·e o dividendo que se
deve distribuir, sendo ouvido o Gerente;
5. o Determinar a maxima quantia que o Gerente póde
let· em caixa, para as despezas correntes;
li.o Fixar o honorario do Advogado Lia Companhia;
7. o Aconselhar tudo o que fôr conducente ao engrandeci mcn to da Comp:mhia ;
8. o Ter um livro especial de suas actas que serão assigniiLias pelos membros presentes.
Art. 2!:1. Não podem servir conjunctamente na Directori;J, pai e filho, sogro e genro, irmãos c cunhados,
parentes por consanguinidade ate 2. o gráo c socios da
mesma firma.
Paragrapho unico. Tamhrm não rodem ser eleitos Dircctorcs os empregados da Companhia.
Art. 30. O lugar de Gerente desta Compan}lia pcrtf•nce a Gustavo Augusto de Alnwida Gama, como retrilmição dos seus trabalhos e despcz:1s relativas á org-anização desta Companhia e por ser elle conjunctamenle
com o incorporaJor, os verdadeiros donos Lia idéa. Esto
f'arg-o será desempenhado sob a immedia ta inspecção da
Directoria, e não poderá o referido Gustavo Augusto de
Almeilla Gama ser destiluido do lugar de Gerente, senão
por sen trnça jud ic ia I em processo competente.
Art. 31. São attribaiçues do Gerente:
f. • Executar as ordens da Directoria nos termos
destes e.,tatulos ;
2. a Formular os regulamentos para o serviço da Companhia de accôrdo com a Directoria ;
3. a Fixar de accôrdo com a Directoria os ordenados
dos empregados da Companhia ;
<1.• Convocar a assembléa geral quando julgar necessario, de accôrdo com a Directoria;
;J. • Dirigir a contabilidade e todos os serviços, expedienll' e mais movimentos da r:ompanhia;
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6. • Assignar os contractos de arrendamentos;
7. • Requerer convocação extraonliuaria da Dircctoria;
8. • Pagar todas as despezas da Companhia, prestando
contas á Directoria;
9. • Nomear e dcmittir os empregados da Companhia
e todos sem excepção, lhe são subordinados;
fO. Organizar os relatorios, balanços e todas as contas
que tenham de ser publicados ou a presen lados á a:ssembléa geral, de accôrdo com a Directoria;
H. Designar de accôrdo com a Directoria o advo.
gado da Companhia.
12. Zelar o tlcl cumprimento rios presentes estatutos c mais regulamentos e disposições da Companhia;
13. Arrec~a<lar a renda c depositai-a no Baneo que
fôr escolhido;
14. Bepresenlar a Companhia em Juizo e fóra delle,
demandar e ser demandado.
Art. 32. O Gerente será substituído nos sens impedimentos, por um dos accionistas da Companhia que
elle designar.
Art. 33. O Gerente c os Directores são responsaveis
pelas perdas e damnos que occasionarem á Companhia,
provenientes de fraude, dolo, malícia ou negligencia
cnlpan-1.
CAPITULO V.

Art. :n. O Gi'reulll de conformidatl1~ rom a Directoria fica autorizado para requerer dos poderes do
Estado, !JUacsquer medidas tptc julgar conveniente á
Companhia.
AI't. 35. Os contractos de arrendamento ~erão foi to~
pelo_ Gcr:eute. de accôrdo com a DirecLoria, r• as respectivas cscnpturas scriio outorgadas pelo proprietario
ou seu procurador legalmente constituído c pelo Gerente.
Art. :.H?. A non:~eação r, demissão do3 emprrgado~ d<~
f:ornpantua é tf:t hvrn escnlha do Gen·nte.

EXECU'fl VO,

Art. 37. Haverá um registro nominal pua inscripção
dos accionistas e movimento das acções.
§ f. o Nesse livro serão averbadas as transferencias
de acções por meio da assignatura do proprietari.i;l ou
seu bastante procurador.
§ 2. o Trinta dias antes da distribuição dos dividendos ficam suspensas as transferencias de acções.
Art. 38. Qualquer quantia que se tiver de retirar do
Banco deverá ser feita mediante um cheque assignado
pelo Gerente e rubricado pelo Director que estiver de
semana na Companhia.
Art. 39. Para a segunda emissão das acções serão preferidos os accionistas da primeira.
Art. 4.0. Os membros da Directoria alternadamente
devem fazer semana na Companhia.
Art. 41. A approvação da assembléa geral sobre os
balanços e contas que lhes forem apresentados importa
plena quitação para a Gerencia e Directoria.
Art. 4.2. Os interesses desta Companhia não serão
prejudicados por ou trem.
Art. 43. O concessionario e incorporador desta Companhia, Dr. Antonio Manoel Alves do Rego, tem jús a
260 acções beneficiarias que lhe dão todos os direitos e
vantagens dos demais accionistas, ficando entendido
que estas acções são computadas no numero das acções
da primeira emissão do capital social de que trata oparagrapho unicodo art. 4, 0
Art. !ü. Qualquer reforma que no futUI'O som·am os
presentes estatutos não poderá aJTectar o que disp()e o
ar L. 30 e uem assim o art. 7.• na parte que diz respeito
ao actual Director Geret-t.c, assim como Lambem o
art. 3ti.
Os abai~o assignatlos accionistas da Companhia Sublocadora approvam os presentes estatutos e autorizam
ao concessio11ario e organizador della, D1·. Antonio Manoel Alves do Hego, a solicitar do Governo Imperia..-·_--.
approvação dos mesmos.
...r/?'t~~~RA
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Senhor.- Como previ em o meu ultimo Relatorio,
ar,ha-sc reconhecida a insufliciencia da quantia de
3.000:000;)000, votada no art. 5." da Lei n.• 23~8. de
2;; de Agosto de 1.873, para a verba -Arsenaes- no
actual exercício; e portanto torna-se necessaria a abertura de um credito cxtraord ihario, íle igual importancia, a fim de occorrer ao deficit que se verifica da
seguinte demonstração:
Quantia votada pela citada Lei
11. o 23~8..

• •.• • • . • • • . • . . . .. • . • .. ..

Distribuída :
A's Províncias da Bahia, Pernambuco, Pará, lllato Grosso, Santa
Catharina c Alagôas......... .•
A' Província rio Rio Grande do Sul
c á Delrgacia do Thesouro em
Londres........................
Ilrsto para a mesma verba no Município da Côrte...............
Por conta desta importaneia tlespr,ndeu-se:
No Thesouro Nacional .. . .. .. .. .. ..
1.9í:899~HH
Na Pagatloria da
l\larinha... .... .
2ti6:675~55i

Despeza provavel até o nm do
exercício:
Pelo Thesouro Nacional ......... .
590:7!J5~71í5
Pela Pagadoria da
lllarinlla ...••...
650:295/1685
Pela Delegacia do
Thesouro em Londres .••..••..... 2.361.:82i&í55
Pela Pagadoria da
Divisão Naval no
Paraguay ........
50:000/JOOO

3 .000:0008000

971.:5098300
9n:OOOlJ()OO

I. .895:509~0
1..1.0~:,90/J700

IJ.51.:57i8iOã

3.652:915~995

,,1.0\:490~700

Dellcit...... .... 3.000:000I!OOO

Este dcficit provém:
Da necessidade de occorrcr ao pagamento das trcs
ui Limas prestações dos contractos para a construcçã~
!los eBcotnaçadm; Solimãc.~ e JavanJ, c de satisfazer a
outras despezas reJa tiva~ :í macllina c artilharia lia fraga ta Jnd''fJCwlmcitJ.

t<:XECUTIVO.
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Do acacsci mo tle tlespcza trazido n;io só pnla construcção a que se esta procetlendo tle uma corveta e de
uina canhoneira no A •·se na I da· Côrte, e de duas canhoneiras no Arsenal da Bahia, como tambem pelos reparos
de grande numero de navios da Esquadra.
Finalmente do augmento de despeza que rr,sultou fia
execução do Hegulamen to n. • 56::!2, de 2 de Ma i o ultimo.
Em vista do exposto tenho a honra de snbmelter á
approvação de Vossa Magestade Imperial o Decreto que
autoriza o dis~endio da qu:mtia de. t~es mil contos de
réis, para cobnr o mcncwnaflo dehclt.
Sou, Imperial Senhor, com u mais profundo respeito
e acatamento -de Vossa Ma,~restade Imperial, Subdito
leal e reverente, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.
OECHETO N. üi81- DE

,., HE NOVEAIIHIO DE

fS7L

Ahrc ao 1\Jinisterio tia Marinha· o credito cxtraordinario de
Ires mil contos de réi< ,iara 0('COI'fCI' ás despezas íia \'~;·!Ja
Arsenaes-do exercicio de :1874 a :1.875.

Não sendo su!licicnte a qu:mtia votada no art. ri." da
Lei n." 2:J~8, de 25 de Agosto de H!7::, para as t.lespezas da verba- Arscnacs -do l\linisterio da Marinha, no
exercício de 1874 a 1875: Hei pu< bem, de conformidade com o§ :J.• do art. 4." da Lei n." !')89, tle 9 t.le Setembro de :1.1'.!50, Conceder ao mesmo Atinisterio a abertura de um credito extraordinario de tres mil contos
de réis, para di versos serviços daquella verba. Deste
augmento de despeza dar-se-ha conta á Assembléa Geral Legisla ti va.
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do l\feu Conselho
Senador do lmperio, }linistro e Secretario de Estad~
dos Negocios da Marinha, assim o tenha entendido c
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quatro de
Novembro de mil oitocentos setenta e quat.ro, quinquagesimo terceiro da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.

ACTIIS IHl I'ODIC!l

DECBETO N. ;;7s:;- nro:

~

ur. NovEllnno nr. 1874-.

Concede ao Conde de Lagrs e ao Dr. Francisco Teixeira de Magalhães autoriza~.ão pal'a a construcção, uso e gozo de uma
linha de carris de feno da rua dos Ourives á Copacabana.

Attenrlendo ao que Me requereram o Conde de Lages
o Dr. Francisco Teixeira de 1\lagalhães, Hei por bem,
Tendo ou vido as Secções dos Negocios do Imperio é da
Justiça do Conselho de Estado, Conceder-lhes autorização, por 50 annos, para a construcção, uso e
gozo de uma linha de carris de ferro que, partindo da
rua dos Ourives, esquina da do Ouvidor, vá terminar
na Copacabana. sob as clausulas que com este baixam
as~ign:ul:!s por José Fernandes da Costa Pereira Junior,
do l\feu Conwlho, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Agricultura, Cornmercio c Obras Publica.s,
que assim o tenha entendido e faça executar. PalacJO
do Rio rle J:mciro em quatro de Novembro de mil oi tocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indcpendencia e do Impet·io.
IJ

Com a rubrica tlc Sua l\Iagec:;tade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Deere•o des•a
da•a.

I.

O Govemo concede ao Conde de Lages e ao Dr. Francisco Teixeira de Magalhães pt·ivilegio por cincoenta
annos n contar desta data e nos termos e condições
adiante definidas, para a construcção, uso e gozo de uma
linha de carris de ferro destinada ao transporte de passageiros e mercadorias, entre a rua dos Ourives nesta cidade, c a praia da Copacabana.
11.
A linha partirá da rua dos Ourives, esquina da do Ouvidor, e seguindo por aquella rua até a !le S. José e
d'ahi pelas !la Ajuda, Evaristo da Veiga e Santa Thereza,

E\F.CUTI\'0.

prnlungar-~e-ha, por meio de um tunel, ou a céo aberto,
até a rua do C tssiano, e desta em linha recta a encon trat·
a de D. Luiza.
Deste ponto seguirá, por onde fôr mais conveniente,
até a rua de Santo Amaro, ou em procura do becco do
GuarJa-mór, que, neste caso, serit alargado a expensas
dos conerssiunarios; continuando pelas ruas da Petll·eira da Gloria e Pt~dreira da Candelaria. até a praça
do Dur1ue do Caxias, em frente da Igreja ma triz
tia Gloria; c dahi, po1· uma rua, que os mesmos conce.:sionarios :thri•·ão, parallolamcntc ás do Cattcte c
l\b rqur•z de Abran les, a tí: :1 altura da con tinua<.:ão da rua
IJambina, ou sóuwnte até a de Paysandú, que pPrconait
:ti tingindo o ponto mais coHveniente para, por meio de
um tuncl communicar com a mesma rua Bambina, por
onde seguirá a eneontra1· a de S. Clemente.
Neste ponto dividir-sc-ha a linha em duas secções:
uma que st~guirá pelaq ruas de D.l\Iarianna, General Polydoro, até aJa Hcal Grantlt>r.a, t• outra que subintlo a
de S. Clemente até a da Hcal G•·audt•za, que pcrcorrerú,
vá cncon trar a ~ecção da rua dt: J). I\Ia rianna.
na rua da Rral Grandeza continuar:, a linha através
de um tunnel até a praia da Copac~hana.
Poderão igualmente os ronccssio!l<JI'ios est;~belecer
uma Sf'.!runda linha de corumuniração ~~om a, praia da
Copacabana, que, partindo do morro do Leme, pert~orra
a rua. da Passagem até entroncar-se na linha prinr,ip;ll,
no ponto de cruzamento das ruas do r.eneral Polydoro ,.
D. 1\larianna.

m.
O pririlrgio aqui conrc!lido com[)J'f'hentle súmcnle o
direito rxclhsÍ\'o que aos conces~ionarios fica resenado
para a const•·ucção rir. uma linha de rarTis de ferrrJ tmtre
a cidade c a costa da Copacabana, limitada esta entre o
,, Forte embargado» e os" Dons Irmão~,» desde as n~r
tente~ das montanhas até o oceano; cabendo apenas aos
mesmos concessionarios, quanto :'ts ruas que percorrer a
referida linha, o uso c gozo nas condições dos Derreto"
11."' !';;ilii c :;;;fi!) de H de 1\Juço ultimo.

JY.
D.~ntro do prazo de dezoito Jllf•WS desta tia la, dcvcJ·ão
os conct•ssionarios por si ou pela Companhia que incorporarem, dar começo ás ohras, soh J•t>n~ de raducidade
da p1·rsPn Ir ron1·r~~iio.
I' \F: lT 11.

I~::
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Conwçad:1s llliC srj:llll as o!Jras, e SI' não prosr·guirc111
alü :1 sua conclr,são, os eonressionarios incorrerão t.a
multa de !'i:0001SOOO por mez de llemora; cadurawlo a
conre~são u 111 a 11110 dqwis.
Todas as obras da linha concedida até a Copacab.m:·,
ficarão terminadas deu! rodo prazo de ciuco annos; saln•
o caso lle força maior, julgado exclusivamente pelo Governo.

Y.
Dentro t.IP 11111 an11o, I! r>., til da la, r•., r·onression:1r io.;
aprr·sentarão ú :if•(H'O\:i~úo do (;oHrno os pl:mo~ d 1
t'OflSli'LICCãO da linha.
Esses jJlanos consistirão nos sea,uinles trabalhos:
f. o Traçado da linha, !'0Ill indioção dos dedivc:.:,
raios dr· cu nas, pontos de r·sl.ac;ões, e descrirninação da.;
prOjlf'ic•dadr•s fJI!I) liYr rrlll dP ~e r tlr•,;lppropr i:1d::s, 11a
esc a la de 1:1000;
2." Secção t.lo:.: rarris;
3." l'rojectos tios Luutwis, na c~r:da Jr• 1:~.00:
~. • Dr•s()nhos t.lo~ c:11·ros par.1 llifl'l'r ent1·s tramportes, dos edifícios d:1s estaçõ!'S, das officims e dcs armazcns par a lllf'I'Cadorias.
Trinta llias depois da apr·t•sentaçJo dos plano~, cslt•s
considcrar-se-IIJo :tpprovados se nenlruma modiliral:~O
tiver proposto o Gu1erno.

VI.
Na constnJCção da linha e seu scrriço, serão o!J:,enat.las as seguintes condições:
~ 1. o A linlra poderú set· dupla em toda.~ as ruas de li
melros pelo Illenos de largura; t! bl·m nssim percorrer
no Lt·ajecto de volta em via singela, outras ruas não indicadas nrsla conr~l's,ão, ronforuw os Pstudos acouselharem: com lauto que Sl'jalll menriunatlo., nu tr<~çado
de que trata a clausula prlcetftonte e não prPjudiqur·m
direi tos adquiridos.
Em lodo o caso, porérn, os ca t·r·os rlescf'rão pe !a rua
dos Ourives até o ponto de partid·1.
~ 2." Os trilhos serão de fenda e terJo o peso de t6
kilogramm~s por metro corrente pelo menos.
A distancia entre as faces internas dos trillros scrú
de 1"',40.

Os trilhos serão collocados sobre linhas de m:tdr•ira ~~
dormentes cspar,ados de um mctrc. Estes Jll•drrão ser
•ir ferro.
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~ :J." N,,_., ftq·ar·,·~ on le lwun·r desvio ou via dupla,
a dr,;tancia catre as duas linhas será pelo menos de um
metro.
~ 4. o o, trilhos serão assentado; no centro das ruas
cruando a linha fôr dupla, e no~ lados quallllo f6rsiugela.
Ern qtwlqucr dos casos não prejudicarão o transito de
vclrknlos, de pl'ssoas a pé ou a ravallo, e nem a largura
dos passrios.
~ il. o 0; tun,•is terão 8 mt:lro~ pelo mrnos ele largura
P 6 de altura, contada esta do nivel do ralç~mcnto; em
todo o caso com:ernrão um espaço livrn para a passagem
fr~mea escm perigo de pessoas a pé c a cavallo.
~ (i. o A largura dos carros não excederá de 1"',80 ou
de 1"',88 incluidos os estribos.
~ 7. o A tracção será animar! a.

VIL
Nenhuma obra no\·a, não menciona:la nos planos
appro\·ados, pocll'rú ter começo sem que tenha sido
prnvi~mente autorizada pelo Governo, c por este approvada a resp~ctiva planta.

vnr.
O Governo potlerú manJar sobr'rsta.- na CV"UÇão de
l]tialquer obra que se ache em andamento scrn as prest'l'ipi;ÕPS da clausula antecedente.
Se a ol!l·a c~tivt~r condnida, os c~oncessiornrios 'I
farão dcu10lir no prazo que l11es flir marcatlo, sob
pena de ser a dcmoli1;;lo feita á custa dos proprios conee~siouarios, além da mui ta r•m que ineonerem.

IX.
A c·onsararão dos carris far-sc-Iw com a maior vig-illncia possi\:el; p11'a o que terão o;; conccssionarios
os cantonciros c guardas que a juizo Llo Governo forem
llCCt~SS:J I' i OS.
I \lua! vi~ilancia

se exercerá na rirculação dos c::Jrros,
na p:,ssag-cm dos tuneis e nos cruza nwntos das ruas.
Os tunncis serão illuminados dia c noite.

X.
Para rpgularidadc de todo o serviço de t)Oiicia e Sf'gurança, ministrarão os eoncessionarios instrucçõcs escriptas ao~ seus agentes c clrstas darão sciencia ao Governo.

11 íO

\C Tos no ror 11m

xr.
Alóm uas prescripções arpli impo.;ta~, os concessioa t.:umprir as dos rrgulamr~ntos qui',
para segurança, liscalh:;u;iio e policia das linhas de
carris, publicar o Governo.
twr·io~ obri.!.r;~m-se

XII.

No cJso de inlenupr:ão até t:i dias do tr·;Jfe!!o da
I infra, e por· motivo não justilicado, a juizo do no ver no,
tit.:arn os concessionarios sujeitos á multa de um a de.:
contos de réis.
ge a intenupção exceder daquelle periodo, cadur·al'it
a prnsente roncessiio. Nesta ultima pena inrorn•rão
ig-nalmcute os conressionarios pela não observancia das
rlausni;IS :.?.",ri.", (i.", 11.", l.j,.•, HS.", 21." c 31."
XIH.

,\pena de cadncirlade da concessão ser;í imposta admini:;trarivamente pelo Governo Imperial, sem UL'Jll'ndenr:ia de outra fonnalidadr.
Feita a cornpetnnte intimação aos coneessionarios, o
Gol'crno Imrwrial reassumirá o direito de conceder a
tinira queéobjrctodas prf)SI'ntesclausulasa quem julp;ar
ronv~·nientf~; não podt~rHJo os concessionarios reclamar
indr·mnização, por qualquer titulo que seja; e.di.!yendo
remo\t'r os trilhos rlcntro do prazo de tres mf'irs, contados da data da intim:•ção, sob pena de ell'eduar·-se a
remoção pelo Governo, ú custa dos mesmos eoncessio~
na rios.
XIV.

As obras ~erão executadas a expensas dos ronccs,;ionarios, ou de uma Companhia, que podr-rá
ser incorporada dentro ou fóra do ImpPrio; tendo,
porém, no ultimo caso um representante nesta cidade
eom potleros necessarios para tratar UI' todas as questões que se suscitarem entre a mesma Companhia e o
Govemo, ou entre esta e os particulares.
XV.
Os concessionarios não poderão cobrar mais de 200
n·· i.; pelo transporte dr~ ··a da pas,;agr·i r o, Jf'~de a I'U:l

IHI
do~

Uuri Vc!'; até o cruzamento da rua da Hcal Grandeza com a dos Voluntal'ios da Patria, ou entre os
pontos intermediarios; e mais 100 réis até a Copacabana.
O transporte de mercadorias far-se-ha por uma tahella previamente approvada plllo Governo.
XVI.

As horas de partida dos carros c o numero de viagens serão reguladas em tabellas approvadas pelo Governo. Este terá o direito de exigir maior numero Jc
viagens se o julgar conveniente á commodidade publica.

XVII.
Os concessionarios pagarão á llhna. Cm1ara Municipal,
pelos terrenos de sua propriedade, que occupa;em, o
anendamento que a mesma C:tmar·a arbitrar~ e farão
acquisição dos que forem prer.isos para abertura e alargamento de ruas; sendo, e111 falta de accórdo, desappropriados nos termos da legislação vigente.
XVIII.
Tt~rão tr~tllsporl.t~ gratuito os agentes do Cone·., ,'a
Policia c quapsquer empregados ou funccionarios publ icos que apresen !arem passe dos respectivos chefes,
declarando que vão em serviço.
No caso de inccndio em propriedades situadas nas
ruas da linha concedit.la ou em suas immediações, terão
tambem passagem gratuita até as referidas ruas, e independente t.le passes, os bombeiros e agentes policiaes,
sendo posto á disposição do Chefe de Policia, do Director do Corpo de Bombeiros, ou de quem suas vezes
fizer, um carro espet:ialmentc construido para transportar duas bombas de extincção de incendio.
Tambem ficarão á disposição t.lo Governo sempre
que este o ex:igir, todos os meios de transporte, mediante abatimflnto de 30 "!. da tarifa, para conducção
----de tropa.
XIX.
v~~~~~RA ~'l
~'-~~
* I
Para o assentamento dos trilhos e seu po ~Lv·con'
t:erto precederá licença da lllma. Camar.
tcipal ·
c.,~
o< conr~'ssionario~, porém, em raso~ ur 1~, poderã~
~
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prUt.:eder aos tral.Ja I hos ind ispensa veis á regulariLLule
1lo trafego, participando immcdiatamente á mesma Ctmara.
XX.
Os cont~essionarios não poderão mudu o nivelamento d;ts ruas e praças sem autorização pré via da 111 ma.
Camara Municipal.
As tlespezas feitas com as alterações do referido nivelamen Lo correrão por conta dos eonces~ionar i os.

XXI.
Os conees~ionarios obrigam-se a manter em perfeito
estado a lillh:J de c;nTis e todas as suas ohras, e a maC<H.Iamizar ou :t calçar pelo systema de p:trallelipipctlos,
quando estes forcru t•rnpregatlos, todo o espaço comprelwndido rntre os trilhos c mais 0"',35 para cada lado
das ruas, ou de qn;Jesqurr rommunicaçõcs que al.Jrircm;
soh prn:~ de st·r es.se trabalho executado JWlo Governo,
courando rstt• cXPcutiramentc dos con~.;cssionarins a
respe~.;tiva i:nportancia.
XXII.
Os t:orrcessiouarios pa•.!;arão á Illura. CJ:nara l\lunicipal
as dcspczas de conscrvar;Jo do calçamento das ruas e
praças, no espaço cornprchendido pelos trilhos c mais
om,3::; para cada lado, sendo t;ws tlespeza~ indemnizadas
mensa l11ren te !JClo' mcslllOs pri'ÇO~ exi-~idos de outras
em IH·czas.

XXIII.
Ser5o os r:onee,sionarios igualmente responsaveis
pelas despnzas que exigir o restabelecimento do calçamento das ruas e praças, se por qualquer circumstancia deixar a em preza de funccionar; ficantlo para
esse fim sujeito á Illma. Camara Municipal seu material fixo c roclan tr.

XXIV.
Todas as vezes qw~ a lllma. Camara resolver a constwcção ou rcconstrucção do calçamento das ruas c
prar,as romprcbcndicb~ na linha c~onccdida, nenhum

EXtCl"'IIO.

embaraço srr."t opposto pelos roncession;trios tH'lll ''~
clamada qualquer in<lemnização pela interrupção do
trafego, tpw fôr intlispensavel; ~endo além disso obri·
gados a collocar os trilhos á proporção que o mesm1)
calçamento progredir.

XXV.
()"Governo nome:trá um Engenheiro para fiscalisar
os trah:1lhos da eonstrucção da linha r, o serriço da
rmpreza, sendo os respectivos vcnrimcnlos fi~ados pelo
mesmo Governo, de acctirdo com os concessionarios,
que cn tre~a l"iio Lri mensa !mente a impor ta neia rotTt'S·
pondente no Thcsouro Nacional.

XXVI.
Os conccssionarios obri~arn-so a construir e a rnanlt·r·
pelo espaço de tempo
seu privilegio, de conformitbdc com um plano approvado pela Itlma. Catmra
Municipal, um estabelecimento halneario na praia da
CopacalJam.

do

XXVII.
Obrbrarn-se ainda:
~ 1. o A funtlar na mesma praia, entre o mar e as
montanhas adjacrnles, uma povoação, qtw srrá tlelineada e projectada de accôrdo com os planos de dislrilmiç;io e anuamento; c bem assim dos cditicios ~~
ohras t.lc pt·otecção c segurança, :JUil forem previamt•nte
approvat.las pcl:; Illma. Camara ~lunicipal.
~ 2. o A canalizar agua potavel para o rnc~mo povoado, a i Iluminai-o a gaz, e a construir· os nrcessario~
e5go_tos para o e~coamcnto das aguas pluviacs e malt•rias fecaes: podendo por esttos serviços cobrar a.~ t<txas
quo forem opportunamcnt~ approvatlas pelo Govrrnn.
Para e<<:ccU(âO da presente ·dausnla tica conCt'dido
aos concr•ssionarios o direito tlc dt•sappropriaç;io 11:1
fórma da lri Yig·,·nlr•.

XXVIII.
O Govemo cederá por modico arrcndamctíto on afnramenln indo' OS IPITt'nos tjlll' lhP prt·lrrJI'PrCIII 011
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a que tenha direito, qué1· na costa da Copacabana.
quér uas montanhas adjarenle~; e hem <Jssim todas :1,;
marinlws alli Pxi~tentPo;, c de que n:io lenha disposto
<ti{• esta dal:t.
XXIX.
Ü' r.OilCPs.:ionarios, dr'nlro de ll'I'S annos ria riat:t do
decreto, da1·ão eomcço :'ts ronstrncçõt•s 1111~nrionarbs no
plano quo f(\r approrado pela lllma. C~lll:tl'a. C IJliC SI' I'CfPI'Il ú cl<Jusula XXVII, as quaPs ficarão ronduirlas
drnlro de :lO an11os, I' :'1 mPdirla que a ro:nmodidadl'
publica o reclamar, a juizo do Gonrno.
Por fali:~ de cumprimento desta clausula incoJTPr:io
O"- conc1~ssio11arios na pena de riuco t'nntos de rt'·is por
mcz de demora: radnrando, um :~nno depois. a rollr·cssão
dr, todGs os farorcs, c firanrlo srm r•IT1•i Lo os ronlracto~
Cl'lt'hratlos r·om o Gm·crnn.

XXX.
A ela usnla precrilen lr não srrú a ppl ir:~da, qu:~ n Io no
prazo, ao cslahrlecimrlllo halnenrio, que 1lnverú ser
inaugsrado ao me~mo tempo que a linha de carris :~qui
concedida; soh pena rle uma multa •·quinlcntr ú da
citnda clausuln.
XXXI.

0; concc;;sionnrios construirão a suas expensas no
povoado de Copacabana, e de "~~ôrdo com os planos
approvarlos p:•la Illma. C1mara l\lnnicipal, os seguintes
edific!os publicos:
t.• llma escola pa1·n o eno.ino primario r> sccnnda1·io:
2." Um rslalirlcriml'nto que se prestt• il formnçiio de
um jardim zoolngi~o:
3. • Um ho~pi ta I com propo1·r::ão p<t r a :lOO ron nll'srrntcs, destinado ú Santa Casa de 1\tisericorili::.
XXXII.

0;; concessionarios fornecerão
que lhes forem exigidos, os dados
TI11'11Ln dn linha ele carris.

::10

Governo, sempre
do mori-

r.,l:~tisticos

XXXII[.

Vindo o prazo li1' ;jl) anuo~ ria presente concess:io.
l't'rrrlf'l'iio para n dominin rb l\lnnirip.1lirbrll' to In "
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material fixo e rodante, os animaes, estaç<ies, officinas
e mais etlificios destinados ao serviço da linha , e bem
assim o estabelecimento halneario com todos os seus
a ppa rei hos ou pertenças ; tudo em perfci to e~ lado de
conservação, ficando ipso facto dissolvida a empreza, c
sem direito a indemnir.ação alguma.
S(' á Illma. Camara Muni!;ipal convier ulleriormente
;~rrendar ou vender a linha de carris c o estabelecimeu to balnca rio, ao~ concessionarios rabcrá a proferencia em igualdarlr 1lc rondições.
XXXIV.

Ao Governo fica reservado o direito de ()mbargar a
renda da linha de carris e do estabelecimento balneario,
durante os ultimas cinco annos desta concessão, para
com o seu producto reparar as obras r. o material que,
pot· negligen~ia dos concessionarios, não ~e acharem
. nas condições exigidas na clausula anterior.
XXXV.

O Govcmo poderá resgata r esta concessão em qualquer
tempo depois dos tã primeiros annos, contados da
abertura da linha de carris. O resgate comprehrnderá
~ómente as propriedades que teriam de passat· ao domínio da Municip~lidadc no fim do prazo do pt·ivilegio:
e não annullará os favores concedidos para a edificação
1!0 povoado.
O preço do re~gate será fixado por arbitras, um nomeado pelo Governo c outro pelos concessionarios, os
quaes tomarão em consideração a importancia das obras
no estado em que então estiverem, sem attendcrcm ao
seu custo primitivo; e a renda liquida da emprcza nos
c in co annos anteriores.
Se os dous arbitras não chegarem a accôrdo dará cada
um seu parecer, e será a questão resolvida pela Secç-Jo
dos Negocios do lmpet·io do Conselho de Estado.
XXXVI.

Todas as questões que se suscitarem entre o Gaverno
e og concessionarios serão deoididas por arhitramen to,
em recurso algum..
Cada uma das partes nomeará seu arbitro, e o terceiro, qnt>, no caso dr P.mpate, de!·i!-lir:í dPiinilivamente,
PARTE
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será escolhido por accMdo de ambos. Não se dando o
accônlo, proceder-se-ha a sorteio entre dous nomes de
GonselheirJs de Estado, designado cada um por uma das
partes.
XXXVII.

Por falta de cumprimento de qualquer das clausulas
desta concessão, a que não tenha sido imposta a pena de
caducidade, poderá o Governo impôr multas até cinco
contos de réis, conforme a gravidarle do caso.
Tratando-se de falta de execução de obras previstas
nas mesmas clausulas, ou de má execução dellas, poderá
o Governo, além da imposição da multa, mandar fazer
as ditas obras por conta dos concessionarios.
XXXVIII.

Serão applicaveis á Companhia ou socieda:lc que f~r
organizada pelos concessionarios, as estipulações ·expressas nas presentes clausulas.
Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro tle i8i4.

- José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. m8()- DE 4

DE NOVEMBRO DE

i874.

Approva aiterar;ões tlo~/Estatutos do \Monte-pio Geral.

Altentlcntlo ao que representou a Directoria do Monte-pio.Geral, estabelecido nesta Côrte, c de conformidade
com a Minha Imperial Resolução de i6 de Setembro do
corrente anno,exarada em Consulta da Seccão tios Negocios do ImperiG do Conselho de Estado de ~i tle Agosto
uCI mesmo anno, Hei pot· bem Approvat· as alteracões
tios estatutos tio mesmo Monte-pio Geral, adaptadas pela
assembléa geral de seus instituidores nas stJssões de i2
e 20 de .Maio c i2 de Junho ultimo.
Quaesquet· outras alterações que se fizerem nos tlitos
Estatutos, só poderão ser executadas tlepois de approvat;ão do Governo Imperial.

Ht,7

EXÉCUTIVO.

O'Visconue do Rio Branco, Presidente do Conselho de
Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Fazenda e interinamente do Imperio,. assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro.
em quatro de Novembro de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia e de>
lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestaue o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

Reformas de varias dispos_iç6es dos Estatuto~ do ltlonlt•
pio Geral, e outras novas, approvadas por Decreto
n.o ã786 de 4 de Novembro de f874.
Art. 4. o Nenhuma pensão poderá exceder á quantia
annnal de 2:40<MOOO.
§I. o O instituidor porém, que estabelecer ou elevar
uma pensão superior á quantia annual de !:600,~000,
pagará, conjunctamente com a joia correspondente ao
excesso dessa quantia, as respectivas annuidat!es pelo
numero de annos marcados na tabella n. o 2. ·
. § 2. o Póde uma mesma pessoa instituir pensões em
beneficio de diversos indivíduos, que designar, até ao
valor de 6:0001)000, comtanto que cada um desses indivíduos não tenha mais de uma pensão das que forem
estabelecidas pelo mesmo instituidor.
Se, porém, o instituidor f6r marido, pai, mãi, avô ou
avó, poderá elevar até 9:0005000 o total das pensões,
lima vez que o augmento 'além de 6:0006000 seja em
beneficio de sua mulher ou de seus filhos e netos, e
adiantando pelo numero de annos marcados na tabella
n. o 2 o pagamento rlas annuidades correspondentes ás
pensões que excederem o citado limite de 6:000$000.
§ 3. o Um mesmo individuo póde ser insti tu ido pensionista por diversos instituidores ; a somma porém
das pensõe.s que accumular não deverá exceder á
quantia de 3:600$000.
Art. 5. 0 , § 2. o Além da joia acima declarada, deverá
o instituidor pagar, emquanto vivofôr, uma annuida _____ _
igual a um decimo da dita joia, e mais no a c to da
-~AR l
d11, pelo titulo e assentamento da pensão, u
O.(''
1'1
tagem da joia, que será arbitrada pela asse
~ral.
'~
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Art.ti." IJ10Vo). Ao instiluhlor será permitlido'pagar a somma de que trata o final do art. 5. o (joia,
ánnuidade e assentamento), por meio de doze prestações
iguaes, eiJeduadas no principio de cada mez do primeiro anuo da instituição, com o augmcnto de mais um
dccimo des'>a somma. No caso de que o instituidor fallcça antes de ter completado a sua entrada, o respectivo.
institui do terá sómen te direilo á pensão correspondente
~s prestações realizadas; e quando a morte seja do instituído, antes de satisfeitas todas as prestações, não será
o instit-uidor obrigado a preencher as que f ai ta rem, revertendo para o Monte-pio as que estiverem satisfeitas.
Esta faculdade será extensiva aos casos de remissão
da pensão.
O art. 6. • passarú a ser 7. •, c os demais na mesma,
orrlem.
0.;;§§1.•, 2. 0 e5." do actualart.6.•, que passa a
ser· 7. ", serão:
§ L o A morte do instituidor constitue o direito Lle
entrar o instituitlo no gôzo da respectiva pensão, estando
aquelle quite com o Monte-pio, salva a disposição do
art. ti. •; para percebei-a deverá provar a identidalle
de sua pessoa c a prcsen ta r certidão de obito do instituidor.
§ 2. • A morte porem do instituidor que não estiver
quite com o .Monte-pio importa para o respectivo instituído a perda do direito de perceber a pensão estahe"
leeiua, salvo o disposto nos arts. 6. o e 2í (23 refot·mado).
§ ;). o Por mo ti vo nenhum o pensionista legalmente
llaiJilitallo será privado, emiJuanto vivo fôr, do gôzo
de sua pensão. O p:tgamento desta Lerá lugar por mezes.
vcnddos, c serú feito directu c pessoalmente ao proprio
pensionista (ainda mesmo sendo mulher casada) ou a
seu procurador, salvo se fôr menot· ou intenlicto, caso
em que o ser;"t a seu tutor ou curador.
Art. H (que passa a ser f5). Para reforma dos Estatutos deverá prcecdcr proposta da Directoria, indicando
a maleria da reforma, ou quando o requererem pelo
mesmo modo ~eis membros da Directoria e Conselho, ou
mais de dez instituidores. Satisfeita esga fonnalifladn,
a presenlada e lida a proposta em assernbléa geral, s.ú
~erá discutida em subsequcnte sessão cxtraordinaria,
que se marcar:t para :w dias depois, aununciando-sc
repetidatneH!c nas folhas puolicas o dia e o objcdo da.
1;eunião, na qual se adoptarú aquillo que fôt· approvallo pela maioria dos membros presentes, comtanto
:JLW estes não sejam meuos de scs~;l•nta iustituidorcs.
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Quando a proposta tiver po1· lirn alterat· o disposto
art. 8." (que passa a ser 9."), só poderá ser adoptada
se pot· ella votarem lres quartos dos membros presen\es, sendo estes mais de metade dos instituidores do
Monte-pio Geral.
Pat·agrapho unico do art. i6 (que passa a ser f7).0 anno administrativo do Monte-pio Geral conta-se do
t.• de Janeiro a 3i de Oezembro.
Art. !7 (que passa a ser t8).-'-- Eleila a Directoria,
escolherá ella, d'entre si e em acto continuo á sua posse,
os membros que devam servir de Presidente, Vice-Presidcn te, Secreta rio e Thesourei ro.
Art. 2f (que passa a ser 22).-0s instituidores de
pensões menores de 2:4008000 poderão elevai-as até
essa quantia, observando-se as disposições do art. 4."
E'-lhes igualmente permitlido remil-as em qualquer
tempo, adiantando o pagamento da mesma annuidade
pelo numero de annos marcados na tabella n. • 2 para a
idade que então tiverem; c r.ssim auquirirão o direito
estabelecido no art. {i." (que passa a ser 7.").
Art. 23 (que passa a ser 21.).-Fallecenuo o instiluitfot· com atrazo das annuidades nas hypotheses figuradas
110 :~rt. 22 (que passa a ser 23), tem o instituído o
direito de remir a divida dentro dos prazos marcados
no referido art. 22, pagando-a com as respectivas
wullas como se o instituidor fót'a vivo, e passará a
gozar a pensão nos termos que se seguem :
1." se· o instituidor houver contribuído em sua vida
com tantas annuidades quantas teria adiantado se fosse
remido, o gôzo da pensão será integral.
2. • Se o instituidor houver contribuitlo com dous
tcrt;os das aunuidadcs pi"ecisas para a remissão, a pensão
será de dous terços.
3." Se o instituidor houvet· contribuído com a metade
da~ annuidades precis:~s para a remissão, a pensão será
de metade.
4." Se o inslitnidot· houver contribuído com um terço
das annuidades precisas para a remissão, a pensão será
de um terco.
ti." Aclt;111do-se a contribuição das annuidades :~baixo
de um terço das precisas para a remissão, o instituído
~ó terá direito <~o g-ôzo de uma pensão igual ao juro de
(j% uo anno das quantias com que o instituidor tivet·
en tr<~do para os cofres do Monte-pio, exceptuando-:>c o
assentamento e as multas que porventura tenha pago.
Nesta hypolhe~e não será o instituído o~rigado a remir
a tl~vida.
110
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6. • Se o instituidm· fallecer sem ter remido a divida
dentro do maximo prazo de 2~ mezes estabelecido no
:rrt. 22 (ora 23), e se o instituído tambem o não tiver
feito dentro daquelle mesmo prazo, não terá direito a
pensão alguma, porque cabe ella em commisso.
Fica supprimida, por prejudicada, a ultima parte do
paragrapho unico do art. 22 dos Estatutos (que passa
a ser 23).
Os arts. 2i, 25 c 26, passarão a ser 25, 26 e 27.
Art. 28 (novo).- O instituidor ou instituído arespeito de quem se provar em qualquer tempo que procedeu com manifesto dólo e má fé nas declarações
feitas, ou nos documentos apresentados para a instituição, elevação ou fruição· de qualquer pensão , de modo
que da h i resulte prej uizo para o ~fonte-pio Geral, perderá o direito á instituição ou pensão esta!Jelecida. Estes
casos serão julgados pela Directoria e Conselho reunidos, com recurso para a assembléa geral.
Os arts. 2i, 28, 29 e 30, passarão a ~e r 29, 30, 3J. e 32.

DECRETO N. rJi87
Approva os

e~tatutos

-DE ~ DE ~OVE!IIBRO DE

J.87i,.

da Companhia Ferro-carril Vassourense
com rliodincações.

Attcndendo ao que .l\Ie requereu a Companhia Ferrocarril Vassourense, devidamente representada, c de
conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do
Imperio do Conselho de Estado exarado em Consulta de
dous de Outubro do corrente anrio, Hei por hem Approvar os seus estatutos com as modificaÇões que com este
baixam assignadas por José Fernandes da Costa Pereira
Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o teriha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Novembro de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indepcndencia e do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes·da Costa Pereira Junior.

Hríl

EXEC:UTIVO.

l.tlodifieações a que &e refere o Decreto n. •
6'78'7 desta data.
O art. 3." fica assim redigido:
O prazo de sua duração será de cincoenta annos e só
poderá ser dissolvida nos casos dos arts. 295 do Codigo
do Commercio e 35 do Decreto n." 27H de 19 de Dezembro de 1860 ou no da perda de um terço pelo menos do
~eu capital social.
·
O art. 9." fica suppdmido.
O art. 20 que passa a ser 19 fica assim redigido:
A Direc.toria será eleita biennahnente, menos a que
tem de funccionar desde a insta Ilação da Companhia, a
qual .irá com sua gerencia até seis mezes depois de concluídas as obras e será composta do Dr. José l\faria de
Andrade, Barão de Cananéa e Francisco de Sá Carvalho.
Esta primeira Directoria servirá gratuitamente, a que
tiver de suiJslituil-a porém terá os vencimentos que lhe
forem marcados pela assembléa geral dos accionistas.
O socio Theodoro Riedel fica nomeado Gerente da Companhia, cargo que servirá emquanto a assembléa geral
dos accionistas lhe não retirar o mandato por impedimento physico ou moral, violação dos estatutos ou malvpr·sação.
Hio de Janeiro em 4 de Novembro de 187~.-Joli Fer-

nandes da Costa Pereira Junior.

Eslalulos da

C~tmpanbia ~'errt·carril

\' assourensc.

CAPITULO I.
DA

COMPANIIIA.

Art. i." Fica est<Jbclecida nesta cidade uma Companhia denominada Ferro-carril Vassourense, com o lim
de tran~portar passageiros e cargas entre a cidade de r- .
Vassouras e a cstM:ão do mesmo nome da Estrada
\. \.l ~R~~
Ferro D. Pedro li.
.\>~''."
..,
Art. ':!. • A séde da Companhia será na cidade
~§:..'*
souras, onde terão lugar as reuniões da asse
r.-~ra I
f' da DtrPctoria.
/ ~ryu
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ACTOS DO PODER

Art. :L • O prazo de sua duração será 1le 50 annos e
só poderá ser dissolvida por deliberação da a<;scmbléa
geral c verificado que seja tia r um prejuízo superior
a um terço de seu capital.
Art. '•. • No caso de dissolução serão todos os seus
direitos e bens vendidos, e o producto rr.partirlo pelos
:u:cionistas, na p1·oporção de suas acções.

CAPITULO 11.
DO C.-\PITAL DA

CO~JPANHlA

E DOS ACCIONlsTAS.

Al't. 5. • O capilal tia r.ompanhia será de t20:000,)
divididos em 600acçõcs de 200~000 cada uma. A Directoria poderá augmcntar esse capital até o dobro, não
poderá porém elevai-o acima de 2~0:0005000 sem autorizaçfio do Governo.
Art. 6. • A primeira entrada será realizatla na razão
de tO o;. a 20 "f. a juizo da Directoria, c as outras de
w% mediando sempre um espaço de ao dias c precedendo annuncios por oito dias nos jornaes da Côrlc c
desta cidade.
Art. 7.• A falta de entradas nos prazos respectivo~
importa a exclusão do accionista, que perdcrú em beneficio da Companhia as que porventura ti ver realizado,
salvo h a vendo jus ti fi cação que satisfaça á Dircetoria.
Esta justificação tcrú por prazo maximo o de 30 dia~.
pagando em todo o caso o retardatario o juro de 12%
pela móra. A Directoria tem direito a declarar as acções que cahi1·cm em commisso, publicar sua nu li idade
e emitt.ir outras em suhstituição.
.
Art. 8.• As acções são títulos nominativos, constarãr,
do livro de matricula dos accionistas e só poderão ser
transferidns 1lepois de rca Iizado um quarto de seu valor
(§ti.• doart. f2daLcin."t083)satisfeitasascxigendas da Lei por acto lançado no respectivo registro
com a assignatura do comprador e proprietario, ou procurador com poderes cspec;:~rs (art. 297 do Codigo do
Commcrcio).
Art. 9." As aeçõe..; dão direito ao3 bens que forem
adquiridos pela Companhia f' ao.; lucro~ vr.rificado.;
pr.lo L31anço.

K'<Et:UTI\'0.

tt:n

Art. lO. A tr·ansmissão de acrões não confere ao
novo arcionista o direito de votar nas reuniões da
assembléa geral, senão 30 dias depois de seu averhamento, salvo o caso de transfercncia por successão hereditaria em que compete desde logo ao novo possuidor
o exercício de todos os bens.
CAPITULO Til.
no FUNDO nE UESEU VA E no DIVI!lE\'1>0.

Art. H. Dos lucros líquidos provenientes de operações efTc'Ctivamente concluídas em cada semestre, se deduzirão 5 "/0 para constituir um fundo de reserva exclusivamente destinado a fazer face ao detrrioramento
do material em serviço e mais perdas de capital social
e para substituir-o.
Art. f2. O restante, deduzida a porcenfagem de que
trata o artigo antecedente, constituirá o dividendo que
será distribntdo pelos accionistas na proporção de suas
<lCÇÕes.
CAPITULO IV
n\ DII\Ef;TORIA E ADMINISTUAfjÃO n\ Cfnll'.\:-llllA.

Art. 13. A a1lminist.ração dos Tle!!Of:Íos d:1 Comp:mhia
a cargo c sob a responsabilidade de uma Directoria composta de tres membros, sendo um o Presidente,
um o Secr('l.ario c um Thesonreiro c de um Gerente.
Art. H. O Presidente, o Secretario c o Thesoureiro,
e os seus supplentes, serão eleitos pela assernblóa geral da
Companhia, d'entre os accionistas de m<1iS de cinco acções, inclusiYe, designadamente em listas distinctas,
apuradas por escrutínio sec1·eto c com pluralidade de
votos.
Art. Hl. Os votos serão contarlos na I"<lzão de um por
cada cinco acções aló o numero de 10, maximo que poderá representa r um accionista qua Iquer que seja o numero de arções proprias on 'flJP represe li te r o mo procurador de oul.ro.
c~tarú

PAliTE H,
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Art. 1.6. A Directoria tem plenos poderes administra ti vos em relação a todos o~ negocias da Companhia,
podendo delegar no Gcr<'n te a par te tlc taes poderes que
julgar convenientes, ou reYognl-os á vont:Hlc.
Art. 17. Compete á Dircctoria:
~ L o Autorizar c fiscnlisar o capital tia Companhia.
3 2. • Approvar todos os contractos, njustcs e arranjos
quér para o assentamento dos trilhos c obras accessorias, quér para tudo quanto fôr util c nccessario á empreza.
~ 3." Examinar o balancete mensnl IJUC fúr aprescntatlo pelo Gerente, inquirir e fiscalisar em qualquer
tempo a escripturação para que seja conscnada em dia
c com clareza·.
§ 4." Approvar o regimento interno da Companhia
que ~erá opportunarr.ente organizado pelo Gerente.
§ lJ. • Fazer ou ordenar que se faça por intcrmetlio do
Gerente, a acquisição do que fôr necessario á cmpreza,
tomando prévio conhecimento e autorizando mesmo
qualquer obra ou dispcndio, cuja importancia fôr superior a 200$000.
~ 6~" Velar na guarda dos presentes estatutos, executar
as deliberações da assembléa geral dos accionistas, resolver todas as questões, dirigir todos os negocias tla
Companhia, com excepção sómente dos actos reservados
á assembléa geral c ao Gerente.
Art. 18. A Dircctoria reunir-se-ha uma vez por mez
e extraordinariamente todas as vezes que o exigirem os
interesses da cmpreza. Não poderá, pot·ém, funccionar
com menos de tres membr·os, c quando e~ses não se reunam serão convitlados os supplentes para tres dias depois. O juizo da maioria decide elas questões, a votação
será nominal, c o Presidente votará em ultimo lugar.
Art. 19. As actas das sessões da Directoria bem como
das assembléas geracs da Companhia, serão registradas
pelo Secretario elo rlia, em livros distinctos e previamente rubricados.
Art. 20. A Dlrectoria será eleita hicnnalmente,
menos a que tem de funccionar desde a installação da
Companhia, a qual irá com sua gerencia até seis mezes
depois de concluídas as obras e será composta do Dr. José
Maria de Andrade, Barão de Cananéa e Francisco de Sá
Carvalho. Esta primeira IJirectoria servirá gratuitamente, a que tiver de substituil-a porém terá os vencimentos que lhe forem marcados pela assembléa geral
dos accionistas. Ser·á Gerente da Companhia emquanto
não provar impeli imento physico ou mora I. malvPrsa~ão
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ou Yiolaç;io do:; esta tu tos, Theodoro Riedel a quem
a mesma Directoria marcará um ordenado desde a installação da Companhia.
Art. 21. Os membro.;; da Directoria, bem como o Gerente são responsaveis pelos abusos que praticarem no
exerci cio de suas funccões.
Art. 22. Compete aó Gerente:
§ L • Administrar a receita e fiscalisar a despeza da
Companhia, [1ropôr á Directoria a nomeação dos empregados e seus ordenados.
§ 2. • Definir os deveres de todos os empregados e
velar no cumprimento das obrigações de cada um.
§ 3. o Manter sempre em dia uma escripturação clara
c minuciosa.
§ 4." Exhibir mensalmente á Directoria um balancete
tias operações da em preza.
§ 5. o Formar e documentar o relatorio e balanço semestral de sua administração com umademonstração fiel
dos actos da empreza e prova de g-anhos c perdas.
§ G. • Formular opportunamente o regulamento interno da Companhia, o qual só terá execução depois de
approvado pela Directoria.
§ 7. • Organizar annualmen te a tabella de passagens
c fretes que tem de ser approvada pelo Governo Provincial.
§ 8. • Zelar c superintender nos limites de suas attribuições tudo quanto f6r a bem da Companhia e de sua
renda.
§ 9. • Arreeadar a receita e fazer touas as despezas de
custeio e entregar mensalmente á Directoria ou depositar no Banco que fôr por ella designa!lo, o saldo elistente.
CAPITULO V.
llA ASSEMBL~:.\

GERAL 0

Art. 23. A assembléa geral se reunirá ordinariamente nos mezes de Janeiro e Julho no dia marcado pela
Directoria, a fim de lhes ser apresentado o balanço e
rela to1·io da Gerencia. Estes serão submettidos ao exame de uma commissão de accionistas eleitos ad hoc.
Art. 2í. A com missão eleita no dia que marcar dará
seu parecer, o qual submetlido á discussão da assetnblé11
delitJPrar;i conforme entender.

I Viti
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UU PUDER

Art. ~~. A as~embléa ger·al se julgarú realmente
constitui<.la tfUan<.lo os acciuui"tas presentes representarem mais <.la metaJe <.las arções emitlida~, e não se
reunindo nesse unmero, annuneiar-se-ha urna outra
reunião para oito dias depoi~, ucliueran<.lo-;;c nessa com
o numero 'Jue houver compar~ci<.lo.
Art. :!li. A couvucacão <.la assem!Jióa geral extraordinaria será feita tuda's as vezes que a Dlrectoria ou
o Gerente julgarem necessario a bem tios interesses da
cmpreza ou sempre 11ue fôr requerido para um fim designado, por accionistas que representem um quitllc• das
acçõe~ em i ttidas.
Art. ~7. Nas t'euniões cxtraordinarias poJerá só
entrar em 1tliscus~ãu o assumptu para que tiverem
~ido convoca das.
CAPITULO VI.
lll.'i'OSIÇÕES GERAES.

Art. 2H. Os accionistas fundadores da Companhia
conferem desde já aos incorporadores Dr. José Maria de
Arulrade c Theodoro Riedel, ;)0 acções bcnelichrias a
caua um, conw premio pela iniciatiYa na creação desta
em preza, pelos trabalhos, esforços e despezas que lizcram
com a compra, organização, estudos e approvação, cedendo elles á Companhia todos os seus dtreitos ao contracto feito com o Governo Provincial. Estas acções
são perpetuas e facultam aos seus possuidores os mesmos
direitos e privilegios que são communs aos dt•mais
accionistas.
Art. 2!). No caso d3 insufficiencia tlo capital para
levar a effeito as obras orçadas e mencionadas no prospecto, serão obrigados os dous incorporadores a fazer
entradas correspondentes á metade das acções beneficiarias que lhes são conferidas.
Art. 30. Se os lucros liquidas da empreza derem aos
accionistas um dividendo superior a to •t. ao anno,
fica a Dlrectoria autorizada a conceder ao Gerente urna
gratificação que esteja em relação com seus interesses e
o zelo e actividade desenvolvidos pelo dito Gerente em
beneficio da em preza.
·
Art. 3L A Directoria procurará sempre terminar
por arbitr.os as questões que forem suscitadas no ma-,
nejo dos negocios da empreza.

~~XECUTIIO.
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Art. 32. A reforma dos estatutos quando ueressaria,
será deliberada em asscmbléa geral. Esta nou:calá uma
cornmissãu de tres accionistas,'encarregauos de formular
o projecto de reforma, o qual apresentado e discutido,
wrá levado a approvação do Governo.
Art. 33. o~ IIICffihros desta Companhia subscrevem
o numero de acções declarat.bs adiante de Fem: nomes e
autorizam aos ui tos incorporao ores a requererem a
appr·ovação desses estatutos, e aceitarem as altel"açõcs
fci Las pelo Go\ e ruo c que fo1·em adm issiveis.
Vassouras, 24 de Julho de 187/J,.

DECRETO N.

5788-DE
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DE NOVEMBRO DE :1.874.

Approva as Instrucções pelas quaes deve reger-se a Commissão
llo(l·egistro geral c estatistica das) t~as publicas e possuídas.

Hei por bem Approvar as lnstrucções pelas quaes
deve reger-se a Commissão do registro geral e esta tistica das terras publicas e possuídas e que com este
baixam assignadas por José Fernandes da Costa Pereira
Junior, do 1\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Puhlicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em qua Lro de Novembro de
mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro ua indepcndencia e tlo Itnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

lostrucções para a tommissão do registro geral e
estatística das terras publicas e possuidas.
A' Commissão do registro geral e estatística das
terras publicas e possuídas incumbirá :
§ 1. • Promover, dirigir e fiscalisar os serviços de
exploração, medição, divisão e descriminação das

ACTOS [)O I'ODEfi

le!TaS devolutas~

e

SUa di:;tri!Juiçflo lia rórma das
instrucções e or·dens em vigor.
~ 2. '' Superintender todos os serviços concernentes á legitimaçüo de posses e revalidação das
sesrnarins e outrns concessões de terras devolutas ;
e dar sou parecer a respeito dos recnrsos interpostos pnra o Govemo Imperial das decisões das Presidencias nos respectivos processos, ou em quaesquer
outros de medição de terras em que appareçam
duvidas ou reclamac~ões de competencia administm ti va.
§ 3. o Verificar os trabalhos technicos dos Engenheiros encarrr.gados dos mencionados serviços,
propondo a rectiticação e reforma dos de medição e
demarcação que não estejam no caso de ser aceitos,
e a reconstrucc:iio das plantas parciaes, á vista dos
relato rios e rnêmoriaes correspondentes.
§ L • Indicar ao Ministerio as terras devolutas que
devam ser reservadas, descriminadas e applicadas:
:1. o Para patrimonio das Províncias e das Municipalidades;
2. o Para remuneração dos Voluntarios da Patria ;
3. o Para aldeamento de índios ;
4. • Para fundação de povoações ;
5." Para districtos eoloniaos;
6." Para abertura de estradas, assentamento de
linhas telegraphicas , e córte de madeiras desti·
nadas á construccão naval ;
7. o Para sédes de estabelecimentos agrícolas e
industriaes, ou quaesquer outros de utilidade publica.
§ 5. • Propôr as terras que, depois de medidas, demarcadas e descriptas, com as competentes plantas,
ou mappas topographieos, convenha expôr á venda,
e bem assim as que devam ser concedidas gratuitamente na zona das fronteiras.
§ 6. o Indicar as Províncias, comarcas e municípios onde se tenha de ir procedendo á legitimação
e revalida~~ão das posses, sesmarias c outras concessões e á medição das terras applicaveis aos diversos fins mencionados no § 4.. o ; tendo em consideração as cireurnstancias favoraveis em que se acharem com relação ús povoações mais importantes,
ao litoral, ás vias de communicação e rws navegaveis.
§ 7. o Organizar o quadro das terras publicas medidas e demarcadas, das ~~oncedidas e vendidas,
ficpois de compctentemenln vcri ticadas as respectivas
~~~is, r·e~ulamentos,
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medições, clas:::ílicando-as por Províncias, comarcas,
municípios e parochias com declarçflo das áreas
c do preço das vendas.
§ 8. o Organizar, pela mesma fórma, o quadro das
posses le~ilimadas e das sesmarias c outras concessões que forem revalidadas, com indicação dos respectivos perímetros, e dos nomes dos possuidores
e concessionarios.
§ 9 oo Organizar o registro geral das terras possuídas por qw\lquer titulo, de conformidade com o
preceito do art. ·13 da Lei de 18 de Setembro de 1850
e dos roegulamentos, instrucções e ordens do Governo concernentes a este objecto, propondo as medidas
que parecerem adequadas á regularidade do serviço.
§ 1o. Ter a seu cargo a organização e desenho de.
plantas e mappas topographicos e suas descripções
e quaesq•Jer outros trabalhos da mesma natureza,
que se destinem a dar conhecimento das terras devolutas, das legitimadas e revalidadas, das publicas
concrdidas ou vendidas, das occupadas por povoações, aldeamentos, colonias e outros estabelecimentos de utilidade publica, e das que tiverem sido
reservadas para os fins indicados no § 4. o
§ 410 Colligir e consignar nos referidos mappas, os
dados relativos ás posições gcographicas, pontos
astronomicos mais notaveis com relação aos rios
navcgaveis, montanhas principaes, povoações, territorios medidos e demarcados, e mms trabalhos geodesieos e topographieos, que interessem á organização da car'la geral do Irnperio, e á emigração e
co I onizacão.
§ t 20 Organizar finalmente o registro geral e a estatistica de todas as terras publicas e possuídas, reunindo e coordenando as informações e esclarecimentos que obthoer, afim de serem utilizados na
organização da carta cadastral do Imperio.
§ 13. Observar no desempenho de suas f•mcções o
mais que se aeha determinado nas Instrucções de 31)
de Março de 1870, e nos regulamentos e outras disposições relativas ao ramo de serviço de que se trata, ex·
pedidos para a boa execução da Lei no • 601 de 18 -~á l R~-~
Setembro de 4850.
,
~ t~\,,n .., \
Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Nov
~e
*"
·18i !J. o- José Fernanrfes da Costa Pereira Jt ~" '
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DECHETO N. :)78rl-nr. H
Approva os

rslalnlo~

llE NOVEm:no ll'' 187~.

da Companhia f.aranlin dos Proprictarios,
com modificnçues.

Allcnllenrlo ao que l\le requereu a Companhia Garantia dos Proprietarios, devidamente representada, c de
conformidarle com o parecer da Secção dos Negocios do
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de
6de0utubro do corrente anno, Hei por hem Approvar
seus estatutos, para que possa funccionar, com as modificações que com este baixam, assignadas por José
Fernandes da f:osta Pcrell·a Junior, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agri"cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
onze de Novembro de mil oitocentos setenta c quatro,
quinqu::~gesimo terceiro da Indepcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

José Fernandes da Costn Pereira Junior.
ModiOeaçi'tes a que se refere o Deert"to n."
:i7S~~ desta data.

O art. 10 fica supprimido.
O art. Hi fica assim redigido: -A mesa lia assemL!éa
gera 1 compôr-se-ha de um Presiden Ir e 1Iom; Secreta rios

eleitos annu:dmente para esse fim. A eleição da mes:1 da
asscmbléa geral não poderá rcca!dr 1'111 membros da
Directoria ou no Gerente.
O ar·t. i7 Jica assim rcdigillo:-A convo~ação da assemblóa Geral dos accionistas será feita pela Directoria
em cd i tal ftrmado por sru Presidente c Secretario, c publicado com anteccdencia de, pelo menos, oito dias, deela ranllo o lugar, dia c hora da reunião.
Paragrapho unico. No caso de urgencia, que será
declarada no edital, a reunião poderá ter lugar em
prazo mais curto, que porém nunca scrú menor de tres
dias.
O art. 21 fica assim redigido:-A assemhléa g-eral se
rr•unirá extraordinariamente sempre que a Dircdoria
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julgar conveniente convocai-a ou lhe f6r exigido em
requerimento motivado por accionistas que representem
um quinto ou mais do capití!l realizado.
O art. 25 fica assim redigido:- Votado o parecer da
commissão, sendo em época da eleição d.a Directorio,
proceder-se-ha, por escrutínio secreto c maioria absoluta de votos, á eleição da me~ma, da qua I serão rPeleitos
dons membros. Concluiua esta eleição, far-se-ha pela
mes.ma maneira a de tres supplcntes que devem substituir os Directores, segundo a ordem tia votação, precedendo tanto os Directorcs como os mpplentes ele i tos
em primeiro escrutínio ao~ que o forem nos seguintes
escrutínios, ainda que estes obtenham maior numero
de suiTragios do que aquelles.
O~ 3. • do art. 27 fica assim redigiuo:-Sob a immediata inspecção da Directoria funccionará um Gerente
eleito tambem em assemhléa geral por maioria nhsolu La
de votos, que se1·á conservatlo no exer~icio de suas
funcçõe~, em quanto bem administrar os negocias da
Companhia a juizo da as~embléa gct'al tios accionistas.
O art. 29 fica nssirn redigido:- A Directoria, sobre
proposta do Gerente, nomeará os empregados strictamente ncccssal'ios, marcando~lhes os vencimentos.
Paiacio do Rio de Janeiro em H de Novembro de
t81f~.-José Fernandes da Costa Pereira Jrtnior.
Es{~lulos

da Companhia de Segures Garanlia dos
Proprietarios.
CAPITULO I.

DA SOCIEDADE, SUA DURAÇÃO E tHSSOtuÇÃO.

Art. Lo A Socicclnde anonyma funrlad11 no Rio de Ja-neiro com o titulo de Garantia dos Proprietarios é uma
Companhia de seguro dos aiugueis dos prcdios inaendiados, e poderá ter agentes em quaesquer pontos do
Imperio ou fóra clelle.
A Companhia segurará tambem (caso convenha) os
alugueis dos predios não incendiados, na Cõrte ou Nictheroy e adiantai-os aos proprietarios; incumbir-se-ha
tambem de alugar por sua conta, ou do proprietario,
predios nos referidos pontos.
P.t.RTE 11.
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Art. 2. o A Companhia durará por espaço de 30 annos
contados da data de sua organização e só poderá ser dissolvida antes deste tempo, si houver so!Irido prejuízos
que absorvam mais de um terço do capital eiiectivo e
fundo de reserva, ou nos casos do art. 295 do Codigo
Commercial e mais Leis do lmperio, segundo exige o Decreto de 19 de Dezembro de :1860.
O prazo de sua duração poderá ser prorogado por deliberação da assembléa geral, para esse fim expressamente convocada, e mediante o concurso do Governo.
CAPITULO 11.
DO FUNDO D.ll. COniPINIIIA, SEUS LUCROS, DIVIDENDOS E REi'lERVAS.

Art. 3." O fundo social, sPrá de seiscentos contos tie
réis divididos em 3.000 acções tie 2001)000 cada uma,
realizadas á propm·ção que fôr mister.
Art. 4." A primeira chamatia do capital será de!) "/.
e as demais, de 10 o/., com intervallos nunca menores
de 30 dias e precedendo annuncios com anticipação de
8 dias pelo menos.
Art. 5. o A falta tio entrada de qualquer prestação
c.lará lugar, pela demora até um mez ilepois de vencido
o prazo em que se devia realizar, á multa de 5 "f. de sua
importancia; e depois de t.~,o dias, á perda, em beneficio
da Companhia, do capital com que tiver entrado o accionista remisso, assim como de qualquer lucro e dividendo e de todo c qualquer outro direito c van tagcm.
As acções cabidas em commisso serão vendidas a beneficio do fundo de reserva.
Art. 6. o Os fundos tia Companhia serão depositados
em conta correntr, no Banco que mais vantagens offerecer.
Art. 7. o Não se poderá fazer distribuição de dividendos, emquanto o capital social, desfakado em virtude de perdas, não fôr integralmente restabelecido, os
quaes se farão em Janeiro e Julho.
Art. 8. 0 Dos lucros verificados nos balanços semestraes, deduzir-se-hão tO "f. para fundo de reserva, c
H> "lo para commissão dos membros da Directoria.
Art. 9. o Logo que o fundo de reserva attingir a
20 °/ do capital realizado, será a quota dos lucros, que
0
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lhe é destinada, igualmente distribuída pelos accionis~as, como lur:ros.
Art. 10. Si o pagamento de sinistros absorver todos
os lucros da Companhia, poderã tirar-se do fundo de
reserva, si o houver, a quantia que a assembléa geral,
ouvindo a Dit·cctoria, julgar con venientc dist.ribuir
como dividendo, com tanto que a somma a dividir
nunca exceda ã metade do mesmo fundo.

CAPITULO 111.
DOS ACCIONIST AS.

Art. H. São accionistas da Companhia os possuidores de suas acções, quér como proprietario•, quér
como cessionarios.
As acções pertencentes a firmas sociaes, só poderão
ser representadas em assembléa geral, por um dos
soei os.
Art. 12. As transferencias das acções serão feitas
por termo, em livro especial, obrigando-se os cessionarios, por toda a responsabilidade e obrigações sociaes dos cedentes. Os termos de transferencias de
acções devem set· a~signados pelos cedentes e cessionario~, e bem assim, por dons Directores.
Art. 13. Sendo a Companhia sociedade anonyma, a
responsabilidade dos accionistas, não se estende além
do valor de suas acçõe3; são, porém, solidariamente
responsaveis até a concurrencia do valor que representam.
Al't. 14. Cada 10 acções dão direito a um voto.
Art. H5. Tudo o accionista fJóde comparecer ou
fazer-se representar em 1sscmbléa geral, por outro
accionista.

CAPITULO IV.
D.\

ASSEMBLÉA

GERAL.

Art. 16. A assembléa geral dos accionistas, é a
reunião de,.,tes, quando convocada e eonslituida em
wnformidade com os estatutos.

IHa
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A mesa da asscmhléa gernl compô r-se- ha do Prcsitlvntc da Direcloria c t!e dous accionistas por elle
convidatlo~ a exercerem os lugares de Secretarios.
Art. 17. A convoc;1ção da ~ssembléa geral scrã feita
pela Directoria, em edital firmado pt'lo seu Presidente
e Srcretario, e puhlicatlo por tres dias nas folhas de
maior curso.
Art. 18. A asscmbléa geral se julgarã constituída
est<Jntlo presentes tantos accionistas, quantos representem um terço tias acções emittidas.
Art. Hl. Quando a assemhléa gera I não puder de lil1erar por falta de numero, se faru nova convocação
com as formalidades do art. 17, declarando-se os motivostlclla. Nestas rcuniõr!! os socios presentes, qualquer
ti~le srja o seu nÚmero, constituem assembléa geral.
Art. 20. A asscmbléa geral se reunirá ordinariamente, duas vezrs em cada anno, sondo a primeira em
Julho, para apresentação do rclalorio, e a ~eguuda, logo
que a com missão de ex a me li ver concluído o seu trabalho.
Art. 21. A a~semiJiéa geral se reunirá extraordinariamente, sempre que a Direcloria julgar convcIIÍente ~onvocal-a, ou lhe fôr exigido em relJUerimento
motivado por accionistas que representem um quinto,
ou mais, do capitaluominal Lia Sociedade.
Art. i!2. Na primeira reunião da assembléa geral,
organizada a mesa, c apresentado o relatorio da Directoria, pruceder-se-ha em acto successivo ã nomeação
de urna com missão de cinco membr·os, para o exame
do IJalanço c operações do armo anteceucnte, sendo
trcs eleitos, e dous tirados ã sorte d'entre os accionistas
de 4.0 ou mais acçõcs.
A comrnissão trabalf1a com sua maioria, ainda que,
por mo ti vo de recursos, não estejam repr·csen ta dos os
dous el~mentos.
Art. 23. Na segunda reunião da as.sembléa geral apresentará a commissãode exame de contas o seu relatorio
sobre o balanç-o e estado da sociedade, que serã publicado
em um dos jornacs de maior circulação, e remettido
ao Governo.
A' commissão serão franqueados, sem reserva, todos
os livros c documento~ existentes, e forneciLtos pela Directoria os esclarecimentos que lhe exigir.
Arl. ~1:. Inunt·diatamenle á apresenlaç:1o do parecer
da ~omrni,;são de exame, será clle submetlido á apreciação e decisão da assembléa geral, potlendo os accionistas exigir todas as int'ormaçõe~ que julgarem precisas
par:•. escbrercr o seu \'oto.
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Arl. 2õ. Votado o parecer da commi~são, sentlo em
época de eleição da Directoria, proceder-se-~a porescrutínio secreto e maioria absoluta de votos, á eleição
da mesma, da qu~l serão reeleitos tres membros. Concluída esta eleição far·-se-ha pela mesma maioria, a de
tres supplen tos, que devem substitui r os Direct.or·es, segun!lo a ordem tla votação, precedendo tanto os Directorrs como os supplen tes ele i tos em pri rneiro escrutínio,
ao~ demais escrutínios, aintla que estes obteuham maior
numero de sulft·agios do que aquellcs.
Art. 2li. A' assembléa geral compete resolver sobre
tod<~s as propo,;tas que lhe forem a pre.sen ta das den tr·o tia
csphcra dos presentes estatutos.
CAPITULO V.
DA A DMINISTR.\Ç.:\0 DA COMPANUI.\ R ~EUS E~! PREGADOS.

Art. '!.7. A Companhia será rrgida superiormente
por uma Direcloria composta de tres membros, que
t•ntre si el!•g-crão um Presidente c um Secretario, sendo
o terceiro Director o Caixa e o substituto nato de qualquer dos dous primeiros nos impedimentos menores de
30 ti ias, ele i tos em assembléa geral por maioria de
votos.
Para a eleição da Directoria não serão admittitlos votos
por procur·ação.
~ f. o Na falta de qualquer dos Directores, srrá chamado plra substituil-o o accionista, que tenha as precisas l)Ua!ilicaçõcs, c que servirá até a primeira reunião da assembléa geral, na qual ~e fará a eleição definitiva, podendo esta recahir sobre o accionista já chamado.
~ 2. A substituição dos Diretores exigida pela Lei de
22 de Agosto de 1860 far-se-lra pela fórma seguinte:
No fim do 3. o anno proceder-sc-ha á eleição por
meio de uma lista, que deve conter tlous nomes dos tres
Directores em exercício e um novo.
No fim do ~- • anno, por lista de dous nomeg que tiverem completado quatro annos tle exercício, c outro
novo.
No 5. o anno, c nos seguintes proseguirá a renovação
annual, sempre pela terça parto.
§ 3. o Sob a immediata inspecção da Direcloria funccional'<i um Gerente eleito tambcm e!ll a~scmblt•a geral
0
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por maioria a!Jsnlula de votos, que será conservado no
cx:ercicio àc ~uas funcções, cmquauto bem administrar os
negocios da Companhia, e não se provar que tenha commel tido malversação; tendo como ordenado a quantia
de i :OOOSOOO mensaes.
Art. 28. A' Dircctoria compete:
~ :1.. • Fiscalisar a stricta observanc\a das regras desl.es
estatutos.
~ 2." Reunir-se e dar o seu voto, quando ~eja consultada pelo Gerente, ou quando julgar conveniente.
~ 3.• Exigir do Gerente, sempre que julgue convcnienle, informações ou quaesquer esclnrecirnentos sobre
os negocios da Companhia.
~ 4. • Apre~entnr pelo orgão do seu Prcsitlente á assembléa g-eral, o relatorio annual das transacçõcs da
Companhia, acompanhado do respectivo balanço.
§ f). • ConYocar a assembléa geral, quando em Yisla
de assumptos de importancia necessite de ouvir a opinião desta.
~ 6. • Rcpre,eniar por intermcdio tio seu Presidente,
a Companhia em totlas as suas tramacções.
Ao Gerente incumbe:
~ 7." Dirigir e providenciar sobre o all!lamento tias
operações da Companhia consultando sempre a Directoria em cnso de maior importancia.
~ 8." Examinare resolver, sob a approvação daDirectoria, as propostas tle emprestimos sohre alugucis de
casas, de conformidade com esles cslatulos, e regulamento iul.erno, ondt.J especificadamcule serão marcadas
as suas altribuicõcs.
Arl. 2H. A DÚ·cctorb, de accônlo com o Gerente, Jltlmeará os cmprngados striclauwnte neel'S:>arios, marcantlo-\h,;q os vencimentos.

CAPITVLO VI.
JIISI'O'iHiÕR~ TllANSITORL\S,

Art. 30. Approvados pelo Governo Imperial os estatutos, convorar-se-ha logo uma reunião extraordinaria
da as,emhléa geral para proceder á eleição da Directoria prrmancnte, devendo nesta mesma reunião submeller-se á sua approvação o rl'gulamento interno.
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Par·agrapho unico. O fundador da Companhia o Dr.
João Borg-es Diniz, será o seu Gerente na fúrma do § 3. o
do art. 27.
Art. :H. Ao incorporador d~ Companhia, conferirse-ha, como premio de seu trabalho, um numero de
acções beneficiarias, que lhe será marcado pela asscmbléa geral na reunião, de que trata o artigo antecedente,
nunca menor de 200.
Art. 32. As acçõcs beneficia rias gozarão de todas as
vantagens e direitos que estabelece o art. 8 o destes esta tu tos, e serão independentes das 3.000 qtw constituem o capital.
(Seguem-se as assignaturas. )

DECRETO N. 5i90-DE H DE

NOVE:\IBRO DE

1874.

Proroga os prazos fixados nas clausulas 3.• e 20.• do Decreto
n.• 1'1566 de :li de lllarço do corrente anno.

Attendendo ao que Me rc<ruereu Cal'! os Fleiuss, concessionario da linha de CJ!ttisdc .ferro, a que se refere
o Decreto n." 5566 ele I~ de Março de 1874, Hei por bem
Prorogar por tres mezes os prazos fixados na clausula
3. • do citado Decreto para começo e conclusão das obras
de assentamento dos trilhos nas ru1s do Nuncio c da
Alfandega; e até o dia 31 de Dezembro do corrente anuo
o de que trata a clausula 20.•, relativa á pr·imeit·a prestação com que o concessionario tem de contribuir para
os cofres publicos, caducando a concessão se não forem
cumpridas as mencionadas clausulas.
José .Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim
o tenha entendido e faça executar. Patacio do Rio de
Janeiro em onze de Novembro de mil oitocentos setenta c qu:ttro, quinquagcsimo terceiro da lndepenllencia c do I mper io.
Com a ruhrica de Sua Magestade o Imperador.
José Fernandes da Costn Pereira Junior.
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DECRETO N. !'i7!ll- DI' H

DE NOVEMBRO DF. 187~.

rroroga por mais dons annos o prazo concedido pela clamula :l!l."
do Decreto n. o 6.õi7 de !l de Julho de 1870 a .lllanoel José da Costa
Lima Vianna e João Antonio de .llliranda e Silva, ou á Companhia que organizarem para a importação de .trabalhadores
asiaticos.

Attendendo .ao que Me requereram l\lanocl José da
Costa Lima Vianna c João Antonio ue Miranda c Silva,
Hei por bem Prorogar pot· dous annos o prazo concedido
na clau~ula t9.• do Decreto n. o 4M7 de 9 de Julho tle
t870 para importação de trabalhadores asiatico~, já
espaçado por igual tempo pelo de n. o 509[) de 22 de Outubro de 1872.
Josó Fernandc~ da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Sccret:trio de E~tado dos Negocios da
Agricultura, Commercio c Obras Publicag, assim o tenha
entendido e f<•Ça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em onze de Novembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Indcpcndencia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5792 -DE H

DE NOVEMBRO DE

:1.874.

Concede a Jacques Bonnefond autorização para prolongar a e.ll:..
trada de ferro de 1\laceió ao valle de Jacuipe até a Provincia
de Pernambuco , a entroncar-se na estrada de ferro do Recife ao S. Francisco.

Attendendo ao que l\le requereu Jacques Bonnefond,
concessionario da estrada de ferro de Maceió ao valle de
Jacuipe, na Província das Alagôas, Hei por bem Conceder-lhe autorização para prolongar a refel'ida estrada
até a Provincia de Pernambuco a entroncar-se na estrada de ferro do Recife ao S. Francisco, na estaçã) de
Una ou em outro ponto mais conveniente, de accôrdo
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com as clausulas que com este baixam assignadas por
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, l\linistro 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 onze de Novembro de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia c do
lmperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere" Decreto n.o õ192
desta data.
I.

O Governo Imperial concede a Jacques Bonnefond,
ou á Companhia que incorporar, privilegio exclusivo
por 90 annos, para prolongar a estrada de ferro de Maceió a Jacuipe, de que é concessionario, na Província
de Alag6as, até a Província de Pernambuco, a entroncar-se com a estrada de ferro do Recife ao S. Francisco,
na estação de Una ou em outt·o ponto mais conveniente.
~ L o O privilegio acima concedido e mais condições
adiante especificadas, serão applica veis a toda a linha,
desde Maceió até o entroncamento.
§ 2. o O prolongamento de que trata a presente clausula far-se -h a sem prejuízo da zonn privilegiada da
estrada de ferro do Recife ao S. Francisco.

H.
Durante o prazo do p1·ivilcgio, o Governo não concederá outras estradas de ferro de qualquer systema,
dentro da zona de 30 kilometros, de um e outro lado
do eixo da estrada e na mesma direcção, sem prévio
acc6rdo com o conccssionario.
Esta restricção, porém, não compr hnnde a construcção de ramaes e estradas, que partindo ou não dos
mesmos pontos, mas seguindo rumos diversos, se aproximem da estrada a que se refere a presente concessão,
PARTll
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ou a atravrs11em; com tanto que, dentro .la zoua privilegiada, não possam receber cargas c passageiros,
excepto no ponto de partida.

111.
O Govrrno concede igualmente:

t. • Cessão gratuita de terrenos dcvolutos e nacionae::,

e bem assim dos romprrhendidos nas sesmari~s e posse~. excepto as imlemnizações que forem de direito,
para o leito da estrada, estações, arm:.zens e outras
obras especificadas no respectivo contracto.
2. • Direito de desappropriar, na fórma tio Decreto
n.• 81ô de 10 de Julho de ,1855 os terrenos de domínio
particular, pretlios c bemfeitori3s, que for·t•m precisos
para as obras de que trata o paragrapho antecedente.
3. • Uso das madeiras c outros materiaes, existentt•s
nos terrenos tlcvolutos e nacionaes, indispcnsaveis para
a construcção da estrada.
''-" Isenção de direitos de importaçãO: sobr·c os !rilhos, machinas, insti'Umrntos e mais objectos destinados á conslrncção; bem como durante o prazo de :lO
annos, do;; direitos do carvão de pedra indispensavel
para as oficinas c custeio da estrada.
Esta isenção não se fará eiTectiva emquanto o concessionario não apresentar no Thesouro Nacional ou na
Thesonraria de Fazentla da Província, a relação dos
wbreuitos objectos, especificando a respectiva quantidatle c qualidade, que aquellas repartições lixarão
annualmentr, conforme as instrucções tlo !linisterio da
Fazenda.
Cessará o favor, ficando o conces~ionario sujeito á
restituição dos direitos que teria de pagar, e á multa
do dobro desses direito~ imposta por· este Ministerio
ou pelo ua Fazenda, se provar-se fJUC elle alienou, por
qualquer titulo, objectos importados, sem que precedesse licença daquelles Ministerios, on da Presidencia
tia Província, e pagamento tios respectivos tlireitos.
ã. o P-referencia, em igualdade de circumstancias, para
lavra tle minas na zona privilt-giada, sendo exoresso em
contracto especial o numero de datas que Governo
julgue conveniente conceder, bem como as condições a
que ucve ficar sujeito o concessionario.
6. o Preferencia para acquisição ·de terrenos devolutos
existentes á margem da estrada, effectuando-se a venda
pelo preço mínimo tia Lei de t8 de Setembro tle 1850,
se o conceFsionario distribuil-os por immigrantes ou

o
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colonos que i mp:lrlar e estabelecer; não podendo, porém,
vendei-os a estes devidamentP. medidos e demar~ados,
por preço excedente ao que fôr autorizado pelo Governo.

IV.
A estt·ada constará de quatro secções:
f. • De Maceió ou de Jaraguá a Pioca.
2.• De Pioca a C'lchoeira.
:1.• De Cachoeira a Jacuipe.
~.· De Jacuipc ao entroncamento com a e11trada de
ferro do Hecife ao S .. Francisco.

v.
Para que o Governo possa resolver sobre a melhor
direcção da 4." secção, o empresario procederá ao reconhecimento preliminar de dons traçados; servindo a
estação de Una c outro ponto importante da estrada de
ferro do Hecife ao S. Francisco.
No reconhecimento <las duas <lirecções, o concessionat·io fará os estudos que forem neccssarios para poder·
confr·ontal-os, propondo o que melhor lhe parecer;
apresentando um rs!Joço topogr·aphico das duas linhas,
um rclatorio justifica ti vo e os documentos em que basear
a sua demonstração,
VI.

Estn reconheeimento se fará de fórma que não seja
excedido o prazo marcado para apresentação dos planos
defill i li YOS.

Apresentada a proposta do traçado a preferir, reputar-se-Ita appr·ovada, se o Governo nada resolver no
prazo de 30 dias.
VII.

Ficam approvados pelo Governo o plano definitivo c
orçamento das tres primeiras secções da estrada aceitas
pelo Governo pr·ovincial das Alagôas em !6 de Agosto
de !873.
----VIII.

-~"
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aos estudos e explorações neccssarias, de accôrdo com o
Regula mcn to a que se refere o Decreto n. • 5561 de ~8 de
Fevereiro do corrente anno; c apresentarã o plano de1initivo c orçamento das tlespczas, bem como um relatorio geral c descriptivo das refc1·idas obras.
O plano definitivo conterá:
1. A planta geral da linha ferrea, na escala de 1:~000,
em que sc1·ão indicados os raios de curvatura e a configuração do terreno representada por meio de curvas de
nível distantes tres metros entre si ;.bem como em
uma zona nunca menor de 80 metros ~e cada lado, os
campos, ma tas, terrenos pedregosos, e, sempre que fô1·
possível, as divisas das propriedades particulares, as
terras devolutas e as minas.
~.· O perfil longitudinal, na escala de :1:~00 para as
alturas, c de 1:4,000 para as distancias horizontaes, indicando a t·xlensão e cotas dos declives.
3. • Perfis tra nsversaes, na esc a la de :1:200, em numero sufficiente para a determinação dos volumes de
obras de terra.
4.• Planos geracs <.las oLras mais imp')rtantes na escala de 1:200.
5." Helação das pontes, via<.luctos,pontilhões e boeiros,
com as principacs dimensões, posição na linha, systema
de construcção e quantidade de olmt.
6." Tabella da quantidade de escavações para exeeutar-se o projecto, do transporte médio da remoção dos
ma tcri:1es e sua classificação a pproximada.
7. • Tabella de alinhamentos e seus desenvolvimentos,
raios de curvas, cotas de declividades e suas extensões.
8. • Cadernetas authenticadas das notas das operações
topographicas, gcotlesicas e astronomicas, feitas no terreno.
0

IX.
Se até tlous mezes, Jepois de apresentatlos os JJlanos,
o Governo não int.li.:ar motlilicação alguwa, considerarse-hão approvados os trabalhos cspecilicat.los na clausula
antecedente.

X.
Os estudos a que se refere a clausula 8. a terão começo dentro do prazo de quatro mezes, contados da
data da incorporação da Companhia.
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XI.
O concessionario obriga-se a incorporar a Companhia,
que levar a etreito a construcção da estrada, dentro do
prazo de tres annos, contados da data desta concessão.

xn.
O concessionario poderá requerer ao Poder Legislativo garantia de juros para o capital effectivamente
empt·egado na construcção da estrada ; mas se a não
obtiver não terá direito de reclamar indcmnização por
parte do Governo.

XIII.
A estrada será enLregue ao trafego dentro de quatro
annos, contados da data da incorporação da Companhia.

XIV.
A linha ferrea será singela.
Os limites das curvas e declives, bitolas, numero de
estações e de desvios, e comprimentos destes, figurados nos planos approvados: e por approvar, serão
obrigatorios.
•

xv.
Se durante a construcção o concessionario reconhecer
necessidade ou utilidade de modificar o projecto approvado, solicitará autorização do Governo, justificando a
utilidade.

XVI.
Se a Companhia não estiver organizada, se os planos
não fot·em submettidos á approvação do Govemo, ou
se os trabalhos de estudo e construcção não começarem
nos prazos marcados; caducará a concessão, salvo .caso
de força maior, que será julgado pelo Governo, ouvida
a Secção do hnperio do Conselho de Estado.
A prorogação deste prazo, salvo motivo ponderoso,
não poderá exceder de um anno, findo o qual, se a companhia não tivet· satisfeito seus compromissos, caducará
a concessão sem mais formalidade.
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XVII.
U con~e~siouario não poderá modificar, nem alterar,

autorização do Governo, o tr·aço (las estradas provinciaPs ou municipaes, e a direcção dos cursos d'agua
uavegaveis ou n?io nangaveis lJUe o caminho de feno
atravessar.

i'Cill

XVIII.
O concrssional'io construirá uma linha tl'legraphica
em toda a extensão da estrada, e fará gratuitamente a
transmissão da corrcspondencia official; podendo o Governo u Lilizêir os postes para o cstabclecimen to de quacsquer linhas tcleg-raphicas c montar os respectivos cscriptorios nos cdilicios das estações da estrada de feiTO.

XIX.
As tarifas para o transpor· te de passageiros e eargas
serão organizadas de accôrdo com o Governo e revista;
ti c cinco em cinco armos.

XX.
O cmpresario obriga-se :
§ 1. • A transportar gratuitamente os dinheiros do

Estado, hem como as malas do Correio c os empregados
que as acompanharem.
~ 2. • A transportar com abatimento não menor de
tiO% do preço das respectivas tarifas:
Os Juizes e Escrivães quando viajarem por motivo de
SL'U ofiicio;
As autorhlades, escoltas policiaes e respectivas baga~ens quando forem em diligenda;
Os officiaes e Jll'aças da Guarda Nacional, de Policia ou
de :I. a linha, que se dirigirem a qualquer dos pontos servidos pda via ferrea , por· ordem do Governo ou das
Presidencias das Provindas;
Os colonos c immigrantcs, suas bagagens, utensilios e
instrumentos aratorios;
As sementes e plantas enviadas pelo Govel'llo, ou pelas
Prcsidencias <las Províncias, para serem distribu.idas
gra tu i lamente aos lavradores.
§ 3. • A transportar, com abatimento não inferior de
HS •t., os passageiros e cargas do Governo, não c~pecili
cados no paragrapho anterior.
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. ~ ~-" A pôr á tlispo~ição do Governo, em circnmstaneias extraordinarias, logo que este o exigir, totlos os
meios de transporte tle que dispuzer.
Neste caso o Governo pagara a quantia que fór convrncionada pelo uso da estrada, não excedendo ao valor
da renda média de pc1·imlo identico nos ultimos trcs
annos.
§ 5." A não possui•· escravos, nem empregai-os no
~erviço, qut~r da construcção, f!Ut'r do custeio tia estrada.
XXI.
As di~posiçõcs dos regulamentos em vigor para a fiscalisação da,; estradas, t.la construcç:io, policia c segurança
d:~s estradas de ferro, ou outros quaesquer que para o
futuro forem promulgados, terão perfeita applicação
nesta v ia ferrea.
XXII.
Dependerú da approvação do Governo a nomeação do
Engenheiro f)Ue dirigir os trabalhos da estratla.
O Governo designará e gratificará o pessoal rlc engenhari:~ ncce~sario á li~calisação dos trabalhos c serviços
a que o concessionario se obriga po1· este contracto.
XXIII.
Em quall[Uer época, depois de llecorridos os primeiros
quinze annos de duração do privilegio, poderá o Governo resga l<t r a presente concessão.
O preço do resgate será lixado por dous arbitros, um
nomeado pelo Governo, outro pelo concrssionario, ou
pela Companhia que organizai', os quaes tomarão em
consideração não só a importancia das obras no estado
em lJlte estiverem, sem attendercm ao custo primitivo,
mas ta mbem ú renda liquiua da estl'ada, nos cinco annos
anteriore~.

Em nenhum caso, porém, o preço do l'esgate que rcsullar do arbitramento, será superior a uma somma cuja
l'enda annual de 6 "lo seja equivalente á renda liquida
dos cinco annos anteriores.
Se os dou:> arbitros não concordarem, dará cada um o
seu parecer, e será a questão resolvida pela Secção fio;;
Negocios do lmperio do Conselho de Estado.
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XXIV.
Os preços de transporte serão fixados em tabclla
approvada pelo Governo, não podendo exceder aos dos
meios ordinarios de conducção, ao tempo da organização
da referida tabella.

XXV.
Sempre que da revisão a que se refere a clausula !9. •
se verificar que a renda da estrada excede a n %liquido,
o excesso será divi::lido em duas partes iguaes, das quaes
uma será applicada á reducção das tarifas mencionadas
naquella primeira clausula e outra em beneficio da Companhia.

XXVI.

A Companhia que o concessionario organizar, podcrit
estabelecer sua séde no paiz ou fóra delle, com tanto que,
tenha no Brazil repre~entante com plenos poderes para
tratar e resolver directamente com o Governo ou com
particulares, quaesquer questões, as quaes deverão ser
decididas, quando da competencia do poder judiciario,
pelos Juizes e Tribunaes do Imperio, e em todo o caso,
segundo a legislação nacional.

XXVII.
Em caso de desaccôrdo entre o Governo e a Companhia
sobre direitos e obrigações de ambas as partes, na execução desta concessão, será a questão resolvida por dons
arbitros, um nomeado pelo Governo, outro pela Companhia.
Se estes não concordarem, dará cada um seu parecer
rm separauo, e a questão será resolvida pela Secção dos
Ncgocios do Imperio do Conselho de Estado.

XXVIII.
Pela inobscrvancia ue qualquer uas clausulas desta
par a as quaes já não estiverem estabelecidas
penns e;;reciaes, poderá o Governo impôr multas de
1:000~000 <t 10:000$000, conforme a gravidade do caso.

conce>~ão,

XXIX.
Se se tratar de falta ue execução das obras previstas
clausulas ou constante dos planos approvados, ou

ne~tas
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da mú execução de alguma~ das mesmas obras; potler:"t o
Governo, além da imposição de mulla, mandar fazer os
t1·abalhos que julgar neccssarios, po1· conta da Companhia.

XXX.
A Companltia remr~tlerá :w Govcmo, no fim do mez
de Janeiro de rada anno, utu relatorio circumslanciatlo,
rdativo ao anuo anterior, de todas as occnrrencias,
movimento de passageiro> e rle mernatlorias, receita e
dcsprza, estado da linha eeoJH.Iições financeiras da C:ompaultia.

XXXI.
Deu Lro dos tres primeiros mezes, depois rle aberta a
linha. ao trafego, de•:erú a Companhia rcmeller ao GoYcrno os planos completos e uma memoria dcsr~riptin
da rslrarla, confor111c :1 execução.
Palacio tlo Hio de Janeiro em H tle Novembro de
J 874:. -José Fenwndes da Costa Pereira Junior.

Senhor.- Tendo o Governo Imperial accedido ao
convite rJUC o da União Americana fez para que o Brazil
tigure na exposição internacional, que tem lle efTectual'-se na cidade de Philatlelphia em 1876, c convindo
rJIW sojam com a nccessal'ia :llllccedoncia preparados c
escolhidos o..; o!Jjeclos, true para alli deverão ser enviado~. é de mister a :~bertura de um crcdHo extraordinal'io para fazer face ás respectivas dcspezas, que não
podem ser· tlcmor:ttlas.
Assim, pois, teulto a honra de apresentar ú Approvação e Assig-natnra de Vo~sa Magestatle Imperial o
Decreto .i un Lo, aeompa nlwdo da competente demonstração, pelo qual é aberto ao Ministerio da Agricultura. Conuner·cio e Obra;; Publicas um credilo extr·aordinaÍ·io dr) 232:000,~000, a fim de ser applicado, durante
o exercício de 187~-J875, ao srrviço de que se trata.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito rle Vossa
Itlagestado I mpcria I, fiel c reverente subdi lo, José Fq'l·~
nandes da Costa Pereira Junior.
P!RTB U.
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Abre ao l\linistcrio da Agricnllnra, Commcrdo c Ollras PnllliÇf!.~
nm credito cxt1·aortiinario de 232:000,~ p:1ra ser applicado ás
clcspczas com a futura Exposiçiio Nacional c Internacional
de l'hilallclphia, tlnn111tc o excrcicio de t874-t87lS.

Sendo nccessario providenciar sobre o modo de occorrer ás despezas, durante o exercício de i87li<-187ü,
quér dentro quér fóra do Imperio, com a exposição de
productos agrícolas, industriaes c de bellas artes; c
com a remessa dus que forem escolhidos para figurar
na proxima Exposição Internacional, que deve tet·lugar
em Philadelphia, no anno clc 187ô, Hei por bem, Tendo
ouvido o 1\lcu Conselho de 'Ministros, e de conformidade
com o que dispõe o~ 3. ",art. t,, o da Lei n. 0 ti89dc 9clc
Setembro de 1850, Abrir ao Ministerio 1la Agricultura,
Commercio c Obras Publicas um credito extraordinario
cJc duzentos trinta e dous contos de réis (232:000$000)~
constante da demonstração junta, a fim de ser applicatlo
a tal serviço durante o referido exercício; dando-se conhecimento do mesmo credito ao Poder Legislativo na
proxima sessão.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, 1lo Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em onze de Novembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia c do lm·
pcrio.
Com a rubrica 1le Sua Magestadc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
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/Je,nonstraçào da despeza a fazer com a futura Exposição de
pt·odttctos do paiz, e com a Internacional de Philadelpftia,
dlU'tlnte o exercido de 1874,-1875.
CÔRTE.

lmportaucia ucccssaria para vencimentos a Clll(ll'cgados.....................
Dila pam decoração, jat·dim, illumiuação c outt·as despczas......... .. .. .. .
llila para impressão de diversas obras.
Dita para aununcios, catalogos, relàtorios, etc.................... • . • • . • .
Dita destinada ao embarque c desembarque de volumes, inclusive o seguro
destes .. :...................... . .. . . •

10:0008000
30:0008000
20:0008000
:16:0008000
:10:0008000 86:0008000

I'HOVINCIASo

lmpot·tancia destinada ao serviço de que se trata uas da
Bahia, Pernambuco, Ceará,
Pará S. Paulo e S. Pedro a ~:ooosooo 24:0008000
Ui ta úl.em nas do Amazonas,
Paraná e Santa Catharina a 2:0008000 !l:OOOSOOO
Dita idem nas do Espírito
Santo, Alagtias, Sergi(le,
1\io Grande do Norte, l'arahyba, lllaranhão, Piauby,
Minas, Goyaz c 1\lato Gt osso

a..........................

:1:600JjOOO :16:0008000 46:0008000

ESTADOS•UNIDOS.

Importancia necessaria para o mesmo
serviço em Philadclphia .•.••...•.•.•.

:100:0008000

Total.......... .. .. .. . 232:0008000
Contabilidade da Secretaria de Estado •los Ncgocios da Agricullura, Commcrcio c Obras Publicas em 1:1 de Novembro de

1874.-Bernardo José de Caslro.

__...__
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Approva os novos estatutos da Companhia Carris de Ferro
Porto-Ategrense-

Attentlentlo ao que Me requereu a Companhia Carris
de Ferro Porlo-Aiegrense, devidamente reprl'sentada,
e de conform idatlc com o parecer da Secção dos Negocios
do Imperio do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar os seus novos estatutos, que com este baixamJosé Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu
Conselho, l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios
da A~ricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em dezoito rle Novemhro de mil oitocentos setenta c quatro, quinqungcsimo terceiro da Indepen·
dcncia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.

José Fernande.ç da Costa Pereira Junior_

Estatutos du (;ompunhia Cun is de •'erTo (•or·lo·
Alegrense.
CAPITULO I.
OA COMPANIIIA E SF.US FINS.

Art. :l. • A Companhia de Canis tlc Ferro PortoAlcg-rense é uma Companl1ia anonynn,. r trm por flm
construir c costear as linhns de carris de ferro, movidas
por animaes ou por vapor, na ciunde de Porto Alegre e
seus suburbius, uaProvincia de S- Pcllro do Rio Grande
do Sul, nos termos do con tracto celebrado com o Presidente dn mesma Província, assigllado em 27 de Fevereiro f! e 1872.
Art. 2. • A Companhia de C~rris !1c Ferro Porto-Alegrense ndquire para si, em todos os seus onus, favores.
e obrigaçõe~, mediantt) o acrónlo celebrado pelos incorporadores-fi irectores com o respertivo cessionario, o.
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~ontracto a que se refere o art. l. •, ficando esta transferencia perfeita e completa logo que o sobredito
cessionario tiver dado quitação da importJncia ajustada.
Art. 3. 0 A séde da Companhia será na capital do
Imper-io, onde serão celebradas as assembléas geraes
dos accionistas, e onde residirá a Directoria.
Art. &.. o A Companhia durará pelo tempo de 50
annos.
Antes do prazo fixado, só poderá dissolver-se verificando-se al~umas das hypotheses especificadas no
art. 295 do Codigo do Commercio e no art. 35 do Decreto n. o 27H de 19 de Dezembro de 1860, ou se a
assembléa geral dos accionistas , sendo convocada
expressamente com anticipação de &.0 dias, assim o
decidir, estando representados pelo menos dous terços
das acções emittidas. Igualmentr. se considerará dissolvida a Companhia, e entrará em immediata liquidação,
logo que soiirer prejuízos que absorvam o fundo de reserva que houver, e metade do capital social.
Art. 5. • A Companhia julgar-se-ha constituída c começará a funccionar logo que estejam emittidas todas
as acções c rca lizados 2ti •J. do seu valor nominal.

CAPITULO 11.
DU CAPJT,\1.,

Art.. (L • O capit.al da Companhia será de 1.200:000~
divididos em H.OOO acções de 200h000 cada uma. Poderá, port'·m, o mesmo capital ser augmenlado, se a
assembléa ger·al, sob propo~ta da Directoria, assim o
resolver, precedendo autorização do Governo Imperial.
No caso de se verificar o augmento de capital, terão
prefercncia proporcional ás novas acções os accionistas
da Companhia.
Art. 7. • As entradas das acções serão realizadas na
proporção e nas épocas que a Directoria entender conveniente, precedendo, todavia, annuncios com uma
anticipação, pelo menos, de 20 dias.
Art. 8." O accionista que não realizar as entradas
a que fôr obrigado nas épocas annunciadas, perderá
em benelicio da Companhia as entradas que anteriormente houver eiiectuado, salvo caso de força maior,
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devidamente justilicallo perante a Directoria, da decisão
da qual haverá recurso para a assembléa gl'ral : devendo, porém, o accionista a quem esta falta fôr relevada, pagar immcdiatamente a entrada que dever c
o juro da móra. As acções cabidas em commis.so serão,
a juizo da Directoria, de novo cmittidas, ou ficarão
pertencendo á Companhia, que as conservará em deposito, satisfazendo as entradas. No pl'imeiro caso o
producto do commisso será levado á conta de lucros c
perdas.
Art. 9. • Qualquer pessoa, nacional ou estrangeira,
ou associação, poderá ser accionista da Compmhia,
devendo as transferencias ser feitas depois de realizados 25 •t. do valor nominal, no cscriptorio central
em livro proprio, na presença dos transferentes e transferidos, ou seus p1·ocuradores, que assignarão, bem
como o Secretario da Companhia, o termo respectivo.
Art. lO. Os accionistas são solidariamente rcsponsaveis até o valor das acções que possuírem por distribuição primitiva ou transferencia.
Art. H. Emquan to não estiverem realizadas todas
as entradas das acçõcs da Companhia, a Directoria terá
o direito de recusar a transfercncia, se o transferido
lhe não merecer confiança.
CAPITULO lll.
DA

ADMINISTRAÇÃO.

Art. 12. A administração da Companhia pe1·tcnccrá
a uma Dircctoria composta de tres membros, eleita
pela assembléa geral, de tres em tres annos, por escrutínio secreto c ma io ria absoluta dos votos presentes.
Se do primeiro escrutínio não resultar maioria absoluta, proceder-se-lia a segundo, ent1·e os candidatos
mais votados, em numero duplo dos que tiverem de
ser eleitos, e neste caso vigorará a maioria relativa,
decidindo a sorte se houver empate.
Art. :13. Os Directores eleitos escolhe1·ão d' entre
si, na primeir·a reunião que celebrarem, quem exerça
os cargos do Presidente, Secretario c Thesourciro.
Art. H. Por cxcepr;ão á reg-ra estabelecida no art. 12,
rlurará o mamlato da actual Dircrtoria até Dezembro de

ll8:J
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1877, observando-se, no caso de vaga, por impedimento,
renuncia ou fallecimcnto de algum dos Directores, o disposto no art. 18.
Art. 15. Na eleição da Directoria não serão admittidos votos por procuração, salvo os que por lei representem direitos de outrem.
As Companhias ou Sociedades só poderão 'ler representadas por um dos socios.
Art. 16. Qualquer accionista póde ser eleito Director
mas só exercerá o cargo possuindo pelo menos cincoenta
acções, que não P'Hierão ser nlienadas cmquanto não
forem approvadas, pela assembléa geral, as contas da
sua gestão.
Art. 17. Os membros da Dircctoria poderão ser reeleitos, c servirão até que a nova Directoria se apresente
para tomar posse.
·
Art. 18. No impedimento ou falta de qualquer membro
da Directorin, esta chamará um accionista que exercerá
as funcções de Director até se verificai' a primeira
reunião da assembléa geral, que procederá á eleição definitiva, pelo tempo que faltnr para findar o mandntoda
Directoria.
Os Directorcs perceberão como honorario a CJUantia
que f6r marcada pela assembléa g-eral.
Art. 19. São attribuiçõcs da Dircctoria:
§ f. o Administrar todos os ncgocios da Companhia e
eiTectuar a compra de tudo quanto fôr necessario á
mesma Companhia, c representai-a perante o Governo
Imperial, em Juizo on fóra dellc, para o que lhe são
concedidos plenos poderes.
§ 2. o Nomear c demitliro Gerente qne a Companhia
deverá ter na cidade de Porto Alegre, e marcar-lhe as
obrigações c os vencimentos.
~ :l. o Fixar a época e importancia das entradas qnc
os accionistas tiverem de realizar.
~ 4. o Resolver ácerca das ncções cahidas em commisso, podendo os in tercssados recorrer da decisão da
Dircctoria para a :Jsscmbléa geral dos nccionistas.
§ :.;. " Colcbrnr conlr~ctos para a feitura da estrada,
ou :1ntorizar o Gerente para os cclcbrnr.
~ ft. o Autorizar o Gerente para conlractos, ou contract<lr direetamentc as obras municipacs na cidade de --.~-......
Porto Alegre, c que convenham á Companhia.
\.~~RA '·
7. o Nomear e dcmittir todos os cmpre,!!ados
o~~""
panhia c m:Jrcar-lhc os ordenndos.
~~
...
~ 8." Autoriz~r, !los lucr(ls liquidado~.
.~ndos
semcstraes,
~
~

*

~

~

\'d:l
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~ !l. • Apresentar á assemhléa geral onlin~ria, que
deve verilicar-se nos mczes de Janeiro ou Fevereiro, um
relatorio cirwmslanciado das operações da Companhia,
acompanhado do balanço geral e 1la demonstração da
conta de lucros c perdas.
§to. Collocar, por interml'dio do Director-Thesourciro, em um ou mais Bancos, as sommas pertencentes
it Companhia.
~ H. Dirigir a escripturação da Companhia, lfUC deverá ser feita com methodo e cla1·cza.
§ 12. Nomear, no impe1limento por mais de tlous mczcs, ou falta de qnalquct· mcmiJI·o da Directoria, um
accionisla que t'xcrça as funcções de Dircctor, nos termos
do art. 18.
§ t:l. 1\larcar, se assim entender conveniente, a fian~a
que deverá prestar o Gerente.
Art. 20. Não havendo unanimidade nas decisões da
Directoria, ser~io tnm:11las pela maioria ou pareceres
concorues.
Art. 21. Compete ao Presidente, além das atlribuiçües inlwrentes ao cargo da Din!clor:
~ L" Presidir ás reuniões da Dircctoria, ser orgão da
Companhia e assignar to1los os papeis, com excepção dos
contractos, escripturas e procurações, que serão nssigmdos pelos trcs Directores.
~ 2." Rubricar c encerrar os livros em que forem
registradas as actas das assembléas gcraes e das reuniões da Dircctoria, e bem assim todos aquclles que não
devam ~er rubricados no Tribunal do Commcrcio.
~ 3. o Transmillir ao Gerente, em officio que assignará
com o Secretario, :1s ordens c delihera~ões da Dirrctoria.
~ .J." Assignar com o Thcsoureiro os chc'(nes ou re-:.
eibos para a reti1·ada do dinheiro que eslivrr nos Bancos.
§ !'j, o Convocar as asscmbl!~as geraes ordinaria,, na
fôrma prcccituatla no art. 33, e as extraordinarias,
sempre fJUC fôr mister. ou assim o requererem accionist:~s que representem, pelo menos, um terço das
acçõcs rmit lidas.
Art. 22. Compele ao Secretario, além das altribuiçõcs inlwrcntcs ao 1':1rgo uc Dircctor:
§ 1." Redigit· todas as actas das reuniões da Directoria, eonsignando nellas as deliberações que forem tomada~. e assignando-.1s com os demais Directorcs.
0
~ 2.
Assignar eom o Presidente as orrlens c deliberações da Directoria. que honvl'rcm de ~e1· transmitridas ao Gcr~~nll•.
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Assignar com os transferentes e tranferidos, ou
prowradores, as transferencias de acções.
Art. 23. Compete ao Thesoureiro, além das attrihuições inherentes ao cugo de Director:
§ 1." Heceber, passando os competentes recibos, todas
as sommas enviadas pelo Gerente, ou outras quaesquer
pertencentes á Companhia.
§ 2." Ter, sob sua guarda e responsabilidade, a quantia necessaria para Ot~correr ás despezas ordinarias, e
clft>ctuar os p:1gamentos que forem autorizados pela Dit·cctoria.
§ 3. • Assignar com o Presidente o recibo para se
!'(•tirar ·tlos Bancos o diuhriro 1a Companhia.

~11us

CAPITULO IV.

DA ASSEMBLÉA GERAL.

Art. 24. A assembléa geral será composta dos accionistas, cujas acções se :tcharem averbadas no livro respectivo, 30 dias antes da data em que ella se verificar.
Art. 2ti. A assembléa geral será sempre pt·esiditla
por accionista que não seja Director e eleito por acclamação.
O Presidente, que assim fôr eleito, nomeará o Secretario c o Esci'Utador.
Art. 26. A assemblúa geral não poderá constituir-se
senão com accionistas que representem, pelo menos, a
terça parte das acções emittitlas, c com este numero
resolverá sobre qualquer assumpto, salvo augmento de
capital e dissolução da Companhia, em que é mister
dous terços das acções emittidas. (Arts.~-· e 6.")
Art. 27. Não se reunindo numero sufficientc de accioni~tas na primeira convocação da assembléa geral,
far-sc-ha nova convocação, e nesta se deliberará com
o numero que estiver presente, inserindo-se esta disposição no annuncio t·espectivo. Nesta segunda reunião só se poderá resolver ácerea do objecto que th·er
motivado a primeira convocação.
Art. 28. As deliberações da asscmbléa geral obrigam em toJos os effeilos ao; accionistas ausentes.
Art. 29. Os accionistas que comparecerem ás assembléas geraf's inserl'n~r-sf'-h:io f'm nm livro rl11 prf'~ença.
I'AilTE
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declarando o numero de acçõrs que po.<suirem e as que
representa rem como pro.:uratlores.
Ar·t. 30. A or·tlcm rla votação s~rú de um 'lOto por
cada iO acções até 200, que terão '.W votos. Além
deste numero rle votos nenhum mais se contará, seja
qual fõr o numero de acçõr,s que o accionista possua
ou rrpresente por procurac;ão, mandato este que nliás
só polterá ser· eommettitlo a imlividuo que seja accionista.
Art. 31. 04 accionistas tJllC possuírem de urna :1té
nove arçtícs poderão as~islir á~ as~emuléa~ gerael', propondo o que lhes pan~cer eonveuientt~ aos Iins sociaes,
tomar parte nas discu<s!1PS, ma~ não trrão yoto.
Art. :l2. Compete á assnrnbléa ~er:tl:
~ t. o Resolvt•r ácerca de todo~s o> nee!'ncio.~ que não
t.•stivrrPm exprl·ssamcute romnwttidos ã Birectoria.
§ 2. o Hefurm:1r os prrs._mtc,; e~latutos.
~ 3." Eleger a llirPctol'ia e a w:nmis·do 1\e exame
ele eontas nas épocas determinatlas nt·ste,; estatutos.
§ lJ,, o l\'larcar os honorarios da Directoria.
~ ã. o Approvar on reprovar as contas apre3entadas
pela Directoria, e dar·lhe Olt negar-lhe quitação.
§ 6. o Augmentar o capital da Companhia nos termos
tlo art. 6. 0
~ 7. o Destituir a Directoria antes da época da eleição,
havendo para isso motivos muito ponderosos e ju~ti
ticatlos.
~ 8. o Julgar em ultima inslancia, ácerca do commissa das acçõcs, rtuanclo os interess 11ios não se conrormarem mm a rlf'cisão da Dirt•ctoria.
~ !1. o lklib(•t'ar úcerca da continua::io da Companhia
findo o tempo de sua d11raç:io lixado no art. lJ,, 0 e nos
Wrmos qne alli se determina.
Art. 3:1. Haverá dua' se,sões da assembléa ~eral
onlin~ria e:n catla anno. Na primeira sPrá apresentado
pela Directoria o rPlatorio e as r.ontas do anno fintlo, e
ele~er-se-ha a commissão de exame de contas, e na seguuda, CJite deve verificar-se dentro de vinte dias depois tla primeira, proceder-se-ha á discussão e votação
tlo p·1recer· da mesma commissão.
Além tias reuniões ordinarias, haverá as extraordinarias, tantas qu;mtas forem convocadas pelo Presidente ou Directoria, ou requerida por accionistas que
representem um terço das acções emittidas.
Nas assembléas gerac5 ordinarias, além do que neste
artigo i'e consigna, tratar-se-ha mais dos objectos que
forem propostos e apre!lentldos para discussão.
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Nas cxtr·aordinarias, porém, tratar-se-ha exclusivamenre do assumpto que tiver motivado a sua convocação •
.-\rt. 3~. A approvação das contas aprescnradas pela
Direr·t.oria, em as,embléa geral, e sob o parecer da
re~pt•ctiva commi~~ão dr cxamc, importa plPna e geral
quitação para a nwsma Dir·pctoria.
A r L. 3:J. As assembléas gcraes serão sempre convocadas por annuncios nas folhas diarias de maior cit·culação, sempre com anticipação de cinco dias pelo
lli('lliJS.

CAPITULO V.
liA COMAIISSÃO DE EXAME DE CONTAS.

Art. 36. A commissão de exame de contas será composta de trcs accionist~s eleitos pcla assembléa geral
dos socios na primerra reunião orrlinaria, deventlo-se
na mesm<1s occasião eleger tre..; supplcntes vara as faltas
quP po,;sam dar-se ua mt·sma corumissão.
Pa ragra pho uni co. Co111 pele á Comm issão de exame
de contas examinar a escriplur;~ção e balanço; bem
assim todos os documentos que lhes servirem de base,
e dar seu parecer dentro do prazo de :lõ dias.
CAPITULO VI.
00 FUNDO DE RESERVA E DOS DIVIDENDOS.

Art. 37. O fundo de reserva será formado de õ "I.
tirados dos lucros líquidos de cada semestre. Este
fundo é exclusivamente destinado a fazer face ás perdas
do capital social, ou para substituil-o.
An. 38. Todos os semestres se levarão a credito da
conta-De te ri ora men to-W o I o dos lucros Iiquidos.
O resultado deste fundo especial de deterioração é destinado para os concertos e reparos importantes, ou para
reconstrucção do material da Companhia.
Art. 39. Os lucros líquidos provenientes das operat;ões elfectivamente concluídas dentro do respectivo
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semestre, c depois de feitas as deducçõcs autorizadas nos
presentes estatutos, serão distribuídos aos accionista~.
Art. ~0. Quando o fundo de reserva attingir a som·
ma de 100:0001)000, não se fará mais senão a ôeducç;1o
destinada para o deterioramen to.
Art. ~L Não se fará distribuição alguma de dividendos emquanto o capital social, desfalcado em virtude de perdas, não fôr integralmente restaurado.
Art. ~2. Os dividendos que não forem reclamados Jlo
prazo de cinco annos, contados do primeiro dia que 1'1)1'
lixado para o seu pagamento, prescrevem l'lll henellrio
da Companhia.
DISPO~II.:ÕE:' t;ERAES.

Art. !13. Se no fim do tempo marcado para duraç;io da
Companhia ella houver de liquidar-se, a assernbléa geral
determinará o modo por que esta liquidação se ha de vt~
rificar.
Rio de Janeiro em 8 de Junho de 187~.- (Seguem-se
as assignaturas.)

DECRETO N.

5795-DE

18 DE

NOVEMBRO IIE

187L

Concede á Companhia Ingleza Brazilian Consols lllin ing Cornpan Y.
Limited autorização para funccionar no Imperio, c approva os
respectivos estatutos.

Attendendo ao que l\le requereu a Companhia Ingleza
Brazilian Consols l\lining t:ompany Limited, devidamente representada, e de conformidade com o parecer
tia Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de sete de Janeiro de mil
oitocentos setenta e quatro: Hei por bem Conceder-lhe
autorização para funccionar no Imperio e Approvar os
respectivos estatutos que acompanharam a petição de
quatro de Novembro de mil oitocentos setenta e l.res,
assignada por Peter Steelc Nicolson, ficando os actos
que praticar no lmperio sujeitos ás Leis, Rcgulanwutos
c Tribunacs llrazi lciros.
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José l"crnantlrs da CostJ Pr,reira .Junior, do 1\fcu Conselho, l\linistro e Secretario de E-;t;lllo dos Negocias da
Agricultura, Cornmercio c Obra~ Puhlicas, assim o tenha entendido c faca exeeutar. Pala1:io do Rio de Janeiro em dezoi lo de Novembro de mil oi loccntos setrnla
c quatro, 'luinquagcsimo terceiro da lntlepcnuencia e do
lmperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Jnnior.

DECRETO N. 5796- D! 18

DE NO-vEMBRO DE t.87~.

Altera as clausulas que baixaram com o llrct·eto n. o 57 C> de 16
de Setrmbro proximo

pa~<

ado.

Attendendo ao que Me rerruereram Paulino Lucio de
Lemos e Franei~co úe Miranúa Leonr, Hei por hem Ap-·
proYar as seguintes alterações feitas ús clausulas que
baixaram com o Decreto n.o 5745 de W de Setembro do
corrente anno: na clausula 3." em vez de60:0006000,
dig-a-se-10:000$000 por data mineral; a 6.• obrignção
da 7." clausula fica a-sim redigida:- A rrmetterem ao
Go,•erno amostras dos mineraes que forem descobrindo
nos trabalhos a que procederem e quaesqucr fosscis que
enco11 trem nas suas explorações .
.José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da
Agrienltura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de .Janeiro em dezoito ·de Novembro de mil oitocentos
setenta c quatro, quinf}uagesimo terceiro da lndepcnúencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

Magesl:~tlc

o Impera1lor.

José Fernandes dtt Costa Pe-reira .Junior.
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DECRETO N. r5797- DE :1.8

DE NOVEMBRO DE

!874,.

Autoriza Augusto Fomm a incorporar uma Comr:anhia de seguro
contra desastres.

Attendenrto ao que Me rcqul'reu Augugto Fomm, e <le
conformidade com o parecer da Secção dus Negoeios tlu
Imperio do Conselho de Estado exarado l'lll Consulta de
sete de Outubro do corrente anno: Hei por bem Conceder·lhe autorização para organizar n1 sla Côrte uma
Companhia de seguros contra desastres sob as seguint<·s
bases:
i. • O rapital da empreza não poderá ser infl'rior a
duzentos contos de róis.
2. a A ernprcza conserva r á em dcpo.-i to no TiJesou ru
Nacional, em dinheiro ou apolices •la divida publica, ''
quantia de dez contos de réis, para garantia do pagamento dus sinistros IJUC occor.rerem.
3. a A em preza não exigirá premio superior a tluzentos
réis por semana p.1ra segurar a quantia de Lres contos dt•
réis de uma ~ó vrz em caso de morte, ou a de vinte
e cinco mil róis por semana ao proprio segurado, olfendido por um drs:1stre, ernquauto durar a impos,ihilidade de trabalhar.
4.' Como excepção do prescripto na clausula anterior,
poderá a empreza cobrar dos empregados nas estradas
de feno, nos trilhos urbanos, na navegação e na conducção de carros, carroças e outros vchicul11s um
premio supcrio1· ao que pagarem os outros segurados,
o augmento porém nunca poderá exceder ao duplo.
José Fernande;; da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da
AgTieultura, Commrrcio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça execurar. Palacio do Rio de Janeiro em tlezoi to de Novembro de mil oi locen tos scten ta
e quatro, quinquagesimo terceiro da I ndepcndencia
c tlo Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
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DECRETO N. 5798 -DE 18

DE NOVEMBRO DE

187 4,.

Estabelece uma Capitania· do Porto em .1\lanáos, Província do
Amazonas.

Hri por brm, na conformidade do art. i." do Decreto
n.• 358 de H de A,!Iosto de t8Mi, Estabelecer uma Capitania do Porto em Manáos, Província do Amazonas.
Joaquim DPifino Ribriro da Luz, do Meu Conselho,
Seuador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e
f;tça e"<ecutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de
Novembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo· terceiro da lnjependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.

Senhor.·- Tenho a honra de submetter á alta consideração de Vossa Magestade Imperial os motivos em
que me fundo, propondo a creação dr uma Companhia
dt~ Artilires Militares no Arsenal de llbrinha da Bahia,
rm condições iguaes ás que se acham eslabclecidas na
Côrtr, conforme autoriza o art. ·178 do novíssimo Reg-ulamento n.• 5622 de 2 de Maio deste anno.
Por conveniencia do serviço, em Dezembro de 1872,
foi reduzido o quadro dos operarios no Arsenal da referida Província, dando-se, porém, a cir~umstancia de
sub;;istir um excesso no mesmo quadro, por isso qne
foram const'rvados, em vil'tude do seu especial Hegulamenlo, {JS Aprendizes ArLilices, maiores de l6 annos,
a quem pelo art. 47 do Decreto n.• 2!il5 de 21 ele Julho
de 1&ü0 ô imposta a obrigação de servir dez annos na
qualida.dc de avulsos. .
.
~~~R)
Dalll rrsultou uma d 1fficu Idade, a respc1 to tia
~f\J
me foram dirigidas representações.
~~
Devidamente apreciando a questão, não me fr'.k~
acertado rcsolvêl-a, como mr fôra propo,;to, d ~do

~

-.;

co

li \J!

ACTUi

IJII I'I)Dg(\

operarias proecdcn tes da Com paul lia de Aprendizes .A.t·..
tifices tão sómen te pelo mo li vo de concorrerem para
augmentar o numero que se houvera lixado nas talwllas.
Educados pelo Estado e deslinados ao set·viço da 1\larinha, em terra ou no mar, os Artilices não podem razoavelmente ser eliminados lia classe respectiva senão na
hypothese ue inaptidão ou máo procedimento. Aquelles
que bem tiverem aproveitado o eni'ino cet·tamente devem constituir um nucleo de artistas distinctos, para
os quaes não faltarão occupações de que tire vantagens
o serviço publico.
Este c o proposito da Lei; e com elfeito o art. !78
do Regulamento de 2 de Maio indica a deliberação, que
é necessario tornar e faz objecto do Decreto que· respeitosamente sul.unctto á assignatura de Vossa Magestade
Imperial.
Estando ja aquartelados os Apt·entJizes avulsos a que
me refiro, pretendo que, chamados a formar a Companhia de Artífices l\lilitares, uão promovam a necessidade de um augmento de despeza, executadas como
terão de ser as tlisposi<,:ões tio art. !17 supra mennado.
Assim ficará regulada uma parte do scniço que reclamava providencias, desempenhando os Artífices do
Arsenal da Bahia, além das obrigações da sua profissão,
outras de caracter militat· em bem da policia do estabelecimento e da sustentação da ordem, ~ finalmente
podendo ser transferidos para outros Arsenaes, cujos
trabalhos devam ser urgen.temente executados.
Sou, Imperial Senhor, com o mais profundo respeito
de Vossa Magestade Imperial, subdito leal e reverente. -Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.- Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 187~.

DECRETO N. 57\}9 -

DE

2;)

DE NOVEMBRO DE

i87 ~.

Ct·ea no Ar.wnal tle ~lariuha lia Bahia urna ·companhia

rlc

Ar-

tifiees -'lilitares.

De conformitlacle com o al't. 178 do Regulamento
annexo ao Decreto n. • 5622 de 2 de Maio ultimo, Hei por
bem Crear no ArsPnal de Marinha tia Bahia ullla Companhia de Artirices l\fililare.;;, em tudo igual fts da Côrtc.
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Joarruim Delfino Ribeiro da Luz, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de
Novembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo tercéiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade O Imperador.

Joaquim Del fino Ribeiro da Luz.
Cumpra-se e registre-se.
Palacio do· Rio de Janeit·o em 20 df' Novembro de
1874.- Ribeiro da Luz.
""'A:Af\:f'd"~

DECRETO N.

~800- DF.

2;;

DE NOYE~mno DE

1874.

Eleva a categoria da Legação do Brazil na Rcpuhlica Oriental
do Uruguay á de Enviado Extraordinario e Ministro Plrnipotcnciario.

Atlendcndo ás convenicncias do serviço publico, Hei
por bem Modificar o Decreto n. o 3079 de 25 de Abril de
1873, elevando a categoria da Legação do Brazil na Republica Oriental do Uruguay á de Enviado Extraortlinario c Ministro Plenipotenciario.
O Vi~conde de Caravcllas, do Meu Conselho c do
de Estado, Senador do lmperio, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios Estrageiros, o tenha assim entendido e faça executar, expedindo os despachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte c cint~o de
NoYembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndcpendencia c do lmperio.
Com :i rubrica de Sua Magcstade o Imperador.
Vi.~ conde

PARTii: 11.

ilSO

de CarmJellas.
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DECRETO N. iJ801 IJ

DE ~:W DE NOYEliBRO DE

187'!.

csigna a onlclll da ~ubstituição reciproca dosJ Juizes de Uireito
da Curte no anno de t875.

Hei por bem, para execução do art. 4. o do Decreto
n. 4824 de22de Novembrode !871, Decretarqueno
anno proximo futuro de 1875 os Juizes de Direito da
Córte substituam-se conforme a ordem estabelecida na
relação que com este baixa, assignada prfo Doutor !Ianoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça,
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em vinte e cinco de Novembro de mil
oitocentos ~etenta c quatro, quinquagesimo terceiro da
hulependt•neia c do Imperio.
0

Com a rubrica Llc Sua Magestade o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de Azevedo.
Rela-;ão a que se rt~fere o ne .. reto desta tlaht, tlesignaudo
a ordem em que dev('m subs&Uulr•se os dulzes de UiJ•elfo d:1 Côrte no anuo de tS71».
JUIZ DOS FEITOS DA F AZEI'\DA.

L" Auditor de Guerr:~.
2." Auditor de Marinha.
:l." Juiz tio Ci vel tia :1. • Vara.
t.~,. o Juiz do Civeltla 2.• Vara.
:j_o Juiz do Civel da 3.• Vara.
li. o Juiz de Orphãos da 2. • Vara.
7. o Juiz de Orphãos da t..• Vara.
8. • Juiz Commercial da t.• Vara.
9. • Juiz Commercial da 2.• Vara.
W. Provedor de Capellas c Resíduos.
PROYEDOR DE CAPEI.LAS E RESIDUOS.

t.• Juiz do Civel da 2. • Vara
2. 0 Auditor tle Guerra.
:3." Juiz do C!vel da :J.• Vara.
4. JuizdoCivel da 1."VarJ.
0
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ü." Juiz de Orph<ios da t.• Vara.
().o Auditor de Marinha.
7." Juiz de Orphãos da 2.• Vara.
S." Juiz Commercjal da 2.• Vara.
U. o Juiz Commercial da L • Var·a.
10. Juiz dos Feitos da Fazenda.
JUIZ COMMERCIAL DA

Lo
2.•
3. 0
4.c
ti. •
6. o
7. 0
S. o
9. 0
W.

t.•

VARA.

Juiz Commercial da 2.• Vara.
Juiz do Civel da t.• Vara.
Juiz do Cível da 2.• Vara.
Auditor de Marinha.
Juiz dos Feitos da Fazend:1.
Auditor de Guerra.
Juiz do Cível d:1 3." Vara.
Provedor de Capellas e Resíduos.
Juiz de Orphãos da 2.• Vara.
Juiz de Orphãos da L • Vara.
JUIZ COMMERCIAL DA

2. a VAR.\.

t.• Juiz Commercial da t.• Vara.
2. 0 Juiz do Civel da 2.• Vara.
:1. o Auditor de Marinha.
-1. 0 Juiz do Cível da 3." Vara.
;; • o Auditor de Guerra.
6. o Juiz do Cível da L • Vara.
7. o Provedor de Capellas e Resíduos
8. 0 Juiz de Orphãos da t.• V:1ra.
!). o Juiz dos Feitos da Fazenda.
10. Juiz de Orphãos da 2. • Vara.
JUIZ DE ORPHÃOS DA

f. 0

VARA.

L o Juiz de Orphãos da 2. • Vara.
2. o Juiz do Civel da 3." Vara.
3 ~o Auditor de Guerra.
4. o Juiz Commcrcial da L • Van.
5. 0 Juiz do Civel da L" Vara.
6. o Juiz do Cível da 2.• Vara.
7. 0 Juiz dos Feitos da Fazenda.
8. 0 Auditor de Marinha.
9. 0 Provedor de Capellas e Resíduos.
10. Juiz Commerrial da 2.• Vara.

Jl!)(i
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JUIZ DJT. ORPII.\OS D.\ ~." V.-\R,\.

L" Juiz de Orphãos da t.• Vara.
Juiz Commercial da 1." Vara:
3. • Juiz Commercial da 2. • Vara.
4.• Auditor de Guerra.
ti." Auditor de Marinha.
H. • Provedor de Cape lias c Resitl uos.
7." Juiz do Cível da L' Vara.
8." Juiz dos Feitos da Fazenda.
9." Juiz do Cível da 2." Vara.
10. Juiz do Cível da 3." Vara.
~."

JUIZ DO CIVEL D.\

L"
2."
:1. •
4. •
i).•

6. •
7."
8. •
·9."

JO,

t.•

V.\UA.

Juiz do Civcl da 3." Vara.
Juiz de Orphãos da 2.• Vara.
Pt·ovcdot· de Cape lias e Resíduos.
Juiz dos Fci tos da Fazenda.
Juiz do Civcl da 2." Vara.
Juiz Commercial da 2." Vara.
Juiz Commcrcial da t.• Vara;
Auditor de Guerra.
Juiz de Ot·phãos da L" Yara.
Aut.litor t.lc Marinha.
JUIZ DO CIVEL DA

2.'

VAU

1." Juiz do Cível da L" Vara.
2." Juiz Commercial t.la 2." Vara.
3." Juiz dos Feitos da Fazenda.
r~,," Pt·ovedor de C:1pellas c Resíduos.
5." Juiz de Orphãos da 2.• Vara.
6." Juiz de Orphãos da 1." Vara.
7. • Auditor de Marinha.
8." Juiz do Cível da 3." Vara.
9." Auditor de Guerra.
lO. Juiz Commercial da L" Vara.
JUIZ DO CIVEL DA

3. 0

l.' Auditor de 1\larinha.
2. • Juiz de Orphãos da t.' Vara.
:1.• Juiz Commercial da 1." Vat·a.

VAUA.
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r,,•
5. •
6. •
7. •

Juiz Commercial da 2." Vara.
Provedor de Capellas e Resíduos.
Juiz dos Feitos da Fazenda.
Auditor de Guerra.
s.• Juiz de Orphãos da 2.• Vara.
u.• Juiz do Cível da t.• Vara.
10. Juiz do Cível da 2.• Vara.
AUDITOil DE GUEIIRo\.

1. • Juiz dos Feitos da Fazenda.
2. • Provedor de Capcllas c Resíduos.
a.• Juiz de Orphãos da L• VarJ.
!1. o Juiz de Orphãos da 2.• Vara
n.• Juiz Commereial tia t.• Vara.
fi. o Juiz do Cível da 3." Vara.
7. o Juiz Commei'CÍ:ll da 2. a Vara.
8.• Juiz do Cível da 2." Vara.
U.• Auditor de Marinha.
10. Juiz do Cível da L• Vara.
AUDITOR DE

&IAHI~IIA,

:l. • Provedor de Capcll::~s e Hesiduo~.
2. • Juiz dos Feitos da Fazenda.
:L• Juiz de Orpliãos da 2.• Vara
4. o Juiz de Orphãos da t.." Vara.
5. 0 JuizCommercial da 2." Vara.
6. o Juiz Commercial da 1. • Vara.
7. • Juiz do Cível da 2. • Vara.
8. • Juiz do Cível da t.• Vara.
9." Juiz do Cível da 3. • V<tra.
10. Auditor de Guerra.
Palacio do Rio de Janeiro em 25 dn Novembro Llt.:
l87L- Manoel Antonio Drtarte de Azevedo.
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Dl~CHETO

N. 580:2- DE 2:;

DE NOVEAlllRO DE 187~.

Desir;ua a ordem em ''"'~os Juizes subsrilulos da C.;ôrle dever·ão
coopr•ral" com os Juizes de llirciLo e substituir-se rcciprocamcnlc no anno de 187/l.

Hei por hem, para execução dos arts. 3. 0 c 4. 0 do
Decreto n. o 1-82~ tle 2i de Novembro de 1871, Decretar
que no anno de 18/ii os Juizes substitutos da Côrte
cooperem com os Juizes de Direito c se substitu:~m
rceiprot:amcutc pelo modo seguinte :
Art. L • Serão immediatos supplcntcs : o L • Juiz
substituto, tia 2.• Vara de Orphãos; o 2. 0 , da 2.• Vara
Civcl; o :1. ",tio Juiz dos Feitos da Fazenda c do Auditor
de Marinha; o 4. •, da L • Vara Civcl; o 5. ~. da L •
V:r1·a de Orphãos c do Auditor de Guen·a; o 6.", da 3."
Vara Ci rei; o 7. ", do Provedor de Cape lias e Resíduos;
o 8. 0 , da I. • Vara Commercial; o 9. ", da 2.• Vara
Commrrcial.
Art. 2. o Na snb-;lituição reciproca dos Juizes substitutos se ohsenará a ordem em que se acham collocados.
O Dr. Manoel Antonio Dual'tc de Azevedo, do Meu
Conselho, 1\liuistro e Seeretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palado do Hio de Janeiro em vinte c cinco de Novembro
de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lntlependencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

DECRETO N. 5803 -

OE

25

DE NOVEMBRO DE

Crea o lugar de Juiz l\Iuuicipal e de Orphãos no
Soceorro, na Provincia de Sergipe.

1874..
termo do

Hri por bem Der.rctar o seguinte:
Artig(l unico. E' cn'lado o lugar de Juiz 1\lunicipal e
de Orphão;; no trrmo rio Soccorro. na Provinda dr
Srrgipc.
·
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O Dr. Manoel Antonio Duarte d1~ Azcn•do, do 1\lcu
Consrlho, 1\lini~l.ro ll Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executa•··
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c cinco de Novembro de mil oitocentos setenta c quatro, rruinquagt;simo
lercriro da Independcncia c do lmperio.
Cn111 a ruhrica de Sua

~lagrstade

o Jmpcr:Hlor.

Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

DECRETO N.

r;so~

-

nE

2;i

nE No\'EMBRo oE

1874.

Concrdc pr'i\"il1•gio :r 'Villiam Dcnny Rucit par·a introduzir no
Imrwrio apparelhn tlc sua inveu~·.ão tleslinado ao fabricn de

o

Altcndenrlo :10 que Me requereu Wllliam Dr•nny
:Huck, e de confonmdade com o parecer do Conselheiro
Procurador da Corda, Soberania c Fazenda Nacional,
Hei por bem Conceder-lhe privilegio por oito annos
pa1·a introduzir no Jmpcrio o apparclho de sua invenção
destinado ao fabrico de g-az, ficando esta concessão deJlCIHlcnte de appTovação da Assemblea Geral.
José Ff'rnandcs da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Neg-ocios da
Agrkultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Paiacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos
setenta e rfual.ro, quinrJLrage.,imo terceiro da Independencia e do Jmperio.
Com ;: rubrica de Sua .Magestade o Imperador.

Jo$é Fernandes da Coda Pereira Junior.
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Approva, com
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DE J87L

modificações, os c.,;tatutos da Companhia da Es-

trada dtt ferro dP Maricá.

Attcntlendo ao que .Me I'CI]Uercu a Companhia 11:1 K~
traua de ferro de Maricá, c de conformidntlc com o parecer da Secção 1los Negocios do I mperio do Conselho de
Estado de 15 de Sctembr·o proximo passado, Hei por
bem Approvar os seus estn tu tos, com as motlificaçõrs
que com este baixam, assignadas pot· José Fernandes
da Costa Pereira Junior, rio Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocias da Ag-ricultura, Commercio e Obras Publir:as, qne assim o tcnh1 enlendi,Jo
c faça cxrcnt:~r. P:~lacio do Hio dr Janeit·o em vinlc
c cinco de Novembro de mil oiloccntos setenta c
quatro. quinquagcsimo !terceiro da lndept>ndenria e do
JmpPrio.
Com a rubrica ue Sua 1\fngcsladc o Impcr;Hior.
José Fernandes da Costa Pereira Junior.

ltlodifieações a que se refere o Deereto
n." 6806 desta data.
No capitulo 2. • « Da assemhJ,~a geral dos ar:cionislas • acrescente-se:- O Presidente das asscmbléas
geracs ordinarias ou extr·aordinarias não será membro
da Directoria, mas sim o accionista que flir eleito para
aquclle fim especial, por lempo determinado ou f'nl
cada reunião.
No capitulo 3. • « Da Administração da Companhia »
acrescente-se ao final do~ H do art. 22: --de cada
anno, na conformidade dos ~~ HS c 17 do art. 5. o do
Decreto n." 27H de 1!) de Dezembro de 1860.
No capi tu lo r;. o " Do dividendo, fundo de reserva
e amortização» acresccute-se ao final do art. :12:Nos termos do art. 5. ", ~ 17 do citado Decreto de 19 dn
Dezembro de 1860.
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de
187 !~.--José FernandPs da Costa Pereira Junior.

l':Wl

Esl:llulos da Companhia da Est1·ada de ltwro de
ftlaric1í na l'rovincia 1lo Uio de J:meiro.
CAPITULO I.
DA

COMI'ANIIIA.

Art. L o A Companhia da Estrada de ferro de l\laricá
tem por fim a construcção de uma estrada de ferro de
bitola estreita da cidade de Nictheroy a um ponto conveniente do município de Maricá, Província do Rio tle
Janeiro, na conformidarle da Lei da Província do Rio de
Janeiro n. o lü20 de 25 de Novembro de 1871, do contracto celebrado pela Presidencia da Província, com o<J
primitivos concessionarios em :H de Julho de 1872,
transferido aos incorporador·es da Companhia em 8 de
Janeiro de 1873, e das Leis da dita Província n. o 1797
de 2:J de Dezembro de 1872, n. • 186~ de 5 de Junho e
n.o Hl87 ue 12 de Dezembro de 1873 c art. 32 dos actos
da Presldencia da Província de 19 de Janeiro e de 8 de
I\laio tle :1871.
~\rt. 2." A Companhia terá a sua sétle nesta Curte.
Art. :L" Ocapi1;-~ltla Companhia ô de 1.500:000~000,
rcp!cscn1adopor7.üDOac(õcs de200,>0CKl cada uma.
~ i. o Comprehcndem-sc no numero acima 60 acçõcs
bcncficbrias que serão distribuídas aos primitivos concessionarios do privilegio nos termos da escriptura de
cessão e transfcrencia fci ta por cllcs, c são as mesmas
~cçõcs consideradas remidas por conta t!a Companhia dn
cuja dcspcza farão parte as quantbs corrcsponJcntcs ús
chiunatlas respectivas.
~ 2. o O capital da Companhia poderá ser augmen ta do
por deliberação da assembléa geral dos accionistas
sobre proposta lla Directoria e com approvação do Governo Imperial.
§ 3. o As entradas das acçõas far-se-ha por chamadas
previamente annunciadas nos jornaes mais lidos desta
Côrte, em proporção do desenvolvimento das_ operações
ia Companhia.
~ 4:. o A primeira chamada, que será de 10 •; o do nlor
das acções, rleve ser feita immediatamente depois de approvados os estatutos pelo Govemo Imperial, c as operações começarão com o produeto desta chamada.
rAnTF IL
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Arl. 1.." No c:H;o dr vcrilicar->c o :mgmento de capi t:1 I .1 :~ssemhlóa g-era I dos :~ccionistas presct·everá o
modo pr:~tico da emissão das novas acções.
.
A ri. ri. o As acr,õcs serão nominativas c a transferencia
:ll'll;ls elfectuar-se-ha por termo lavrado em livro especi:-11, sórnente depois que tiver sido realizada uma quarta
prtrtc do capital. Durante os oito dias que precederem á
reunião da rtssembléa geral, c outros tantos antes do
:lesignado para pag-amento dos dividendos, ficarão suspensils ;~s transferencias.
Art. fi. o Por fallccimcnto de qualquer acrionisla pas~ará prtra seus herdeiros não só o direito ús respectivas
acções e aos diYillendos, JJ1:1s ta miJem o tlc tomarem prtrtc
na1i dclihrnçõcs da asscmblt:·a geral, tendo o requerido
Rumrro de acçücs, com tanto que, sendo mais de um,
::ombincm rnti'C si para um só representai-os.
Art. 7. 0 Os accionistas que não eiTectuarem as prestações de capital com a pontualidade devida, perderão
em beneficio da Companhia o direito üs respectivas
acções c ao valor das prestações que tiverem pago, salvo
nos caso~ de força maior ou de circumstancias attendivcis jnst ifiradas perante a Directoria.
~APITULO

Il.

DA ASSEMBLÉA GERAL DOS ACCIONIS'US.

Art. 8." A assembléa geral dos accionistas será composta do~ possuidores de 20 ou mais acções, inscriptas
nos registros da Companhia tres mczes pelo menos antes
da reunião para que forem convocados.
Esta restricção não será o!Jservada na primeira reunião da assernbléa geral.
Art. !). " A assemhléa geral dos accionistas poderá
funccionar achando-se representada pelo menos a quarta
pnrte do oapital rcalizarlo.
N-Jo se verificando esta condição no dia mnrcarlo para
a reunião, convocar-se-)Ja outra por annuncios nos jornaes mais lidos da COrte para Hi dias depois; c na segunda reul'lião poc:ter-sc-ha deliberar, qualquer que seja
o numero de acções representadas. ~orém quando se
trat.u de reforma ou modificação de qualquer disposição 'destes estatntos, não se poderá tomar deliberação
alguma, sem que se ache representada a maioria absolut:~ da!<~cc:~os emittidas.

r·;XEC!ITI\0,

Arl. 10. O accionista qu11 tcnrlo voto na as>cmiJléil
geral não puder comparecer, poderá dar poderes a outro
aceiouista que o represente; mas não serão admittidos
votos por procuração quando se trata r da eleição da
Directoria.
Art. H. O:> votos serão contados na razão de um
voto por grupo compieto de 20 acções, mas nenhum
accionista terá mais de tO votos qualquer que seja
o numero de acçõcs que represente por si ou por
outrem.
Art. 12. Em regra, ;;empre que não se tratar da
eleição de Direetoria e de membros da com missão fiscal,
ou de reforma c modiHcação de qualquer disposição
destes estatutos, as votações serão feitas per capifa:
comtudo a requerimento de qualquer meillbro da aisembléa geral poderá esta !'esolver que se vote por
acções na fórma do art. 11.
Art. 13. Tomarão parte na assembléa geral, ex h ibindo pr~Wiamentc documentos comprobatorios ao seu
diJ·eito e tendo a11uellcs a quem representarem o numero de acc:ões cx:igitlo no art. t!." :
1. o Os tutores por seus pupillos;
2." Os maridos por suas mulheres;
3. o Os prepostos de qual::.~uer firma em corporação.
Art. 14. A assembléa geral reunir-se- ha ordinariamente em qualquer dia do mez de Janeiro de cada
anuo, para tomar em consideração o relatorio da Directoria c o parecer da commissão fiscal, e eleger a
Directoria c o Conselho Fiscal.
No caso da assembléa g-eral não poucr nessa reunião julgar da gestão da Directoria ou resolver qualquer assumptode interesse soci:ll, a sessão pudera ser
adiada para outro dia, com tanto que não seja cspaçadâ
por mais de oito dias.
Art. Hi. A assembléa geral reunir-se-lia ex LI·aordinariamentc quando a Directoria ou commissão fisc:tl
o julgar conveniente, ou quando o requererem accionistas que representem pelo menos um decimo do capital realizado. Nas reuniões cxtraordinarias a assembléa geral só poderá tratar do assumptopara que fôrconvocada.
Art. 16. A convocação oruinaria ou extraordin · ·
~~
11erá feita por avisos publicados nos jornaes de m · · xs.,-c~lltARA \
culal(i!O, pelo menos oito dias antes do indic ~~~a
reumao.
'JV...~~
*
Art. 17. A eleição de Director ou
:~es, da
~
membro ou membros da commissão fisc .~:n como
Q~

~
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todas as risoluçõcs da asscmbléa geral, SCI'ão vcncitlas
por maioria relativa de votos dos a::cionistas presentes
ou elas acçõcs que cl!cs representarem nos lermos dos
arl~. H c :1.2.

cAPITULO Ill.
H.\ .\IHII:'IISTIIAÇÃO IJ \ COAIP.\Nill.\.

Art. 18. A Companhia scr;'t dirigida po1· uma Directoria composta de Ires mcmhros que não poderão entrar
em exercício sem possuírem 50 ou mais acr;ões c eleita
pela asscmhléa gera I dos aceion ista~.
Paragrapho unico. Exceplua-sc a primeira Dircctoria
que fica composta dos Commendador Antonio Joaquim
Soares Ribeiro, l\l:1jor José Dias Delgado tle Carvalho,
incorporadores da Companhin, e um terceiro accionista
eleito pelos accionistas presentes convocados pelos incorporadores logo drpois ria approv:~ção dos ''~tatu los,
guardada a di~;:osiç;lo do arl.. HL
As funcções da prillll'in Direetoria durarão até 31 ele
Dezembro de 18iSL
Art. 19. Não poderão exercer conjunclamen te o carrro
de Directores os accionistas CJUe fo1·cm sogro c genro,
cunhados tlur:mtc o cunhatlio, parentes por colls:tnguinidade até o segundo gr/to, dous ou mais socios de n ma
firma social, nem os credores pignoratícios, w não pos·
suirem estes o numero requerido de acções proprias.
Art. 20. Em cnso de impedimento de alguns de seus
membros a Dircctoria eleger{! de conformidade com o
art. 18 o accionisla que deve fazer as suas vezes.
Art. 2:1.. A Dircctoria será renovada annualmentc
pela terça parte e durante o prazo de um anno não poderá ser reeleito o Director· substituído. A ordem da
sub~tituição ser;í regulad:I pela antiguitladc e em iguaiLiatlc desla pela sorte.
Art. 22. Compete á Directoria:
§ Lo Promover por todos os m:eios ao seu alcance o
preenchimento llo objecto da Companhia, sua prosperidade e a execução destes estatutos, expedindo os regulamentos, instrucções e ordens convenientes, e observando e fazendo observar as leis e disposições regulamontares applicaveis 3 Companhia.

l·:xEcunvo.
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§ ~." Dar cumprimento c inltira execução aos eonlractos cclcbr;~dos com a Presi:lcucia da Província do
llio de Janeiro em :l1 de Julho de 1872 c Hl de Janeiro
de 187~, assim como as estipulações da cscr·iptura de
cessão c transferencia do privilegio c do primeiro dos
contractos citados, celebrado entre os primitivos concc'ssion<~rios c os incorpor<Jdores da Companhia em H
de Janeiro de 1873.
~ 3." Nomear· d'entrc seus membros, Prcsitlcntc, Secretario c Thesoureiro, conipctindo ao primeiro pr·csidir
as reuniões c fazer executar as t·csoluções da Directoria,
ao segundo lavrar as ;tetas e fazer o expediente, c ao
terceiro tc1· a seu c:~rgo a caixa da Companhia e a respectiva cscripturação.
§ 4." Fazer todos os contractos e ajustes c tomar
todas as disposições concer;nentcs tanto á construcção,
trafico da cstr:H.la e obras accessorias, como para tudo
quanto fôr ncccssario e conveniente aos Iins da Companhia.
·
§ 5. o Nomear um Gerente de sua conliança que tome
a seu cargo a direcção c anda meu to do serviço diario,
fixando a retribuição. dog seus serviços.
~ 6. o Nomear os empregados que for·cm ncccssarios,
marcar-lhes os ordenados e a !lança que tlcvem prestar;
lixar o numero c vencimentos de quaesquer pessoas em
serviço tia Companhia ou autorizar o Gerente p:~ra fazel-o e para celebrar os ajustes que eonvier.
§ 7. o Suspender, impôr mult<Js c liemittir os cmpregallos que mal servirem.
§ 8." Promover a arrecadação de quanto se dever á
Companhia.
.
§ 9. o Ordenar ou autorizar· os pagamentos c despezas
regulares, providenciando como convier ú sua realização.
§ 10. Recolher a um Banco acr·editado as sommas
cobradas que não tiverem immediata applicação.
§ H. Fechar as contas no fim de cada semestre, regular e distribuir o dividendo dos lucros líquidos que
tocar aos accionistas nos mezes de Janeiro c Julho.
§ 12. Apresentar á assemiJiéa geral na sua reunião
do mcz de Janeiro o balanço do anno anterior e o rclatm·io das occurrencias e dos negocios e interesses
sociaes.
Art. 23. A Directoria representa a Companhia perante o Governo, assim como em Juizo e fóra delle,
devendo preferir resolver quaesqucr questões por meios
conci'liatorios ou por arbitramento.
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.Art. 21. O Presidente repn,~nnta a Direcloria uas
rel:1çucs olliei~es ou extra-olllciacs; dá execução á;;
onlcns t.b D.irectoria c vela em sua obscrvancia pelos
empregados ; assig-nará com o Thesoureit·o os reei bos c
mandatos para retirada de dinheiros ou para pagamento
pelo Banco em que a Companhia ti ver deposito de fundos, c com o Secretario as procurações, autorizações c
documentos de negocios com terceiros.
A fiscalisação do serviço será, por accôrJo dos Dircctores, distribuída entre clles.
Art. :!5. Incumbe ao Gerente:
§ 1. o Executar e fazer executar as ordens c instrucções da Directoria.
§ 2. o Propôr á Directoria os empregados neccssarios
para o desempenho do serviço a seu cargo, observando
as determir.açnes da Directorja.
§ 3. o Prestar á Directoria todas as informações 11ue
lhe forem exigidas e indicar as providencias convenientes ao Lom exito da em preza.
Art. 2ü. Haverá um Engenheiro Fiscal por parte da
Província nomeado pelo seu Presidente e pa,!..!o pl'la Companhia na fónna da Lei Provincial n." i 7Uí de 2J de
Dezembro de i872.
Art. 27. Os Directores serão retribuídos com a
quantia annual de 3:000:)000 c:~da um, paga semestrahnente com os fundos existentes em caixa em quanto
não houver renda, além da indemnização da despeza de
transporte em viagem por serviço da Companh-ia.
CAPITULO IV.
DA COmiiSSÃO FISCAL.

Art. 28. Na assembléa geral de cada anno será eleita
uma commissão íiscal, composta de tres accionistas
possuidores de 30 ou mais acções; sorvindo tlc relator
aquellc que entre si designarem.
Art. 29. Por morte, impedimento ou resignação de
qualquer dos membros da commissão · fiscal os outro~
dous designarão um accionista possuidor de 30 ou mais
acções para preencher a vaga, exercendo o substituto
as funcções do cargo até a reunião da primeira assembléa geral ordinaria.
Art. 30. Incumbe á commissão fiscal apresentar á
assembléa geral dos accionistas o seu parecer sobre a

EXF.EUTIVU.

l'ZOí

gcsliio ·lla Directoria c indicar o que julgar a bem dos
interesses c prosperidade da Companhia.
Art. :u. A Dircctoria franqueará :i. commissão fiscal
todos os livros c documentos do archivo, facilitar-lhelia o exame da cscriptur;~ção e dará todas as informações
c explicações que a commissão exigir.

CAPITULO V.

DO OIVWENOO, FUNDO

DE; RESF.l\VA 1': AMORTIZAÇÃO.

Art. 32. Dos lucros líquidos de caJa semestre serão
llctluzidos ü •1. para funuo de reserva destinado a satisfazer as dcspezas causadas por força maior c ú reparação
do capital ate a importancia de dous por cento deste,
com que cessará a contribuição para o mesmo fundo
nos termos da condição 12. • do contracto de i9 de Janeiro de !874.
Art. 33. Durante a construcção sct·ão pagos aos accionistas os juros de 7% ao anno em proporção do capital rcalizatlo na conformidade da Lei da Província do
Hio de Janeiro n.• l7U7 de 23dc Dezembro de !872.
Art. 3í. Logo que a renda da Companhia passar de
8 •t. será o excesso applicado á amortização das quantias recebidas ela Provinria por conta da garantia dos
jaros, com o juro de (i % ao anno, correspondente ao
tempo decorrido dos respectivos pagamentos feitos pelo
cofre provincial, na conformidade da lei citada no artigo precedcn te.
Art. ::!5. A Companhia julgar-se-ha constituída para
todos os effcitos c começará a funccionar logo que os
seus estatutos approvados pelo Governo Imperial com
as alterações por este feitas forem aceitos pela Directoria, installando-se esta.
Art. 36. As operações e contas doi.• semcstrecomprehendcrão a11 que respeitarem ao tempo decorrido da
installação da Companhia até o fim do immediato semestre completo, e nas despezas deste i. • semestre
set·ão incluidas todas as que os cessionarios c incorporadores t]a Companhia houverem fe:to ate a sua installação a b~m da emprcza c organização ela Companhin.
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CAPITULO VI

Art. 37. As acçõt'S thwerão estar completamente distribuídas tt·cs annus depois da appt·ovação dos estatutos.
Art. 38. A Companhia terá o direito de usar no
privilegio concedido pela Lei da. Província do Rio de
Janeiro n.o 19G!.l de 2H de Novcm!Jro de 1873, para a
prolongação da estrad;~ até o ponto que convier nos
municípios t.le Saquarema, Araruama ou Cabo Frio,
sendo para esse fim augmcn ta do, como fôr nccessario,
o seu cnpilal nos termos do art. 3. 0 , § 2. o
Art. 39. A Companhia será dissolvida nos casos previstos pelo Dect·eto n. o 2711 de 1!) de Dezembro de 1860.
O modo pratico da liquidação será determinado pela
assembléa geral especialmente convocatla para esse fim
e guardadas as disposições do Codigo Commercial.
Art. 40. Os abaixo nssignados ohrig:nn-se pelo numero das acçõcs que subscrevem, ou por qualquer numero inferior que lhes ftir distrilmido, c se sujeitam
ús disposições destes estatutos que approvam, autorizando os incorporadores c Dircctores que nomeam para
requet·er ao Governo Imperial sua approvação c p:m1
aceitar as alterações que o mesmo Governo Impet·ial
lhes fizer.
Rio de Janeiro, i7 de .\gosto 1le I87i. (Srg-uem-se ns
assignalnras.)

DECfiETO N.
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J)E NOVEMBUO DE 187~.

Moditica a clausula primeira do conlracto cclehrado em 30 r! e
Dezembro de 1811 com a Sociedade Colonizadora de 18i9 em
Hamburgo.

Attcndendo ao que Me requereu a Sociedade Colonizadora fle !8~!) em Hamburgo, devidamente representada, Hei por bem Autorizar a modifica<:ão da clausula
primeir:~ do mntracto eelebrado com o Govrrno em 30
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de Dezembro de 1871, no sentido de ficar reduzido a
setecentos o numero de immigrantes que a referida Sociedade estava obrigada a importar e estabelecer annua lmente na Colonia D. Francisca ou em outra localidade
sem prejuízo da subvenção fixada na clausula HS. a do
mencionado contracto.
Jósé Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos setenta
e quatro, quinquagcsi mo terceiro da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

Senhor. -A divisão estacionada na Republica do Paraguay traz uma despeza que não podia ser prevista no
orçamento, porquanto a permanencia dessa força fóra do
Imperio obrigou a chamar-se em quasi todas a.s Províncias destacamento~ da Guarda Nacional para auxiliar o
servico, sendo elles pagos pelo l\linisterio da Guerra, dando-se, assim, duplicata de despeza, alén: de receberem os
Officiaes e praças vencimentos especi:Jes.
Em todos os excrcicios, depois de terminada a guerra,
tem-se aberto crcditos extraordinarios par:~ p11gamento
dessa divisão e ainda no 1. o semestre do exer·cicio ultimo assim se fez, como consta do Decreto n." 55~8 de 7
de Fevereiro do correu te anno.
Torna-se, pois, necessario abrir agora outro credito
para o :!. " semestre de 1873-1874, e é o que tenho a
honra de propór a Vossa Magestade Imperial.
No L o semestre calculou-se com a despeza a fazer-se
com a sustentação e pagamento da divisão; mas, para
liquidar-se o exercício, é mister comprehender o total
da despcza feita por esse motivo, como seja algum fardamento distribuído á Guarda Nacional no Imperio, que
fazia serviço de guarnição por causa da ausencia de uma
PARTE H.

152
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parte tlo Exerci lo, a ugmento tla divisão, que recebeu em
princípios tlcste anno o reforço de um batalhão de artilharia vintlo tle Mato Grosso (o que levou a Presidencia
dessa Província a chamar a serviço 350 Guardas Nacionaes), despezas de transporte e outras eventuaes.
Assim, corno Vossa Mage!!tadc Imperial verá do quadro annexo, no§ 7."-Corpo de Saude, etc.-, ha necessidade de abrir-se um credito extraordinario dé
57: f)Ofi88~6, no § 8. o - Quadro do Exerci lo - , de
680:2t::lSO!J5, no § tts-Diversas despezas e cvenluaesde 225:31H$M3, e na rubrica-Repartições de Fazenda
-de 25:9J!J.~Oí4.
No ~ 6."-Arsenaes de Guerra, etc.-torna-se lambem
indispensavcl abrir o credito de 365:0008, pois o fardamento destinado á Guarda Nacional importou em
t 70:000r~. c a cl iiTercnça de preços nas encommendas de
armamento feita!' para a Europa, naquelle exercício,
chegou a 195:000~000.
Sendo a totalidade ôo credito submettido á appr·ovação de Vossa Magestaôc Imperial de t .3ã4:02ribri28, apenas aquella somma de t9ri:000 1~ não se refere a despezas
feilas com a divi~ão estacionada no Paraguay, ou originadas por esse facto.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa
Magestadc Imperial subdito fiel e reverente.- João José

de Oliveira Junqueira .

DECRETO N. 5807-DE 3

HE

DEZEMBRO

DE

1874.

Autoriza um credito cxtraor!linario !le 1.35i:0!5/íõ!8 para as despezas do ?tJinisterio da Guerra no segundo semestre do exercício de 1873-187i.

Hei por bem, -na conformidade do § 3. o do art. 4. •
da Lei n. o ã89 de 9 de Setembro de t8ã0, Tendo ouvido
o Conselho de Ministros, Autorizar o credito extraordinai'Ío de t .354:0258528, distribuído pelas rubricas
mencionadns na tabella junta, visto não ser sufficiente
para as despezas do Ministerio da Guerra, no segundo
semestre ôo exercício de 1873-1874, o que foi conceôido pelo Decreto n.• 5ã48 de 7 de Fevereiro do corrente
anno; devendo em tempo competente ser esta medida
leva~la ao conhecimento da Assembléa Geral.
João José de Oliveira Junqueira, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado
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dos Ncgodos da Guerra, assim o lenha entendido e faça
executar. Pa lacio do Rio de Janei1·o em tres de Dezembro d~ n.li I oitocentos se~nuta e quatro, quinquagesimo
terce1ro da lndcpcndenc1a e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João José de Oliveira Junqueira.
'Cabella clistributi va elo ereclito extraordinarlo autorizado
por Decreto desta data. para o segundo semestre do
e:.:ereieiu ele~ 1813-18')'4.

Art. 6. o da Lei n. o 23.i8 de 25 de Agosto de 1873:
§ 6. o Arsenacs de Guerra...........
36ã:OOOSOOO
§ 7. o Corpo de Saude . .. .. . . .. . . .. .
57:0065~6
~ 8. o Quadro do Exercito............
680:2!36095
§ :Hi. Diversas dcspezas e eventuaes..
225:39165&.3
Repartições de Faze-nda.... . . .

25:91&.~0"

Sornrna ...•.•.•

1.35~:025$528

Palacio do Hio de Janeiro em 3 de Dezembro de

187!.~<.

-João José de Oliveira Junqueira.

DECRETO N. 5808- DB 3

DE DEZEMIHW DE 187~.

Aut<:>riza o augmentu de credito de 20:80&1$ para dcspezas da
Carnara lllunicipal da t.'Orfeno exercício de i87i, &irada da
differença existente entre a receita orçada e ·a:·aespeza fixada
para o sobredito exerciciQ pelo Decreto n.0 5510 de 31 de Dezembro de 1873.
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de credito de 20:80:j,~, tirado ôa ôilfercn~a existente
entre a receita orçada c a despeza Jlxada para o referido
exercício pelo Decreto n.o 5510 de 31 de Dezembro
de !873.
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio, Presitlrnte do Conselho de 1\finistros, Ministro c Secretario de E~tado dos Negocios da
Fazenda e interinamente dos Negucios do Imperio,
a~sim o tenha entendhlo e faça executar. Palacio tio Rio
de Janeiro em tres de Dezembro de mil oitocentos
Eetcnta c quatro, quinr]uagesimo táceiro da Indcpendencia e ôo Imperio.
Com a rulwica de Sua l\Iagcstadc o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

DECRETO N. ;j809--DE 3

DE DEZEMRRO DE 187~.

Marca o terrilorio e os limites de uma nova frrguezia, crcada
nesta Côrtr, c lhe dá dcnominacão.

Hei por hem, em execução do art. f.. o do Decreto
n. 0 2297 de f.8 ddunho ilo anno passado, e Tendo ouvido o Reverendo Bispo Diocesano, Decretar:
Art. i. o A nova freguezia, crrarla nesta Côrte, e
tirada da de S. João B.1ptisla tia Lag:ô:.t, se denominat·á de-Nossa Senhora da Conecição_da Gavca-e terá
-- · o tctTitorio c os limites seguintes:
Tomando por ponto de partida o alto da Piassava, seguirá a divisa da IIOYa frcguezia pelo lado occidental
em liuha recta até encoutrar as divisas da freguezia
de Jacart'~paguá, c pelo lado oriental em outra linha
pelo cume dos montes que vão até ao lll.Jr; Jlcaudo
para a freguczia de S. João Baptista da Lagôa todas as
vertentes ao norte, c para a nova freguezia as verlen tes
ao sul.
At:t. 2." Ficam revogadas as disposições em eontrano.

EXECUTIVO.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Conselho
de l\linistros, Ministro e Sec1·etario de Estado dos Negocios da Fazenda e interinamente dos do lmperio,
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo
de Janeiro em tres de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndependeneia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\bgestadc o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

DECRETO N. r:i810-DE 3

uE oEzEunno .oE

187ft.

Concede Pii>yjl~gio a Paulo Uaftinetepara introduzir no Imporio
os fornos italianos syslema Chinaglia.

Attendendo ao que l\lc requereu Paulo Raffinote, conccssionario de 1\Iarietto Ch inaglia c llc cGnformillade
com o parecer do Procurador da Coroa, Fazenda c Soberania Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio
por cinco annos para introduzir no Imperio os fornos
itali:mos, sysfema Chinaglia, destinados ao fabrico de
ladrilhos, tijolos e objectos t.le porcellana, ficando est;!
concessão depcnt.lentc tlc approvação da Assembléa
Geral.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\leu Conselho, .1\linistro c Secretario de Estado tios Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha cn tcnd ido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, tres de Dezembro de mil oitocentos setenta e
quatro, quiiH[uagcsimo terceiro da Independencia o do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Impet·ador.

José Fernrtndes d(t Cost(t Pereira Jnnior.
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DECRETO N. !'}811 - m: 3 DE

D~ZEMnno DE

187i.

Approva o conlracto celebrado com a Companhia Nacion_al dp
navegação a vapor para oj serviço da navegação costeira e
'lfuvial da Província de Santa Calharina.

Hei por bem Approvar o contracto que com este baixa,
celebrado entre a Directoria Geral dos Correios do Imperio c a Companhia Nacional de navegação a vapor, em
l!8 de Outubro do corrente anno, para o set·viço da navegação costeira e fluvial da Província de Santa Catharina ~
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da
Agricullura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
tres de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro,
fJUinquagesimo terceiro da lndependencia e do lmperio.
Com a ru!Jrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Contracto que celebram a Directoria Geral dos Correios, autorizada por Aviso de H5 do corrente mez, e a Companhia
Nacional de navegação a vapor, para o serviço da_ navegação costeira e fluvial da Província de Santa Catharina.
I.

A Companhia Naeion~l de navegação a vapor obriga-se a fazer tres viagens pot· mez na linha costeira e
fluvial da Província de Santa Catharina, devendo o
vapor partir do porto do Desterro, subir os rios Itajahy e S. Francisco até á lagôa Saguassú, aproximando-se das colonias Blumenau e S. Francisco (Joinville)
tanto quanto lhe permittir o seu calado, e fazer escalas, tanto na ida como na volt:J, de cada viagem pelos
portos de Tijucas, Porto Bello, ltajahy e S. Francisco
do Sul.
11.
A Companhia dará começo á navegac;.ão dentro do
prazo de 30 dias, contados da da ta da approvação do
J,resente contracto, empregando em tal serviço o vapor
S. Lourenço, de sua propriedade.

EXECUTIVO,
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111.
Os vapores tlc que a Companhia fizer acquisição
para este scr·viço, ficarão isentos de qualquer imposto
por transferencia de propriedade ou matricula, e deverão ter 120 pés de comprimento maximo, capacidade
para 60 toneladas de car·ga, accommodações para 24 passageiros de·camara, e espaço para 30 de convés, calado
nunca maior· de 4 1/i pés inglezes, e marcha de oito
milhas por hora, no mini mo. Estas condições serão
verilleadas por· uma commíssão nomeada pelo Governo
Imperial.

IV.
Os vapores que a Companhia empregar gozarão de
todos os privilegios e isenções de paquete, e a respeito
de suas tripolações se pr·aticará o mesmo que se pratica com os navios de guerra nacionacs, o que não os
isentará todavia dos regulamentos policiaes c da Alfandcga.

v.

Os v~pores tlcverão ter a bordo os sobresalentes,
aprestos, material, objectos de serviço dos passageiros
e numero de Officiaes machinistas, foguistas e indivíduos de equipagem, que forem neccssarios, a juizo do
Governo, que poderá fiscalisar este serviço e tomar as
providencias indispensaveis para que as suas prescripçõrs ~cjam observadas.

VI.
Os tlias c horas da partida, o tempo de demora em
cada porto de escala, bem como a duração da viagem
redonda, serão fixados em tabella organizada pelo Director Geral dos Correios, de acc6rdo com a Companhia
c approvada pelo Ministerio da Agricultura. Esta tabella será revista sempre que o Governo, de acc6rdo
com a Companhia, entender conveniente. Os prazos de
.Jemora serão contados por horas uteis, do momento
em que os vapores fundearem, ainda que seja em domingo ou dia fel'iado.

12W

AI:TO,; DO PODER

se proceder ao desembarque ou embarque da carga ou
das enrommendas que clles transportarem ou tiverem
tle transportar com prcfcrencia a descarga ou carga
~le qualquer embarcação, c sem embargo de domingos
ou tlias feriatlos: admillindo por conseguinte a despachos anticipados a carga c as encommendas, que porventura tenham tlc ser transportadas pelos vapores da
Companhia. O Presidente da Província e autor·idades
locaes dentro das suas faculdades lhes prestarão a protecção c o auxilio tle que por qualquer mo ti vo neces~
sitarcm para continu<~ção de sua viagem dentro do devido tempo, c em cumprimento do contracto com o Governo Imperial, pag-a5 'pela Companhia todas as tlespezas
nos casos em que ellas tiverem lugar.
VIII.

As Repartições do Correio terão as suas malas sempre promptas a tempo de não retardarem a viagem dos
vaporc,, :Jiém da hora marcada par·a a sahida.
IX.

A tarifa das passagens c iretcs será organizada de
accõr·do e com approvação do Governo, licando desde já
esta belJJcido que as passagens c fretes por canta do Estlltlo gozarão tlo abatimento de :lO "/o nos preços fixados
na dita tarifa.

X.
A Companhia fará transportar gratuitamente as malas
do CorTei o, obrigando-se a fazêl-as conduzir· de terra para
bortlo, c vice-versa, ou a entregai-as aos Agentes do
Correio devidamente autorizados para recebêl-as. Os
Commandantes pagarão e exigirão recibo das malas que
entregarem ou receberem.
XI.
A Companhia fará transportar gratuitamente quaesqucr sommas de dinheiros, que se remetterem do Thesouro ou Thesouraria Geral da Província ás estações
publicas dos diversos portos de escalas e vice-versa.
Estas remessas serão encaixotadas na fórma das lnstrucções do Thesouro de~ de Setembro de l86ã, e entregues os volumes que as conti,·erem aos Commandantes tlos vapores, sem obriga..:ão de pr·ocederem elles
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á contagem c .:onfercncia das mesmas sommas, assig·
nados previamente os conhecimentos de embarque se·
gundo os m:tylos commerciaes. Fica entendido que a
restituição dos volumes intactos, isto é, sem signal exterior de violação, isenta os Commandantes de toda e
quahJuer· responsabilidade.

xn.
Em retribuição dos serviços especificados neste contracto a Companhia receberá a subvenção de 2: [)005000
mcnsaes. O pagamento da subvenção será. feito no Thesouro Nacional em moeda corrente do Imperio, segundo
requisição do l\linislerio da Agricultura, de quem o Di·
r·ector Geral dos Correios solicitará o dito pagamento,
depois de realizadas as viagens e deduzidas ou addicionadas as multas, em que por ventura houver incorddo
a Companllia ou a Administração.
XIII.

A Companhia fica sujeita ás multas seguintes:

~ L" Dll quantia igual á subvenção respectiva se não
effectuar alguma das viagens contractadas.
§ 2. • De 1005000a 500#000, além da perda da subven·
ção respectiva, se a viagem depois de encetada fôr· interrompida. Sendo a intenupção por força m1ior· não
terá lugar· a multa, e a Companhia per·ccberá a subvenção
correspondente ao numero de milhas navegadas.
~ 3." De 200$000, de cada prazo de i2 hora-> que ex·
ceder ao marcado tanto para a partida como para a chc~
gada dos va pores ao porto do Desterro.
§ 4,. • De 1005000 a 2005000 pela demora que houver
na entrega c recebimento das malas do Concio ou pelo
::;ru extravio ou máo acondicionamento a bordo.

XIV.

*

Quando a demora de que tr·ata o 3. • da condição antecedeu te fôr motivada por ordem do Governo, ou seus
deiPgados, pagará este á Companhia a respectiva multa. ____
Ficarão isentos da multa, o Governo, se a demora
o----- ---~
ellc determinada (a qual sempre por· ordem esc · ai\ ,...~~RA
fôr caus~da pot· sedição, rebellião ou qualquer ~{t~,:~
hação da ordem publica, c a Companhia, se a
~ fôr
~
causada por· for.·~Ca maior que l>Crá julgada p ~~ erno.
'/ "~'
PARTR li
1.13
"~
I..:::::!
Q;,

I 20
1.

:;3
·~

,....__"

",./;-

\)~~/
oos~:_,...

--~
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XV.

A interrupção do serviço contractado por mais de um
mcz em toda a linha ou parte della, sem ser por effeito
tle força maior, sujeitará a Companhia, a arbítrio do Governo, á indemnização de todas as despezas, que o Governo fizer para a continuação do refel'ido serviço durante o tempo da interrupção e mais â multa de 50"/. das
mesmas despezas, ou á multa de quantia igual á importancia da subvenção correspondente ao tempo da interrupção, mais 50"/. sobre a mesma importancia.
No caso de abandono além da caducidade do contracto,
a Companhia pagará a multa de õO % da subvenção annual, entendendo-se por abandono a interrupção do
serviço por mais de tres mezes, sal vo o caso de força
maior.
XVI.

No caso de declaração de guerra entre o Brazile qualquer potencia, durante o prazo desse contracto, o Governo se obriga a indemnizar ã Companhia o premio do
seguro de seus vapores pelo risco de guerra só mente,
ficando a cargo da· companhia o seguro pelo risco marítimo.
XVII.

O presente contracto durará até o fim do corrente
exercício, e por mais cinco annos, se f6r approvado
pelo Corpo Legisla ti vo.
XVIII.

Os effeitos deste contracto ficam dependentes de sua
approvação pelo Governo Imperial.
Directoria Geral dos Correios, ~8 de Outubro de i874.
-Luiz Plinio de Oliveira.- Francisco de Figueiredo, Presidente.-José Joaquim Teixeira Valença, Secretario.A. de C. Raythe, Director. -Como testemunhas, José
Ricardo de Andrade.-Feliciano José Neves Gonzaga.
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DECHETO N. 5!H2-

DE

3 DF.

llEZE~lBRO J)E

1874:.

Concede a Alexandre Wagner autorização para a construcção,
uso e gozo de uma linha de carris de ferro, que, partindo da
praia de Botafogo, no ponto exlfemo da Botanical Garden Rail
Road, vá terminr~r na praia da. Saudade, proximo á Escola Militar.

Attendendo ao que Me requereu Alexandre Wagner,
Hei por bem Concede1·-lhe autorização por Yinte annos,
para a construcção, uso e gozo de uma I inha de carris de
feno, que, partindo da praia de Botafogo, no ponto extremo da Botanical Garden Rail Road, vá terminar na
praia da Saudade, proximo á Escola Militar; de conformidade com as clausulas, que com este baixam, assignadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, 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 tres de Dezembro de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo 1terceiro da lllllependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Ju1lior.
Clausulas a que se refet•e o Decreto desta
data.

I.

O Govemo concede a Alexandre Wagner autorização
para a construcc;ão, uso e gozo, durante vinte annos e
sem privilegio, de uma linha de carris de ferro entre
a praia de Botafogo, no ponto extremo da Botanical
Garden Rail Road e a Escola .Militar, na praia da
S11udade.

11.
Partindo da praia de Botafogo, seguirá a linha pela
rua da Passagem, e Elahi pela rua Guapimirim até a
praia da Saudade.
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O traje: lo tle volta far-se-ha pelas ruas do Hospício de
D. Pedro Il c da Pass:1gam, até o ponto de partida na
pr~ia

tle B'Jtafogo.

111.
Dentro dos seis mezes da assigna tura do con Lracto, o
1.:uncessionario apresentará á approvação do Governo os
planos da construcção da linha.
Estes planos conterão :
L" Traçado da linha com indicação dos declives, raios
de curvas c pontos de estações, cocheiras e officinas, na
escala de J.:J.OOO.
2. • Secção dos carris.
3. • Desenhos dos edilicios das estações e dos carros de
transporte de passageiros e de mercadorias.
0.; planos se considerarão approvados se, decorridos
30 dias d•• sua apresentação, não tiverem sido modificados pelo Goveruo.

IV.
Seis mezes depois tia approvação dos planos de que
trata a clausula antecedente, ueverã o concessionario
dar começo as obras, sob pena ue caducidade da presente
concessão.
Começadas que sejam a·s obras, e se não proseguirem
até a sua conclusão, o concessional'io inconerã na
multa de um conto de réis vor mez de demora; caducando igualmente a concessão um anno depois.

v.
Na construcção e serviço da linl1a serão observadas as
seguintes p1·escripções :
J.. • A linha se rã singela em toda a s~ ex tensão, salvo
nos lugares de U metros pelo menos de largura, onde
poderá ser dupla; ficando, porém, neste ultimo caso,
reservado ao Governo o direito de mandar levantar
uma das linhas collocadas, se assim convier ao transito
publico.
2. • Os trilhos serão de fenda e terão i6 kilogrammas
de peso pO>r metro corrente.
3. • A distancia entre as faces internas dos trilhos
~erã de tm,I!O.
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4. • Os trilhos set·ão collocados sobre I inhas do madeira e dormentes espaçados de um met1·o no maximo.
5.• Nos lugares onde houver desvio ou linha dupla, a
distancia entre as duas linhas será pelo menos de um
metro.
6. • Os trilhos serão assentados no centro das ruas,
quando a linha f6t· dupla, e dos hdos quando f6r singela.
Em qualquer dos casos não prejudicarão o transito de
vehiculos, de pessoas a pé ou a ca vali o, e nem a largura
dos p:1sseios ou o espaço a estes destinado.
7. • O comprimento dos carros não excederá de 6m ,12
e a largura de f "',80, comprehendidas as plataformas,
ou 1"',88 incluídos os estribos.
8. • A tracção será animada.

VI
Nenhuma obra nova, não mencionada nas plantas
approvadas, poderá ter começo, sem que tenha sido
previamente autorizada pelo Governo, c por este approvado o respectivo plano.

VII.
O Govemo poderá mandar sobr'estar na execução de
(lUa Iquer obra que se ache em andamento, sem as prescripções da clausula antecedente.
Se a obra estiver concluída, o concessionario a fará
demolir no prazo que lhe f6r marcado, sob pena de set·
a demolição feita á custa do proprio concessionario,
além da multa em que incorrer.

VIII.

A conservação dos carris far-se-ha com a maior vigilancia possível, para o que terá o concessionario os
t~antoneiros e guardas que a juizo do Governo forem
necessarios.
IX.
Para regularidade de todo o serviço de policia e segurança, ministrará o concessionario instrucções oscriptas aGs seus agentes, e destas dará sciencia ao Gol'erno.
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X.
Al~m das prescripções aqui impostas, o concessionario
obriga-se a cumpri•· as dos Regulamentos, que, para
;;n!:(urança, fiscalisação e policia das linhas de carris, publicar o Governo.

XI.
No caso de interrupção por mais de oito dias do trafego da linha, e por· mo ti vo não justificado a juizo do
Governo, caduca r;í a presjntc concessão. Terá igualmente luqar a pena de caducidade por falta de cumprimento das clausulas 2.•, 3.", 5.", iO.•, 13.", H.•, 18." e
2:J. a
XII.
A pena de caducidade da concessão será i.ílposta
administrativamente pelo Governo Imperial, sem dependencía de outra formalidade.
Feita a competente intimação ao concessionario, o
Governo Imperial reassumir á o direi to de conceder esta
linha a quem julga•· conveniente, não podendo o conccssionario reclamar índcmnização por qualquer titulo
que seja, e devendo remover os trilhos dentro do prazo
de tres mczes, LOO ta do da da ta da intimação, sob pena
de eiiectuar-se a remoção pelo Governo á custa do
mesmo concessionario.

XIII.
As obras serão executadas á custa do concessionario
ou de uma Companhia que poderá ser incorporada
dentro ou fóra do paiz; tendo, porém, seu domicilio
legal na Capital do Imperio, onde serão tratadas e decididas todas as questões que se suscitarem entre a
mesma Companhia e o Governo, ou entre ella e os
particulares.

XIV.
O concessionario não poderá cobrar mais de 100 réis
pelo transporte de cada passageiro, desde a praia de
Botafogo até a Escola Militar.
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A tarifa, quér para o transporte (}e passageiros, quér
para o de mercadorias, e o horario das viagens e numero destas, só vigorará depois de approvados pelo
Governo.
Este terá o direito de exigir maior numero de viagens, se o julgar conveniente á commodidade publica.

XV.
Terão transporte gratuito os agentes do Correio e da
Policia e quaesquer empregados publicos, ou agentes da
autoridade que apresentarem passe dos respectivos
chefes, declarando que vão em serviço.
No caso de incendio em propl"iedades situadas nas ruas
da linh.t concedida ou em suas immediações, terão
lambem passagem gratuita os bombeiros, empregados
publicos c agentes policiaes (sendo posto á disposição do
Chefe de Policia, tio Director do corpo de bombeiros, ou
de quem suas vezes fizer, um carro especialmente construido para transportar até duas bombas de ex tincção de
incendio).
Outrosim ficarão á disposição do Governo Imperial
todos os meios de transporte, mediante abatimento de
30 •;. da tarifa, para conducção de tropa.

XVI.
Para o assentamento dos trilhos e seu posterior concerto precedera licença da Illm.• Camara l\funicipal; o
concessionario, porém, em casos urgentes, poderá proceder aos concertos indispensaveis á regularidade do
trafego, participando immedia ta mente á mesma Camara.

XVII.
O concessionario n&o poderá mudar o nivelamento
das ruas e praças sem autorização prévia da Illma. Camara Municipal.
As despezas feitas com alteração do referido nivelamento correrão por conta do concessionario. Todas as
obras d'arte e as que respeitem ao nivelamento das ruas
e praças serão executadas em toda largura destas, para
evitar precipícios e incommodos ás pessoas que pelas
mesmas ruas e praças transitarem.
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XVIII.

O concessionario será obrigado a manter em perfeito
rstado a linha de carris, c a macadamisar todo o espaço
comprehendido entre os trilhos e mais om,3õ para cada
lado das ruas e quaesqucr communicações que por· ventura abrirem e naquellas onde não existir ainda calçamento ; sob pena de ser esse trabalho executado pelo Go·
vcrno, cobrando este executivamente do concessionario a respectiva importancia.
Esse calçamento será substituído no espaço acima
marcado pelo de parallelipipedos, e a expensas do concpssionario, logo que essa substituição se faça em toda a
largura das mesmas ruas.
XIX.

O concessionario pagará á Illma. C11nara 1\tunicip:~l
as desper.as de conservação do calçamento ou macadamisamcnto das ruas c praças no espaço comprchcnllido
pelos trilhos c mais om,3;) para cada lado exterior' sendo
tacs despezas indemnizadas mensalmente pelos mesmos
preço!! cxigitlos da cmprcza a que se rerere o Decreto
n."ft28:3dr.23deJunhode 1869.
XX.

Tambem será rc~ponsavel pelas uespezas que exigir o
restabelecimento do calçamento ou macadamisamento
das ruas c praças, se por qualquer circumstancia deixar·
a cmpreza tle funccionar, ficando para esse fim sujeito
á lllma. Carnara Municipal o seu mater·ial fixo e rot.l:lntr.

XXI.
Todas as Yezes que a IIJrr,a. Camara resolver a con·
strucção ou reconstrucção dos calçamentos das ruas r
praças comprehendídas na linha concedida, nenhum embaraço será opposto pelo concessionario, nem reclamada
qualquer indemnização pela intenupção do trafego, que
fôr indispensavel; sendo, além disso, obrigado a coll~car os trilhos á proporção que os calçamentos progrelhrem.

EXECUTIVO.
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XXII.
O Governo terá o direito de fiscalisar os trabalhos da
constmcção e serviço da linha; e bem assim para execução da clausula 23. •, a sua receita e despeza; sendo
para isto obrigado o concessionario a exhibir os livros
competentes, sempre que lhe fôr exigido.
o~ vencimentog do Engenheiro Fiscal serão fixados de
a~curdo com o Governo, e pagos pela Companhia, que os
recolherá !ri mensalmente ao Thesouro Nacional.
XXIII.
O concessionario obriga-se a contribuir annualmente
com a som ma corre3pondente aiO "I. da renda liquida
para a inst1·urç:io publica.
XXIV.
O Governo poderá resgata r esta concessão em qualquer
tempo depois dos iO primeiros annos, contados da presente data.
O preço do res<Sate será fixado por arbitros, um nomeado pelo Governo e outro pelo concessionario, os
quaes tomarão em consideração a importancia das obras
no estado em que então estiverem (sem attenderem ao
seu custo primitivo), e a renda liquida da emprcza nos
cinco annos anteriores.
Se os dou& arbitros não chegarem a accôrdo, dará cada
um seu parecer, e serã a questão resolvida pela Secção
dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado.
XXV.
Findo o prazo de 20 annos da presente concessão, reverterão para o domínio da Municipalidade todo o material fixo e rodante, os animaes, estações, officinas ou
quaesquer edificios destinados ao serviço da linha; ficando ipso facto dissolvida a empreza, que não terá direito a indemnização alguma.
XXVI.
Por falta de cumprimento de qualquer
de caducidade, poderá o Governo impô r

5:ooonooo, conforme a gravidade do caso.
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Tratando-se de falta de rx<'r.uç;\o de obra~ previstas
nas mesmas clausulas ou de má execução uel\a!',. podcrã
o Governo, além rla imposição da multa, mandar fazer
as ditas obras por conta <lo conee,siouario.

XXVH.
Todas as f]Urslõcs que se sn~cilat·cm entrc o r.ovrrno
e o concessionario serão <lccillitlas por arbitra nwn to,
sem recurso algum.
Cada uma das partes nomeará sru arbitro, c o terceiro, que, no caso de cmp:lt<•, dcr.itlirá definitivn,nenlP,
srrá escolhido por aec<irtlo tlP ambas. Niio ~n d ''"lo o
:1rcôrdo, prorrder-sc-ha a sorteio entre t.lous nom1'S de
Conselheiro de Estado, tlesigna<lo cada um por um:1 d;1s
partes,

XXVIII.
Serão applieavPi.~ ú c.,mpanh!a ou Societlatlc qur, für
organizada pelo concc.:;sionario :1s rstipntaçõPs e'\pre;.;s:ls
nas presentes clansui:Js, devendo a di la Com pau h ia !(~r
sna séde no Imperio.
Palacio do llio tlr J:mriro em 3 de DezPmhro (]c lRH.
-José Pernmull'.~ da Cn~trt Pl'rt~ira Junior.

DECRETO N. :;81:1Approv~

DE :lnE DEZEllllRO DE

os estatutos rla Companhia

s~nta

l8ifL

Cruz, c.om modificações.

Attcn(lenrlo ao que l\fe reqneren a Companhia Santa
Cruz, organizada na Provincia da Parahyb.1, devidamente representada r de l'onformidade com o parecer
da Secção dos Negocios do lmperio tio Conselho ile Estado, exarado em Consulta de 4 de Novembro do corrente anno, Hei por bem Approvar os seus estatutos,
pat·a qnr possa funcdonar, rom as modilieaçi'ies que com

F.:tEGIJTIYO •

.este lnixam, assirmaila; por Ju~é 1•\·rnandes da t:osta Pereira Junior. do Meu C'ouselho, Mi11istro c Secretario do
Est;~oln do,; NPgocios da Agricultura, Commerc;o c
Obras Publicas, tJUP as-> i m r; tPnha r•uteudirio e faça executar. Palacio do Hio dP J:meiro em lres de Hewmbro Lle
mil oiLo1:entos seltHlla e quatro, quinquagesimo terreiro da I:ulcpenllL'IICÍ<l c do lmpcrio.
Com a rubrica de

~ua

1\bgcsladc o imperador.

Jos1; Fernandes da G%la l'rreim Jnnior.

Jtlodifit~ac:ões

a f(Ue se r•efet•e o Decreto
n." »813 desta data.

O ~ Lo tlu art.. 1H fica assim redig-ido: Qual•JUCr
:1cdonista poderá constituir procur·adur legalmente
para representai-o em todos os actos da assemblóa
geral e neguei os reh tivns á associação, mt•nos ua_;;
Yotações da Directoria e Gerente.
O :!1'1. 21 fica a..;sim l'l'uigido: a a.;s;·mhléa geralt• a
reunião de acriuuistas e consitlerar-se-ha legalmente
cou~l.ituida achando-se presentes aeeionistas que rcJit·est~utem lllais da metade do Y:JIOI' das accões emittiLias. Serit presitlida por um accionista eleito para
nssr li m ; não poLiendo a eleit;ão recahir em memlJI'O
da Directoria nem no Gere!lle.
li art. !tU tica assim redigido : Para a tscripturaç:io
da associação haverã os livros que a Direc:toria julgar
necessario.>, mas intlel'ectivamente um p:u·a o cliario,
outro para o copiador de cartaR ~~ outro para o lançamento das actas. Elles serão fornecidos pelo Thesoureiro mediante pcllidos dos S~cretarios. Do mesmo
modo serão fornecidos os demais objectos ue expcdieutc.
Palario do Hio deJ:llleiro e:n3 dt~ D~zcmbro de 187~.

-José Fernandes da Co"ta l'erci1·a Junior.

Estatutos da

Assoeia~Jio -Hanta

Cruz.

TI'ITLO I.

H.\ A~SOCIAÇ\0, ,;I<;I_'S FI:'iS E UUII.\(,:\0.

Art. 1. • ~,iea <.:reatla na <.:idade da Parahyha do Norte
uma assoeiação, LJUe se denominará-Santa Cruz.
Art. 2. • O fim d:: associa1~ão será edilicar um theatro
adoptanuo na execução da obra uma planta que a par
das commodidades exigíveis pela populaçãrJ do lugar
maior· economia prometta.
Art. 3. • O fim principal de sua construcção é arrendai-o a qualip1er sociedade particular, ou companhia
publica, auf,,ritHlo a associação os seus lucros.
Art. 4." Dos lucros que se realizarem em cada semestre serão deduzidos 10 "/. para formar-se um fundo
ele reserva, drstinado ao~ reparos do theatro e a quaesquer outras I)VPntualiLiades; c o liquirlo será dividido
proporcionalmente pelos ar.:cionistas, segundo as acçõtls
que cada um possuir.
Art. 5." O tempo de duração da associação sm-á de
quarenta annos, rontados da data da approvação dos
presentes estatutos, que é a em que ella ficará constituída de direito.
Art. Ü.° Fi1ulo o tempo marcado no artigo antecedente, e não convindo mais á associação continuar, será
dissolvida, (J depois efTe<.:tuada a veuda da propriedade
eom Lodos os utensílios existentes, cujo pt·oducto se lliviilirá entre os accionistas pela mesma fórma estabelecida na ullima parte tio art. 4. o destes estatutos.
Paragrapho unico. Ao producto re~ultante de tal
venda serão accumuladas quacsquer outras importancias que a associação então possuírem qualquer·especie,
e de qualquer proveniencia que seja, para formarem o
capitalliquidavel.
Art. 7. o Sendo de vantagem para a associação a prorogação do tempo de sua duração, poderá a assembléa
geral dé accionislas resol vel-a; licando, porém, dependnnte tle approvação do Governo lmperi;l[.
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Do mesmo modo poderá resolver a sua dissolução e:u
qualquer tempo, reconhecendo que OG lucros liquidus
auferidos não corre~po11dem ao capital emp1·egado, ou
se offereça algum negocio de mais vant~~em para os
accionist~s. A liquidação ne~te r,aso se farei conforme o
disposto no art. li." e seu paragrapho.
TIT[LO li.

OU CAPITAL E SUA DJVIS.\U.

Art. 8." O capital da associação será de quarenta
contos lle réis (~0:000$000) dividido em MIO acções de
cem mil réis cada uma, das quaes se farão emissões parciaes com prévia autorização da as&embléa geral de
accionistas, sob proposta da Directol'ia, segundo o andamento da obra.
Art. 9. • Se este capital fôr insufficiente para sua conclusão e acquisiç~io dos utensílios inrlispensaveis, pode1·á
ser augmentauo; cumprindo em tal caso que a Dil·ectoria apresente á assembléa geral ue accionistas orçamento prévio da despeza, a fim de que pos~a S1'r resolvido o augmento necessario, o qual ficará dependente
de a pprov:u;ão do Governo Imperial.
Art. !0. Quanto á nova emissão de acções por occasião de qualquer augmen to de capital, ficará elia sujeita
ás mesmas regr·as já estabelecidas para a primeira, tendo
prefercucia na acquisição destas os accionistas existente,;.
Art. H. As entradas das acções subscriptas até o acto
da installaçãu da associação, assim como das que se subscreverem depois, serão realizadas em dez pagamentos
iguaes até o dia 8 de cada mez impreterivelmente.
Art. 12. Os subscl'iptores úe acções, que não realizarem a primeira entrada até oito dias depois da installação da associação, não serão considerados accionistas;
e atluelles que, tendo já satisfeito algumas dls entradas,
não realizarem as restantes no prazo lixado no a1·tigo
precedente, perderão em beneficio da associação as prestações pagas, salvo o caso de força maior plenamente
justificado perante a Directoria.
Art. 13. Os accionistas que completarem o pagamento elas acções subsrriptas, ou as comprarem á vista,

At:T<'S 1111 I'Oill':ll

rrcPberJo d~ Directoria tla a~~oci;1ção títulos ou apoJices represcutativos da~ dita>: aet:õt:", quP deverão srr
i111prrs.~os, ;Js~ignados Jwlo Pres1deute da Directoria e
prlo The~our::iro, e tirado~ de livros de talão r:om prtt•Htemen te numerados, e ruhrit:ados. alJertos e eHet·nados.
Os títulos dados aos accionistas llcarão inseriptos em
um livro proprio, onde se farão averhamentos t.lo que
sobre t:llcs oecoJTcr.
A1'l. 14. As acções podem ser transfcrit.l:~s por qualquer fónua admittida em direito, fazendo-se os necessarios averliamentos no livro da inscripção e no talão
da)' 111esmas em presença das partes contrae ta ntes ou de
seus procm·arlores leg-almente constituídos.
Art. Hi. Su~;cetlendo pe1·dr:r-se, extraviar-st: ou inutilizar-se qualiJUCI' apolice, tlar-se-ha ao seu proprietario uma nova ;t pol ice com as con ven ien tes declaraçõ:~s,
fnendo-se ig-uaes no livro da inscripção e no talão da
p1·imitiva, em ordem a nulliticar a apolice sulJstituilla;
devemlo, porém, o prejudicado provar satisfactorialllcnte perante a Dircctoria o f:Jcto do extravio ou inutiiJzação que será aunuuciatlo pelos jornaes ~~ ctlsla do
in tereo-sado.
1TITLO lll.
llUS ACt.:lONISTAS o

Art. HL Considerar-se-lia aecionista quem quér que
emittidas,
como proJH·ietario primitivo, ou como cessionario, seja braziJeiro ou estrangeiro, uma vez que as tenha adquirido legalmeitte.
Art. 17. Todos os accionistas, qualquer que seja o
numero das ar<;ões que pos>:uam, poderão tomar parte
nas funcções da a~semhléa geral e vot;tr, tanto nas deliberações Ul'lla, como na eiPição dos empr.~g-ados da associ;u;ão, com tanto que tenham obtido os títulos de que
trata o art. 13 dos pn·senlt•s estatutos.
Art. 18. Os votos dos accionisL-ts em assembléa geral serão tomados pelo seguinte modo:
De uma até cinco acções um voto por cada acção;
Do exeedente de cinco até trinta, um voto por· cada
cinco acções. Os possuidores de mais de tres aeções só
J'l'presen t;~rão dez votos.
pos~nir uma ou mais aeçues co1npetentemeute
Sl'.i<~ irlfliviJuahtwitlc ou sob lil'lna social, seja

EXECUTIVO .
~ t. n Qualquer accionista poderá constituir procuraflor legalmente para repres,mtal-o em todos os actos da
assemhléa geral e neg-ocios relativos á associação.
§ 2.• Os accionistas de lirma social poderão discutir
na assemblt~a geral, mas sómente um votará.
§ :l. • A corporação ou associação que fôr accion ista
deverá rlegct· rl'entre os seus membros um que a represente na a"scrnbléa geral de accionistns.
Art. Hl. N11nhum accionista tem direito rle w<igir rh
associação a entrega do seu capital fóra do;; ca~os prrvi~tos no art. il." e parte ultima rio art. 6." destes gsta tu tos.

TITULO IL
TI\ AOIIINISTnAÇÃO DA

AS-.:ocuç,\.o.

Art.. 20. A :lllmini.:.tracão de todos os negocios da assodaç:io co1upl'le :'1 :Hse1nbléa g-,,,·:11 de àccionistas e
a uma Oirrrtoria. l'lcita annualrnente.
SECÇ,\0 I.

Da as.çem.fJlén. [/l'l'al.

Ar!. 21. A assernbléa grral (• a reunião dos accionisl.as, e considerar-se-ha lega I mente con~ti Lu ida, adta nIlo-se presentes accionistas que representem mais da
metade do Yalor das acçües emiltidns.
Art. 22. Aasscmhlb geral se reunir{t rm scssürs orrlinarias quatro vezes annualmcnlc, sendo duas nos dous
primeiros domingos do mez de Janeiro, e outras duas
nos dous primPiros domingos do mez rle Julho; e em
sr~sües extraordinarias todas as vezes que a bem dos interesses da associação a Directoria o julgar conveniente,
ou requisitado fôr por accionistas que r1~prc~cntem,
pelo menos, a decima parte do capital real da associação;
mas nestas só poderão ser lfi!lados os ncgocios que as
motivarem.
"''
Art. 23. A primeira reunião de Janeiro tem por fi::n.
principal o desemnenho das seguintes funcções:
§ I. o Eleg rr a Directoria que tem de sentir durante
o anno.
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§ 2. o Ouvir a leitur·a do relatorio t]Ue nella deverá
apresentar o Presidente tia Dircctoria do anno lindo,
em que virão annexos um ha lan,·ete organizado pelo The·
sonreiro e pareeer do Director fiscal relativos á receita
e despeza do ullimo semestre.
§ 3." Eleger uma commissão de tres membros para
examinar as peças de que trata o paragrapho antecedente, e dar sobre e lias o seu parecer.
Art. 2~. Na reunião do s~~uinte domingo tambem
terão preferencia na ordem dos trabalhos os seguinte3
assumptos:
~ t. • A posse, conforme os estylos, da nova Directol'ia.
§ 2. o Leitura do pareecr da commi~,-ão de contas.
~ 3. • Discussão e votaç:io das mesmas.
§ t,, • Deliberação da distl'ibuição do dividendo pela
fórma estatuída no art. lL • tlos presentes estatutos, caso
approvadas sejam as coutas apresentadas pelo Thesoureiro.
Art. 25. Succedendo, porém, que não sejam approvadas as ditas contas, resolverá a assembléa geral, conforme o cao;o exi~ir, procedendo a respeito dos responsaveis como de direito fôr.
Art. 26. Nas duas reuniões do mez de Julho procederá a assemhli'a gPral aos actos t•speeilieados nos§§ 2, 0
e 3. o do art. 23 e~~ 2. •, 3. o e t,. o do art. 2~.
Art. 27. A mesa eleita na primeira reunião ordinaria de cada mr.z noderá funccionar na segunda, convindo
nisso a assembléa geral, admittintlo-se porém qualquer
al!eração motivada por falta de comparecimento de algum dos membros; caso em que se tratará sómente do
preenchimcn to da vaga.
Art. 28. Embora estejam mat'cadas as épocas das reuniões ordinarias dos accionistas, deverão sempre preceder annuncios pelos jornaes de ma ior circulação, devendo ter lugar a primeira publicação pelo menos cinco
dias antes do designado para a reuniã•l.
Art. 29. Não comparecendo em qualquer reunião regularmente convocada, o numrro de accionistas exigido pelo art. 21 destes estatutos, annunciará a Directoria uma nova convocação que deverá realizar-se antes
do domingo seguinte, a fim de não ser alterada a ordem
das sessões ordinarias, e com os accionistas que estiverem então presentes licará constituída a assembléa
geral, e não terão os accionistas ausentes o direito de
reclamar rontra as sua~ rlel i beraçõcs.
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Art. 30. Além das funcções já especificadas, competem mais á assembléa geral a<> seguintes attribuições:
§ 1. o Resolver peremptoriamente os casos não previstos nestes estatutos, e que por lei não est«~.iam dependentes de approva0ão do Governo Imperial, e dar· ás
suas disposições a mais genuína interpret~ção.
~ 2. • Resolver, mas com depcndencia de approvação
do Governo Imperial:
i~ o As alterações dos presentes estatutos que mais
contiucenles forem á regularidade tia associação e interesse tios accionistas, com tanto que não destruam as
bases essenciaes tia sua organização.
2. o O augmento do capital da associ:tção.
3. • A prorogar;ão tio prazo da sua duração.
Art. 31. Compôr-se-ha a mesa da assembléa geral
dos aceionistas de um Presiticnte e dous Secretarias
com a classificação de i. • e 2. o, cauendo á Dir·ectoria da
associação proceder á sua eleição; c não se reunindo esta
far-sc- h a por acclamação.
SECÇÃO 11.

l)a lJirectoria.
Art. 32. Os cargos de que se compõe a Directoria
são os seguintes:
i Presitiente.
i í)ircctor fiscal.
i Primeiro Scct'etario.
i Segundo dito.
i Thesoureiro.
Para qualquer dos sobreditos cargos são elegíveis
todos os accionistas residentes nesta cidade e seus suburbios, quér primitivos, ou conces5ionarios legaes,
com tanto que não tenham directa ou indirectamente
interesse em algum contracto com a associação. Tambem não podem servir conjunctamente na Directoria os
ascendentes e descendentes, irmãos e cunhados durante
o cunhadio.
Art. 33. O accionista que rejeitar qualquer
da Directoria soffrerá na parte que lhe couber
dendo uma deducção de to %, que será acc"-"""""
fundo de reserva.
~
PAllTF.
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No ca~o, porúrn, de reeleição successiva a aceitação
dos cargos não ser[t obrigatoria.
Art. :11. H.cuuir-se-ha a Directoria todas as vezes
que o interesse e a boa administração da associação o
exigirem; c poderá funccionar estando reunidos trcs
de seus membros, podendo presidir a reunião na ausencia do respectivo Presidente o mais graduado que se
achar presente, sendo reguladas as categorias pela
ordem em que se acham designados no art. 31 destes
estatutos.
Paragrapho unico. Na reunião em que fôr imprcscindivcl a comparcneia do Thesoureiro, o não puder este
apresentar-se, potler:'t constituir um procurador que
seja aecionista.
Art. :m. Achando-se impedidos temporariamente
tantos mcrnlJt·os da Directoria que não poss:~ realizar-se
em caso ur~enle a sua reunião, o Presidente, ou aquelle
ú quem competir suiJstituil-o, chamará os accionistas
immediatos em votos para substituírem os impedidos;
excepção feita do Thesoureiro, que procederá como fica
prevenido no paragrapho unico do artigo antecedente.
No impedimento prolongado de qualquer dos membros será convocada extraordinariamente a assembléa
geral de accionislas para eleger outro que preencha a
vaga.
Art. 36. Os cargos da Directoria serão exercidos gratuitamente; mas haverá um procurador, nomeado pot·
ella e estipendiado pela associação, para fazer a cobrança
dos dinheiros, e cumprir todas as ordens da Directoria
relativas ao serviço da mesma associação.
ParagrapJ.io unico. A gratificação do procurador serà
marcatla pela Dir·ectoria. dependendo, porém., de approvação da as~ernlJléa gill'al de accionistas.
Art. 37. São Lle rornpctcncia da Directoria as seguintes atlrihuiçõcs:
§ 1." Convocar a assembléa geral de accionistas nas
úpocas marcadas para as reuniões ordinarias ; c fóra
dessas épocas todas as vezes que o interesse da asso~
ci;,ção reclamar reuniões extraordinarias.
~ 2." Arlministrar desveladamente todos os negocias
da associação, empregando todos os meios lícitos para a
consecução dos seus fins, e zelando os seus proprios que
ficarão sob sua guarda.
§ 3." Fazer durante a execução da obra os contractos
para fornecimento dos materiacs, objectos de decoração c utensílios; c depois dclla concluida os do seu
:Jiuguel.

EXECUTt\'0.

§ 4:. o Entregar por meio de inventario os moveis do
theatro aos locatarios os quaes ficarão responsaveis por
todo o damno ou extravio.
§ 5. o Heprrsrmtar a associação peranle qualquer autoridade ou tribunal do lmperio, quér demandando,
quér sendo demandada .
~ 6. o Dar aos accionistas, que se acharem quites, os
títulos de que trata o art. t3 destes estatutos.
§ 7. o Dar quitação ao Thesoureiro da associação, logo
que este perante a assembléa de accionistas tenha prestado suas contas.
§ 8. • Regular com toda a circumspecção os negocios
da associação, e decidir aquelles que não forem da primitiva competencia da assembléa.
SECÇÃO III.

Das attribuições dos empregados da associação.
Art. 38. Ao Presidente da assembléa compete:
§ 1. o Abt·ir e encerrar as suas sessões, e dirigir os
respectivos trabalhos, podendo suspendel-os quando se
não guardar a boa ordem.
§ ~. • Assignar com os Secreta rios as a c tas das sessões
da assembléa geral, bem como quaesquer actos que
nellas forem processados.
§ 3. o Decidir com voto de qualidade as questões emp3 ta das nas votações da assembléa geral.
Art. 39. O Presidente da assembléa geral será substituído pelo accionista que na eleição tiver obt.ido a
votação i mmediata.
Art. lJ:O. São a ttribuições do L o Secretario:
§ 1 . o Hedigir e lavrar as actas das sessões da assembléa geral.
§ 2. o Distribuir com os accionistas cedulas para as
votações, as quaes deverão conter no verso o numero de
votos a que eada um tiver direi to, conforme o que fica
estatuído no art. t8 dos presentes estatutos.
~ 3. o Escrever e assignar com o Presidente todas as
actas da sessão.
Art. 41. Compete ao 2. o Secretario auxiliar ao :l. o
nos demais trabalhos da sessão que não forem da especial
incumbencia deste, e substituil-o nos seus impedimentos.
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Art. 42. Ao Presidente da Directoria compete:
§ L o Abrir e encerrar as sessões da Directoria, e dirigir os seu!'\ trabalhos.
§ 2. o Numerar c rubricar, abrir c encerrar todos os
livros da associação.
.
§ 3. o A~signar com os membros da Directoria que
estiverem presentes as actasdassessõcs, com o L• Secretario toda a corrcspondencia da mesma Directoria, e com
o Thesoureiro as apoliccs que houverem de ser dadas
aos accionistas quites.
§ o Autorizar o pagamento de todas as despezag,
depois de satisfeito por parte do Director fiscal o que
lhe incumbe o~ 2. 0 do art. 43 destesestatutos.
§ ;;, • Propôr ú a.<;sembléa geral quaesqucr medida,;
contluccntcs ú prospcrirlatle da asfl.ociação.
§ 6." Drcillir com voto de qualidade as votações empatadas nas sessões da Di reclori:l.
Art.. 43. O Dircctor fiscal é o procurador nato dn
3fi.Sociação. A ellc compele :
§ 1." RPquerer em nome da nssociação tudo aquillo
que fôr do seu direito e interesse; e responder por c\la
na~ aucliencbs publicas, segundo as instrucções recebidas da [)irectorin, na fórma do § 5. o do art. 37.
§ 2. o Examinnr todos os documentos de despeza da
associação e dar sobre cllrs o seu parecer antes de serem
submettidos á ncção do p,.e,idente da Directoria.
§ :L o Dar tamhem o seu parecer sobre qualquer contracto que so trnha de celebrnr, ou com a Directoria
ou com a asscmblóa geral, indicando as clausulas mais
consen taneas nos fins da associação, e impugnando as
qur julgar ofTrnsivas de seus interesses.
~ 4. o ll:ir igual paror:cr sobre as contas do Thcsoureiro. o qual lic:uá annexo ;to relatorio do Presidente
.dn Dircctoria.
§ 5. o Substituir o Presidente da Directo1·ia nos se11s
impedi rnr.n tos tempora ri os; c será substituído pelo 2. o
Si'cretario.
Art. ~4. São attribuições do L o Secrctnrio:
~ L o La na r as actas das sessões da Directoria c
assignar com o respectivo Presidente toda~ as ordens e
correspondenria que emanarem della.
§ 2.o Lavrar os contractos que perante a Directoria
forem celebrarlos.
0
~ 3. Redigir e mandar publicar todos os annuncios
>.endent.es aos negocios dn associação.
~·.i. o Faznr em um livro proprio a inscripção das
apohcf's, .e averbamentos de suas occurrencias. E~tes

'L
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averbamentos far-se-hão tambem no talão das ditas

.a polices.
§ n. o Substituir o Presidente da Directoria nos seus
impedimentos temporarios, na falta do Director fiscal.
Art. ~5. Ao 2. o Secretario compete :
§ :1.. o E~cripturar o livro de receita e despeza da
associação em presença dos documentos exhibidos pelo
Thesoureiro, devidamente authenticadas, cumprindolhe recbmar qualquer formalidade que por ventura
fali~.

~ 2. o
mento~

Substituir o i. o Secretario nos seus impeditemporarios.
Art. ~6. Ao Thesoureiro incumbe:
§ L o Receber e guardar sob sua responsabilidade os
dinheiros pertencentes á associação, emquanto não
tiverem o devido destino.
§ 2. • EtTectuar os pagamentos que forem autorizados
pelo Presidente da Directoria, estando os documentos
revestidos das formalidades exi.~idas na ultima parte
do§ 2. • do art. ~3 destes estatutos.
§ 3." Dar recibos aos subscriplores de acções que
forem satisfazendo suas entradas, e a quaesquer outros
de~dores da associação, que realizarem o pagamento
dos seus debitos.
§ ~- • Assignar com o Presidente da Directoria as
apolices ou tilulos das acções integralmente pagas.
§ r>. o Organizar no fim de cada semestre um bala·ncete da receita e despeza da associação, o qual, tendo de
acompanhar e lambem de servir de principal assumpto
ao relat.orio do Presidente da Directofia, deverá por
isso ser apresentado com a antecedencia necessaria.
TITULO V.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. ~7. Toda a vez que a receita do fundo de reserva da associação chegar á importancia de cem mil
réis, será esta depositada em algum estabele6imento
banca rio que mais vantagem e garantia offereça, d'onde ~---......
só poderá ser retirada para occorrer ás eventualida
, ~í·1·R· - ~
ou para ser accumulada ao capital liquidavel
a!(\l\\'IIR A ~
de liquidação, segundo o previsto no paragra
~·?)
,..~1
do art. 6. • desteg egtatutos.
~
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Art. 48. Os ohjectos inrlispensavris para as funcçües
do theatro serão 1Je uma sú vez fornecülos pela associação; os que, porém, forem sendo exigidos, segundo
a natureza dos espectacnlos, o serão pelos locatariol'l, e
ficarão, ou não pertencendo á associação, conforme
ajustado fôr com a Directoria da associação.
Art. 49. Para a cscripturação da associação haverão
os livros que a Directoria julgar necessarios; mas indefcctivelmente um para as' actas da asscmbléa geral e
outro para receita e despeza. Elles serão fornecidos pelo
Thesourciro mediante pedidos dos Secretarios. Do
mesmo modo serão fornecidos os demais objectos de cxpcdien te.
DISPOSIÇÕes TRANSITORIAS.

Art. 50. A primeira assembléa geral que reunir-se
depois da approvação dos prcs~ntes esta tu tos elegerá
por acc:amação o seu Presidente e Secretarios.
Art. 5L A Dircctoria que nessa asscmbléa fôr eleita
servirá emquanto durar a construcção da obra, seQdO
licito á cada um dos membro,, que não quize1· continuar a servir, findo o primeiro anno, solicitar a sua
demissão, que será dada pela assembléa geral, procedertdo esta em acto continuado á necessaria eleição para
preenchimento da vaga.
Sala das sessões da associação na cidade da Parahyba
do Norte em 10 de Setembro de 4874. (Seguem-se as
assigna turas.)

DECRETO N. 58H- DE i2 DE DEZEHBRO DE :1.874.
Orça a receita e fixa a despeza da Illma. Camara
o exercício de !875.

Municipa~

para

Htli por bem, de conformidade com o disposto nc
art. 23 da Lei n. o :1.08 de 26 de Maio de :1.840, Approvar c
Mandar que se execute, pela maneira abaixo declarada,
o orçamento l'la lllma. CamaraMunicipal para o exercício de i87õ.
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Receita.
Art. L" E'
f .055:tt58S262.

orçada

a receita

na

quantia de

A saber:
§ f. o Imposto sobre o consumo da aguardente .....•...........•....
160:905S798
§ 2. o Dito sobre outras bebidas cspi rituosas .•.............•.......
96: 693Sf7!':i
§ 3. o Dito de policia ............... ..
36:1748000
§ 4. • Dito de seges e carros .......... .
95:0768031
~ 5. o Fóros de ter-renos da Cama r a .... .
5:4f:i98051
li! 6. o Ditos de marinhas e mangues ... .
4:654#609
§ 7.• Ditos llc armazens ............. .
6:7478306
~ 8. o Ditos de tavernas ............. ..
1:6301720
0
§ 9. Ditos lle carroças ............. ..
3:6338600
§ :1.0. Ditos de carros ............... .
:1.018120
~ H. Ditos de quitandas de seccos .... .
3#840
§ 12. Laudemios de terreno& da Camara
68:4358HO
§ 13. Ditos de marinhas e mangues ... .
24:5098676
§ 14. Rendimento do Matadouro ...... .
H3:749S693
~ 15. Dito da Praça do Mercado ...... .
H2:5978900
§ 16. Dito de aferições, carimbos, numeração de carros, carroças, etc.
J 05: 866h630
§ 17. Dito de proprios municipaes .... .
12:0008000
§ f8. Producto de generos vendidos .. .
5648973
§ !9. Dito da arrematação de terrenos
devolutos ................... .
3331333
§ 20. Emolumentos de alvarás de casas
de negocio ..........•.......
139:975#514
~ 21. Licenças para festividades ...... .
664833:1
§ 22. Ditas a mascates .............. .
20:5908000
§ 23. Ditas a Despachantes ..•........•
450~000
§ 24. Taxa sobre a venda de peixe pela
cidade .........•.............
3438333
§ 25. Locação de terrenos para toldos
volantes .....•.•....•..•....•
§ 26. Arrendamento de terrenos de marinhas ..••.•....•.•......•.•
§ .27. Joias de terrenos arrendados pela
Camara ......•.....•...•....
9778626
§ 28. Investiduras de terrenos pr·ovenientes de arruações ........ .
7568455
§ 29. Arruações ...................•
5:6858~58
§ 30. Juros de apolices .............. .
3:8048000
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§ 31.
~ 32.
§ 33.
~ 34.
§ 35.
§ 36.
§ 37.

Premios de deposi tos .......... .
Multas por infracção de posturas.
Ditas policiaes ................ ..
Ditas a empreiteiros .•...•......
Donativos ...............•...•.
Reposições e rcsti tuições ..••.•..
Cobrança de divida activa ...... .

1:212~530

27:5801880
i2:79t!)433
iOO~OOO

:l70!)000
2l:08l/)307
6:359!)!125

Despeza.
Art. 2. o E' fixada a despeza na importancia de

1.039:4rl8,)262.
A saber:

§ 1. o Secretaria ............. · · .• • · · ·

§ 2. o Contadoria ................... ..
§ 3. o Thesouraria, Advogado c Procurador ................••.....
~ 4. o Directoria de obras ........... ..
.J. o F"1scacs c guar das ............•.
6. o Matadouro ..........••.....•.•
~ 7. o Necrolerio ................. • · ·
~ 8. o Escolas municipaes .......••.•..
~ 9. o Porcentagem á Alfandega c l\cccbcdoria do Hio de Janeiro .•..•
~ lO. Empregados apo~entados •.......
§ t.l. Fóros de terrenos occupados pela
Cain:tra ...........•........•
~ 12. Novos cak:tmeutos onlinarios ..•
~ 13. Amorliz~~.:ão da divida do calçamento de parallelipipedos ....
~ 14. Conservação do mesmo ...•.•.••
~ HJ. Melhoramento c conserva1:ão de
jardins c praças ........... ..
16. lr_rigação ..••.........•...•....
17. L1mpeza publica .............. .
18. Conset"vação c limpeza dos mijadouros e la trinas ........... .
§ 19. Despezas judiciaes ...••........
§ 20. Expediente inclusive impressões
c publicações .............. ..
§ 21. Aluguel do predio onde funcciona
a Camara ..................•
22. Eventuaes ................... .
23. Reposições e restituições ..•..•.
2'l. Pagamento de divida passiva ••..

i

•·

1

1

27:000$000
!4:000$000
20:1506107
1ll,:32i.)999
36:0001)000
12:088$000
3:000~000

36: 000!)000
.\.:000!)000
8:0671)395
:1.306000
:1.36:000!)000
t.50:000!)000
96:000~000
25:000~000

42:000$000
96:550!)000

4:000$000
5:000/SOOO
24:0001)000
6:0001)000

tt 835M83

4 0001000
264 3t5,S578

t:Xr.eunvo.

Disposições geraes •
Art. 3." A receita mencionada no art. L 0 uão comprehende o donativo rle :120:000~000 fllito peb emprrza
de trilhos urbanos do Dr. Luiz Bandeira de Gouvl'a
para a reconslrucção rlo Paço Municip~l. A referitl:t
importancia será depositada em letras do Thcsouro Nacional, ou em algum Bmco vencendo jnros, em quanto
não começarem as obras a que é destinada.
Paragrapho unico. Os juros ~crão reJa mrsma fórm:t
depositados; escripturando a lllma. C1mara lllunicipal
as fracções que deixarem as letras úo Thesouro, sob o
ti tu lo-Renda com applicação especial-para ser reunida
á lotalitlade do deposito quando fôr levantado.
Art. /i,.• O saldo que se liquidar no encerramento do
exercício de 187/i, será empregado nas despezns que o
Governo designar.
Art. 5. • Ficam revogadas as di~posições em contrario.
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de F.starlo,
Senador di) lmpcrio, Presidento do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias ua
Fazt~nda c interinamente dos Negocios Jo lmperio,
as~im o tenha entendido c faça executar. Palacio do
Rio uc Janeiro em doze de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, qninquagesimo tcr::eiro da
Intlepcndcncia c do Imp~rio.
Com a rubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

DECRETO N. ü8t5-

DE

1.2

nE DEZEMnno DE

:tsn.

Approva provisoriamente as novas tarifas e instrucoõcs regulamentares para o serviço de transportes da Estrada de ferro
de Santos a Jundiahy, na l'rovincia de S. Pmilo.

Hei por bem Approvar, provisoriamente, as novas
tarifas e inslrucções rrgulamentares, org-anizad.1s para
o serviço dos transportes da Estrada de ferro de Santos
a Juncliahy, na Província de S. Paulo, c que com este
PAR,.B 11.
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baixam assignad:.1s por José Frrnandcs da Costa Pereira
Juniu, !lo l\leu Conselho, l\linistro e Secretario de Estlldo dos Ncgocios !la AgTir-ultura, Commercio e Ohras
Publicas, que assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em doze de Dezembro de
mil oitocentos setenta e guatre, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica d,c Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Perefm Juniot·.

Tariras e inslrocç6es regulamentares a que se rerere
o DeMeto n.o ã81S desta data.
Art. i. • Os passageiros pagarão os preços da tabella
n. o t, correspondente á classe t.le suas passagens.
Art. 2. o A venda de bilhetes cessará 1> minutos antes
da partida dos trens.
Art. 3. Nenhum passageiro poderã viajar na estrada de ferro, sem bilhete ou passe, dado por um
agente da administr·ação.
Art. 4. • Os passes concedidos em serviço do Govemo ou da estrada de ferro, não são transferíveis,
c os seus portadores não podem viajar em carro de
~!asse supe-rior á nelles designada, ainda mesmo pagando a ditrerença correspondente.
· Art. 5.' A Companhia podcrã conceder aos :viajantes, entre pontos certos, bilhetes de ida e volta com
valor por 4.8 horas, :Jbatendo 2~ % da importancia
total das suas passagens.
Os bilhetes t.le viagem são validos unicamente no
dia e trem para que forem comprados; c os de ida e
volta em qualquer trem ordinarto de passageiros, durante as 4.8 horas.
Art. 6. • A Companhia poderá emittir bilhetes de
assignatura para iua e volta diariamente, entre pontos
certos, nos trens ordinarios de passageiros, com as
seguintes deducções sobre a tarifa geral:
0

Para um mez ...............•... 30 "lo
» tres mezes ..........•...... 4.0 o;.
» seis mezes. . . . • . . . .. . . . • . . . t'SO %
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Estes bilhetes poderão comprehen<ler ou não o~ domingos e dias santos á vontade do as~ignante, e são
intransferíveis, excepto os de 2.• classe para criauos
de uma mesma pessoa, inscrevendo esta no bilhete e
no acto da assignatura os nomes dos que delle se servit·ão.
Art. 7." ACompanhia temodireitodetomarqualquer
dos bilhete~ ou passe~ de que tratam os arts. 4.• c
6." quando não forem apresentados pelas pessoas ás
quae:-> foram conretlitlos, cobrando o duplo da passagem;
Dl'ls casos de reinci1lcncia, os hillwtes ou passes serão
considerados de Henh um va lo r, e os assignan tcs nenhum
direito terão a indemnização.
Art. 8." A família ou p~ssoas que se reunirem para
~ornprar ou occupar um compartimento de qualquer
cla~se, poderão levnr comsigo cães gratuitamente.
Art. 9." A Companhia poderá recusar trem especial.
So o conceder, porém, cohra r á a ta x.a correspondente
á lotação completa de dous carros tlc primeira classe
e um de segunda; e mais a ta-.:a correspondente á t•espectiva lotação, com desconto de 20 "/., por cada
cano que f<l1· preciso além da,ruelle numero.
Art. W. 0.> passageiro~ sem bilhetes, portadores de
bilhetl~S não cal"imbados pela Administração, ou que
tenham carimbo de outro dia ou trem, salvo os caso:;
previstos, pagarão o preço da sua viagem, contada do
ponto de pa1·tida do trem, se p:~lo seu conhecimento do
bagagem, não estiver provada a estação de sua pro::euencia. 0 ..; quo excederem o trajecto a •Jue tiverem
di1·eito ou vi<~jarem em classe superior á indicada no
seu bilhete, pagarão a difl'erença de sua pass1gem, e
nesse caso o chefe da est<~ção é obrigado a <.lar um
bilhete supplenwntar·, que inuitJIIe a sornma pürcebida.
Art. 11. O pao:s:1geiro que ficar e!.Jl qualquer estação áquem da uesignada em seu bilhete, deve entregai-o ahi a um dos agentes da Companhi:1, e perde
o direito ao resto da vingem, quo só poderá elTcctuu
depois, comprando novo bilhete.
Art. 12. As crianças monores de 3 ann6-; sendo
:onduzidas ao collo, t1~rão pa~sagnm gratis. As do :1
Hé 12 annos pagar;io meia passagem e terão direito
a um lugar separado; mas em um mesmo compartimento, dous menores rr;io poJerão 01:cupar senão
'"'1R-;~
lugar de um adulto, s:dvo se um tlelles huuvct·
go~~\'1\f\ ..,
(JJssagem inteira.
~~"
.,
Art.13. Os doentes que"viajarem dei Lados e o· !\.~t.o:>
tl~tveJu ser acomp:wtudus por pessoas que ~'N'<,çie:u,
.~
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e só poderão ser transportados em compartimento separado, pagando a lotação respectiva com o abatiml},nlo
de ':!õ •;••
Art. t.4. E' express:tmcnte prohibido a qualquer pas-

sageiro:
L o Pas.oar de um carro para outro estando o trcllt em
movimento.
2. • Viajar nas varandas dos carros ou debruçar-se
para fóra.
3. o Viajat· nos carros de primeira classe, estando
descalços.
4. o Ent1·:1r ou sahir dos carros estando o trem em
movimento.
5. o Entrar ou sahir por outro lugar que não sej<~ a
plataforma da estação c porta para esse llm designada.
6. o Entrar ou sahir, sem ser pela portinhola que o
guarda designar.
7. o Funur nas salas de espera,emquanlo ahi permanecerem senhoras.
Art. H'l. A entrada dos trens é interdicta:
t.. o A's pessoas embriagadas e indecentemente vestidas.
2. o Aos portatlores de armas carregadas, ma teria~
inflammavcis, ou objectos cujo odôr pos>a incommotlar
aos passageiros.
Art. t.li. Ninguem pouerá transportar c6msigo nos
carros mais de uma arma de fogo, a qual deve ser apn~
sentada ao chere da estação para verificar se esL(• cat'regada. Esta disposição não comprehende os agentes da
força pu!Jlica que viajarem em serviço uo Governo
acornpan11ando presos ou recrutas.
Art. 17. O p:tssageiro que infringir as presentes instrucções e depois de atlvertiuo pelos empregados da estrada de ferro, persistir na infracção, será posto fóra
da estação, restituindo-se-lhe o valor do bilhete que
houver comrll'ado, se não tiver começado a viagem.
Se a infracção fôr commettida durante a viagem o passageiro incorrerá na multa de vinte a cincoenta mil réis,
e no caso de recusat·-se a pagai-a, ou se depois desta
satisfeita não corrigir-se, o conductor o entregar(,
ao chefe da estação mais proxima para remettel-o
á _au~oriclalle policial, a qual procederá como fôr de
direitO.

EXECUTIVO.

BaJ;agem.

Art. 18. As encommendas e bagagens excedentes ás
permittidas gratis, e os objcctos cujo peso não exceder
a 100 kilogrammas ou 2 metros cubicos de volume, e
que forem transportados pelos trens de passageiros
pagarão pela la beiJa n. • 2, sendo seus fretes satisfeitos. no
acto da inscripçào.
Art. t.!J. 0,; pafsJgeiros não poderão levar coiGsigo,
nos carros em que viajarem, :-;enão pequenos volumes
que não imornmodem aos tlemais viajantes a juizo do
chefe da estação ou da pessoa enr.arregada da policia do
trem. E,;ses volumes não serão consideratlos como bagagem.
Art. 20. Cada passageiro tem dircilo ao transporte
gratis cnmo bagagem: para :l.• classe até o peso de 50
k ilo~rammas, niio excedendo o volume a HlO dccimet.ros
cubicos; para 2.• cla.<sr~ até o peso de 30 kilog-ramma~,
não excedendo o volume a 50 decimetros cu bicos. Pelo
excedente destes pesos ou volumes, a Companhb cobrará
os re~pectivos fr·etes. Esta condição não ~e estende aos
objectos preciosos que pag·arão 1/2% ad valorem.
Art. 21. Os menores que pagarem meia passagem
terão direito ao transporte gratis de sua bag:1gem até
me ta1le do fJile eone~ ponde a uma passagem in te ira.
Ar·t. 22. A baga~em que eveder á que se concede
transporte gratis, deve ser rt~gistr·ada e ficar:í. wjeita á
tarifa n. o 2, deverH.io ser en treguc no respec 1i r o eseriplorio, pelo menos W minuto~ antes tb partitla do
trem qun Livt>r rk r:onduzil-a.
Art. 23. 0.; volnmn;; de b~gagcm ou encommendas
poderão ser reeusados nos trens de passageiros desde que
o seu pe~o exccd:~ a 100 kilogt·ammas ou o seu volume
de 2 metros cubicos.
Art. 2~. A bagagem registrada con1luzida pelo trem de
passageiros, deve ser retirada no dia de sua chegada á
estação destinataria. A que não fôr reclamada naquelle
dia ficará na estação. pagando de armazenagem 100 réis
por dia, por iO kilogrammas ou fr<JCção de 10 kilogrammas. A Companhia não se respons:~biliza pelos riscos
proveniente=- da natureza ou rspecic dos objectos coHtirlos nosvolumesde bagagem.
Art. :em. Em c:~so de perda ou damno dr~ um ou mais
volume" de h:Jgagem, o passageiro tem direi lo de reclamar da Arlminislraç:i"o a sorurna correspondente ao
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peso dos objectos pcrtlidos ou damuificados na razão
de l~OOO por kilogramma. Se a intlemnização tiver lugar
por damno ou avaria na razão da somma fixada no
presente artigo, a bagagem ticará pertencendo â Companhia.
Art. 26. Estas disposições não comprehendem os ohjectos preciosos, cujos valores forem declarados, ou com
os volumes cujo conteúdo fôr conhecido, os quaes serão
pagos, aqnelles pelos respectivos valores e estes por
arbitramento.
Art. 27. A baga~;em remettida pelos trens mixtos ou
de cat·gas, pagarão pela tabella n."6.
lllercadot•las.
Art. 28. As mercadorias ueposita1las n~s estações para
serem de~pachadas, deverão ser acompanhadas de uma
nota assig-natla pelo remettente, na qual estejam declarados a data da entrega, a natur·eza da mercadoria, o
numero, marca e o acondicionamento dos volumes, c os
nomes e endereços do remet tente e consig-na ta rio.
Os agentes da Compauhia não desp<~charão mercadoria nlgnma, sem ter verificado a exactidão dessa nota.
Art. 29. As mercadorias que misturadas com outras
possam damnifical-as, serão transportadas em wagon especial.
Art. 30. A Companhia poderá recusar a expedição de
qualquer· car·ga nos seguintes casos:
1. o Se o genero estiver tão mal aconuidon:Hlo, que
haja probabilidade de n:io cheg<Jr ao seu destino sem
perda ou <~varia.
2. o Se reconhecer-se no acto da entrega que já está
deteriorado.
3. • Se vel'ificar-se que o peso é inferior ao indicauo
na nota, ou que a marca e numero são inexactos.
~- • Se faltarem alguns volumes.
Entt'elanto o remcttcnte poderá reparar os defeitos
da carga, e neste ca~o a Companhia fará a remessa,
substituindo-se por outra a uota apresentada se fôr necessario.
AI"t. 31. Emquanto a carga n;io fôr reparatla, ou retir·ada, se o remeltentc não quizer mais enviai-a, potlPrá
demorar-se 24 hor:1s na csta1;ão sem responsabilidade
por parte da Companhia, sujeitando-se depois a armazenagem.
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Art. 32. A Companhia poderá igualmente expedir a
carga no estado em que fôr entregue, dando o rernettente ao agente da estação uma nota assignada, na qual
declare os defeitos da mesma carga, e allivie a Comp~nhia da responsabilidade das avarias.
Art. 33. As mercadorias susceptíveis de se deteriorarem em pouco tempo, serão despachadas depois de
pago o frete, e a Companhia não será responsavel pelo
estado em que chegarem ao seu destino.
Art. 34. A Companhia não se responsabiliza pelas
avarias inherentes á natureza das mercadorias, taes
como, a deterioração de frutas, etc., diminuição ordinaria de pe~o. combustão espontanea, effervesccncia,
evaporação ou esgoto de líquidos, etc. Igu11lmente não
será responsavel por avari:~s de outra qualquer natureza,
desde que não forem authenticadas pelo chefe da estação antes da entrega dos objecto~, e não houver estrago
conhecido nos involucros procedente de negligencia de
seus empreg:1dos.
Art. 35. Os expeditores devem declarar se as suas
mrrcadorias são fr·ageis, ou se devem ser preservadas
de humidacle; em falta do que a Companhia não responue por avarias desta especte.
Art. 36. Pela armazenagem das cargas que ficarem
nas estaçõe~, por não terem sido retiradas pelos seus
respectivos consigna ta rios no prazo de 48 horas depois
de avisados da chegada das mesmas cargas, cobrará a
Companhia os seguintes direitos:
i6500 por tonelada metrica por dia, nos primeiros
dez dias immediatos ao prazo acima marcado; 3~000
por tonelada por dia, nos dias seguintes.
Art. 37. Nenhuma despeza de armazenagem poderá a
Companhia cobrar pela demora d:1s cargas em suas estações antes de serem expedidas, s:.~lvo se essa demora fôr
motivada pelo remettcnte ouconsignatario. Neste caso
perceberá a Companhia 1~500 por tonelada metrica c
por cada dia que decorrer entre aquelle em que deveria
ter sido effectuado o embarque, e aquelle em que o fôr.
Art. 38. As massas indivisas que pesarem de 200 a 300
kilogrammas, ou cujo volume fôr de i até l If2 metro
cubico, c que exigirem apparelhos cspeciaes para a sua
carga c descarga, serão sujeitas a uma taxa addicional dg 30 °/0 da ordinaria; as que pes:J.rem mais de 300
kilogrammas até 500 kilogrammas ou cujo volume
--superior a l I/2 até 2 metros cubicos, serão su · ~~~ARA ",.
uma taxa addicional de (1.0 °/. da ordinaria ; as
~· ·
\~
rem ma·is de 500 kilogrammas até uma tonel ~
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ou cujo volume fôr superior a 2 atú 3 melros cubico~.
serão sujeitas a uma taxa addieional •~e 50 •;., da ordiMria. As de peso excedente de uma tonelada metrica, 011
de volume excedente a 3 melros cubicos, porlerão ser
recusadas ou serão snjt'itas a uma taxa convencional
ent1·e a Companhia e o remettente, se forem tran~por
tatlas. Neste caso porém, a Compan!üa licará obt·igatla a
conceder as mesmas facilidades a todos os que depois o
requererem.
Art. 3!). O transporte das ma terias infla mmaveis ou
ex:plosivas se fará só mente em trens exclusivamente r! e
mercatlol'ias, e em <lias determinados.
Art. !~0. As ltlerr~adoria-, taxadas segundo os preços
tla!' tabcllas n.•• 12, 13 c H, devem ser annunciaüas no
dia anterior ao do despacho.
A carga será feita pelos reme tten tes, e a descarga pelos
consi~natarios, ou ú custa !lestes pela Companhia, se
rlcntro de 2~ horas depois tle avisados, não a efTectuarcm clles.
Pela descarga que neste caso fizer, cobrará a Companhia 2~000 por carro. Essas mercadol'ias não serão recolhidas debaixo de coberta.
Por todos os materiacs ou objectos, qualquer que seja
a sua natureza, que forem de5earregados nos parcos das
cst;1ções, a Administração não cobrará por ellrs armazenagem alguma dentro do prazo de 30 ci ias; se porém
findo este pt·azo não forem t·ctit·3dos da êstação, pagarão
a taxa cliaria de 25000 por tonelada.
Art. 4,1. Os ;mimaes e matleiras taxadas segundo os
preços das tabellas :10, H, 12 e 13, serão transportados
sem dnmora quando completarem a lotação dos carros
proprios para esse transporte, ou, quando não· c:ompletando, pagar o remcttente o valor da lotação dos mesmos
earros. No caso contrario os anilnaes c madeiras poderão
ser demorados até que haja lotação.
Art. 42. A Companhia potlera recusar por affiuencia
rlc mercadorias taxadas a prazo, as cargas sujeitas
ao preço de transporte das tabellas n. •• lO, H, 42,
13 e 14.
·
Art. 43. Toda a inscripção de mercadorias, bagagem,
uinheiro, joias, animaes e cascos vasios, é feita dandose ao expedidor um conhecimento que será exigido no
actoda entrega dos ol.Jjectos.
Art. 44. As mercadorias de qualquer natureza, remettidas para as estações a fim de serem expedidas pelos
trens de carga e que forem pagos os despachos dentro
de 12 horas, ficam sujeitas ás armazenagens previstas,
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a menos que tenha tle ser pago o frete na estação tlcstinalaria.
Art. 4,;j. Os artigos sujeitos a se deteriorarem, poderão s~r vendidos no fim de oito dia~, ou antes sendo isto
indispcnsavcl, e no caso tle serem recusados pelos dcstinatarios ou ser csle" desconhecidos pela Companhia,
rccolhen1lo-se qualquer ex<;edcnte ao deposito publico.
Art. 4ü. Em ca:;o de perda ou uamno das mercadorias
(salvo os casos do nrt. 3í) a Companhia não se responsabiliza senão pelo valot· t·eal e immcdiato dos volumes
extraviados, c não pelos lucros que <le sua entrega eram
espcra<los; c isto mesmo sómcnlc r1uando na fórma deste reg-ulamento c lPis em vigor, tiver o expedidor direito a c.,sa inJemnizcção.

Art. !J,7. 0~ animat•s serão transportado~ pelo' trens
de cargas c mixtos, c pagarão rwlas lal1ellas respct;tiva.
Art. 'lt5. Os animacs de sclla ou ll:lra vi;1gcm, os do
carro, os cães amonbr;ados, poderão ser transportados
pelos trens de viajantes, pagando taxa <lupla da indicada nas mesmas ta bel la~.
Art. !1\). Os animaes m1'ncion:~dos no art. 48 não
potlerão ser embarcados ou dcsembarca!los senão nas tres
estações prindpaCS-SANI'OS, S. PAULO E .JUNDlAllY.
Art. tiO. Os anim.1cs dcn:rão sei' apresentados a despacho pelo menos ao minutos antes da partiua do trem
de passng-eil·os, e ~O minutos antes tla hora inclicaua
para partida dos trcn~ de mcrcatlorias.
Art. rjl. o~ a 11 i mtes de ver;io ser rccchi1lns ;\ chegada
dos trens por seus donos ou consigna la rios; caso o não
sejam, serão remctlidljs para lug-at· conveniente para
serem tr·atados por coa ta c risco Llc quem pertencerem.
Art. 52. O expedidor que desejar etfectuar o transporte de grande numero de auimaes, deverá prevenir a
Alllll in i:;trar;ão com an tPccdcncia de 2~ horas pelo menos,
Art. ti3. Os animaes perigosos se1·ão igualmente sujeitos a uma ta;<a convencional en~re a Companhia e o
remE:ttcntc, ;~sstm como aquelles CUJOS valores tleclarados forem superiores a um conto de réis.
At·t. 5L As <;apoeiras de gallinhas, c O'l pequenos
animaes, ou aves em gaiolas, ou caixões engradaJo~,
estiio sujeitos ás mesmas contliçõe' <I e uespaclw c recebimento de anirnars, e pagarão relas labcllas em que
rARTF.
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estiio classificadas, ~cntlo transportadas pelos trens de
carga ou mixto, c pelo tluplo nos trens 11<~ passageiros.
As aves designadas na tabella n." 9 serão taxadas po1·
peso.
Art. rm. Os animaes de cangalhas, bois, porcos,
cabras, carneiros, ele. seriio transportados nos trens de
me1·callorias.
Art. riG. Os anima0g niio cla~sificatlos serão t:Jxatlos
srgunrlo as lahcllas feitas para os animaes com tlS qu:tes
tiverem mais analogia.
Dlsposi~ões

gm•aes.

Art. ti7. O systema melrico atlm i Ltido no fmperio pela
Lei n. o 1 HJ7 de 26 de Junho de 1862, scrit exclusivamente adoptado na estrada de ferro.
A tonelada metrica cujo peso é de 1.000 kilog-rammas,
corresponde a 68 arro!Jas, 2 libras, ü onças, 3 oitavas e
14A gTiios do antigo systema de pesos e mrtlidas.
O kilogramma corre~ponde a 2libras, 2 onças, Goitavas
c G0,13 grãos.
O metro cu bico corrrsponde a n~ pa !mos cuhicos approx i madamen te.
O metro linear COITesponde a 4 palmos c 4,3G pollegadas.
Art. ü8. Tanto nos trem; tle vi~jantes, rorno nos tle
rr.ercadorias, as fracções de peso serão ron tarJas por
centesimos tia tonelatl<~ ou por W kilogramm:1s. Assim
totlo o peso comprcliendiilo Pnlre O c to kilogrammas
s1~rá t:tXado como se foss1• W k i lo.!.!:rammas, cn tre tO c 20
kilogrammas como se fosse :!0 ki logram mas, etc, etc., do
me~mo modo as fracções de volumn serão contadas por
centesimos de melro cuhiro ou por to decimrlros cuhicos, assim como as fracções menores de :!0 rt'·is, serão
contadas como 20 réis, quando não houver duas ou mais
parcellas para sommar: em easo t·on lrario, a d isposiç:io
deste artigo sed appl irada súmeu te á som ma ~' n:io a
catla parcella.
Art. riU. E' exprr~samcnln prohibido ú Companhia
fazer ajustes particulan•s salvos os casos nqni especifirarlos, com o lirn 1le eonred<!!' a um ou a ontros remettentes quacsquer l't'llucçfies das tarifas approvada:~:.
Art. HO. A Companhia í~ obrigada a ell'eetuar com
cuidado, exactillão e presteza, e sem fnvorPcer a um mais
qar a outro individuo, torlos os transportrs de IJUalqucr
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natureza que lhe forem confiados; salvas as exccpçües
declaradas nestas inslrucções.
Art. 61. Os volumes, animaes ou outras quaesquer
cargas, entregues ·á estrada de ferro, ser·ão inscr·iptas
na estação de partida e na estação de chegada, em regi-stros especiaes á medida que forem recebidas, mencionando-se a estação do destino, nome dos remettentes
e dos consignatarios, marcas, qu:.~lidade dos volumes,
e~pecie de mercadoria, fmte pago ou por pagar.
As remessas serão feitas pela ordem Ja inscripção no
registro da estação de partida, salvo os caso;; tle preferencia por ohjecto de serviço publico.
Art. 62. A Companhia não poderá fazer 1lirecta ou
indirectamcnlc com em prezas de transporte de vbjantes
ou de mcrcatlorias por· terra ou por agua, sob denominação ou fúrma alguma, arranJos ou convenções
quacStJllcr, aqui não autorizadas, salvo se fM par·a esse
lim autorizatla pelo Governo Imperial.
Haverá sempre a mais completa igualdade entre as
Lliversas emprezas de transporte em suas relações com a
estrada de ferro;
Art. 63. A Companhia não poderá exigir em nenhum
caso taxa alguma adtlieional porcarregaroudescarregar
os wagões, ou pol' armazenagem, além da que fica estipulada nas prcscn tcs i nstrucções.
Art. 6~. Dcsrle rJue um cxpeditor necessitar de um
wagão para carga completa da sua mercadoria, deve
requisi tal-o com an tcccdcncia de 2~ horas, c de 18lloras
se o pedido fór para dous ou mais wagõcs.
O expedilor fica sujeito á multa de 5$000 por wagão
se a mercadoria não fór rcmcttida á estação no dia convencionado. A importancia desta multa é depositada no
acLo da requisição. A Administração no dia immcdiato
ao fixado para a expedição, poder· á dispô r dos wagõcs.
O chefe da estação deve prevenir com an tecedencia
ao expeditor do dia c !10ra em que os wagões ficarem á
sua disposição.
Nas estaçiies intermedias os wagões serão carregados
pelos trabalhadores do expeditor dentro do prazo que
lhe fôr lixado; e quando o expeditor ou consignatario
por negligencia não o tenha feito dentro do referido
prazo, este serviço poderá ser elfectuado pela Administr·ação, cobrando esta, neste ~aso, além do frete, dous mi.~l--~~
réis por carga de wagão, e igual somma pela desc
.~R ..
Art. 6J. Nenhum expeditor de um ou mais tg~~\1\" l'f
de mercadorias poderá exceder, sob qualque
~d'lo,
.,.
a lotação dos mesmos wagõcs.
'X:-~
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O expeJ.ito;· é resp::m~aH~I por qnalqu<'r avaria causada,
por seus agentes, nos whiculos da estrada de ferro, na
carga ou descarga das mercadorias.
Art. üü. Nas estações intermcdias, as mcrcatlorias só
serão recebitlas para serem tr·ansporladas nos trens que
alli plrarcm. Os dias c horasdas passagens dos trens
serão affixados nas ditas cstar,ões.
Art. ü7. O transporte dé objcctos que exigirem o
emprego de urn material especial, não é obrigatfJrio.
Art. G8. O transporte de ma terias inflammaveis, taes
como phosphoros, líquidos alcohol icos, aguaraz, vi triolo,
L'S.<;cncias c outras substancias perigosas ou de volumes
cujo involucro possa occasionar· incendio, não póde ter
luq·ar pelos trens de passa!!eiros. Estes ohjectos devem
ser acondicionatlos em b:nris ou caixões de maucira
competentemente fechados e são expelli•los pelos trens
tle mercadorias em dias delel'lninallos pela Companhia.
Art. {i9. Os saccosvasios que tenham servido e sejam
destinados ao transporte pela estrada ue ferro, de g-cneros produzidos no paiz, o que em caso c.J.c duviua será
:1 tlestallo pelo cliefe 1la es lação, são conduzidos gr:ttuitamcnte, sem re~JWn,abili•lade da Companliia. Se
porém eSSI'.'l objeClOS não forem rctirndos UCJ1ll'O do
prazo de !J,8 horas depois !la chegaria á estação, pagarão
os eorl.~ignatarios ou clcstinatarios a seguinte annazenagem por· unidade ou fracção t.le 10 kilogrammas e
por· t1i:t:
Pelos primeiros 30 dias
rle 30 a no llias

:1.00 r·éis.
200

Art. 70. Os objeetos CJIW no Hm de noventa dias não
forem retirados rias eslat:ões, ou armazen~ da estrnda de
ferro serão vcn,lidos JH•.Ía Atlministração em hasta pulJiica por conln c risco de quem pertencerem, para pag-amento das Llespezas a que estiverem sujeitos, rccolhentlo-se r1ualquer cxcerlente no rleposito publico.
Art. 7L A Administrarão tem o direito ue abrir os
Yolumcs todas as vcws· fJtle se faz uma falsa declaração
do seu conteúdo. Em tacs casos cobrar-se-ha o frete
duplo dos volumes n:1o manifcstatlos. Se porém esses
ob.iectos forem inlhmm:JVeis ou de grande rcsponsahilirlade o cxpcllitor pngar:t a multa de 1008000 a
200;~000.

Art. 72. Se a reme;;sa da bagagem ou mcr·cadoria se
r'ompnzcr 1le varicrs volumes o frete serú eonlauo por
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um ~ú, como o peso de totlos os outro~. Esla concessão só lerá lugar, se os volumes se acharem reuuid~s
em um só involucro debaixo do nome de um só deslrnatario.
Art. 73. A rc~ponsahilitladc tla Companhia só cessa
com a entrega tlos ohjectos aos dcslinatarios ou seus
delegados, salvo os casos especificados nas presentes in~lrurções, c para as quacs esta rcsponsabilitlade csl:'1
defiuida.
Art. 74. Toda a reclamação tendo por fim a restituição de uma taxa imlevidamentc paga ou indemnização
de perda c avaria, d~ve ser immediatamente tlirigida
ao chdc tla estação. Da decisão do dito chefe poucr·á o
rccl:nn;lll te dentro do prazo de trcs dias :•ppellar par·a a
Administração, findo o qual niio será mais atlenditlo.
Arl. 7ti. A Administração poderá tlclcr os 'volumes
pertenceu tes aos expeditores que por falsas decbraçõcs
estiverem sujeitos ús multas impostas por este regulamento. Se no prazo tle quinze dias não forem pagas
as wultas devidas, a Atlministrac,:ão procetlerú á ventla
dos oiJjcctos detidos de conformidade com o art. 71.
Se o producto ua venda não fôr sulliciente para o pagamento das referidas mult~s, a Administração cobrarú,
o restante cxccutivnmentc.
Art. 7ü. Os empregados da cstr·atla de ferro devem
ministrar aos expeclitores todas as informações nccessarias; para a intclligencia c cumprimento das presentes
i nstrucçõcs.
Ar!. 77. Os agentes da estratla de ferro não potlcm
exigir outros fretes ou rctribuiçõe.> tlc qualquer natureza, que não se achem especificados neste Hegulamento
e de accórtlo com as tarifas anncxas.
Art. 78. Os generos c outros objcc tos não designados
nas tarifas, serão taxados segundo as tabcllas feitas
para aqucllcs com os quaes tiverem mais analogia.
Art. 79. Os perús, ganços, patos, manccos, gallinhas,
pavões, aráras, papagaios, e quaesquer outras aves domesticas ou silvestres, gatos, leilões, coelhos, porcos
da India, macaco3, kágados, pacas, tatús, coalyg, etc. e
quaesqucr outros animaos pequenos, só serão transportados estando acondicionados dentro de gaiolas, ccgtos,
capoeiras, barricas, ou caixões fechados, e pagarão por
peso.
Art. 80. Os cada veres só serão transportados em car ·
ros cobertos em compartimento separatlo c pelo respectivo preço da lotação dos eompartimculos, com o
abatimento de ~.m "f,,.
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Art. 81. Nas cslaçõc> tlcverão ser tlescarrcg:Hlos os wagões de cargas que compuzerem os trens scguntlo a
ortlem das suas chegadas, devendo ser recolhidas ao..;
armazcns, aqucllas mercadorias que devam ser abrigadas, e em ~aso algum poderão demorar-se os wagões
carregados, ainda mesmo a pedido dos consigna ta rios ou
destina ta rios.
·
Art. 82. Tanto ns presentes instrucções e tarifa!':, como
os artigos do Hegulamcnto annexo ao Decreto n.• :1930
tle 26 de Abril de :18;)7, e a 12.", :13.", :l~.· e 15.• das contlições que baixaram com o Decreto n." 1759 de 26 de
Abril de :l81')ü deverão set· impressos c colligidos em
folheto, tlo qual serão distrihuitlos cxcmpl:lt·cs por todas
as ef.tações como determina o art. 36 uo referido
Regulamento.
Art. 83. Todos os empregados das estações c dos
trens c os guardas dos pot·tões e das passagens de nível,
usarão de um uniforme apropriado ao serviço tl!l estrada de ferro, devendo cada classe ter um distin';tivo
especial.
Ficam isentos desta obrigação os machinistas, f oguistas e serventes.
Art. 81. Por infracção de qualquer das disposiçües
acima mencionadas relativas ao serviço de passageiros
ou ele mercadorias, serão os empregados da Companhia
sujeitos á multa de 30#000 a 501)000, ou dcmittidos
conforme a gravidade do caso.
'l'elegrat•lao.

Art. s:i. A Companhia fica autorizada a cobrar pelo
serviço que o tclegrapho clectrico, por clla estabelecido,
prestar aos particulares as seguintes taxas:
Pela transmissão de um tclcgramma de i a :l5 palavras
para qualquer das estações da estrada de ferro-1~000.
Quando o tclcgramma tiver mais de iã palavras, as
taxas serão augmcntadas de um quinto por cada seric
de cinco pala vr as ou fracção de ser ic cxceden te.
Art. 86. Os despachos tanto do Governo como da·Prcsidcncia da Província de S. Paulo, c os das autoridades
policiacs serão sujeitos a urna taxa igual á quinta parte
da que teriam de pagar os particulares nas mesmas circumstancias. Todavia, se esses despacl10s forem transmittidos c recebiJos em virtude da condição t.O do
contr<!cto de 13 de Outubro de t.873 entre o Governo c
a Companhia, não cobrará esta taxa alguma.

EXECUTIVO.

Art. 87. Para o endereço do desp:~c!IO são concedidas de f a 12 palavras, que não serão contadas na
cobrançn da taxa.
As palavras excedentes de 12 serão contadas e taxadas com o conteúdo do despacho. O lugar de partida
e a data serão tr:msmittidos ex-officio.
Ar' L. 88. Os traços de união e os signaes de pontuação não serJo con lados, mas os outros signaes serão
taxados confor;me o numero de palanas necessarias
parn tratluzil-as.
05 nnmcros de :l a 5 alg-arismos serão contados por·
uma palavra~ cada algarismo excedente será contado
por uma pala na.
Art. 8!). O porte dos desp:~chos :~o domicilio dos
dcstinatarios é gratuito; mas, quando quem expedir
um telegramma quizer que se remcttam cópias do despacho a mnitos domicílios em um mesmo lugar de
estação, pagará 500 réis de porte por cada cópia menos
Ulll<l.

Até uma distanci~ de 2 kilomctro.~ rl<1 est:~ção, os despadws serão levados :í casa do destina la rio por expre,-so;
além daqurllc limite serão expedidos pelo correio.
Art. !10. Quem expeLI ir um telcgramma poderá exigir,
pagando taxa dupla, que seja rt:pctido, para vcriliear:io,
pelo escriptor·io do destino.
Se quizcr sómentc aviso de rcccp<:ão Llo despacho
pag<J.rú mais W % da taxa.
Art. IH. Se a repetição do telegramma mostrar que
houve viciamcnto na transmissão não ter.i lugar o pagamento da taxa tlupla.
Art. B2. O agente da estação FOderá cxig-ir, se julgar
conveniente, que a pessoa que IJUizcr ex1wdir um lelcgramma prove a sua itlentidade pelo testemunho d1' pessoas conhecidas ou pela apresen taç;io lle passaportes ou
quacsqucr outros documentos suOicicntcs.
Art. U3. O;; agente;; das estações deverão rrcusar·
a expedição ou a entreg-a dos despachos prejudiciaes
à ordem puiJlica ou ofiensivos ú IIJoral c bons co~
tnlllcs. No caso de duvida deverão dirig-rr-se ús autoridades policiaes do lugar· que decidirão se o telegramma poderá ou não ser enviado.
Art. !)4. O de ..;pacho expedido simultaneamente a
mais de um:~ eslação, será sujeito a uma taxa simples
e por cada urna das outras mais metade da mesma taxa:
Art. !J:J. A todo o despacho levado ao domicilio
dn destinatario deve ir junto um recibo para ~~~r assignaclo jJela pessoa, a quem o despacho for tlirigitlo,
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on por algum memhro rla ,;ua famili:1, ou por qu:1lquer
L'lllprt·g·auo seu. Stl nenhuma dessas pessoas fôr encontratla, far-se-ha mt•nção disso no de~pacho, quo voltar:'t ao escriptorio tlc tlc"tino.
Art. Hü. Se o tl'le~rramma fôr retirado depois do
.cottwr;atla a transmissão, não se restituirá a t~a.
·Art. !l7. A restituição da taxa scrü feita quantlo:
L" O despacho fôr entt·cguc ao t!estinatario com
demora Llc mais de hora c meia depois lia recepção,
S<'llllo lcvaLio por cxpt·cssn, ou nã•J füt· cnviJLIO pelo
IJI'illl<'iro correio tlepois da t·ecepção;
2." O rlcspaclw fôt· entreg-ue tão alterado que não
prr•cncha o lim para que foi cxpeuido;
:L" A autori1latlc tio lug:u·· do destino prohibir a
rntrn.~·a do u1~~pacho;
L • l~'ôr neccssnio rctanlar a transmiss~To do tlespadw, ~alvo se a parte snjeil.lr-se ü demora incvita V<' I.
Art. 98. Os tl!:spachos tlcvcm ser feitos com tinta,
l'ill lingua~cm ordinaria c intelligivel, sem abreviaç:io
alguma de palavras, datados c asstgnados. o,- que
forem llallos de viva voz n:io scr:lo lransmiltidos.
Art. \l9. Tudo;; os drspaeltu~ lransmitt.idos e recebidos, serão tra 11 st:ri ptos ia te.~Talmen te em utn livro
de registro, com mcnç:lo d:1 h·ml do principio c do
t1m da tr;lllStllhS50, e .!:1 taxa cobrada, da qual SC passará rediJo a t[Uettt expedir o telegramma.
Art. :1.00. A ntinuta do dcsp:u~ho será numerarl:t,
c em uma d.1s marg-ens se rnarcar:i a hora da entrega
no rscriptorio tle tran~misslo, c a hora de cl10gada ao
destino 011 á agcneia do cotTL'io.
Esbs minutas snrãn arddv:Jda..;,
Art. 101. Os dc.;p:irhos s ~r:lo transmitlitlos segundo
a ordem tia numcrar;ãu, sal\'os os ca.<o" de prefcrencia
cstabl'lcridos no art. 103.
Toda via, os despacho~ de 111a is Lle cem pala vr as poderão
sc1· recus:ulos, ou demorados pa1·:t Ct~dcrnm a priorit1alle a outros mais breves, puslo qrw entregues posteriormente.
Art. Wt. 0:; aQ'entcs da Companhia deverão guarJat'
fielmente o segredo dos Llesp:~ehos.
Art. 103. A> prccedcncias par a a ex pcdição dos despachos serão reguladas do modo seguiu te :
Em L• lug-ar o serviço da Comptnhia nos rasos
urgente.:; em Lque qualquer tlemora puueril compt·ometter a sPg-urança tios tn'ns;
Em 2." i:l..;ar o Governo Geral;
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Em 3." lugar o Governo Provincial;
Em 4,. • lugar o serviço ordinario da Companhia;
Em 5. o lugar o serviço das autoridades ;
Em 6. o lugar os particulares.
Art. 10~. Por infracção de qualquer das disposições
acima~ relativas ao serviço do telegrapho electri~JW
serão os empregados da Companhia demittidos ou sujeitos á multa de 30~000 a 5~500() conforme a gravidade do caso.
Palacio do Rio de Janeiro em l2 de Dezembro de
t87'!.- Jo.~é Fernande! da Costa Pereira Junior.

TARIFAS.
Tabellas.
Pas~ageiros das duas classes.
Encommendàs e bagagem excedente á permi tLida
~ratis, e os oujectos ou mercadorias cujo transporte
tiver lugar pelos trens de viajantes.
O peixe fresco, ostras, caça, verdura c frutas terão
um aoatimento de tiO "{.; porém nenhum volume
será recebido por menos de 200 réis-por toneJaàa-.
3.
Generos destinados principalmente á exportação,
como c1fé, assucar, al,~odão, fumo, couros seccos e
outros semelhantes, comprehentlenJo lambem o:>
genero~ fabricados no paiz, r.ão classillcados nas
outras tabellas-por tonelada-.
~.
Generos alimenlicios de primeira neces;;idade,
como sal, farinha, arroz, feijão, milho, legumes e
raizes alimenticias-por tonelada-.
ri.
Cobre, chumbo, ferro não trabalhado, trilhos para
estradas de ferro, tubos de ferro e outros melaes e
ferragens em geral destinadas á construcçãu, e bem
assim as macllinas e utensílios para a agrir.ul tu r
couros salgados e os generos da tabella n.
quantidade menor de uma tonelada- ~\.. ~
Jacta-.
. · <._\)·
6.
Gencros de importação não m i'çN_~'ilos nas
*J
outras tabellas; louças tanto em i~· como em
c-;, /)
0
P.lfiTE 11. 158
/ ~
~
.L'l!'co
..S'

I.
2.

0

,

\

'

-

Q~~

·~-~
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caixões e os vid1·os ordinarios, petroleo, aguaraz e
outros espírito~, se forem de import.ação e não estiverem classificados n'cmtras tabellas-por tonelada.
7.
Objectos de grande volume e pouco peso, como
mobilias, caixões com chapéos e outros semelhantes,
quér sejam de exportação ou importação, e os objectos frageis e de grande responsabilidade, como
pianos, espelhos, vidros, etc., e todos os mais nesta
tabella classificados-por tonelada.
8.
Polvora e outras substancias irtflammaveis ou explosivas, como vitriolo e fogos de artilicio-por tonelada.
9.
Perús, ganços, patos, marrecos, gallinhas, faisões,
aráras, papagaios e quaesquer outras aves domesticas ou silvestres, gatos, leitões, porcos da India,
coelhos, macacos, kágados, pacas, tatús, coatys,
etc .-e quaesquer outros animaes pequenos- por
tonelada.
J.O.
Bezerros, carneiros, cabritos, porcos, cães amordaçados e outros quadrupedes semelhantes- por
cabeça.
H.
Bois, vaccas, touros, cavallos, bestas c jumentos
-por cabeça.
12.
Madeiras serradas, lavradas ou brutas não comprehendidas nas outras tabellas-por carro.
l3.
Caibros e varas até nove metros de comprimento
-por dous carros.
.
H.
Cal, carvão vcgeh1l ou mineral, telha, tijolo,
tubos de barro, betumes, pedras de construcção e
peças de madeira pequenas de menos de ~.m50 de
comprimento, como ripas, moirões e achas de
lenha, capim, estrumes, c outras substancias uteis
á lavoura c de valor insignificante em relação ao
volume-por carro-. Poderá a Companhia transpOI'tar os materiaes e as substancias de utilidade á
lavoul'a com abatimento até üO% da tarifa, quando a
expedição fôr de cinco ou mais wagons.
H>. Carro ou carroça ordinaria de qualquer especie,
por cada um e mais 50% para os de 4. rodas.
16.
Carros rebocados para estrada de ferro.
17.
Locomotivas ou tenders rebocados.
Palacio do Rio de Janeiro em ~~ de Dezembro de 187&..
-José Fernandes da Costa Pereira Junior.
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PAUTA.

A

A

Abanos de pe1mas on
venta rolas .•.•.•.•.•
Ditns de palha .••.•••.•
Abelha pt•lo trem de
passageh os ....•.•••
Abobora .•.......•.•..
Açafatas I! semelhantes ...•....•.•.......
Açafrão .....•....•....
Acitlos mineraes .•.•..
Aço .•.••.••.....••....
Atluellas .......•...•..
Agua para heber •.•...
Dita de colonia e flôr
_de laran~a: ....••....
Ditas medicmaes ••••..
Aguaraz ............. .
Aguardente .......... .
Agulhas .............. .
Alabastro em bruto .. .
Dito em o!Jra ........ .
Alcohol .............. .
Alambique e pertence.
Alcatifas .•••..•....•..
Alcatrão ............••
Aletria .........•......
Alfasema ............ .
Alfinetes ............. .
Algodão em rama ..•.•
Alho ................. .
Almofadas ............ .
Almothrizes .... .- ...•...
Alpiste ............... .
Alvaiade ........•.....
Amendoas ............ .
Amendoin ........... .
Ancoras e ancorotes
vazios ............... .
Angico (resma) ..•.•.•.
Anil .................. .
Ania~em .............. .
1 Auima~s.
.-mpalhadosl
uu cmbabam:ulos ...
Ditos pequenos ou pas1 saros em gaiola .....

7
6

2
4
7
6

7
6
IS
IS

6
6
6
4
6
6
7
3
IS
6
!)

4
li
li
3
4
7
6
6
6

6
3
6
3
li

3
7
\)

Animaes ferozes.-Taxa convendona I. ·
Ditos de &ella (o dob1·o
no trem de passagei!"OS) ••••••••• ••••••.••

Anzoes ............... .
Aparadores ........... .
Arado ................ .
Arame ............... .
Araruta .............. .
An~hotes ........•..•.•
Arcos de ferro ou mat.leira ..•••....••••....
Arçõcs para sei Iins ••.
Ardosia, arêa, argilla •.
Argolas de metal ..... .
Armas de fogo ......•.
AI·mações para chapéus
de sol .••••.•.••.•.•.
Ditas para igrejas ...•.•
Ditas para lojas .•..••••
Armamento ...•......•.
Armario ..............•
Ditos ordina1·ios sem
vidro ....••.••.•.•.•.•
Arreios .•••••...••.•••
Arroz •.•....••.....•••
Artigos de folha de
llandres não classilicados .••.••.•..•....
Ditos de pacoUiha uão
classificados •.•.....
Ditos de luxo 11~10 classificados .•......••..
Arbustos ••••••....•••.
Ditos pelo Irem de 11:\1>·
sageiros ....••.••.•.••
Asphalto .••..•••..••.•
Assucar ...•.......••••
Assucareiro de metal ••
As~ucareiro de folha de
llandres ••.•••••••..•
Aves cngaioladas .••.••
Azeite doce •••.••••••.

11
6

7
IS
6

4
6
6
6

14
6
6

6
7
7
6
7
3
6
4
3

6
7
7
3
14
3
IS

3
\)

6
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D

A

.\zcite de mamouo, peixe c outros ..•••...••
Azulejo .............. .
Azarcáo .............. .

6
6
6

D

na('alltáo •.•.••.••.•..•
Bal'ias de Hll'lal ..•....
Bacias tlc folha de llaudn•s ou üc barro do
paiz ............... .
Raêla ................ .

llagagcm pelo trem de
vassa~c11·os ..•••••..
Ditas pdo li'CUI de cargas ......••••...•.•.•
llaltús yazios ....... ..
Balaio<; ............... .
Ralan~·as •...•.....•...

Balas de chumbo ou de
ferro ..••..•••...••..
Balde;; .•.....••.•••..•
Baheira~L .........•....
Balões ....••.•.....•.•
Bambincllas .......... .
Bamhús ............... .
nauauas ..••.....•.....
Baucos cnvcruiza1lus ..
Haw:os de feno ou madeira ordinaria .....•
Bandeiras de estofo ..•
nilas de portas ..•...••
Bauflejas d" praia-%

4
6

3
6

2
6
7
7
6
li

6
li
7

6
13
4
7
6
li

7

% :lfl V:llOI'CIII.

Ditas diversas ........ .
nau h a para cabcllu ... .
nau h a de porco ••.•....
Jl:lll!!llé~

............. .

Banheiras ............ .

Barbante ............. .
Barbatauas de halêa .. .
Barricas e haJ'I'is vazios
narro ................. .
Barrotes ..••..••..•..•
Batatas •.•..•.•..•.••.•
B'ltmilha ............ ..
Bnyouelas ............ .

6
6
4
15
7
6

6
6
14
12
4
6

6

llebidas · espirituosas
não classilicadas ..••
Bejús ................. .
Bengalas ............. .
Benjoin ............... .
Berços .............. .
nestas ................ .
nezerros .••••••..••..•
Bigornas ............. .
Bilhares fJU hagatcllas.
llilrus ................ .
BiscuuLus •..•.•..•....
Bitumc ............... .
Boiões vazios •.•.•..••.
llois ••.••••.••••.•.••••
Bola~ha .............. .
Bolças de vial(elll vazias
Doias de bilhar ou bagatcllas ............. .
Bonecos .......... ..
Bombas .•.•••..•...•.•
DtHJcts ................ .
Borracha ............. .
Borra tlc ,·iuho, azcitt•
ou viua:a·c ......... .
notijas vazias ..•••...••
Botürs lle ouro ou llc
Jll'ala- ~ % ad valorcm.
no1Dcs diversos •....••
Llrôu ................. .
nriüas ..•••.•.•.••.•...
Llriaquctlos ........... .
Brochas pa1·a pintar ou
caiar .............. ..
Bronze em objcctos de
arte ................ .
Bronze em bruto ..... .
Bules de metal ...... .
Burras tlc ferro ...... .
Bustos ••...•.•••..••.•

6
4
7
6
7
H

10

ã
7
6
4

H
6

11

4
6

6
7
6
ti

6
li
3

6

ã
6
7

6
6
ã
6
6
7

c
Cabeçadas ............ .
Cabeções para animaes
Cabello .............. .
Cabides envernizados ••

6
6
7
7
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c

c

{;anos de cobre, chumCabides de ferro ou ma11
bo, ferro ou zmco •..
deira...............
6
14
Cabos.................
6 Ditos de ban·o ....... .
6
Ditos de arame........
5 Capachos ........... ..
5
Caças.................
2 Capoeiras vasias ..... ..
6
Cachimbos............
6 Capotes .............. .
u.
Cacáo...... ... ..... .. .
3 Capim ................ .
6
Cabrito...............
10 Carnaúba ..•..••......
4
Cadeados.............
6 Carne seeca ou s:~lgada.
2ou
Cadeiras..............
7
Dita fresca .......... ..
4
llitas ordinarias.......
5
5
C~ fé em grão.........
3 Carrinho de mão ...•..
Caes amordac:ulos....
:lO Carros, carroças e car15
rocinhas de mão ....
café mo ido • :.. .. .. . ..
4
caibros...............
13 Ditas de 11uatro rodas
mais 50%.
Caixas •lc •·apé 1le nuro
10
Carneiros ........... ..
ou de prata -li % ad
2
Carrinhus de crianças
vai orem.
3
Ditas OI'clinaria~.......
6 Caroços de aJgodào ...
Caixas (de gucrm).....
7 Carros para estracla de
5
ferro desmontados ...
Ditas vasias de ma:16
Ditos rebocados •...•.
deira, folha ou lla5
pclão................
7 Carroças desmontadas.
6
Cartas para jog:u .... .
Caixão de defunto va6
sio..................
7 Carteiras ............. .
14
Caixiies vasios..... ...
7 Carvão ............. .
Caixilhos com vid1·os..
7 Cascas de arvore, para
14
cortumc ..•..•......
llitos sem vidros......
5
6
Cal....................
14 Cassarúlas ........... .
6
Calçatlo.... ...........
6 Castanhas ............ .
r.astiçacs tlc ouro, ou
Caldeiras c sens pcrtcuprata- li% ad valoces.... •. .. . ... . .. . .
IS
l'em.
Camas cnvcl'llizadas...
6
Ditos
de metal, madeira
Ditas, onlinal'ias, usa6
ou vidro .......... ..
das.................
3
4
Ditas de ferro. . . . . • . . .
6 Cebolas ou cebolinhas.
4
Ditas de lona .. • .. .. ..
3 Centeio .............. .
3
Camphora.............
6 Cêra em lJI'uto ....... .
7
Dita em obra ......... .
Campainha............
6
6
Canna da lndia........
6 Cerveja ............... .
3
Dita de assucar.......
4 llita nacional ....... ..
4
Candieiro.............
6 Cevada ............... .
3
Canivetes.............
6 Chit .................. ..
6
Canella...... ... ......
6 ChaiP..; ............... .
6
Chaleiras ............. .
Canetas de ouro ou pra6
Champanha ........... .
ta-%% acl valorem.
Chapas de ferro, zinco
Ditas de madreperola,
5
para cobrir casa ••..
marfim..............
6
5
Canl!"alhas .... . • • . . . • . .
5 Chap=!s para fogão ... .
Canoa-em urn ou dons :lt ou Cbapeus ............. .
wagões............ .•
13 Ditos de sol ......... ..

~I
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c

Chapelaria (artigos não
classificadas) ....••••.
Charutos .••.•..•.•..••
Chifres em bruto •.••••
Ditos em obra ....... .
CIJOcolate ............ .
Chouriços ............ .
Chumbo em bruto ... ..
Hito de munição ou
obras não classificatias ................. .
Cigarros ..•..•••.•..•.
Ditos nacinnaes •..•..•
Cilha;; ................ .
Cilhõcs .............. .
Cimento .............. .
Cubertm· ............. .
Cobre velho, em bruto
ua em folha .........
Dito em obra não classificado .•...•.••.•.•
Cõcos ................ .
Ditos para tira I' agna ••
Cochonilho .......... .
Cofrrs de ferro ou madeira, ............. .
Cognac •....••.•......
Coke ................. .
Colxas ............... .
Colxctes .......••••...
Co I xão c pertences ... .
Coldrcs .............. .
Colheres !lc ouro ou
prata - li% ad valorem.
Colheres de metal ...•.
Ditas de madeira .... ..
Colla ................. .
Cominhos ........... ..
Confeitos ........... ..
Conservas nacionaes
em latas ............ .
Ditas estrangeiras em
latas ............... .
Consolos ............. .
Copos de vidro ...... ..
Ditos de folha ou madeira .............. ..
Conlas de instrumento.
Ditas de embira c outras do paiz .........

Corrêame para tropa ..
Correntes de ferro ou
metal. ............ ..
Cortiça ............... .
Couçoeiras ......••••..
Couros seecos "u salgados .............. .
Ditos trabalhados ••.••
Couves .............. ..
Coxins ............... .
Creosote ............. .
Cré .••••.....••.•.•••.
Crina ............... ..
Crinolina ............ .
cubos , pinas e raios
pal'3 rodas ......... ..
Cubos para dislillaçãu.
Cryslal .............. ..
Cuias ................ .
Cutelal'ia (artigos não
classificados) ........
Cylind•·os de feno ou
metal. ............. .
Cravos da Judia ..... ..

6
6
3
6
3
5
5
6
6
3

6
6

14
6

5
6
3

6
6

6

6
7
:12

3
6
4
6
6

6
3
6
3
4
7
6
6
4

6

6 11---------1
6
J4

6

6

J)

1

7

6

6
3
6
6
6
3

6
7

6
3

6
3

Dados .•.•.•....•••.•.
U<'dacs !I c ouro ou prata - li % ad valo-

6

llitos nrdinarios .•.•••
Onminós ............. .
Diamantes e outras pedras prcl'iosas- ~%
ad valorem.
Dinheiro- %% ad valorem.
nobradices .......... ..
Doces estrangeiros .•••
Hiloi do p:.iz ......... .
Dormentes de madeira.
Ditos de ferro ........ .
Dragouas ............ .
Drogas ............... .

6
6

rem.

IS
6
3
li
ã
7

6
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E

Eixos.................
ElasLicos. ... ... .. • . • ..
Encerados.......... . .
Emhira................
Enxada~...............

E

5
6
6
3
5
2
7
6

Encommendas • . . . • . • •
Enxergões............
Enxofre...............
E(tnipamento militar,
não classifica(lo.....
6
Ervilhas em lata .. • .. .
6
Ditas do paiz..........
4
Escadas de mão.......
5
Esc a leres (em um ou)12 ou
dous wagões) ......... j

Escarra(lciras.........
E-;covas.......... ... •. •
Espadas................
Espanadores..........
Espartilhos............
Especiarias, não classificadas............
Espelhos..............
Espermacete...... . • . • .
ES(Jetos de faro para
cozinha..............
Espingardas..........
Espíritos, não classificado~ importado,;....
Espoletas..............
Esquifes.... ..........
ES(IOiljas..............
Esporas de ouro ou prata-~% ad valorem ..
Ditas de metal........
Escumadeh·as.........
Essencias não classificadas................
Estaeas................
Estampas..............
E<tanhn em hruto.....
Dito em obra..........
Estantes...............
Estatuas.. ... . .. . ... .. .
Esteiras da lndia •.. ,; .
Ditas do paiz... .. . .. .
Estojos e instrumentos
cirurgicos e mathematicos . . . • • . . . . • . • .
t:stopa.... ......... ....

13
6
6

6
6
6
ll
7

6
H
6

6
7
7
7
6
!J

6
14
6
5
6
7
7
6
3
7

6

Estribos de ouro ou
prata-% % ad vaIarem.

Ditos de metal........
Estrume...............
Extractos, não classificados...............

6
1<1

6

F

Facas..................
6
Facões................
6
Faxinas............
14
Farelo................
5
Farinha de tri~u, mi ·
lho ou mandiwa • • . .
4
Favas.................
4
Fazendas di versa~ não
classificadas.........
6
Fechaduras...........
5
Ferrolhos...... • .. .. .
5
Feijão.................
4
Filtro.................
5
Feno..................
1~
Ferro bruto para funllição........... ......
1.4
Dito em barra batido..
11
llito velho.............
14
Ferragens m·dinal'ias
não classilicadas....
5
Ferradura • .. • .. .. . .. •
11
Ferro não classilieadn.
11
1-'erramenta de marci5
neiro ........ .... .. .
Ferro de engomar... . .
6
Figos seccos...........
6
Figos frescos........ . .
2
Fios...................
6
Fitas ...... ~...........
6
Flõres arlificiaes • • . . . .
7
Ditas naLUraes.........
2
Flôr de canoa e outras~·.JJ._-.----·-~~
para enchim~~IILO....
VtARJ~
Fogareiro
.. .. .. . ..
• ~
,
Fogos artificiaes. ..~~,.. ~
Fogões de ferr~~).)
6
•
Folhas medic'
. •.
6
~/.
Ditas de eo e
um/J
hn, <'stan
. . . •.
IS
<:)()~
1:!1.

"'"t-~

Q~~~

t2G~

Ar.TOS DO I'ODF.R

G

F

Folles............. •• ..
li
Forjas portateis . . • . . • •
li
Fôrmas para nssucar...
li
Ditas diversas.........
li
Fornalhas e fornos de
fel'fo.. ........ ... .. .
6
Dito 1le engenho.......
ã
J<ouces.......... •. .. .
ã
Frangos...............
9
~ra~cos............ .• .
7
I· reJO~.................
6
Frigideira.............
6
Fl'lltas enfeitadas......
li
nitas scccas.. ..... . • • .
ll
Dita~ frescas .......... 2 ou 4
J<Jecha................
7
Fumo do paiz .. . .. .. ..
3
llito estrangeiro.......
6
G

Gaiolas vasias ........ .
Galheteiros ........... .
Gallinhas ............. .
Ganços ............. ..
f;amellas ........... ..
Gallo ................ .
Gnrrafas de r:rystal ou
vidros finos ........ .
Jlitas or·dinarias ...•...
Gaiola com pa-;sal'inho.
Garrafões vasios ..... ..
Geléas ................ .
(;nrfos de mel:~ I ...... .
Garfos de ouro ou prata . -~ % arl valortm.
Gatos de ferro ....•••.
Gatos (animal) ...... ..
Gelo ................. ..
Genebra ............. .
Gcneros de importação
nllo classific:.dos .••
Ditos de ex)JOrtação
não classificados ....
Ditos alimrnlicio~ de
primeira necessidade
Gesso .•........•....••
Gelatina .............. .
, Gengibre ........... ..

7
6
9
9
3
9

7
6
2
7
(I
6

5
!I

2
6
6
3

4
6

6
6

Gigo (cascos vasios) .•.•
Giz ................. ..
Globos de vidro ou
lunça ............. ..
Ditos geographicos •...
Goiabada ........... ..
Gornma arabica e outras uão classificadas
Hilu de m:mdioca e outras do paiz ........ .
Grade~ para a larnura.
Granadas ............. .
Granadeiras .•...•.....
Graxa para calçado .. ..
llita animal ......... ..
Grelhas de feno ..... ..
(;u:mo ............... .
Guarda-roup:~ ....•.••.
Guiru:lastes .•.......•••
Guar·aná .•.......•....•
Guitarra,; ............ .

7
6
7
(j

3
6
3
5
(I

li
6
IS

6
:14
7
li
6
7

H

Ilarpas................
7
llerva-dore . . . . .. . . • . .
6
llerva-rnale...........
3
llerva~ medic.in:Jcs I'
outr·as nao elassificad:~s ............. ..
6
Ilortalices em t.ouscna
ll
Ditas frescas .......... 2 ou 4·

11-------------------1
I

Imaj!'ens .••....•..•.•.
Impressos ............
Incenso ...•.•......•••
Jnhamc e outras raizes
semelhantes •.......•
Instrumento de cirurgia, e engenharia, optica, musica e outros
semelhantes •....•...
Instrumentos uteis á la\'OUI':l " " " ' " " " "

7

(l

6
4

7!1.1.

EXKt:UTlfO,

L

J

Jacás vasios ......... ..
Jumentos ............. .
Joia~- !'% ad vai orem
Jardineiras ...•........
Jal't'as e jat'I'OS de porcellana ou louça lin~.
Ditas ordinarias .••....
Jogos de dama, dominó,
xadr·ez e tmtros .... .
Junco 11:1 Irulia ...... .
Dito do paiz par·a esteiras ............... .
JalJoty ............ , •••.

5
11
6
7
6

6
3
5
9

K

1\áA'ado ....••.....•.•.

Kaleidoscopio .........
Kerosene .....•.....•..
1\irsch ............... ..

9
7

6
6

L

La em bruto ......... ..
Lã em obra mio elassillcada .............. .
Lacre ................. .
Lages em bruto ...... .
Ditas preparadas ..... .
Lambases ............. .
Lampar·inas .........••
Lampeões ............. .
Lanternas ............. .
Lapis ..•...•..•••..•.•
Latão em ubra não classificado ............ .
Latão em bruto ou
velho .............. .
La vatorios............ .
nitos de ferro ou madeira, or1linarios ....
Lel!'umes em conserva.
Oi tns frescos ......•...
Lebres .•...............
PAUTE H.

!59

Leite em conserva.....
6
Dito fresco ............ 2 ou 4
Leitões................
9
Lenha.................
14
Lentilhas.............
6
Leques................
7
Lkôres................
6
Limalha de ferro......
5
Limas de aço..........
5
Línguas scccas ou salgadas................
4
Ditas frescas ........... 2 ou 4
Linguiças • .. • . • .. . .. ..
4
Linha para costura . . •
6
Linhaça...............
6
Liteiras .. .. . .. .. .. .. ..
15
Livr·os.......... .......
6
Lixa...................
11
Lombo de porco lialgado........ ....... ..
3
Lona..................
6
Lóros......... .........
6
Louças finas...........
7
Ditas ordinarias . . . . . • .
6
Lousa preparada.......
5
l.lita pat·a escrever.....
IS
Luvas ............... ·..
7
Locomotivas rebocadas
17
Ditas desmontadas . . . •
5

3

6
6

14
IS

M

6
6
7
7

6
6

5
7
3
6
4
9

Macaco de ferro •.•.•.•
Dito (animal) ......... .
!llacarrao e outras massas alimenticias •••.•
Machados ............ .
lllachinas de copiar cartas .................. .
Ditas de costura ....... .
Ditas photographicas ••
IJitas de descaroçar algodão ............... .
Ditas de fazer farinha.
Ditas de fazer tijolos ...

IS

9

4
5
6
7
7

IS
1$

4

ACTOS DO I'OOER

M

Machinas não cl:lssifl.
callas ••..•..••...•..
1\la•leira lavrada, serrada ou hruta .........
Ditas curtas até quatro
metros ............. .
Ditas para tiuturaria .. .
Malas de via!(ens vasias
:\talhas (Jara ferreiros.
1\lamôua .............. .
Mangas de vidro ...... .
Mandioca ............ .
Manteiga ............. ..
l\lant•~igueiras de •neta I,
louça ou vidro ...•.
1\lappas e manuscriplos.
l\ladreperola ..•.•....•.
1\larfim .............. .
Marmore em hrutu .. ..
Dito trabalhado ..... ..
Marrecos ........•.....
Marroquim ........... .
1\lartellos ............ ..
Mascaras ...•........••
Medicamentos não classificados ........... ..
i\lellidas diversas ..... ,I
1\lel 1le abelhas ...... .
l\lel do paiz ......... ..
Dito de fumo ........ ..
Jllesas de ferro ....... .
Ditas ••uvemizadas ... .
Ditas ordinarias ..•....
1\lilho ............... ..

Modws euveruizados ..
Ditos ordinarios .....•.
Mobilia ............... .
Dita nrdinaria ou em
mito estado ......... .
Modelos •...•......... ,
Moldes ............... .
Moeudas para engenho.
Moinho para café ......
Ditos para a lavoura ..
1\toirões ............. .
Molas ................. .
:Molduras ............. .
Moitões ............. ..
Moringues de bano .. .
Mós .................. .

1

1\lusic:~s ..............

..

7

12
14
6
6
!S
3
7
4
4

Na"alhas..............
Nozes..................
Nm·as..... ............
Naphta ................
Nitratos................

3
3
(i

7
3
4
7
3
7

3
6

6
!S
6
6

o

Objertos preciosos de
arte - ~~ % ad wlorem.
Ditos de arte de luxo
ou metal...... . . • . . . .
6
Ditos de grande respon7
sabilidade...........
7
6 Ditos manuractur:ulos
não classilica!los • . . .
5
6 Ditos lle carpiuleit·n dcs·
montados . .. ... .. .. • .
9
G Obreias................
lS Obras de cahdleireiro.
Oleados.... .... .... ..
7
Oleos de qualquer qna·
lidade mio classi tica6
dos.. .............. .•
6
6

6

Oratorio" .. ~...........
Orgãos.. ......... .. . ..

7
'I

6
6
6

7
6

6
7
7

Or.namcntos para igreJUS ..................
7
Ossos..................
14
Ostras em •·onsena...
li
Di tas frt'scas ..•....... 2 ou 4
Ouro- ~•% :td vai orem
Ovas frescas .......... 2 ou 4
llitas seceas ou sa lg:tllas....... ...........
4~
Ovos...................
4

5

5
6
5
14
5
7

5
!S
5
6

p

Padiola................
Paios..................
Palha de coqueiro em
palmeira............
Ditas do Chile........
Pancllas ...... ..... . ..
Pacas..... ............

7
6
3
6
6
!I

l26i

EXECUTIVO.

p

Palias para buuets....

Palanqtu~s.............

l';lo...................

Palha de trig-o, eanua
e ottlras..... .......
Paliteiros de ouro ou
pr·ata- !>% ad ralo·

rem.
Palit!'iros din~rsos....
Palitos................
Pauacú-;.. .............
Pandeiro-;.............
Panuo de qualquer· I)Ua·
li!ladt)... ............

p

6
7
4

H
ll
6
3
7

Pistola~...............

fi

Pap!'llle l(llall[uer l(ll:t-

litlarle..... .... ... . ..
ll
Papelilo........ ..... ..
fi
Parafusos.............
5
Pú,;....................
5
PJssa-; ................. 1
li
Pas~aros elltpalh:Hios..
7
Pastas de pJpcl ou papelã<J.... .......... •.
()
Patronas .. .. .. .. • . . .. .
li
Pavios................
li
Pavões................
11
Pato;..................
!I
p,~dr·a-; 111! aliar ou amo·
lar..................
5
l'eanha.... ... . ... .. ..
6
l'ctlras calcar·cas de
cantarias c nutrJs
par·a eah;amento....
H
Ditas litlw;.:raphir.a;...
6
Ditas 1le filtrar...... .
6
·e·r .x'c l't•csco .......... Í12 4ou
'
llitn
salga1lo nu sercn.'
4
3
I'Pill's em bruto.......
Ditas prepar·adas......
ll
Peneiras de ar:nnt~, cahello ou seda.......
6
l'eur! nlas para relogio.
6
Peneiras de palha do
paiz.................
3
Pennas para escrever.
6
Ditas para euchimeuto.
fi
Pentes................
fi
l'l'rfumal'ias...........
7
PProlas- % wl t·alo-

rem.

!•

Perús..................
Pesos para balança...
Pclreclws fle caça....
Ditos hellicos.........
Petroleo ......... .....
Pez. .. . . . .. .. • . .. . . . ..
l'hosphoros..... .. .... .
Pianos................
l'i~s~ava . . . . . . . . . . . • . •
Piearetast.............
Pimenta...............
Pipa' vasias...........
Pixes....... .... . ... • ..
Platina - !f% ad mio-

9
5
6
6
6
5
5
7
3
IS

6
6

6
fi

rem.

Pl:~mas................

7

Poltronas..............
7
Polvura...............
8
Pnlvorinho............
11
l'orcellana............
7
Porcns................
10
Piuccis................
6
Pomadas para cabello.
7
Pombos...............
!J
Portas, portões, fHirlada<; finas............
7
Ditas ordinarias.. ... ..
5
Portpir·as rle mallelra
ou ferro.............
5
PotaGsa. .. ... .. ...... .
6
Potes de barro........
3
Pranchões (1 ou 2 car-ii2 ou
ros) ................. ~ 13
Prata - ~~ % ad valo•

ACTOS Dll I'ODER

Q

Quadros •..•......••••.
neijos .............. .
uinq11ilh:uia ........ .
Quilhas de jogo ..... ..

8

7

4
6
7

R

Hahecas e rahccões ...
Raios, pinas c t:uhos
para rodas ......... .
llaizes alimenlicias ..•.
1\apaduras ............ .
Ratoeiras ............. .
nealejos ............. .
Rapé ................. .
Raspa de ponta de wado .........•.........
Redes ................ .
Redomas de vidro ... .
Heguas ............... .
Rclogios ............. .
Ditos-de ouro 1111 prata
- l'% ad vai orem.
Rendas ....•...........
Resinas não classillcadas ................. .
Retortas •.............
Ditas para gaz ....... .
Retretes ............. .
Retratos ............. ..
Ripas ................ ..
Rodas para carros ou
carroças ..•....•••...
Rolhas ............... .
Rodetcs .•....
1\oupa ................ .

Sabão nacional ..••.•.
Sabonetes ............ .
Saca-rolhas......... ..
Saccas de algodao c
outras do paiz .... ..
Sagú ................. .
Salarnes .............. .
Sal ordinario ........ .

7

3
4
4
6
7
6
6
6
7
6
7
6
6
6
:1.4
5
7
14

11
7
5
6

3
6

6
3
4

4
4

SaI refinado ......... .
Salitre ................ .
Sanguesugas ...••.....
~ap~Los .............. .
Sape .....•........... ·
Sebo ...........•......
Serlas ................ .
Scllins e seus pertences
Sementes ............ .
Serpentinas tle lidro,
crystal, b1·onz1\ etc.
Ditas para alambiques.
Sinos ................ .
Si pó (por carro tabe lia
13) ................. .

Snda ................. .
Sofás ................. .
Sola •.................
Sovelas c instrumentos
de sapateiro ........ .
S11at1ores par:• sellius.
Suspenso rios ......... .

6
(j

3
3
13
13
fi
(i

6

7
5
6
5
fi

7
31
I

r, I
6
6

T

Tabaco estrangeiro .. .
Dito nacional ........ .
Taboado em pctJIICna
. quantitlatle ......... .
Dito em grande quantidade ............... .
Taboleiros envernizados e com vidraça •.
Ditos ordinal'ios ...... .
Taboletas ............ .
Ta boas de gamão .... .
Tachos ............... .
Tacos para bilhar 1111
hagatella ........... .
Talhas de harro para
ag11a ............•...
Tamancos ............ .
Tambores de musica ..
Ditos para engeuhos ..
Tamboretes de luxo •.
Ditos ordinarios ...... .
Tanques para engenhos
Tapioca .............. .
Tapetes ................ 1

6
3

5

12
7
3
7
6
5

7
6
3
7

11
7
3
5
4
li

l~liH

~:n:CUTIVO.

T

Tartaru~a

em obras
não classilic:ulas ... .
Tecido~ .............. .
T•··lhas de harTtl ..... .
Telhas 1h~ vidm ...... .
Tela rnetallica ....... .
Tigelas ............... .
Tijolos de hano ..... .
UiLos de marmore ou
louça ............. ..
TliLos para limp:11· l';~cas
Tinta de quai11Uer qualidade .............. .
Tinteiros ••..•.•.•.••.•
Torcidas .••••....•.•.•
TorrH!iras •••••••••••••
Touca•lon•s .•••.••.••••
:~ouc;ulos para senhora
l OUCllliHl ...••...•••.
Touros ••.••..•......•.
Transparentes para jancllas .............. .
Travesseiros ......... .
Trem Je cozinha ••.•.•
Dito 1le cozinha usado.
Tumulos ............. .
~'ypos ................ .
f mas ...•...•.•..•....
Trapos ............... .
'fl•illws nara estr·adas
de ferro .......... ..
'I'Hhos 11ara encauumento ............ ..

7

Vaccas .............. ..
Varas •.•..........•..•
Varaudas 1le fcl'l'n .•••
\'asso~u·as ............ .

li

Vcl:rs ............... ..

7
6

14
6

n

6

6
6
6
6
6
7
7
4
H

li i Las uadonaes ..•.••.

Vcllndo ...• t ......... .
V enesi:mas .•..••••....
Verui1. .............. ..
Verduras ............. .
Vidr·os onliuarios ..•..
Ditos 1fe ~ramle responsabilidade ....••••..•
Vigas ................ .
Viua~re .............. .
Vinho ............... ..
Vil l:rs .............. ..
Vill'iolo .............. .

11
13

6
6
6

3
6

7
6
2

6
7
13
6
6
10
8

6
7
li

3
7
6
5
H

5

X

xaropes .............. .
Xcrgas para :rnim:ws ..

6
()

5

u

z
unr-uentos .... , .......
Unnas de animacs ..•.
Urucú ................ .
Urn:Js ................ .
Uten~ilios nnlinarios
para casa de f:unilia.
Uvas seccas ........•..

6
3
6
7
3

6

Zahnmhas ........... ..
Zin•'ll em bruLu ou em

folha ............... .
Di Lo em obra ........ .

7

5
6

Palacio do Rio 1le Janeiro em t2 1le Tlcwmhr·o 11P 1S7LJosé Fernandes da Costtt Pereirtt Juniol'.
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TADELLA N. 2.

ENCOMMENDAS E BAGAGENS.
Por t.onelada rnetrica
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de Janeiro ew fi de Dezembro de i87i.- Jose Fernandes da Costa Pereira Junior.
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--l"'
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TADELLA 1\l. 3.

Por t,onelada JDet,rlca.

ESTAÇÕES.
( Santos • • . • . • • . • • • •

,-Cuba tão...........
1

;;j

.
Q

o

o

Q

~

\Ra;;"~s;;;;,=
i Alto da

CUBATÃO.

2SiiO

s. lilcrt~=

iSã30

==

8Si1S0

,s.

BERNARDO.

-~~·
BRAZ.

-~-~GUA

I ---;s . -~

:·PAULO .BRANCA., PERU'S.

,

I

BELEl\1, .

JUNDIAHY.

1

1

108920 148830 • . . • . .. . 18SiUO 19$780 23S280 26Sã80 308909
----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---•. . •. ••.
2S060
58!170
8Si1SO 128360 . . . . . • . . 168070 178300 208810 24St00 288i30

:-:-:= == :-:::=

as910 Ss390 to8300

==

=~
==
==
~ -389101~-:-:;:
== :-:-= == ==

Serra .............

1-ru;-Grande ... -:-:-::

RAIZ DA,ALTO DAl
RIO
SERRA·
SERRA. GRANDE,

=~

286.70 -683901

f4~oto ~S2.'SO

fs$7110

22soio

268370

wstoo

14ss3o fs$130

228450

tts330

7s620 -88860 128360

~8660 m9sõ

~-:-:-:
=~ JBiiO -,S\140 -SS45o limo f6so7o
Braz •.. , .•......... ,....•... , ....... ,,, ........ ,........ ,......... , ..... .. I•
, ••••••• ',· . •• •••· ,
,
,

G
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_______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
1 •••••••• 1 •••••••• , •• • •. •• •

, S. Paulo.......... • . . . • • .. . .. .. . . . .. •. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. ..
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== == ==
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Palacio do Rio de Janeiro em U de Dezembro de !874.- José I<'ernandes da Co&ta Pereira Juniot.

68800 118120

-3$300 78620
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TADELLA N. 4.
';'$

;

Por tonelada metrica.

I C~BA-,RAIZ
I' I I I
11======== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
§
____ ____ ,____ ,____ ,____ ,____ ,____ ,____ ,____ ,____ ,___
'I'-......-'I-' .....-"I- - - - - - 1 - -'I- - - - - - __,

~
:::
•

ESTA~ÕES
'<'
'

l

TAO.

AGUA
~. PAULO BRANCA.

os
PERU'S.

BELÉM ' IJUNDIA-1
HY.
,

Santos ............ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --980001, ____
9$6001, ____
1183001, ____
1289001, ___
1118000
182001, ____
282001, ____
481001, ____
ã$3001, _
7$200,
•••..••. , ____
_, ____
, ____
_

11

Cubatão .......... 1........ 1,

11

Raiz da Serra ....

iSOOOI

289001

4$1001

aaooo, •.•••..•

7SSOOI

88iOOI

189001

3$1001

o$0001 •..••••
38100,........

68800!

7$4001

4S900

1Sifi500

f8!!001 ........

3$7001

Alto lia Serra..... . . . . . • • • • • • • . • • . . .. • . . • •

Rio Gran1le ..•....
S. Bernardo .......
11

DA,ALTO
DA! GRANDE,
RIO
,S.
BEU-, BRAZ '
SERRA.
SERRA.
NAROO.
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·······~········~··· .. ···~········!
t
== ~ ~ ~ ~~-f$8Cii

1081001 1187001 13$800

931~!1087001128800
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7S2C()
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6SOOOI 7$6001 98700
-'2$400 -48100 -ISS700 7s800

o

-~

~
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··1· ......

Braz •••••••.•••..• , ... · .... , ••• •••
·j· ...... ·j· · .. · · · ·j· · · · · · · •j• · · · · · · ·j· ·· .. ·"I'······ 'I'·"··· 'I'·······,
---------------------S. Paulo .......... ,, ..••.•.• ,, ........ ,, ........ , ........ ,, ........ ,, ........ ,, ....... .
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2$3001, 3SIIOOI, 6S000

__________ ____ ____ ____ ,____ ____ ____ ----·----· ____ ___ ____
Agua B~:..:.:..:.:.:. .:..:..:..::..: :..:..:.:..:..:_:_: ~ .:.::...:.::..:
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_1S700 _38300 ~iOO

1........ ..... ... ........ ........

== ~ ~~ ~~~~~ ~= ~~ 2siõõl -

Os Perús ..................................................

l>aJacio do Rio de Janeiro em 12 de Dezembro de iil7~.-

1Sti00

38700

I >O

José Fernandes da Costa Peretra Jumor.
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~

TADELLAIW· H·

Por t.onelada met.r•lca.

I

ESTAÇÕES.
Santos............

18680

38080

58740

,I

Cu~aLão .......•... .:...:...:.:.:.

18400

48000 ~~ ~~.:..:..:..:..:...:.:.:

·.1

Raiz da Serra ...•. ~ .:.:.:.:..:.:..

=:0

1
~f.

2

""--

I

48340

Alto da Serra...... . . . . • .• . . • •. . •. • . .. • • .• .

18680

--------- - -

Rio Grande........ . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • •• . . .

.

78000!:.:..:.:.:.:..:
4$340 • • •• . • • •

I
---~---

28660 • • • • • • • •

138440

158820 ~8060 ~000

108920

118760

148140 ~8380 198320

981120

108360

128740 ~8980 178920

68860

78700

108080

128320 158260

118180

68020

88400

108640 138580
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38300

11H740

7S980 108920

- - - ------ -------
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o~
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--- --- ---

Paulo .................................................. :. . • • • • . . .. .. .. ..
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,
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~

,

38220
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88400
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:
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HY.

I Braz ....................................................................................................... .
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PAULO IIRANCA. PERU's.
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TÃu.

i

Palacw do Rio de Jaueuo em U de Dczembi'o de 1!!74.-José Fernandes da Costa Pe1·e1ra Jumor
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TADELLA N· 6•
Por tonelada met.rlea.
·1

,

ESTAÇOES.

l

ISERRA.~

1-

CUBA• RAIZ DA ALTO DA
RIO
S. BERAGUA
OS
•
JUNTÃO.
sERRA.IGRA:'iDE. NARno.l BRAz.ls. PAULO BRA!'I'CA.I PEaús.l BELEM., DlAHY.

- - -

__________ ~600
____ ~~~~12$300
____ ____ ~11SS~~2J8600
____ ____ ____ ____ ,____ ,____ I1388~
____ ____
Santos .............

\::.:..:..:..:..:..:1278000 1278800
25$200

. Cuba tão........... , .. .. • .. . , 3$000 , 88700 , 12$300 , 18$000 ,.. .. .. .. , 23M400
j

Raiz~ Serra....:..:..:..:.!::.:..:..:..:.::l:.:.:.:..:.::.:!.~~~~300 ~~000 ~~.:_:~208400

i

Alto ria Serra...... .. .. .. .. . ... ... • . • • .. ..

1

Hio GranJC'....... ........ ........ ........ ........

3$600
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=~ :-:-:-:~
~~ --- ~~
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Palafj. f\o Rio de Janeiro em 12 de Dezembro de 1874.- José Fernandes da Costa .Pereira Junior.
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T ADELLA. N'. 7.
Pot• t.onelada met.rlcu.

•

,-

s

E STAÇOE •

CUBA-Il\AIZ DA !ALTO DA
RIO
S. BER-1
Tio.
SERHA. SERRA. GRANDE. NARDO. BRAZ.

I I I . I JUN·I

"
•
AGl'A
·'· P.l'CLO DRANC.\.

os

PERÚS.

DELEM.

DIAHY.

oosooo

1

I Santos • . • • . • • . . . . •

7H200

13$200

i Cnbatão ••..••••.•••.•••. ~ 6SOOO
=
~
I Raiz da Serra...... .. •• .. .. . .. .. . ..
~
o
;::;

"',...o
<.,;)

-::

24SI'.OO

3tssoo

438200 • .. • .. . •

~sooo

1S7S600

678800

77$400

17/!íOO

248600

36$000 :..:.: •.• :-:- 41$800

508400

608600

708200 _!28800

1

I

18S600

30$000 . .. . • ...

78200- ISRGOO .....

Rio Grande.. .. •• .. . .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. . 11MOO .. .. .. ..

Ilernanl~
Ilraz.=~
s.

Af:ua

$'1

I

40$800

44/!400

1148600

64S200

76,~800 1

2!MWO

33$000 4'3H2oo

52S800

G5~íOO.

22~200

258800

45kGOO

58S200
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=:-::=:-:ís'i'"oo
=:-: =:-:- :-:-= =:.
=:. =:-:- =::-:- =:-: M2GO
I
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---------- --- --- --- ---- --- --- --- --- - - --·

I Alto da Serra ......

118400
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~=::
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36SOOO
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24~(.iOO 3í~2õõ' 4Gssoo 1
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S. Paulo.......... . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • . . . .. .. .. .. .. . ... . . ..
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I
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13~800

23$1(}3

36Se06

1

1\JSSCO 32MOO
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I Belém............. .. . . • . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. • . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. • . .. .. . .

12s600

I

Palacio tio 1\io de Ja!lCiro em 12 de Dezembro de 1874.- José Fernandes d<t Costa Pereira Junior.
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TADELLA N. 8.
Por tonelada metrica.
'f

I

r:STAÇÕES.

I====
1 Santos............

ct'~AT,\0.

I

I

I

I

RAIZ DA ALTO nA
RIO
s.- BER-1 BRAZ.•
SERRA.
SERRA. GRANDE. !URDO.
L

178600

32SSOO

428400

8SOOO

:23,~200

"32$800

~

248800

'i Alto da Serra.. .. • .. . . • .. . .. .. . . . ... .....

9$600

1

!I Ma~=~::
l

9$600

... .....

i'- l!aiz tia Serra.:.:.:::_: .:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:..:..:_

~--ru;"G~~

................................

lí7$(\(){)

-,~. PAULO~ BRA!\CA.
AGUA

1·.......

PERUS,

BELÉ~.IJUNDI~i
i HY. I

.---\1

I

72SOOO

768800

908400 1038200 1208000

488000 ........ 628400

678200

808800

93$600 11:$400

lí9S~

72$800

81SS~ 1028~

~8200

448000

1178600

70Stoo

ff18200

1118200 ........ 298600

348400

48SOOO

608800

778600

~

.:.:.:.::.:.::. lí4S400

248800 ..... • ..

==
~ ~ ~ ~~~ ~= ~.-:-:~ ~~ :--:--::= =·. ~
--- ------ ------- --- - - - - - - - - - -

~ S. Bernardo ..................... , .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. • ... . .. •

'!--n;;;~~

I

I ~,

14Sií00

: S. Paulo.......... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • .. • .. ..

198200

3:?8800

41SS600

:os
;.oi

g....
:;;
c

628409

4$800

18Stoo 318200 488000
--- _,
I Agna Branc_:::.:..:.:.: :.:.:.:.:..:.:. .:..:.::.:.:.:.!:..:.:.:..:..:. .:..:.:...:.:.: .:..:.:..:.:.:. ~ :.:.:.:.:.:..:. :.:.:..:..:.:.:.:. 138600 268~ 438200
!i Os Pcrús... . . . .. .. . .. . .. . • . • .. . . . . • . • . • .. . • .. .. • .. .. .. • • • . .. .. .. .. • .. . . .. • .. .. . . .. .. • .. .. . 128800 298600 I

':--·-- -----------------

1: _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bdcm .. .. • .. .. .. • .. .. .. . • .. .. • .. • .. .. .. .. . .. .. • .. • .. .. . .. .. ... .. .. .. . .. • .. • .. .. • .. .. . .. .. . . .. . • .. • 168800 \i

t -{)

Pala do llu Riu e Janeiro em 12 de Dezembro de 1874.- Jose

Ferna11des da Costa l'ere1ra Junior.
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TADELLA. N. D.

Por tonelada metrlca..
ESTAÇÕES.
Santo~.............

CUBATÃO,

48560

.:...
o
Q

o"'

...

u

-<

S. PAU·
LO.

AGUA
BRANCA.

8s360

1118580

208140

278360 • . . • . .• • 348200

368i80

428940

498020

117SOOO i

3$800

118020

11181180

228800 .. .. • . . . 2\l86i0

318920

38S3SO

4~8460

lí2S~40 !

78220 118780 198000 • . . . . • . . 2iíS8iO 288120 34$1180 40$660 48SH10 i
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1
Alto da S;!rra..... .. . • . .. • . .. . . . . . .. • • • . . . 48560 118780 . • . •• • . . 18S620 20S900 27S360 33$440 ·H~120 I

1\ioGr~~ ~ =~ ~~ ~

78220

~=

S. Bernardo....... • • .. . • . . . . . . .. . . . . . • . .. . . . .... •• . . . . . • .. . • • . . • ..

148060 i'iiS340
nss~o

==
== ==

9$120

22S800

2'8f;sso

3HSSOO!

15$580

218fl60

2:1s640 :

Bra~=~ ~ ~7, ~~ ~ ~~ ~= -~ ~~ ~:-:~ ~~ ~=J
5."Pau~= ~ ~= -:-:-:-:~ ~:. ~
~:--:-: 28280 Ss740 148820 2"28800
-;:g.;;-;;;;:~ ~
:-:-:-:-= ~
=-:-:-:-:
~= 6$460 12$540 20$ã20
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j

1

- - - - - -~--- - - - - - - - - - - --1
68080 HH060

Perús.......... ..... ... .. . ... .. . ..... .. .. . . .... ... .. .. . .. .... .. .. .. .... . .. .... . .. ... .. .

Belém ............. , ........ , ........ , ........ , ........ / ........ , ........ , ........ , .......

-

·j· ....... ,........ ,

1....

""

_,

Rail da Serra..... . . • • . . .. . .. . . . . .

11

-Os

00

OS
·
JU:-<DIAPEIIU'S. BELE:\1,
1!\',

--------- ------ --- ------ - - - - - - - - - - --1

11::

r.l

o

BRAZ.

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

Cuba tão........... • • • . . . • .
Q

1 -~-,--,--,-,-,·---,--,I

RAIZ DA ALTO DA
ll!O
S. BER·
SERRA. SEIIRA. GRUWE. :'\ARDO.

Pala cio do Rio de Janeiro em 12 de Dezembro de 1874.- José Fernandes da Costa Pereira Junior.

1

7$980

TABELLA N. IO.
Por cabeça.
ESTAÇÕES.

c~n1T.\O.

DER-~

RAIZ D.\1.\LTO DAl
Rio \s.
SERR!. SERRA. GR.\NDE. NARDO.

---r
Santos . . . . . . . . . . . .

8120

'
S220

'
8410

DR

AZ,

I

.

I

s.
AGUA
PAIJI.O.,BRANCA.

I I I
os
Plmu's.

BELÉM

'

JurwuHY.

!

'

$lí30

$720 . . . . . . . .

$900

:..:..::...:.:::..:..:..:.:..:~~~~

_8500.:.:...:...:..:

~

IJ960

:1$130

18290

1SiSOO

_8740 _8910 _18070

~28:}

--- --------------- 8840
- -1$010
- -18170
- -18380
8100
1410
8600 .. . • .. • .
8780
---- --- 8290
- -------- ------ ---- -----... - - ·

Cui.Jatão........... . • .. . • ..
~-----1

1

11

Raiz da Serra .....

Alto da Serra .. .. . .. .. .. • . .. .. • .. .. .. • • .. .

8120

8310 • . .. .. . •

8490

SlílíO

$720

SB&O

I

:1Só90

I

Rio Grandt> ....... .:..:..:..:..:. .:..:..:.:.:... 1:.:..:.:.:..:.:. :.:..::.:..::.:

_8600 _8760 _11970

s.

_suo _S!S70 _s~l

Bernardo. . . . . . :.:...:..:.:.:.

Braz ...•.•.•.. •·• ..••...• · ··· · .•. ) ....••. · .....•. · · · •·• · •· · ·· · ·· ··

· · ·• · .!' · ·· ·· · · · · ··· ··· · ···· · · ··

S. Paulo .......................... , ...... :_: ............................ : ...

=8060

Agua Branca...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .

8170

8330

~

:l

a

········I
SGOO
8MO

---- !....
--------- - 8160
- -8370
....
..
......
........
........
........
-------- - - - --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---·
Belém .......•.......•.....•.•.•• ·I·....... ........ ........................ ................ ........ 8210

~----.---1 Os

---

=8230,=83!10

""
r-,

- - _ _ ,_ _ - - - - . - - - - - - - - - - - - - -

~.:.::.:...:..:. ~ -~
~I::.:..::.:..:.: .:...:..:..:.:: .:.:.:..:..:.:. ~ ~ _S240

l'l
l'l

---~---

Perus .......................... 1................

Palacio do Rio lle Janeiro em 12 de Dezembro de 1874. -José Fernandes da tZosta Pereira Jrmior.
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~

TABELLA N. 11.

----~ERRA.IGRANDE.
-

• Por cabeçn,
-~1----

.ESTAÇÕES.

C!:D1TÃO.

RAIZ DA ALTO DA

J SERRA.!

RIO

-- -j-- --I - -

S. BEl\•
S.
AGU.\
NARDO.I BRAZ., PAULO. BRANCA.

OS
JUNDIAPERU's.l BELIÍM., HY.

~

1

I

Santos ............ .

~G60l

Cubatãe ........... , ......•.
~

>..:!

Q

o

""'o
Q

<fl

2

<.::

<

38960, •.••...•

4S!l1SOI

!SS2SOI

682201

7Stool

sa21S0
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ACTOS DO I'OIJER

DECRETO N. 5816- DE 12 DE DEzEnao

DE 187~.

Fixa o numero e vencimentos das diversas classes de operarios
do Arsenal de Marinha do Ladario, em llfato Grosso.

Hei por bem que o numero e vencimentos dos Mestres, Mandadores, Operarios, Patrões e Serventes do·
Arsenal de Marinha do Ladat'io, em :&lato Grosso, sejam
regulados pela Tabella e Quadro que a este acompanham.
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, dú Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios ua Marinha, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de
Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da IndepenJencia e do lmperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.
Cumpra-se c registre-se. Palacio do Rio de Janeiro
em I.~ de Dezembro de 187~.-Ribeiro da Luz.

!289

EXECUTIVO.

Quadro do fleSIJoal das-ofllelnall e do serviço geral do Arsenal de Marlnha,do Lndarlo, nn Provlncla de Mato Grosso.
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'J:1
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108
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ACTOS DO I'ODER

3.• :-ias officinas, em que não houver mandadores, serão
os mestres substituídos em seus impedimentos por um operario de t.• classe proposto pela Directoria e nomeado pelo
Inspectot·, abonando-se-lhe, além do salat·io de sua classe, metade da respectiva gratificação.
oi. a Os mestre5 e mandadores que deixarem de comparecer
por motivo de molestia, provada á juizo do Inspector, perceberão ;úmente o respectivo jornal.
õ. • Em urgencia de obras, e nas querenas, se abonará aos
operarios, que se prestarem ao trabalhil nos domingos e dias
santificados, e nas horas extraordinarias, além dos competentes vencimentos, uma gratificação, á juizo do Inspector,
~l qual não excederá da metade do respectivo jornal e gratificação.
6. a Além do jornal de 18õ00 que percebe cada servente,
poderá n InspectOI·, sob proposta das Directorias, mandar abonar mais õOO réis de !!ratificação áquelles que se tornarem
ttistinctos por suas habilitações e merecimento.
7. a Os remadores não percebem comedorias.
8. a Não se admittirão aprendizes nas otlicinas das obras
civis e militares.
9. • Quando assim convier, os ferreiros e serralheiros das
officinas de machinas, serão chamados a serviço nas de c.onslruc~ão naval.
Rio de Janeiro em 12 de Dezembro de 1fri4.-Joaquim Del~no

Ribei1·o da Luz.

Tabella dos jornaes e grat.fflca~ões que, de conf'ormfdade con1 o Decreto n. • H816 de I~
de Dezembro de 18,.4, devem perceber n mestrança, operorios, serventes. patrôelll
a remadores do Arsenal de Marinha do Lodarlo.' nn Provlncln de Mato Gros&o,
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DECRETO N. 5817- DE 12

DE DEZE}IBRO DE

1874.

Approva os planos complementares, a tabella de preços e a especilicação do material fixo e movei, relativos ás obras de (construcção do novo) matadouro.

Hei por bem Approvar os planos complementares, a
tabella de preços e a especificação do material fixo e
movei, relativos ás obras de construcção do novo matadouro no lugar denominado Campo de S. José, na
Imperial Fazenda de Santa Cruz, e exhibitlos por Augusto Teixeira Coimbra e Pedro Farani, emprezarios
das mesmas obras, em cumprimento das condições 17. •
e 23.a do contracto que, em virtude da autorização conferida pelo paragrapho uni co n. 0 3 do art. ~V da Lei n. o 23~
de 25 de Agosto de 1873, com elles celebrou o Governo
Imperial em data de 2õ de Julho do corrente anno, ficando, de conformidade com os ditos planos e nos termos do mencionado contracto, modificados os planos
primitivos que os mesmos emprezarios apresentaram,
todos os quaes planos, em numero de vinte e oito, tabella de preços e espegificação do material, rubricados
pelo Conselheiro Director da primeira Directoria da
Secretaria de Estado dos Neg!)cios do Imperio, serão
nesta archivados.
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e interino dos Negocios do lmperio, assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Dezembro de mil oitocentos setenta
e quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia e
do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Visconde do Rio Branco .

RXECUTIVO.

DECRETO N. 5818- DE 12

DE DEZEMBRO DE

1874.

Concede ao Bacharel Luiz Alaria Go~zaga de Lacerda e outros, autorização para organizarem uma ~ompanhia destinada a recot~s
tru i7'red ios.

Attcn,Jentlo ao que Me requereram os Bachareis Luiz
Maria Gonzaga de Lacerda e Diogo Ferreira de Almeida
e o Commendador Eudoro Emiliano de Carvalho, Hei
por bem Conceder-lhes autorização para incorporarem
nesta Côrtc uma Companhia destinada a reconstruir
predios, especialmente os arruinados sob as bases seguintes:
i. • O fundo social da Companhia será de dez mil
contos de réis (10.000:000~000) divididos em cincoenta
mil acções de 200~000 cada uma.
2. a A em preza obrigar-se- ha por escriptura publica a
pagar mensalmente aos proprietarios que a procurarem
para rcconstrucção de seus· predios, o preço (deduzida a
decima urbana) do aluguel de suas casas durante quinze
annos, e dahi por diante a porcentagem que se convencionar na escriptura ·até que lhe sejam definitivamente entregues os predios, findo o prazo da mesma: os
proprietarios porém pO'derão rehavel-os antes por um
accôrdo com a Companhia.
3. a Não será maior de 30 annos o prazo em que a Companhia poderá alugar por sua conta os prellios reconstruidos.
4. • A Companhia durará por espaço de 40 annos, findos
os quacs entrará em liquidação.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conse lho, Ministro e Secretario de Estado dos 'Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em doze de Dezembro de mil oitocentos setenta
e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e
fio Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
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IJECRETO N. :i819- DE :1.2

llE DEZEliBRO DK

:1.874.

C\lncetle ao Tenente Coronel Antonio José da Silva priviegio
para fahricar no Impei"io o gaz denominado • Glob-e;--pQr
meio tlc nm apparelho espcciir.-

At tenrlenrlo ao que Me req!lcreu o Tenente Coronel
Antonio José da Silva e de confot·midade com o parecer
do Conselheiro Procurador da Corôa , Fazenda e Soberania Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio
por oi to annos par a fabricar na Paiz, por meio de um
apparelho especial, o gaz denominado« Globe » e applical-o á illuminação publica, ficando esta concessão dependente ue approvação da Assembléa Geral Legislativa.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, ~linistro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultur.'l, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, doze de Dezembro de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica <lc Sua l\lagcstade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5820- DE :1.2

DE DEZEMBRO DE

1874.

Concede a Christovão Bonini e outros, permissão por dous annos
para explorarem !minas de )ouro, prata ou de outro qualquer
mineral nos munieipios de s:Roquee.Cabriuva da rrovincia
de s. Paulo.

Attendendo ao que Me requereram Christovão Bonini,
Mello & Assis, Sebastião Homem de Mello e Mauricio de
Oliveira e ao que informaram as Camaras Municipaes de
S. Roque e Cabriuva na Província de S. Paulo, por intermedio do Presidente da mesma Província, Hei por
bem Conceder-lhes permissão por dous annos para explorarem minas de ouro, prata ou de qualquer outro mineral rlentro do perímetro dos referidos Municípios sob

1295
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as clausulas que com este baixam assignadas por José
Ferna~des da Costa Pereira Junior, 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 doze de Dezembro de tnil oitocentos setenta e quatro,
quinquagesimo terceiro da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de -sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Decreto n. o

58~0

desta data.

I.
Fica concedido Q prazo de dous annos pna os concessionarios Christovão Bonini, Mello & Assis, Sebastião
Homem de llello e Mauricio de Oliveira, explorarem
minas de ouro, prata ou de outro qualquer mineral,
existentes dentro do perímetro dos municípios de S.
Roque e Cabriuva, da Província de S. Paulo, salvos,
porém, direitos adquiridos por virtude de outras con•~essões do Governo.

11.
As explorações poderão ser feitas por IJUalltucr dos
modos recommendados pela sciencia.
As explorações, porém, que exigirem cavas, sondagens, poços ou galerias, não serão feitas em terrenos
possuídos sem autorização escripta dos proprietarios, ou
sem supprimento de tal autorização concedida pela Presidencia da Província, mediante fiança prestada pelos
concessionarios, que responderão pelas indemnizações
devidas no caso de prejuízo causado aos proprietarios.
Para concessão de semelhante supprimento, o Presidente da Província mandará, por editaes, intimai· aos
proprwtarios para, dentro do prazo razoavel que marcar,
apresentar os motivos de sua opposição e requerer o que
julgarem necessario a bem de seu direito.

Ac:TOS DO PODEI\

111.
Apreciadas as razões ex pendidas, o Presidente da Província poderá suspender a licença concedida por este
decreto, quanto sómente aos terrenos, cujos proprietarios se oppuzerem ás pesquizas, dando immedia,
lamente parte de tudo ao .Ministerio da AgriculturaCommercio e Obras Publ.icas, e informando com seu parecer a opposição suscitada.
•
O Ministerio da Agricultura, Commercio e Obt·as Publicas decidirá por aviso si, a ·despeito da opposição dos
proprietarios, este decreto será executado inteiramente, ou si a licença para explorar minas será limitada aos terrenos sobre os quaes não houver opposição
attendivel.

IV.
As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou
galerias no territorio desta concessão não terá lugar:
§ l. o Sob os edilicios e de HS metros de sua circumferencia, salvo na ultima hypothel>e sómente com consentimento expresso e por escripto do respectivo proprietario. Este consentimento não poderã.ser supprido
pela Presidencia da Província.
§ 2. o Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros
de cada lado delles.
§ 3. o Nas povoações.

v.
Descoberta a mina pelos exploradores lavrarão termo
:io facto, indicando nellc todas as circumstancia~ que
puderem servir para ser facilment~ reconhecida sua posição e para se avaliar, embora approximadamente, sua
possança e as facilidades da extracção do minereo.
Este termo será immediatamente enviado ao Pt·e11idente
da Província para ser remettido á Secretal"ia de Estado
dos Negocios da Agricultura,.Commercio e Obras Publicas.
·

VI.
Os concessionarios farão levantar plantas gcologica
e topographica dos terrenos explorados, ·co.n perfis que
demonstrem, tanto quanto per.milliremos trabalhos que

EXECUTIYO

:l29í

livrre1il fl'ilo, a supcr·posição Ll:fs camauas mineram;, e
rcmrttcrão as ditas plantas por intcrmedio do Presidente da Provinda á mencionada Secretaria, com
amo~tras dos mesmos mintwaes c das variedades das camadas de terras.
VII.

Satisfeitas as el:wsulas llcstc Llccrcto scr-lhes-ha con•
cedida a necessaria :wtorização para lavrar as minas por
elle~ dc,:cobertas nos lugares designados, de accôrdo
-~om ns leis c condições QllC o Governo julgar conveniente estabelecer, no ado da concessão, no interesse
ja mineração e em beneficio do> direitos do Estado c
dos particulares.
P:d acio do Riu de Janeiro em 12 de Dezembro de 1874.
~ .José Fernandes da Gostà Pereim Junior.

Senlror.- A Lei n. o 719 de 28 de Setembro Lle i8S3,
art. H, § 2. •, nutor·izou o Governo para alienar os terrenos desnecessarios ao Jardim Botanico da Lagôa de
Rodrigo de Freitas, sendo previamente avaliados administrativamente, e preferidos na venda os respectivos
arrendatarios pelos preços da avaliação.
O pr·oducto dessa alienação serviria para pagar as bemfeitorias existentes nos terrenos já arrendados, que conviesse annexar ao Jardim~ sendo o remanescente empre·
gado em apolices da divida publica, c seus juros applicados aos melhoramentos daquelle estabelecimento,
creação c manutenção de uma escola normal do :~gri
cul tu r a.
Gomo, porém, tacs terrenos se :~chasscm comprehcn~
didos na área da antiquissima sesmaria concedida á
lllnstrissima Camara Municipal desde !567~ e o Estado
só tivesse a posse do domínio ulil delles, adquirido em
virtude do Decreto de 13 de Junho de 1808, a Lei n. "IH4
de 27 de Setembro de 1860, art.U, § 13, permiltiu des·
appropriar. c efTectivamente desappropriou-se, por Decreto n. • 29i8 de 7 de Julho de 1862, o domínio directo
dos :nc~rnos terrenos, pagando-se á respectiva concc;;sio·
naria o prrço então ajustado, e ficando o Estado dahi
em diante como nnicoe plenosenl1or drssa proprierlatlr.
PA nn;

n.
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Entcntleu-se que o Alvará tlc 10 de Abril tlc 18~1, que
mandou consit.lrrar aforamento as locações e arrenda-·
mentos que os cmphyteutas e sub-emphytcutas fizessem,
ou houvessem feito, dos bens compt·ehendidos na referida sesmaria, não regulava para os terrenos, cujo domínio util fôr'a adquirido pelo Estado, naturalmente
porque essa acquisição se rcalizára para fins de utilidade
publica, como fosse o estabelecimento tlc uma fabrica
de polvora c de fundição, perfuração c torncação de
peças de artilharia, man•Jado crear pelo já citado Decreto de :1808.
Em virtude dessa intelligencia, arrendaram-se, sem
fixação de prazo, todos os terrenos da Lagõa, de que era
foreiro o Estado, c desncce.,sarios á sobredita fabrica
ou ao Jardim Botanico; c, embora o Estado não haja
chamado a si o uso e gozo desse domínio util, e tenha
consentido que os arrendamentos vão passando aos herdeiros dos arrendatarios ou a terceiros, por titulo oneroso, não perderam ellcs comtudo o caracter de concessão sem prazo determinado.
Assim, pois, não tendo havido desmembração de domínio, nem cabendo aos arrendatarios jus in re, têm de
I hes ser vendido pelo Estado, ou a terceiros, se aq uelles
recusarem comprar pelo preço da avaliação administrativa, tanto o domínio tlirecto, como o util dos terreno.>
de que se trata.
Já foram tlcsignatlos, pelo Ministcrio tla Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, os qne lhes são neccssarios
para o Instituto Agricolll, e o da Guerra desiste dos
que pedira junto a um antigo forte, por não haver utilidade em conservai-os. Aos arrendatarios daquel\es
nada ha que vender; mas sim comprar, ou desappropriar, em falta de accôrdo amigavcl, as bemfeitorias
que nelles tiverem.
Para a venda dos restantes havia o Mínisterio da Fazenda, por despacho de 28 de Novembro de 1870, estabelecido, como base de preço, o triplo do valor de vinte
annos de arrendamento de cada terreno, segundo a tabella então organizada na Dirce to ria Geral das Rendas_
Feitos os annuncios nesse sentido, os arrenrlatarios
acharam excessivo o dito preço e nenhum se dirigiu ao
'fhesouro para realizar a compra dos terrenos, em que
assentaram suas chacaras, continuando deste modo sem
cumprimento, até hoje, a disposição da Lei de 1853,
com manifesto prejuízo do Instituto Agrícola, que precisa entrar na posse c gozo da parte, que lhe está destinada.

EXECU'fl\'0.

Conseguintemente não podendo continuar· por mais
tempo semelhante estado de cousas, foi forçoso adoptar
outra base mais equitativa. E' a que se contém no
Decreto, que incluso tenho a honra de offcrecer á Alta
consideração de Vossa Magestade Imperial, e que está
~le acc6rdo, não só com a que o art. 4,9 da Lei n.o 6'.!8
de 17 de Setembro de 1851, déra á Illustrissima Camara
Municipal para vender, com prcfercncia aos emphyteutas, o domínio directo dos prazos que lhes pertencessem, mas tambem com o disposto no ar·t. 25 do
regulamento do imposto de transmissão de propriedade,
que manda tomar, quando se não puder-calcular o valor
do domínio directo á vista dos títulos de acquisição, o
pr·eço ::orrespondentc a 20 annos de fôro e um laudcmio.
O proJuclo da alienação, por esta fórma realizaJa,
não será, sem duviJa, sufficiente para cobrir as Jespczas, em que importarão as desappropriações das bemfeitorias dos terrenos precisos para o Instituto Agrícola
e para o abastecimento d'agua a esta capital; fcka talvez
mais regular classificar previamente os terrenos anendados, segundo a sua frente e área, e arbitrar uma renda
correspondente á essa extensão.
Para consegui l-o,. porém, dever-se-h ia começar pela
medição e demarcação de cada chacara, trabalho difficil,
e que, por sua morosidade, importar·ia o mesmo que
adiar indefinidamente a execução das vendas e acquisições decretadas.
O prejuízo que o Estado possa ter e alguma desigualdade, que dahi provenha em desfavor dos arrendatarios
de terrenos de menor fun:lo, desigualdade Já existente
nas prestações annuacs, serão sobejamente compensados
pela grande vantagem que ha para todos, de p6r-se termo
a esta questão, que dura ha vinte e um annos, impedindo, pela incerteza em que sobre o seu direito de
propriedade vivem os habitantes daquelle importantíssimo bairro, que se desenvolvam ahi as construcções
c outros melhoramentos materiaes, de que a população
desta cidade e os cofres publicos hão de tirar maior
proveito.
E', tambem, com esta convicção que venho solicitar
de Vossa Magestadc lmper·ial se digne prestar sua Imperial Assignatura ao Decreto, que tenho a honra de
depositar nas mãos de Vossa Magestade Imperial.
Sou, com o mais pr·ofundo respeito e acatamento,
Senhor, de Vossa Magestade Imperial, muito reverente subdito.- Visconde do Rio Branco.
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DECRETO N. u82t- DE 12 DE DEZEIIIBuo

oE 187~.

Estabelece regras para a Útlienação dos ·terrenos nacionaes da
Lagôa de Rodrigo de Freitas desneccssãrios ao Jardim Botariico.

Convindo dar execução á Lei n. o iH~ de 27 de Setembro de 18o0, art. H, ~ LI, na parte em que declarou continuar em vigor a autorização conferida pelo
art. H, ~ 2. da Lei n.o 719 de 28 de Setembro de 1853,
que mandou alienar os terrrnos desnecessarios ao Jardim
Botanico da Lagôa de Rodrigo uc Freitas, P sendo urgente cumprir o disposto na Lei n.o 12M> ue 28 de Julho
de 1865, art. 1~: Hei por bem Decretar o seguinte:
Ar L. i. o O Ministro da Fazenda mauu;ll'á avaliar
por uma commissão de Lançadores da Rccebcdoria do
Rio de Janeiro todos os terrenos pertencentes ao Estatlo
na Lagôa de Bodrigo de Freitas, arrentlados ou por arrendar, tomando-se por base da avaliação de cada lote a
importancia de vinte) annos tlos :H:tuaes arrendamentos
c mais a de uma joia correspon1\ente a 2 1/2 "lo desta
importancia.
Art. '2. Para o nm do artigo antrcedentc um edital
d::t Directoria Ger:Jl das Rendas do Thesouro Nacion:Jl,
publicado na imprensa, intimará aos arrendatarios que
vão cxhibir perante a mesma Directoria, no prazo improrogave\ de sessenta dias, os t itulos de arrendamento,
e se os não tiverem que os solicitem no mesmo prazo,
mostrando-se uns e outrof; quites para com a Fazenda
Nacional.
Art. 3." Findos os sessenta dias, proceder-se-ha á
avaliação, designanuo-se com 1 maior individua~ão pos~
sivel, em novoedilal publicado na imprensa, os loles
avaliados, sua extensão e confrontações, hem como a importancia da avaliação, e intimando-se aos arrendatarios que Yão declarar, por escripto na Directoria Geral
d11s Rendas, dentro de trinta tlias, se aceitam ou não a
avaliação, ou a apresentarem suas reclamações, se tiverem de as fazer.
Art. ~.o Decorrido o novo prazo e decididas as reclamações, se as houver, mandará o Miniitro da Fazenda
laYrar escriptura de venda dos terrenos aos arrenda tarios, que ti verem declarado aceita r a a v aliaçâo, recolhendo-se aos cofres o producto da mesma venda, que será
escripturado como receita ordinaria para ter a applit'ação marcada no art. H, ~ 2." ela Lei n. 0 7i9 de 28 de
0

0

,
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Setembro ue !853, e art. i~,~ 3." da Lei n. 0 124.5 de 28
de Junho de !865.
Art. 5. o Os arrendatarios, que, dentro dos trinta dias
fixados no art. 3. o, não declararem que aceitam a avaliação, os que recusarem comprar seus lotes pelo preço
avaliado, e os que, dentro de tres mezes depois do despacho para a venda, não assignarem a competente escriptura, perderão o direito ú preferencia concedida no
art.. H, § 3. ",da citada Lei n. o 7!9 de 28 de Setembro de
!853, sendo m; ditos lotes, bem como os que se acharem
po1· arrendar, vendidos em hasta publica do Juizo dos
Feitos da Fazenua pelo maior lanço sobre a avaliação,
salvo o direi to á indemnização de bemfei to rias.
Art. 6." Se entre os ter-renos que têm de ser ventlidos
houver alguns de marinha, ou accrescitlos, serão uns
e outros metlilios c demarcauos, devendo os arrendatarios, dentro uos sessenta dias do art.~. 0 , solicitar os
competentes títulos e pagar os fóros.
Para verilicar a natureza <lestes terrenos será a commissão de avaliadores auxiliada em suas diligencias pelo
Inspec I o r das marinhas.
Art.. 7 .'' A Fazen<la Nacional, pelo neto da venda dos
terrenos que não forem annexados ao Jardim Botanico,
ücará exonerada de toda responsabilidade para com os
particulares, pertencendo ao fóro commum os pleitos
que nascerl'm da referida venda (art. H, § 2. o da Lei
n. o 124,;') de ~8 de Junho de !865).
Art. 8." O Ministcrio da Fazenda será indemnizado
pelo tla AgricuiLura do valor dos t<>rrenos que, par a o
serviço dos estabelecimentos que lhe são subordinados,
forem cedidos na Lagôa de Rodrigo de Freitas.
Art. U. • Ficam revogadas as dispo;:ições em contrar·io.
O Viscomle do llio Branco, Conselheiro de Estado,
Senador· do Jmpcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional,
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio
de Janeiro, em doze de Dezembro de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da lndepentlencia e elo Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestauc o Impp
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DECRETO N.

~822- DE

12

DE DEZEMBRO llE 187~.

Concede, durante vinte annos, fiança do juro de 7 % ao anno, garantido pela Lei l'rovincial ri. • 1876 de 6 de Junho de 1873, e a
garantia de igual juro, por mais dez annos, sobre o maximo
capital de 5.000:0001), destinados á construcção ·da estrada de
ferro de Campos aos Tombos do Carangola, na Província doRio de Janeiro.

Attendenllo ao que Me requereram o Dr. Francisco
Portella, Bachareis Marianno Alves de Vasconcellos,
Manoel Rodrigues Peixoto e Chrysanto Leite de Miranda
Sá, concessionarios da estrada de ferro da cidade de
Campos até os Tombos do Carangola, na Provincia do
Rio de Janeiro, Hei por bem, nos termos da Lei n.• 2~50
de 24 de Setembro de 1873, Conceder á Companhia que
organizarem para a construcção e custeio da referida
estrada, e durante vinte annos, fiança do juro de 7 "/.
ao anno, garantido pela Lei daquella Província n." l87ti
de 6 de Junho de 1.873, e a garantia de igual juro por
mais dez annos, sobre o maximo capital de 5.000:000~;
observadas as clausulas dos contractos celebrados com a
Presidencia ua mesma Província em 12 de Abt·il de
1.872 e 26 de Fevereiro do coiTente anno, e de accôrdo
com as que com este baixam, assignadas por José
Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho,
Ministro e Sect·etario de Estado dos Negocios da Agri&
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em
doze de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro,
quinquagesimo terceiro !la Independencia e do lrnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Irnpcrallor _

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Deereto o. •
desta data.

Z»S~~

I.
Fica concellida á Companhia que se incorporar para
a construcção da estrada de ferro da cidade de Campos
aos Tombos !lo Carangola, na Província do Rio de Janeiro, a liaw;a do E,tado, durante 20 annos, para o

EXECUTIVO.

pagamento do juro de 7% ao armo, garantido pela Lei
daquella Província n. 0 :1.876 de 6 de Junho de :1.873, e bem
:~ssjm a garantia de igual juro flOr mais dez annos, sobre
e capital que fôr e1T1~ctivamente empregado na construcção da mesma estrada até o maximo de cinco mil
conto~ de réis.

11.
Ficam igualmente concedidos á mesma Companhia os
seguintes favores :
§ :l. o Prorogação do privilegio até 90 annos, dentro
do tcrritorio da Província do Rio de Janeiro e na zona,
marcada na condição setima da novação de 26 de Fevereiro deste anno, c termos do paragrapho primeiro
do artigo nono do Regulamento de 28 de Fevereiro do
corrente &nno.
.
§ 2. • Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes e bem assim dos comprehendidos nas sesmarias c
posses, excepto as indemnizações que forem de direito,
para o leito da estrada, estações, armazcns e outras
obras especificadas no respectivo contracto.
~ 3. o Uso das ma dei r as c outros ma teriacs existentes
nos terrenos devolutos e nacionaes, indispensaveis para
3 construcção da estrada.
§ ~. • Isenção de direitos de importação sobre os
trilhos, machinas, instrumentos e mais objectos destinados á construcção ; bem como durante o prazo de 30
annos, dos direitos do carvão de pedra indispensavel
para as officinas e custeio da estrada. Esta isenção não
se fará eiTectiva emquanto a Companhia não apresentar
no Thesouro Nacional ou na Thesouraria de Fazenda da
Província, a relação dos sobreditos objectos, especificando a respectiva quantidade e qualidade, que aquellas
Repartições fixarão annualmente, conforme as instrucções do lWinistcrio da Fazenda.
Cessará o favor, ficando a Companhia emprezaria sujeita á restituição dos direitos, que teria de pagar, e á
multa do dobro desses direitos imposta pelo Ministerio
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, ou pelo
da Fazenda, se provar-se que ella alienou, por qualquer
titulo, objectos importados, sem que precedesse licença
daquelles Ministerios, ou da Presidencia da Provincia,
e pagamento dos respectivos direi tos.
§ 5. • Preferencia, em igualdade de circumstancias,
para lavra de minas na zona privilegiada; sendo ex-

pre~so em contracto especial o numero de datas que o
tioverno julgue conveniente conceder, bem como as con·
d ições á que deve ficar sujei ta a em preza.
~ 6." Preferencia para acquisição de terrenos devolutos existentes á margem da est.-ada, effectuando·se a
venda pelo preço mínimo da Lei rle i8 de Setembro de
1850, se a Companhia emprezaria distribuil-os por immigrantes ou colonos que importar e estabelecer, não
podendo, porém, venllel-os a estes devidamente meu idos
e demarcados, por preço excedente ao que fôr autorizado pelo Governo.

lll.

Para que a fianç1 da garantia de juro lle 7 % e rnais
favor·es referidos nas clausulas antecedentes, vigorem e
produzam todos o.~ etiei tos, os contractos celebrados com
a Prcsidcncia tia Província do Hio de Janeiro em 12 de
Abril do 1872 e 26 do Fevereiro do corrente anno,
serão executados tle accônlo com as condições adiante
estipula das.
§ L • A' clausula primeira do mencionado contracto
de 26 de Fevereiro deste anno, lica addicionado o seguinte:
Seis mezc~s depois de incorporada a Companhia, serão
presentes ao Governo a planta de toda a linha contractada, acompanhada de um perlil longitudinal, do
orçamento aproximado das ohras e de um rclatorio das
principaes (lisposi<:õcs do projecto; sob pena de ficarem
sem effcito os favores :H]Ui concedidos.
Sómcnto depois do approvados pelo Govrrno os trabalho,; aeinn e,;wcilicados, proceder-sc-ha ao estudo do
plano dclinitivo, c do orÇamento completo da,; dcspez::~s,
;;em as quaes não terão começo os trabalhos de cons:rucção.
Esse plano conter :'I:
L • A planta geral da linha na escala de H.OOO, em
que serão indicado,; os raios lle curvatura r, a configuração do terreno rcprcscnlada por meio de enrvas de
nível equidistantes de tt·cs metros; bem como, em uma
zona nunca menor de 80 metro,; de cada lado, o,; campos,
matas, terrenos perlt·ego,;os, e, sempre que fôr possível,
as divisas das propriedades particulares, as tonas de~
volutn,; e as minas.
2.• O perfil longitudinal, na r,scala de 1:~00 para as
alt.ura~, e tle 1:4:000 para as distancias horizontaes, in~
dtrando a cxtPns;io e r·otas dm; declives.

EXECUTIVO.
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3." Perfis transversaes, na escala de !:200 em numero sufficien te para a determinação dos volumes ue
obras de terra. .
lj,, • Planos gcraes das obras mais importantes na escala de I :200.
5. o Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com as principaes uimensões, posição na linha,
systcma ue construcção e quantidade cb obra.
6. o Tahella da quantidade de escavações para executar-se o projecto, do transporte médio da remoção dos
materiaes e sua classificação.
7. • Tabclla de alinhamentos e seus uesen vol vimen tos,
r a i os de cu nas, cotas de de cli vidades e suas ex tensões.
8. • Cadernetas authenticarlas das notas da ..; operações topog-raphicas, g-eodesicas e astronomicas feitas no
terreno.
~ 2. o A clausula oitava do contracto de t2 de Abril
será executatla com as seguintes alterações:
Os preços de transporte serão fixados em tabella a pprovada pelo Governo: não podendo exceder os tios
meios ortlinarios tle contlucção no tempo da organizacão da mesma ta beiJa.
· As tarifas, por esta fórma organizadas, não poderão
ser elevadas sem approvação do Governo, c emquanto
subsistir a fiança ou a concessão da garantia de juro
do Estatlo, tamhem não poderão ser reduzidas sem essa
a pprovar;ão.
Quando os dividendos cxcedetem a 12 °/ 0 em dous
annos consecutivos, terá o Governo o direito de exigir
rctlucção nas tarifas.
~ 3. • No final da clausula segunda do citado eontracto
de 2ü de J<cv,•n'iro deste anno, acrescentar-se-Ita: o
Gorcrno re:>cna-sc o di rei to de glosar quaesquer outras
despezas não mencionadas nesta ela usula.
~ 1,, ·· Na clausula quarta do mesmo contracto, dirse-lla :-dividendo- em vez de-remia liquida.
~ 5." A clausula sexla será executada de accôrdo com
;JS seguintes disposições: - o Governo ter:'t o rlirci lo dt·
resgatar a estrada, depois de decorridos 15 annos desla
d<Jla, sendo o preço llo resgate regulado, em falla d1·
accônlo, pelo termo médio do rendimento liquido do
ultimo quinquennio e tendo-se em consitleração a imporlancia das obras, material c depcndencias no estado
quP então estiverem.
Se o resgate se cffectuar depois de expirado o prazo
do privilegio r! e UO aunos, o Governo s{J pag-ará á Cornpflnhia o valor das obras e material, como acima lica dito;
!'ARTE IJ.
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com tanto que a somma que tiver de despender não exceda da que se tiver eiTectivamente empregado na
construcção da mesma estrada. até o maximo do capital
afiançado e garantido de ;).000:000~000.
Do preço do resg-ate se deduzirú a parte do juro ainda
não embolsada ao Estado.
Essa deducção, porém, se o resgate tiver lugar antes
de expirado o referido privilegio, não prejudicará ocapital garantido.
A importancia a que ficar obrigado o Estado; poderú
ser paga em apolices da divida publica in tema de 6%
de juro.
~ 6. • A clausula 12." do con tracto de 26 de Fevereiro
deste anno não prejudicará a apresentação dos planos
definitivos para toda a linha.
IV.
A Companhia obriga-se igualmente:
· 1. o A prestar os esclareeimentos ou informações que
lhe forem exigidas pelo Governo, pelos Prrsidentes das
Províncias por onde passar a estrada, pelos Engenheiros
Fiscaes ou por outros funccionarios publicas autorizados
pelos mesmos Presidentes ou pelo Governo.
2. o A aceitar como definitiva e sem recurso, a decisão
do Governo sobt·e as questões que se suscitarem relativamente ao uso mutuo das estradas de ferro que lhe pertençam ou a outras empr·ezas, ficando entendido que
qualquer accôrdo que celebrar não pr:ejudicará o direi to do Governo ao exame das estipulações que pactuar,
e á modificação destas, se entender que são olfcnsivas dos
interesses do Estado.
3. o A facultar a sua linha telcgraphica ao uso do publico, mediante uma tabella previamente approvada
pelo Govemo .
.i. o A não possuir escravos, nem empregai-os no serviço quér da construcção, f]Uér do custeio da estrada.
5. o A entregar trimensalmente ao Engenheiro Fiscal,
ou remetter ao Presidente da Província, um relatorio
cireumstanciado do estado dos trabalhos de consti'Ucção,
(ICompanhado da copia dos contractos Je empt·eitada que
celebrar e da estatística do trafego, abrangendo as despezas de custeio, convenientemente especificadas e o
peso, volume, natureza e qualidade das mercadorias que
transportar, com declaração das distancias médias por
ellas percorridas; da receita das estações e da esta tistica
dos passageiros; sendo estes devidamente classifkados.
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()." A submetter á approvação do Governo, antes do
começo dos trabalhos de construcção c da abertura do
trafego, o quadro de seus empregados e a tabella dos
respectivos vencimentos. Qualquer alteração posterior
dependerá igualmente de autorização do Governo.

v.
A Companhia deverá manter a estrada de ferro, suas
dependencias e material bem conservados; de maneira
que o trafego se e!Tectue com facilidade e segurança,
sob pena de uma multa de i:OOOI$ a iO:OOtM, ou suspensão do serviço, se fôr isto necessario, c de ser a conseryação feita pela administração publica, a r,usta da empreza.

VI.
A Companhia fornecerá, antes da abct·tura de toda a
linha ao trafego, ou pl'oporcionalmentc á extensão de
cada uma das secções da estrada, pelo menos o seguinte
trem rodante: dez locomotivas, oito carros de t.• classe,
dez de 2. a, doze do :L • e 250 wagões de mercadorias,
inclusive os di} gado, madeira, lastro, freio, etc.
Sempre que pelo desenvolvimento do trafego reconhecer-se a insufficiencia deste material, a Companhia
obriga-se a augmental-o na proporção necessaria; incorrendo, em caso contrario, nas multas impostas pela
clausula V.
Os modelos ou typos de matel'ial de tt·acção, ou de
transpot·tp, deverão ser approvados pelo Governo.

VIL
Nas despezas do custeio da estrada serão comprehendidas sómente as que se fizerem com o trafego, administração, reparos ordinarios eoccurrentes do trem rodante, renovação parcial da via permanente, e outras
que estiverem autorizadas em contractos approvados
pelo Governo.
VIII.
As despezas de obras novas, rle renovações co
a~\fJRÂ"
e augmento do trem rodante; e as snbstituiç- Jn,. 'là
'
permanente, em extensão maior de 1/i kil ~~·fque
*' 1
forem excluidas do custeio da estrada, r~o por
"' /
Qoh

..§

Ct::)

r'.."t'J

!,co~fc,~~
··.'''-':-- * 0 os.
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r;on ta de um fundo de n~s~~rv 1 ad mi 11 isírado sob fiscal isacão do Governo e que formará a Companhia de uma
so;nma deduzida annualmente dos seus dividendos, corrrspondentc a f/'* "lo pelo menos do capi.tal.garantido.
Emquanto o fundo ele reserva não attmgu· a cento
c cincoenta contos ele réis, as <lespezas de que trata a
presente clausula, serão levadas ú conta do custeio.
Ficará de nenhum effeito para o Governo a clausula
14." do contr:~cto de ':!6 de Fevereiro deste anno.

IX .
.\ responsaiJilicblc .!o E'-Lllio pela fiança, durante 20
anuo ..;, dn juro du 7 'l. g"<lt".llltido pela Lei Provincial do
Hio de hneiro 11." i87G de G de Junho de 1873 c pela
~arantia de igual juro por mais JO annos, será effectiva
a contar da 11:lla da approvação dos estatutos 1la Companhia c tlt.: conformidade com os citados contractos de
12 tle Alwil de 1872 c 2ô de Fevereiro ultimo, em tudo
que não fôr ar1ui modificado.

X.
A timça ou a garantia de juros, na parte que couber
ao Estado, será paga por ~em~stres vencidos, em presença dos balanços de liquidação da receita e despcza de
construcção e custeio da estrada, exhibidos pela Companhia e devidamente examinados c authenticados pelos
agentes elo Governo.
No caso de ser a Companhia estrangeira, ou levantados os seus capitacs fóra uo Imperio, regulará o cambio uc 27 dinheiros por 175000 para todas as suas operações.
XI.
A liscalisaçâo da estrada e do seu serviço ser~1 incumhida ao Engenheiro Fi~cal e seus Ajudantes, nomcauos
pelo Governo; e o exame e <Jjuste de contas de receita
e dcspcza para o pagamento do juro garantido, a uma
commissão composta do Engenheiro Fiscal, de um
agente da Companhia e de mais um empregado designado pelo Governo ou pelo Presid.:-nte da Província.
As despezas que se llzerem com essa fiscalização, correrão por conta do Estado, durante o prazo da fian1;a
e da garantia de juros.
Palacio elo Rio rle Janeiro em 12 de Oczembro de 1874.

-.José Fernandes da Costa Pereira, .Junior.
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DECRETO N. 582:3

.-DE

t'2

DE DEZEMBRO DE

187~.

i;:.'a u:n7t cadeira publica de instrucção primaria para o sexo
:nasculino na frcguezia de "Nóssa ·Senbora da· Conceição da
t;:wia .

.\ttclll.lendo ao que propôz o Inspeclor Geral da Insll'Ucção p1·imaria e secundaria do Município da Côrtc,
Hei por bem Crcar uma cadeira publica de instrucção
primaria para o sexo masculino em a nova freguczia de
Nossa Senhora da Conceição da Gavia.
O Visconde do Rio Branco, Presi1lentc do C:o:Hellto de
Ministros, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocio-;
da Fazenda e interinamente dos do lmperio, assim n
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Dezembro 1e mil oitocentos setenta
e ryuatro, quinquagesimo terreiro da Independencia c
do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador.

Visconde do Rio Branco .

DEf:HETO 'N. ;;821- DE 12

DE DEZicMBIIO DE

18H.

Altera diversas clausulas do privilegio concedido pelo Decreto
n. o 4686 ri c 31. de Janeiro· de 1871. ·á Antonio Ferreira Ramos
e Bernardino José Coelbo, para a construcção de ~!.q,~~s
jlucluautes e planos inclinados na Província de S. Pedro do
Rio Grandr do Sul.

Attcndcndo ao que Me requereram Antonio Ferreira
c Bernardino José Coelho, conccssionarios do
priJ:ilegio exclusivo por 30 annos, para a construc~ão
de diryues lluetuantcs c planos inclinados, na Província
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Hei por bem Alterar
as clausulas q uc acompanharam o Decreto n. • ~686 de 30
tlc Janeiro de 1!'71, no~ termos constantes das que com
este baixam, assignad~1s por José Fernandrs da Costa
Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
tle Estado dos Nrgocios da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, que assim o tenha entendido c faça
Hamo~
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executar. PalaGio do Rio de Janeiro em doze de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo
terceiro da Indcpcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Deere&o n."
desta da&a.

68~-'1

I.

A clausula~." fica substituída pela seguintr:
Os cmprczarios obrigam-se a construir dentro do
prazo de tres anno~, contados desta data, de maneira
que possa funccionar regularmente, pelo menos, um dos
diques lluctuantes c planos inclinados a que se refere a
clausula L •, salvo caso de força maior justilicado perante
o Governo.

H.
A clausula 11.• fica igualmente substituída pela 4uc
se segue:

Os diques lluctuantes e pinos inclinados construidos
em qualquer porto terão capacidade suiTiciente para receber os navios de maior lotação que demandarem o
mesmo porto. Esta condição ficará preenchida se á capacidade indicada pelos concessionarios para as obras que
tiverem de construir nenhuma alteração propuzcr o
Governo no acto da approvação dos planos das mesma~
obras, apresentados de conformidade com a clausula 3."
O primeiro elos estabelecimentos de que trata a presente clausula que os r:onccssionarios houverem de cons·
truir, deverá ter proporções para receber na\'ios de
seisccn tas toneladas.
Ill.

Acrescente-s!' a seguinte clausula:
A presente concessão poderá ser transferida, de at:-

e!Jrdo com as leis vigentes, a uma Companhia nacional
ou estrangeira, tendo, porém, a mesma Companhia sua
sédc no Imperio ou pesso1 devidamente habilitada para
representai-a em Juizo ou fóra delle.
Palaeio do Rio tle Janeiro, em i2 de Dezembro de
if/.74.- José Fernandes tla Costa, Pereira Junior.
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DECRETO N.

!l82:i-DE

Hl

DE DEZEMBRO DE

!874.

Marca o ordenado annual dos Cat·<1er(liros das cadêas de varios
rnunic i pios da Província de 1\Iah Grosso.
Ilr~i por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado aos Carcereiro~ das
cadêas tios municípios da Província de !!lato Grosso,
constantes •la tab~lla que com este baixa, o ordenado
annual fixado na mesma tabella.
O Dr. M~nod Antonio Duarte de Azevedo, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da .lr1stiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Pal:Jcio do Rio de Janeiro em dezanove de Dezembro
de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia c do Imperio.

C')m a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Jfanoel Antonio Dttarte de A.:n-erlo

TabeHo dos o••denadO!!ii do"' Carcereiros dos codt'':as dos •nnnlciJtlo,. do Pro,·incia de Moto
(i:rosso. a fJUe ..e ref'ere o Dec••eto de,.. to clnht.

i\lunicipios.
Ordenados.
Villa do Bosario do Rio Acirrw ........... .
2i0#000
Dita de Corumbá ....................... . 2~0SOOO
Freguczia do Livramento ................. . :120$000
Di ta da Chapada ............•.•..........
1206000
JJita de Santo Antonio do Rio Abaixo •......
120SOOO
Dita de S. Jose de Hercnlania ............ .
:120~000
Palario do Hio •lc .Ja1wir0 rm 19 de Dezembro de 187i.
- Jfanoel Antonio Dztm·te de A.:l'vedo.
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DECllETO
:,lar~a

~-

5826-

DE

tn

DE DE7.E~IIlH:l DE

18i\.

o ordenado annual (lo Çarcereiro da cadêa da Yilla de
Entre-Rios, na Província de Goyaz.

Hei por bem Decretar o seguinte :
Artigo unico. Fica marcado o or1lcnado :mnual de
~ento c vinte mil réis ao Carcereiro lia cadêa da vil la de
Entre-Rios, na Província de Goyaz.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do ~leu
Conselho, Mini~tro e Scactario llc Estado Llos Negocios
da Jnsfiça, assim o tenha entendido e far,a exneulat·.
Palacio do Rio de Janeiro em dezanove llc Dezembro de
mil oitocentos Ectenta e quatro, quinquagesimo terceiro :Ja Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Su1

Ma~e-;t~de

o Imperador.

Jlanoel Antonio Dttarte de Azet:ello.

Senhor .-A Lei n. o 231.8 de 25lle Ag-osto de 1873 concedeu para a Yerba do ~ 7. "-Commissões de limites e
liquidação de reclamações- do art. 4. o da mesma Jpj,
no exercício financeiro de 1873-1874, a rJuantil {]e

l30:0ü06000.

A despcza , porém , daquella verba importa 1fm
sendo a occasionada pela Cornmissão de
demarcação dos limites entre o Impcrio c a HepuiJiica
do Paraguay de 211 :Oí3$G83.
Dá-se, pois, um deficit de 181 :8245:.S81.
Não existindo sobras nas outras verbas c havendo urgente necessidade de cobrir esse defici t, Yenho submetter á approyação e assignatura de Vo~sa Magcst<Hle ·
Imperial o Decreto junto que abre ao 1\lini·sterio do~
Negocios Estrangeiros um credito ex traord inario de
181: 82íS58i para ter a mencionada applicação.
Tenho a honra tlc ser, Senhor, de Vossa Magesta:IP
Imperial, subdito obediente.- Viscmde de Caravellas.
3H:~28$58t,

Ex:ECUTIVO,

DECRETO N. ;)827-DE

2~

I)

E DEZEMBRO

D.lt 187~.

Concede ao l\Iinisterio dos Negocio> Estrangeiro~ um credito extraordinario de !8! :8ii~l para cobrir o detlcit quê éxiste
ha verba do § 7. o do art. i. o do Orçamento que vigorou no
exercício de 1873-!87-i.

Não tendo sido previstas na Lei do Orçamento para
o exercício de 1873-187~ as despr-zas occasionadas pela
Commissão de demarcação de limites entre o Impcrio e
a Republica do Paraguay, e sendo insulllcientc o credito
ele t30:0001,003 que a Lei n. o 23~8 de 23 de Agosto
rle 1873 concedeu para as despezas da verba do§ 7. •
tlo art. ~. • da mesma Lei, na qual dá-se um deficit
de 181: 82~ 15ü8i, Hei por bem, Tendo ouvido o Meu Conselho de rt}inistros, c de conformidade com o que dispõe
a Lei n. o ~89 ue 9 de Setembro de 1810, Determinar
que se abra pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros
um credito extraordinario da importancia do referido
deflci t, devendo ser incluído na proposta que opportunamen te fôr apresentada ao Corpo Legisla ti vo para
a devida approvação.
O Visconde de Caravellas, do Meu Conselho e do de
E~tado, Senador do lmperio, Ministro e Secr·etario de
Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça executar expedindo os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e dous
de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a

rubri~a

de Sua Magestadc o Imperador.
Visconde de Caravellas.

PAIITJO: 11.

fl}r.

f.3lli

AC1'0S DO PODEil

Senhor.-Por accônlo havido entre o Governo rlr,
Vossa Magcstadc Impt'l'ia I e o de Sua Magcstadc llri La nnica foi a reclamnção do Conde de Dumlona ld, e'\eru lot'
testamentario de sen f'alleddo pai o Almirante Lord
Cochr:me, submettida a arhill'amento.
Tendo os arbitros llccidiuo, em 6 de Ontnbro de :1.873,
que era dcvidn, c devia ser paga pelo lmperio ao dito
Conde a quanti:t de~ 38.ü75, como importancia c liquidação final de todos os seus direitos contra o Governo
Imperial a titulo tlc vencimrntos, pensão, parte de
presas ou por qualquer outro titulo, provenienlt:s llos
serviços prestados por Lord Cochrnnc no Brasil, pediu
o mesmo Governo ao Corpo Legi~lativo, no rclatorio do
Ministerio dos Negocios Estrangeiros do torrente :mno,
que houvcs~c de hallilital-o a cumprir essa decisão, conceucndo os fumlos necessarios.
Havendo-se cnccrrallo a sessão lcgislntiva sem que
se tivesse pollitlo tomnr este n:sumpto em considcrnção
e tornando-se urgente levar a elTeito o compromisso arbitral, venho submetlcr á approvação c assignatura de
Vossa Magestadc Imperial o decreto junto que abre no
Ministerio dos Negocios Estrangeiros um credito extraonlinario de :J;)R:20ü 1~mm (t li0.2mU.i.9) ao cambio
de 27 dinheiros esterlinos por uooo~ senti o 3~3: 777~777
(~ 38.675) import~ncia llo que é devit!o ao Conde de
Dundonald pelo nrhi tramcnt•J, c :l4:!J,~W,)2S2 (t 1.ü23.tl.9l
dos juros da mesma lJUantia, contados de W de .1\laio do
corrente anno, data da nota em que a Legação B1·itannica
reclamou juros pela múra, até 23 de Janeiro proximo
futuro, data em que tem de realizar-se em Londres o
pagamento das ml~llcionallas .~ 40.2!l8.5.9.
Tenho a honi·a de Si' L ~:t:nhor, dP Vossa Magestadc Impreial, subuito ol.Jedientc.- Visconde de Caravellas.

DECHETO N. t)828-DE 22 DE

DRZE~mno

DE 1874.

Concede ao lllinislerio olos Ncgocios Estrangcir,os um credito
extraonlinario de 358:206"999 ou ;E 4,0.298.5.9 ào caniliiô de
27 dinheiros esterlinos por mil réis para pagamento da rcs:Iamação do Conde de Dundonald.

Não tendo siuo prevista na Lei de Orçamento vigente
a despeza d~343:777$777 ou ~ 38.675 ao cambio de 27
dinheiros esterlinos por mil réis. importancia que por
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decisão arbitral de ü üe Outubro de 1873, foi consideratla devida pelo Govemo Imperial ao Comle de Dundonald, como executor testamentario de sen fallecido
pai o Almirante Lord Cochranc, c a de f4:42DS222 ou
~ 1.0t3.5.!) valor do juro da dita quantia, contado de
10 tle l\Iaio tlo eorrente anno aló 23 de Janeiro proximo futuro, data em que rem Jc rcalizar-~e o sen
pag-amento em Lontlres; e, sendo necessario e urgente
supprir essa deliciencia.·Hci por Lcm, Temlo ouvido o
Cunsnl!lo de Ministros, e em conformidade do que
tlispõc o~ 3. do art. 4." da Lei n." l'i89 de 9 tle SetPmiJro de 11:5;';0, Determinar que se aura pelo referido
Miuislerio um credito extraortlinario da quantia de
:Jü8:200;)!J!IU, importancia das referidas .t 40.2D8.5.9
ao dito eamiJio; devendo ser incluído na proposta que
opporturnamcnte houver de ser presente ao Cor·po Legislativo, p u·a a devida approvação.
O Vi~coJtde :.lc CaraYellas, do l\leu Conselho e do de
Estado, Senador do Imperio, .Ministro c Secretario de
Estado dos Negoeio~ Estt·an~eiros, as!lim o tenha enteuditlo e faça executar, expedindo os despad10s neccs.~ar·ios. Palacio do Rio de Janeiro em Yinte dous de
IJezem!Jro de mil oitocentos setenta e qu;!l,ro quinquagesimo terceiros d:~ Intlepcndencia e do Imperio.
0

Com a rul>rica t.lc Sua Magcstadc o Imperador.

Visconde de Caravellas.

Senlwr.- Na I iq uidat;ào, a IJlW se está procedendo, das
dcspezas deste Ministcrio no exercício de !873-187~,
reriliea -se IJUe para alguns serviços não foram sumcieutes os creditos votados no art. 2." da Lei n.• 2.3~8
de 2i) de Agosto de 1873. Neste caso estão os dos
~~ 15-Camara tios Deputados, 23- Faculdades de Medicina, 27-lnstituto dos meninos cegos, 30- Archivo
puLlico, ~O -Soccorros publicas e melhoramento do
estado sanitario, U-Obr·as e 43~Eventuaes ; e bem
assim o de ~8:67!>~660, que, para occorrer ás despezas

.\CTOS DO I'ODii:ll .

da Eswla Central, hoje Pobylechnica, no período compre hend ido entre os dias 1. • de Fevereiro e 30 de Junho
do corrente anuo, foi posto á disposição deste MinisLeria pelo da GuetT<I, a cujo cargo se achava a dita
Escola.
Os excessos de <lcspeza nos refcridos paragraphos
sobem a 301}:7981$883; mas para cobril-os bastam as
sobras dos ~~ 19-Presidencias de província, ~O-Culto
publico e 2~i-Instrucção primaria e secnndnria, restando ainda nm saldo, presumível, de 17:5:\J8l,)9ll;
como se vê da demonstração junta.
O excesso do~ Ui procedctt de não se ter aug-mrntado
a consignação votada para a publicação dos debates da
C:nn:u a dos D,!pU lados, cuja insuffieiencia já fôra reconhecilla 110 exercício anterior; o <lo§ 23, da neccssi1lade
imprescimlinl de darem-se ao:-J gabinetes das Faculdades
de l\letlicina 1!0 Impcrio instrumentos e outros objrctos
para o ensino ; o uo § 27 da elevação 1lo aluguel do
predio ot~cupado pelo Instituto dos meninos cegos, de
algumas tlcspezas de cxpedien te que aecresceram c tle
gratificações a empregados por serviços extraortlinarios;
e o do ~ 30, da a~tfUbição de moveis para melhor
accommotlar os papeis do Archivo publico.
O augmcnto de desper.a qne se ob~crva no~ 40-Soccorros publicas, não obstante ter-se já aberto no sobredito exercício, pelo Decreto n.• 5lil7 de 30 tle Abril
ultimo, um credito supplementar de 250:000;'~000, explica-se pelas mesmas ncccssi,Jad.cs que justificaram
então aquelle acto, visto continuar a gras;;ar a q>idemia da variola nas províncias de S. Paulo, 1\linas
Gerao::; e lHo de Janeiro, e reinarem outras mole~lias de
múo caracter em lliVI!rsas províncias <lo norte do
Impcrio.
O excesso do § H explica-se pela convenicncia que
houve de não interromperem-se as obra;; a cargo do
1\linisterio do Imperio, que estão em andamento, e o do
§ 43 pot· 1lespeza~ com telegrammas e compra de insígnias de condecorações concetlidas a estrangeiros.
Quanto ás despezas da E>:cola Central, provém o ex~csso de ter sido muito limitado o credito que o 1\linisterio da Guerra pôz á disposição !lo do I lll per io, e do
terem-:;c pago pelo mesmo credito despezas que eralll
feitas por conta do protlucto das taxas ue lllat.ricnla o
dos elnolnntelltos das cerlirhies pas.<adas pela Secrrtaria
da referida Escola, produeto que pelo ~Iinistet·io da Fazenda foi incluído na renda geral do E~ lado.
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Dantlo, porém, o art. 13 da Lei n. • 1177 de 9 de Setembrodel862,r.ombin;ulocomoart.40da Lei 11. Hi07
de 26 de Set<·mbro de 18ô7, altrihuiç:1o ao Governo para
appliear as sobras da~ economias feitas na execução dos
serviços que eslão lindo~, de umas a outras rubricas da
Lei do Orçamento, quando os fundos votados em algumas
dellas não forem bastantes para as respectivas despczas,
e houver urgeneia de satisfazel-as, tenho a honra de
submetter â ·1s.~igna tu r a de Vossa l\lagest:1de Imperial o
Decreto jnnlo pelo qual fica autorizado no exerr.icio de
1.873-Hl/4 o transporte da quantia de 30!J:79S8883,
tirada dos ~~ t!l, 20 e 25 llo art. 2. • da Lei n. o 2348
de 25 de Agosto de 1873, que vigorou no citado exercício.
Sou, Senhor, de vo~~a Magestado Impt'rial Sllb<lito fiel
c reverente.- João Alfredo Corrêa de Oliveira.
0

DECRETO N.

~82!)- DE

22

Dg

DEZEJtnno

DE

1874.

Autoriza o l\Iinistro e Sf'cretario de Estado rios :Se;,tocios ~lo
Imperio para applicar ás despezas dos ~~ 11>, 23, 27, 30,' 40,
4t e 13 do art. 2. 0 da Lei n. 0 23<i8 de 25 de A~nsto de !873,
que vi~orou no exer<"icio de t873-t87t, e bem assim ás da
Escola Central, hoje PolyteclJnÍca, a fJuantia de 309:7\18/1883•
tirada das sobras dos ~~ 1!1, 20 c 2iS do artigo e Lei citados.

Não senti o sufficien tes as qu~n tias votatlas no art. 2. •
da Lei n." 2348 de ~:W de Agosto de 1873, que vigorou
no cxercieio de 1873-l87'J. par:1 os §~ Hi-Camara do=lh•pnlado~, 2:1- Faculdades de 1\ledieina, 27-Insl.itulo
Lle Meninos Cégoi', 30--Archivo Pnl.Jiieo, ft-0-Soccor•·os
Pnblicos e melhoramento do Estado Sanitario, H Obras, c 4:J-Evcntuaes, c lJem assim a que pelo blinisterio d:1 Guerra foi posta á disposição do do Impcrio
para as despczas da Escola Central, hoje Polytechnica,
no periodo comprehendido entre os dias i." de Fevereiro e 30 de Junho do corrente anno: Hei por bem,
Ouvido o 1\lcu Conselho de 1\linistros, Autorizar, na
conformidade do art. 1.3 da Lei n. o H 77 de fl d(J S
"u AR' 1
tembro de i8132, combin<1tlo com o ar·t. 40 da Lei n."
~ ~"m ..,
de 26 de Setembro de 18fi7, o Ministro c Sccrc
~
E;tado dos Negodos do lrnpcrio, para appli
l<lgamcnto das dcspez::~s tlaquellas verbas a
a de
~
30H: 7!)8~833, tirada das sobras dos §~ I!1- -~ em· ias
'>c
Q::>
~ ,.
..:::,~ ,'
' c:a
<v<?/.' -

-

~~-~
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de Província, 20-Culto Publico, e 25-lnstrucção Primaria e Ser.;umlaria do Município da Côrte do art. 2. •
da Lei n. • 23~8 de 2;) de Agosto de 1873 acima c i ta da.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\'leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios do
lmpcrio, assim o tenha enlentlitlo e faça cu'cntal·. Palacio do Rio de Janeit·o em vinte e tlous de Dezcmb1·o
de mil oitocentos setenta e t(Uatro, quinrtuagesímo
terccit·o da lntlepemlcncia c do lmperío.
Com a ruiJrit;a tle Sua 1\l:tgcstatlc o Imperador.

!orlo Alfredo Corrêa de Oih•eim.

EXECUTIVO,

DECBETO N.

fj830-DE

22
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DE DEZEMBRO DE iSi~.

Concede a 1\lorris N. Il.ohn,{lrivi!rgio para introduzir no Imperio
; apparelhos de extin>:uir iricéiídios por meio de acidos chimicos
'com o mclhorarnr'nlo de que é invento•··

At1cndr.n1lo ao que Me requereu l\forris N. Kolm e de
conformidade com o parecei· do Conselheiro Procurador
da Corôa, Fazenda c Soberania Nacional, Hei por bem
Conceder-lhe privilegio por oito anno::; para introduzir
no Imperio apparl'lhus rle extingui!' inccndios por meio
de acillos chimico~, com o melhoramento de que ó invento!·. fira nclo cst a ronce~são dependcn te de approvacão
da Assembléa Geral LcgislatiYa.
·
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do llleu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio doRiodeJaneiroem
vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos setenta e
quatro, quinquagcsimo terceiro da Independencia c do
lmperio.
Com a rubrica de Su:1 l\bgrstadc o Impei'allor.

José Fernandes da Costa Pereirn Junior.

DECRETO N. 5831 -

DE

22

DE DEZEAIDRO DF.

t874.

Concede privilegio a Henrique Eduardo Ilargreaves e Carlos F.
Hargrea·ves, para Ulll processo de sua invenção para tornar
o ferro walleavcl.

Attcndrnd.o ao qtw 1\le requereram Henrique Eduardo
Ha rgrea ves e Ca rios F. !Ia rgrea ves, e de cunformiLiade
com o pareeer do Conselheiro ProcuraLlor da Corôa, Soberania n Fnzemla Nacional, Hei por !Jem Conceder-lhes
privilegio, por oito annos, para uso e gozo, nesta Côrte
c Províncias do Rio de Janeiro c S. Paulo, <le um proces~o de ~ua innnção para tornar o ferro malleavel.
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José Fernandes da Costa Pnrira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Ser.ret:Jrio de Estado dos Negocias da
Agricultura, Commercio c O!:Jras Publicas, assim o
tenha enlenrlitlo c faça exPcutar. Palacio do Hio de Janeirn em vinte c dous tle Dezembro de mil oilo~'cntos
~etenta c quatro, quinquagesimo tet·ceiro da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua :Magcstade o Imperador.

Jose' Frnumrlc.~ da Costa Pereira Junior.

DECRETO N.

583~- DE

22

llE DEZE,IBI\0 DE

1S7i.

Concede a Antonio Augmto l'into de Souza per•nissão por tres
annos para explorar Htinr.raes combustiveis, metallicos c chimicos no termo da villa de Santo Amaro, Província da Bahia.

Attcndcndo ao que 1\le rcquerPu Antonio Augu;;to
Pinto de Souza, Hei por bem Conceuer-lltc permissão por
trcs annos para explorar mincracs combustiYcis, metallicos c chintico" 110 termo tia villa de Santo Amaro. r.a
Proviueia da Bahia, sob as clausulas que com este baixam
assignadas por Jost1 Fernantlcs da Costa Pereira Junior,
do 1\tcu r.onsdho, Ministro c Secretario lle Esta1io dos
Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas,
que assim o lenha entendido e f<Jça executar. Palacio
do l\io <le Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil
oitoc!'ntos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da
ludependencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua MagestaJe o Imperador .

.José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Decreto n."
desta data.

~SS~

I.

Den lro do prazo de tt·cs annos o conccssionario dcl'ignará os lugares em que tiver de minerar, apresentando na Secretaria dr Estado competente plantas g-co-

t3if
logica e topograp~.· ca doto. fe1;.t.tpu~
perfis que dem-tre\n,lfa-.~;quan~
s~rposição dii's camadas m.i~es.
X~~tesJ,rab.lhos acompanbarf:aiéni 1:\M;UilC)II'
mjnQtaes, e das varied,jdes das
deíctiipção minuciosa tJipm>saJilça
reno.s de dominio'Jlublico
..- .,'"\,..•:• .....
exploração:. cqm'designação
~ações nelles eütLente$:1:' do
destinadas.
Outrosim indica rã qual o meio mais apropriado -pàrà
o transporte tios productôs da mineração e qu~l a distancia entre cada uma. d.:u minas e os povoados mai3.
proximos.

n.
Satisfeitas as exigencias da clausula primeira, tel'lhe-hão concedidas até cinco datas mineraes tle 681 ..070
hect-ares, por· espaço de tres annos confo~ê os mew que
o eonnessionario provar· que terã de enfpregar e~Wi5tiva
mente sob as condiQ(Ies annexas ao Decreto n. • 30~9 de
li :Je Fevereiro de fS63, no que forem appli~aveis ás espc'cies •Je minenu;ão que lhe tiverem Je ser facultàda~ e
:JUaesquer· outras que o Gover·no Imperial julgar conveniente impÔ!' no aclo da éoncessão em beneficio Jos interesse~ publicos e da policia das minas.
.
Palacio doRio de Janeiro em 22de Dezembro d~.
- IoM tftwnande.~ da Costrt Per,:li1'tt Junior.

DECRETO N. 5833

-·DE ~2 DE DEZF:MBI\0 DE 187~.

concede a Antonio soare3 Amaya de Gusmão permissão para
explorar(rninas do/o.JJ!2. ·co~ e outro> rninerae3 no muni•
c\pio dt: S. Gabriel, Provinc1a de S. Pedro.

Attendemlo ao que M!:l requereu Antonio Soares Amaya
de Gusmão H ~i pJr bem Conceder-lhe permissJo por tres
annos para e~plorar minas de ouro, cobre e outros mineraes no município de S. G1briel, na Província de S.
Pedro, sob as clausula;; que ..:om este b1ixam assignadu
PARTE 11.

fti6
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por José Fernandes da Cost~ Pereira Junior, do Meu
Conselhp, Ministro e Secretario de Estado dos Negocioc;
da A~ricul tura, Comrqerbio e Obras Publicas, que aatm
o tenha entendido: e faça executar. Pallcio do Rio de
.Janeiro em·vinte e dous de De~~bro de, mil Olito centos
setenta e quatr.o, quinquagesiiló terceiro da Ind~pe_n
dencía e ~o lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestadé"

ê

Imperador.

José Fernanrles da Costa l'ereira· .funior.
Clausulas a que se a•efere o De<>reto n." 6833
desta data

I.
Fica concedid«Y o prazo de tres am1o5 para o conce:>sionario Antonio Soares Amaya de Gusmão explottar
minas de ouro, cobre ou qualquer. WQ.tro mineral existentes dentro do perímetro do munfcipio de S. Gabriel,
na Província de S. Pedro, salvos porém direitos adquiridos por virtude de outras concessões do Governo.

H.
As explorações poderão ser .fei t~s por qualquer dos
modos recommenuados pela sc1enc•a.
,
As explorações, porém, que exig-irem. eà\'as, sondagens, poços ou galérias, não serão feitas eni terrenos
possuídos sem autorização rscripta dos proprietarios, ou
sem supprimento je tal-autorização concedida pela Presidencia da Provincia,•mediante fiança prestaua pelo
concessiona•·io, que responderá pelas indemnizações devidas no caso de prejuízo causado aos proprietarios.
Para concessão de semelhante supprimenlo, o Presidente da Província mandará, por editaes, intimar aos
proprietarios para dentro do prazo razoavel que marcar,
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem
o que julgarem necessario a bem de seu direito.

I 11.
Apreciadas as razões ex pendidas, o Presillente da Pro"lneia pnflerá suspender a licença concedida por este-
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Decreto, quanto $Óment~;iQ_s' terrenos, cujos propriétarios se oppuzer.em ás IJB!KJUÍtas, dando im~edial'.·,
me.»te parte dé tudo ao Min-iat.erio' Llos Negocios a
Agricultura, Commercio e Obras l'ublicas,• inf-ormá·
com. .seu parecer a oppqsição suscita da.
·.
O Ministro da A·Iriclftura, Commercio e Obras Publi-cas decidirá por aviso se, a dlspeito da opposiç~dos
proprietarios, este Decreto será executaf.lo intetralli~,iíte,
ou se a licença para explorar minas será limi taifa ·a,os
terrenos sobre os quaes não houver opposição att€mdivel.

o

IV.
As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou
galel'ias no territorio desta concessão não tet·á lugar:
§ 1. o Sob os edificios e de 15 metros de sua circumferencia, salvo na ultima hypothese sómflnte com con::
sentimento ex pres-;o e por esc ri pto do respectivo pro-·
prietario. Este consentimento não pollerá ser supprido
pbla Prcsidcncia da Província.
~
§ 2. o Nos camin~os e estradas publicas e a to metros
de cada lado delles.
§ 3. 0 Nas povoações.

v.
Descoberta a mma pelos exploradores lavrarão· ~r mo
tio facto, indicando nelle todas as circumstancias: que
puderem servi r para ser facilmente reconhecida sua posição e p(ta,.se avaliar, embora approximadamente, sua
possança ·e ~as facilidades da eJttracção do minereo.
Este termo será immediatamente enviado ao Presidente
da Província para ser remetüdo á Secretaria de Estado
dos Negocios da Agricultura, .IJi\mmercio e Obras Publicas.

VI.
O concessionario fará levantar plantas geologica e
topographica dos terrenos explorados, com perfis que
demonstrem, tanto quanto permittirem os trabalhos que
tiver feito, a superposição das camadas minr,raes, e
remetterá as ditas plantas por inlermedio do Presidente da Província á mencionada Secretaria, com
amostras dos mesmos mineraes e das variedades das camadas de terras.
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\111.
Satisfeitas as c~ausulas deste Decreto ser-lhe-ha cancedida a necessaria autorização para lavrar as minas pot·
elk descobertas nos lugares designados, de accôrdo
com as Leis e condições que o Governo julgar conveniente estabelecer, no acto da conces!lão, no interesse
da mineracão e~ beneficio dos direit,os do Estado e
dos particúlares.
·
Palacio do Rio d& Janeiro em 22 de Dezembro de 187~.

-José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N.

5834,-DE

26:

DE DEZEMBRO DE t87~.

Convoca extraordinariamente a Assemblê'a Geral Legislativa
para dia Hl de Março de l875.

Tendo ouvido o Meu Conselho de Estado: Hei por bem
Convocar extraordinariamente a A~;sembléa Geral Le~
gislatjva para reunir-se no dia 15 de Março de 1875, por
as;;im o pedir o bem do lmperio.
Joãó Alfredo Corrêa de Oliveira, do M.cu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, as~im o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro de Dezembro
de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesirno ter·
ceiro da lndependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joflo Alfredo Corr~a de Oliveira.

KXEGUTIVO.

DECRETO N.

5835-DE

24.

DE DEZKM.BUO DE 1874,.

J>roroga por mais um auno o p1·azo para a incorporação da
Companhia destinada ;á conslmcção da e&trada de ferro do•
Conde d'Eu, na Provinda da Pa1·ahyba.

Attendendo ao que Me requereram"O Conselheiro
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerqufe outros, concessionarios da estrada de ferro do Conde d'Eu, na Província da Parahyba do Norte, Hei por· bem Prorogar
por mais um anno o prazo a que se referem os Decretos
n.•• 4,838 de iu de Dezembro de t87t e 5'l33 de t5 de
Outubro de !873, para a incorporação da Companhia
que tem de realizar a construcção da mesma estrada.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministr·o e Sect·etario de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro de Dezembro de mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagcsimo terceiro da lndependencia e do Impcrio.
t~om

a I"Ubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5836- DE 26

DE DEZEMBRO DE

!87(1..

Approva algumas alterações competentemente feitas nos estatutos
da" ~~2.x~_Hy_p~~h_ecari~ -~a !J~~-ia "·

Attendendo ao_ que Me representou a Directoria da
Caixa Hypothecaria da Bahia. e Tendo ouvido a Secção
de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem Appr·ovar as alterações abaixo indicadas, feitasnos respeetivos
estatutos pela assembléa geral dos accionistas:
Art. 15. Substitua-se pelo seguinte:
A assemiJléa geral se reunirá ordinariamente em Julho de cada anno por convite da Direcção, annunciado
tres vezes nos jornaes;
Art. 23. Dig-a-se: Na assembléa geral de Julho, em
lugar de 30 de Junho.

,.\GTOS OU I'Um;ll

Art. 35. Eliminem-se as palavras- Maio e Novembro.

Art. 36. Diga-se: de Julho -em lugar de -30 de
Junho:
Art. 50. Diga-se:
Com fecho de 30 de Junho e 31 de Dezembro-em lugar dc-31 tle Maio e 30 de Novembro.
ldem.-Em sua reunião ordinaria de Julho,-em lugar de-suas reuniõrsde 30de Junho e31 de Dezembro.
Idem-Dos lucros líquidos durante os semestres serão
deduzidos;) por cento para fundo de reserva, em lugar
de W por cento.
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de E~tado.
Senatlor uo Imperio, Presiuente do Conselho de Ministros, Ministro e Sl'cretario de Estado dos Neg-ocios da
Fazenda e Presidente uo Tribunal uo Thesouro Nacional,
assim o tPnha entendido e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro aos vinte e seis de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia edo Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

DECRETO N. 5837- DE '16 DE DEZEMBRO DE

187~.

Approva o Regulamento para a construcção, conservação, trafego
e policia dos carris urban<!S·

Hei por bem Approvar o Regulamento que com este
baixa, para o serviço de construcção, conservação, trafe!.ro c policia dos carris urbanos, no município da
Côrte, assignauo por José Fernandes da Costa Pereira
Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e O~ras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Dezembro
de mil oitocentos setenta e quatro~ quinquagesimo terceiro da lndependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Fernandes da Costa Pereim Jm•ior.
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~egulamento

a que se refere o Decreto n." ã837 desla

da la , para o seniço de con strucçào , conservação,

trarego e policia dos carris n•·banos.
•:ONSTBUCÇÃO, CONSERVAÇÃO

t;;

TP.Alo'EGO.

Art. L • O serviço de construcção, conservação, trafego e policia das linhas de carris urbanos no município da Côrte, far-se-ha sob a immediata inspccção de
Engenheiros Fiscaes nomeados por Portaria do ~linis
terio da Agricultura, Commerci'l e Obras Publicas.
Art. 2. • Nenhuma concessão de carris terá lugar,
no município dJ Côrte, quér para novas linhas, quér
para o prolongamento das actuaes, sem que tenha sido
apresentada ao Ministerio da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, uma planta do traçado com indicação
das curvas, declives, cruzamentos e desvios nece~sa rios;
e bem assim das propriedades que tiverem de ser desapropriadas, e das ruas e estradas, que se tiverem de
abrir, alargar ou desviar.
Art. 3. • Na construcção das linhas, além do que fôr
especialmente estatuído em referencia ~ cada uma,
serão observadas ~s seguintes regras:
t. • Os trilhos serão de fenda ; o seu peso por metro
correu te e a sua secção serão approvados pcl o Ministerio
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que "sómente em casos excepcionaes, como o de ascensão em
fortes declives, e outros da mesma natureza, poderá
autorizar o emprego de carris de diverso systeila.
As linhas de trilhos, quando forem singelas, serão assentadas de um lado elas ruas, de maneira que fique perfeitamente livre o transito nos passeios.
2. • Poderão ser assentadas linhas duplns ou desvios
nas ruas e estradas tle 11 metros, pelo menos, de largura, ou onde fôr isto indispensavel para facilidade do
trafego, precedendo neste caso approvação da lllma.
Camara Municipal.
Se, porém, a expericncia mostrar que dahi resulta inconveniente ao transito, ou perigo para os
transeuntes, deverão as emprezas remover uma d!ljL....-!!~-~~- ,
linhas, logo que assim o exigir o Engenheiro Fis . e ~M~AR,4 ~\
dentro do prazo que lhes f6r fixado, sob pena
R~
\.
remoção executada administrativamente á
~lias
"' J
mesmas emnrezas.
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;-;. • A ext0nsfio livre dos desvios comprehenllerá,
!'em pre que fôr pos~ivel, pelo menos o comprimento de
dous trens, incluídos os respectivos animaes.
4. • O espaço comprehendido entre as linhas não
será, em caso al.Q'um. inferior a um metro.
5. o Será c<~lç<~do pelas emprezas o espaço compt·ehendidoentre os trilhos, e nunca menos de0 ,35para cada
lado exterior, quando não haja calçamento nas ruas
ou est.raclas em que forem assentados os mesmos trilhos.
As disposições do presente arttgo, que constituírem
onus para as actuaes emprezas, ~erão executadas de
conformidade com os respectivos conlractos.
Art. 4." Antes de rlar começo aos trabalhos, as emprezas fornccerão ao Eng-enheiro Fiscal desenhos de execução : dn fórma de lig2ção dos carris ; secção transversal da linha c cópia da planta geral ar;provada, onde se
mencionem os raios das curvas, desvios, cruzamentos:
e hem assim os planos das estações, que deverão ser
approvados pelo Ministerio da Agricultura, Commercio
c Olmrs Publicns, c de quaesquer outras obras da linha
que inlct't•ssem ao publico.
Art. 5. o O assentamento dos carris só terá lugar nas
ruas e estradas indicadas na planta previamente approvada prlo Ministerio da Agricullura, Commcrcio c
Obras Publicas.
Art. 6." O trabalho de assentamento dos trilhos será
executado do modo por que fôr indicado pelo Engenheiro Fiscal r Engenheiro da lllma. Camara Munidpal,
tendo-se em vista o que tiver sido estipuladc, no con,
tracto com a rcspecli va em preza. .
Será, porém, prohibido a~sentar trilhos nas ruas e
estrada!! ~em que se prendam ao ~eg11imento das linhag,
ou in Lenompcr os trabalhos por mais de 4-8 horas sem
que geja refeita a parte do calçamento, ou aterrada a
da estrada que tiver sido revolvida, salvo caso de
·
força maior.
Art. 7. • A conservação dos carris far-se-ha com a
maior vigilancia, para o que serão frequentemente examinados por agentes da respectiva em preza.
Não poderá esta, em caso algum, conservar o,
trilhos em nível diverso das ruas ou estradas onde forem·
assen lados.
Art. 8. • A conservação comprehcndcrá, além da supcrstructura do caminho, que deverá estar sempre
limpo, um espaço de pelo menos Om,35 p1ra cada lado
da borda exterior rios carris.
10
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Art. 9. • As emprezas serão obrigadas a repot· immcdiatamcnte, depois de assentados os trilhos, o calçamento das ruas e estradas no estado em que se achavam
quando começaram os trabalhos.
Não poderão em tudo o caso conservar grande extensão
de ruas descalçadas ou obstruidas ; sob pena de serem
feitas administrativamente, á custa das mesmas emprezas, as obras ou o.. trabalho necessario para a des·
obslrucção, além das multas em que estas incorrerem.
At·t. 10. Nenhuma parte das linhas de carris será
entregue ao trafego sem que o Engenheiro Fiscal aLteste
achar-se toda e!la construída de accôrdo com as clausulas
da respectiva concessão, e bem assim que foram obser·
vadas todas as prescripções exigidas; e que dispõe a empreza do material rodante e do numero de animaes necessarios para o serviço.
Art. H. Cada uma das emprezas de carris organisará um regulamenlo de signaes para uso dos cantoneiros e vigias. Esse regulamento deverá ser approvado
pelo respectivo Engenheiro Fiscal.
Art. 12. No serviço da tracção não se empregará o
vapor ou qualquer outro motor inanimado sem prévio
consentimento do.Ministerio da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.
Art. 13. A approximação dos carros será annunciada,
á distancia conveniente, por guizos ou campainhas, que
os animaes do tiro deverão trazer ou por qualquer
outro meio adequado.
Art. H. O transporte de passageiros e de cargas,
far-se-ha em carros construidos de conformidade com
os planos e desenhos approvados pelo Ministerio da Agricultur, Commercio e Obras Publicas.
A lotação dos carros de passageiros, será fixada de
accôrdo com o Engenheiro Fiscal, e approvada pelo mesmo Ministerio. Será indicada em algarismos no interior
dos carros, e communicada ã Secretaria da Policia e á
Illma Camara Municipal.
Art. 15. O serviço de transporte de passageiros e de
cargas. se rã regulado por um horario e por tarifas,
aquelle approvado pelo Engenheiro Fiscal, e estas pelo
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Nenhuma alteração que eleve as tarifas far-se-ha sem
consentimento do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas; e nem poderá ser executada,
sem que tenha sido publicada com anteccdencia pelo
menos de ~8 horas.
PARTE

Il.

167
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Qualquer alteração do horario que diminua o numero
de viagens será annunciada com igual antecedencia.
Arl. t6. A velocidade dos carros não excederá de 10
kilometros por hora.
Nas pontes ou viaductos, na frente ou vizinhança das
casas do parlamento e das Escolas Publicas, e nas linhas
oue estiverem em reparos, o trajecto far-se-ha a passo
e sempre com toda a cautela e vigilancia.
Art. 17. As emprezas poderão, além dos trens da
tabella, augmentar occasional ou permanentemente o
numero de viagens dos respectivos carros, dando, no
ultimo caso, previamente conhecimento ao Engenheiro
Fiscal.
Art. t8. Os carros só poderão demorar fóra das
estações ou pontos de parada o tempo indispensavel para
deixar ou receber passageiros, salvo caso de força
maior.
Art. 19. Deverão parar sempre que entre elles e os
demais vehiculos se possa dar encontro. No caso de se
approximarem dous carros de emprezas diversas, que
tenham de circular em um<:~ mesma linha ou atravessar·
um cruzamento terá a precedencia o da emprcza mais
antiga.
Art. 20. No serviço da noite, além de illuminados
internamente, os carros trarão lanternas de cór fixa em
cada uma de suas frentes. Poderão todavia usar de lanternas que illuminem interna e exteriormente.
Art. 21. Os carros cuja lotação não estiver completa, pararão a qualquer signal dos passageiros, salvo
achando-se em curvas ou á entrada e approximação dos
desvios, caso em que deverão parar logo que transponham esses pontos.
Ar·t. 22. É' expre~samente prohibido:
t.• Viajar nos carros tr·ansportando volumes que não
possam ser collocados sob os bancos, no espaço destinado
a cada passageiro, ou que incommodem aos demais viajantes; e bem assim trazendo cães ou quaesquer outros
animaes, armas carregadas ou materiasexplosivas.
2.• Admittir nos carros pessoas que não estejam det:entemente vestidas, ou que se achem em estado de
embriaguez.
3. • Fumar nos carros que para isso não forem apropriados.
Art. 23. Sempre que se der desencarrilhamento,
morte ou queda dos animaes da tracÇão, ou qualquer
a_ccidente do qual resulte interrupção do trafego, a
empreza desobstruirá o caminho o mais depressn que
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fôr possível, sendo óbrigada a repara l-o dentro do maximo prazo que lhe fôt· marcado pelo Engenheiro Fiscal,
no caso de destruição que provenha do referido trafego, sob pena de serem os reparos executados administrativamente á custa da mesma empreza, além da
multa em que esta incorrer.
Art. 24.. Quando se derem accidentes de qualquer
natureza, que impossibilitem a continuação da viagem,
e não possa a cmpreza transportar até o seu destino os
passageiros, que se acharem presentes, restituir-lhes-ha
a importancia das respectivas passagens, se o exigirem.
I~SPlCÇÃO

POR PARTE DO GOVERNO.

Art. 25. Compete aos Engenheiros Fiscaes velar na
execução das clausulas das concessões relativas á~ emprezas de carris urbanos; e cumprir e fazer cumprir
no que lhes diz respeito, as prescripções do presente
regulamento.
Art. 26. Para esse fim cabe-lhes :
f. • Exercer constante vi!l'ilancia no serviço da construcção, conservação de toda a linha, seu materiJI fixo
e rodante e dos transportes; devendo informar ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas de
todas as occurrencias tlignas de menção.
Até o dia 31 de Janeiro de cada anno remetterão aó
mesmo Ministerio um relatorio dos factos e mais occurrencias do anno anterior.
2. • Fazet· sobrestar na construcção das obras que
não forem executadas segundo as prescripções da arte,
ou para as quaes não tenha precedido approvação do
Mi;;isterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas na fÓl'ma do presente regulamento ou dos contractos celebrados com as respectivas emprezas, dando
immediatamente parte ao mesmo Ministerio.
3. • Mandar eiTectuar qualquer reparo de conservação ou reconstrucção a expensas das em prezas, se estas
não se apressarem a fazel-o no prazo que lhes fôt· marcado, sal vo caso de força maior.
4. • Mandar refazer á custa das emprezas qualquer
parte do calçamento que tenha sido destruida por
prepostos ou agentes destas, ou que por negligencia
dos mesmos esteja fóra do nível geral: o que só terá
lugar quando as em prezas o não fizerem em prazo razoavel que lhes será marcado.
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5. o Exigir das em prezas, para prevenir aos transeuntes
da approximação dos carros, evitar desastres e limpar
os trilhos, o numero de cantoneiras e guardas que
fôr ncccssario.
6. o Providenciar para que seja garantido ás emprezas o livre uso das suas linhas; requisitando das autoridades competentes as necessarias providencias para
que não seja perturbada a circulação dos carros das
mesmas emprezas.
·
8. o Representar ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, a respeito das infracções do
presente regulamento e dos conlraclos com as emprezas;
declarando as penas em que estas incorrerem.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 27. Nenhuma obra nova, que tenha relação com
o serviço das linh~s ue carris, poderá. ter começo sem
lfUL' a respectiva planta seja previamente approvada pelo
Min isterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Art. 28. Os passageiros que circularem noscarrosdas
em prezas de carris de ferro, ficarão sujeitos ás preserip~õcs dos respectivos regulamentos que estas organizat·em para a boa execução do serviço. Esses regulamentos, depois de appt·ovados e rubricado~ pelo Enp;enheiro Fiscal, serão affixados no interior dos. carros,
e communicados á Secretaria da PoliciaArt. 29. Sempre que se der qualquer conflicto entre
agentes das em prezas c os passageiros, recorrerão ~stes
ao respectivo Gerente, ou a quem o representar; e n~o
sendo altendiclos, ao Engenheiro Fiscal que provideh•
ciará immcl!iatamentc, conforme o caso exigir.
Art. 30. As emprezas informarão logo ao Engenheiro
Fi~'cal, não estando este presente, c á autoridade policial
mais prox.ima, dos accidentes graves que se derem no
serviço da respectiva linha.
Art. 31. Serão mini~trados pelas emprezas ao Engenheiro Fiscal todos os dados estatísticos relativos ao
movimento, receita e despeza de suas linhas, depois que
de tudo tiver sido dado r.onhecimento aos accionistas; e bem assim as demais informações de que carecer o mesmo F isca I para desempenho de suas obrigações.
Art. 32. Além dos Engenheiros Fiscaes, que circularão livremente nos carros das emprezas, terão passagem gratuita os empregadoa publicas ou quaesquer

1333

F.XEGUTIVO.

funccionarios e agentes !la autoridade que, na fórma
dos contractos celebrados com as mesmas em prezas, viajarem por objecto de serviço publico e com passes dos
seus superiores.
As praças do corpo de bombeiros, seus officiaes, e os
agentes da força publica e da poiicia, serão admi ttidos
nos carros que se dirigirem aos pontos onde se derem
incendios, ou proximo destes, independentemente da
exhibição de ordem escripta ou passe dos respectivos
chefes.
Art. 33. Das deliberações tomadas pelos Engenheiros
Fiscaes haverá recurso para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Ob1·as Publicas.
Art. 3~. As disposições do presente regulamento
~e rã o exec:u ta das de accôr"do com as posturas da 111m a.
Camara Municipal relativas á viação publica.
Palacio do Rio de Janeiro em 26de Dezembro de 187-i.

-José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5838- DE 26

DE DEZEMBRO DE

18i4,.

Concede, durante 30 anno>, ~~~.~a do juro de 7 •;. ao anno, sobre
a som ma de 600:000fjOOO, parte do capital da Companhia Sorocabana, garantido pela Assernbléa Provincial dé S. Paulo; e b~;n
ãssim a garantia de igual juro sobre o maximo capital addicional de 4.00:000~00.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Sorocabana, Hei por bem Conceder-lhe fiança, durante 30
annos, do juro de 7 •;. ao anno, sobre a somma de
seiscento5 contos de réis (600:000~000) parte do capital
de cinco mil e oitocentos contos de réis (5.800:0008) garantido pelas Leis da Província de S. Paulo n. •• 33 de
29 de Março de t87l e 34, de 5 de Abril de t872, e bem
assim a garantia de igual juro, e pelo mesmo espaço de
tempo, sobre o maximo capital addicional de quatrocentos contos de réis (4,00:000#000), ficando o prest)nte
decreto dependente da approvação do Poder Legisl ~-~•. "=A~-R--~-~-. .),
de accórdo com as conrlições que com rste b ·
~,,,
A ·,
signadas por José Fernandes fia Costa Per · (.lAtiM=:
\
do Meu Conselho, Ministro c Secretario
. tUo dos
*' I
~

I

~

~

~
( r:o

~~.
Q/1

"~ ;.

Q~~v_y

us __ ;.;.~
--,..- 0.--:::::; ;~.,
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Negocios tia Agt·icultura, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em vinte e seis de Dezembro de mil
oitocentos setenta e fJUatro, quinquagesimo ter·ceiro da
lndepemlencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Decreto n. • 6838

desta data.
I.

E' concedida á Companhia Sorocab:ma a fiança do
Estado para o pagamento do juro tle 7 •t. ao anno
sobre a quantia de seiscentos contos de réis, parte do
capilnl de cinco mil e oitocentos contos de réis garantido pelas Leis da Província de S. Paulo n. •• 33
de 29 de Março de 1871 e 34 de 5 de Abril de t872;
c bem assim a garantia de igual juro sobre o maximo
capital a1ldicional de quatrocentos contos de réis.
Paragrapho unico. Tanto a fiança como a garantia
de juros ora concedidos ficam dependentes da approvação do Poder Legislativo, e para que ·depois dessa
approvação produzam todos os effeitos deverá o contracto celebrado pela Companhia com o Presidente da
Província de S. Paulo ser executado de accOrdo com
as presentes clausulas.

11.
A Companhia obriga-se a construir e a entregar ao
transito publico, dentro de um anno desta data, toda
a parte d.a e_sts.ada de_ fçrr() contractada, desde o Ypanema até Sorocãba ; e bem assim a executar no restante da mesma estrada de S. Paulo todas as obras de
segurança que ao Governo parecerem indispen!iaveis;
sob pena de caducarem todos os favores que lhe são
concedidos pelo presente decreto.

111.
Os preços dos transportes que se effect uarem por
conta do Estado, serão regulados de conformidade com
o que prescrevem os§~ l.", 3. e 4." do art. 22 do Decreto
n. • 5561 de 28 de Fcvereit·o de t87'l.
0
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IV.
Nas,despezas do custeio da estrada serão eomprehendidas sómente as que se fizerem com o trafego,
administra~ão, reparos ordinarios e occurrcntes do
trem rodante, renovação parcial da via permanente,
e outras, que estiverem indicados em contractos já celebradas com a Presidencia da Provi~cia ou que forem
approvadas pelo Governo.

v.
As despezas de obras novas, de renovações completas
e augmento do trem rodante, c as substituições de
via permanente em extensão maior de J/CJ. kilometro,
que forem excluídas do custeio da estrada, serão satisfeitas de conformidade com o que prescreve a clausula
5. • das que baixaram com o Decreto n. • 5607 de 25 de
Abril de 1874, c em relação ao capital rle fi.200:000~;
menos quanto á somma que tiver rle ser lançada á conta
do custeio, que fica reduzida a 150:000~000.

VI.
A liquidação das despezas de construcção e custeio~
e da re•:eita da estrada para o pagamento da fiança ou·
da garantia de juros, referir-se-ha ao capital que fõr
efTectivamente despendido até o maximo de 6.200:0005.
servindo de base ao ajuste de contas com o Governo
a parte proporcional á somma de mil contos de réis,
ou aquella por cuja garantia de juros responder o
mesmo Governo.

VII.
Logo que os dividendos forem superiores a 8 % o
excedente será repartido igualmente entre a Companhia
e o Estado, para indemnízação do juro que este tiver
pago pela parte do capital garantido na fórma da condição antecedente.

VIU.
A fisúalisação da estrada e do seu 5erviço será incumbida ao Engenheiro Fiscal é seus Ajudantes nomeados pelo Governo, e o exame, e ajuste das contas
para regular-se o pagamenlo dos jurog garantidos, a
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uma commissão composta llo Engenheiro Fiscal, !le um
agente da Companhia e de mais um empregado designado pelo Governo ou pelo Preside'nte da Provinçia. ·
As llespezas que se fizerem com essa fiscalisaçã'o correrão por conta do Estado, durante o prazo da fiança
e garantia de juros.

IX.
A Companhia obriga-se:
i. o A entregar semestralmente ao Engenheiro Fiscal
ou a remellcr ao Governo um relatorio circumstanciado do estado dos trabalhos de comtrucção, acomp.'lllhado da ~ópia dos contractos de empreitada que
celebrar, e da estatística do trafego, abrangendo as
despezas do custeio, convenientemente c~pecilicadas, e
o peso, volume, natureza e qualidade das mercadorias
que transportar, com declaração das distancias .nédias
por e !las percorridas, da receita das estações e lia esta.istica dos passageiros, sendo estes devidamente classificados.
2. o A subme!ter á approvação do Governo, antes do
começo dos trabalhos de construcção e da abertura do
trafego, o quadro de seus empregados e a tabella dos
·
respectivos vencimentos.
Qualquer alteração posterior dependerá igualmente
de autorização do mesmo Governo.

X.
A responsabilidade do Estado pela fiança dos juros
de 7 "f. ao anno sobre a quantia de 600:ooonooo, parte
do capital de 5.800:ooonooo garantido pelas Leis da
Província de S. Paulo, n. •• 33 de 29 de Março tle i87i
o 3~ de 5 de Abril de i872, e pela garantia de igual juro
sobre o maximo capital addicional de ~OO:ooonooo, será
effectiva durante 30 annos a datar da installação do~
trabalhos da estrada entre o Ypanema e Sorocaba, uma
vez obtida a approvação do Poder Legislativo ; e de
conformidade com o contracto celebrado com o Presidente da Província de S. Paulo em iS de Julho de iM7t,
em tudo que não fôr aqui modificado.
Fica, porém, salvo ao Governo o direito de suspender
temporariamente o pagamento dos juros a que se obriga,
pela não observancia de qualquer das precedentes clau·
sul as. Essa suspensão cessar à desde que fôr justificada
por causa de força maior ou falta em que incorrer a
Companhia ou esta a reparar.
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XI.
A J).arte da garantia de juros, que pela fiança ou garantia"·do Estado couber ao Governo, ser·á paga por
se mestras vencidos, em presença dos balanços de li quidação da receita, e despcza de construcção c cusleio da
estrada, exhibidos pela Companhia, e devidanH•rtle ex.aminados e authenticados pelos agentes do Governo,
mcndonados na condição 9. •
Palacio do Rio de Janeiro em 2fl de Dezembro de !87~.
-José Fernandes rla Costa Pereira Junior.

DECRETO N. 5839 -'DE 26

DE DEZEMBRO DE

1874.

Autoriza a novacão do conllitçto celebrado com a Companhia
Brazileira de .Návegação _'.f~:~.~sa!!!!JJtica. ··"~·--

Attendenrlu ao que M.1~ requereu a Companhia Brazilcira de Navegação Trama~lantica, Hei' por bem
Autorizar c. novac;ão do contraeto celebrado nos termos
do Decr·eto n. • 5286 de 21 de Maio de ·1873, sob as
dausulas que co~ este. baixa~ assi~nadas por,-loM
Fernandes da Costa Pererra Junror, do 1\leu Conselho,
Ministro e Secretario dtl Estado dos Negocias da Agricull ura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
cni vinte e seis de Dezembro de mil oitocentos setenta
e quatro, quinc1uagesimo terceiro da Independencia e
do Imperio.
.
Com a rubrica tle Sua Magestade o Impel'ador ..

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clausulas a que se refere o Decreto n. • :;s:c9
desta data.
I.

A Companhia Brazileira ele Navegação Transatlantica
obriga-se a intl'Oduzir annualmente no Impet·io até tle1.
mil emigr;.ultr•s das Ilhas do,; Açores e tia Madeira,
J'I.RTE
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168

4338

ACTOS DO l'ODER

do Meio Dia da Europa ou das Canarias, agricultores,
trabalhadores ruraes, artezãos e individuas :1ptos para
outros misteres que tenham relação com a lavoura,
morigerados, em condições de perfeita saude e nunca
maiores de ~õ annos, salvo o caso de serem chefes de
família.

11.
A ComP-anhia promoverá o contracto dos serviços
dos emigrantes com particulares quando clles não
o possam fazer por si ou não queiram estabelecer-se
por conta propria.

lll.
A Companhia obriga-se a não exigir dos particulares
com quem os emigrantes se contractarem indemnização alguma pecuniaria além !.lo transpor·tc desde o
porto de desembarque até o estabelecimento a que se
destinarem, quando os particulacps não se incumbirem
desse transporte.

IV.
Comprehender-se-hão no numero !.los emig,antcs
importados as mulheres e as crianças maiores de ~
ailllOS.

v.

Serão observadas pela Companhia no transporte dos
!'ltligrantes as disposições do Decreto n. 0 2168 do l,o
de Maio de t858.

VI.
A relação dos emigrantes que deve ser apresentada pela Companhia será anthenticada pelo Consul
ou Agente Consular do porto de embarque~

VIl.
As despezas de desembarque, agasalho, snsti:mtr e
tr·atamento dos emigrantes até se lhes deparar collocar;ão conveniente e as da eonducção das suas bag-agens, utensílios e machinas até o lugar do seu
destino correrão por conta da Companhia.
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Recusada uma vez a collocação que se tiver proporcionado aos emigrantes será a Companhia desonerada dessa obrigação, se dentro de dez dias não
encontrarem collocação que os satisfaça.
Serão, porém, Ih res de direitos da Alfandega, ou
Repartições Fiscaes, as bagagens, utensilios, instrumentos aratorios e machinas que os emigrantes trouxerem comsigo e lhes pertencerem.
VIII.
O Governo pagará á Companhia a subvenção de sessenta mil réis (606000) por emigrante maior de quatorze annos c a de trinta mil réis (308000) por maior
de quatro annos a quatorze.

IX.

o pagamento da subvenção de que trata a condição vm
scra requerido ao Governo à vista dos documentos de
que trata a condiçã,t VI cni que devei'á constar que
os emigrantes desembilrcados no Imperio foram transportados por sua conta em vapores de sua propriedade
ou pertencentes a outras emprezas, etfectuando-se o
pagamento até quinze dias depois da apresentação da
respectiva conta.
X.
A Companhia obdga-sc a adquirir por compra ou
construcção dentro do prazo de vinte e quatro mezes da
uala do presente contracto um novo vapor, c no de
'qua rcn ta e oi to outro nas mesmas condições pelo menos
do Lidador-, os quacs,bem como este, serão empregados no
transpol'te !los emigrantes a que se refere o presente
contracto.

XI.
Aos emigrantes dará o Governo por uma só vez passagem gratuita em todas as estradas e linhas de navegação pertencentes ao Estado ou por elle subvencionadas.
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XIII.
A Companhia obriga-se a manter no Rio de Janeiro,
c em outros portos do Brazil onde fOr necessario, agencias para o recebimento, agasalho e sustento dos emigrantes que importar até que se lhes depare collocação
converi ien te.
Terá Lambem nos mesmos lugares um representante
com plenos poderes para tratar directamente com o
Governo, devendo ser no Brazil resolvidas de conrormidade com a respectiva legislação, quaesquer questões
entre o Governo e a empreza, ou entre esta e os particulares.

XlV.
Pela inobservancia das clausulas 3. •, 7. • e tO. • incot·rerá a Companhia na multa de cinco a dez contos tle
réis (õ:OOOS a to:OOO$), da mesma sorte pela infracção
tias 2." e 13. • na de um a cinco contos de réis ( l:OOO;)
a õ:OOOS), salvo casos de força m~or que serão justificados perante o Governo, ouvillt' a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, podendo o
mesmo Governo rescindir o presente contracto no caso
de reincidencia na violação de qualquet· de suas clausulas.

XV.
As q;ues.tões que .se suscitare~ ~ntre o G?vcr!lo c a
Companhia a respetto de seus dtrettos c obrtgaçoes, e
não puderem ser resolvidas de commum accôrdo , serão decididas no Brazil por arbitras.
Se as partes contractantes não accordarem n'um
mesmo aroitro, nomeará cada uma o seu, e estes comt~
çarão os seus trabalhos designando o terceiro, ao qual..
no caso de divergencia, caberá o voto decisivo.
Se não concordarem sobre o terceiro, cada arbitt·o escolherá um Conselheiro de Estado, entre os quaes a
sorte decidirá.

XVI.
O presente contraclo tlurará até trinta o um de Dezembro de mil oitocentos oitenta e quatro.
Palacio tlo Rio de Janeiro em 2i.i tlc Dezembro dt>
:l87L- José Fernandes da Costa Pereira Junior.

E1Et:UT1VO.

DECB.ETO N.

u8~!)- DK ~(l

DE DEZ!i:Mnao

og

1874.

Modifica os arts. 2.'' e 36 dos estatutos da Companhia Stll·ocabana.

•

------~--·-·-,__.....

...

Attendendo ao que Me requerf'u a Companhia Sorocabana, devidamente representada, e Tendo ouvitlo o
parf'cer lia Secção dos Negocios do Imperio do ConsPiho
de E,;tado exar·aclo em Consulta de vinte e dous de Novembro do corrente anno, Hei por bem Modificar os artigos segundo e trigesimo sexto de seus estatutos que
foram approvados pelo Decreto numero quatro mil setecentos vinte e seis de vinte e quatro rle Maio de mil oitocentos setenta e um, sendo substituillos pelos que com
este baixam assignados por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\ku Cônselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o terilla entendido e faça executar.
Pala cio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Dezembro de
mil oi toccntos setenta e quatro., quinquagesimo terceiro
da Indepcndcncia e do Ip.perio.
Com a rubrica ~e Sua Magestade o Imperador.
José Femandes da Costa Pereira Junior.
Modificações a que se rei'ere .:. Decreto
n." &840 destadata

i.

A redacção do art. 2." fica nos seguintes termos:
<< A séde da Com.(Janhia Sorocabana será na cidade
de Soro!·âh~, podendo poré.m ser removida para a ci-

dade de S. Paulo ou do Rio de Janeiro, ou outra qualquer
localidade fóra do Imperio. Se a mudança fôr para fóra
do lmper·io, a Directoria tcrã nelle um representante
com amplos poderes para tratar. todas as suas questões
que serão U(;cidiclas pelas Leis, Regulamentos e Tribunaes Braztleiros.>.'
11.

O art. 36 fica assim redigido:
(< Ocapital da Companhia Sor·ocnbana será de ~eis mil
e duzentos contos de réis ( 6.200:0008000) dividido em
trinta c uma mil acçõcs de duzentos mil réis cada uma.>>
Palacio do !tio de Jnncir·o em 21j !le !)czemlJru de
187fJ:.- José Fernandes da Costn Pereira-Junior.
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DECRETO N. üSH

-DE

26

DE DEZEMBRO DE

187i.

Proroga at(~ 30 de Abril do anno proximo futuro o prazo fixado á
Comp·anl!ia Brazilcira de navegação a vapor para apresentação
·
·
do primeiro vapor.

Attendendo ao que Me representou a Companhia Brazileira de navegação a vapor, Hei por llcm Prorogar até
30de Abril do anno proximo futnró o prazo para apresentação do primeiro vapor, fixado na clausula primeira
do conlracto crlebrado com a Companhia e approvndo
pelo Decreto n. 0 üil28de 17 de Janeiro do corrente anno.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, l\linistro e Sccretnrio tle E~tado dos Nf'gocios da
A(!Ticultura, Commercio c Obras Publica~, a~si rn o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em vinte e ~eis de Dezembro tle mil oitocentos setenta
c quatro, quinquagesimo terceiro da lndepcudencia e
do I 111 per i o.
Com a rubrica de Sua Magcst:ttle o Imrerador.

José Fern'lndes da Costa Peruira Junior.

Scu!ior.-As observações feitas pelo Consnlheir·o Diredor Geral da Contabilidade do Thesouro Nacional
demonstram não só a insufficiencia das consig-nações do
algumas rubricas do art. 7. 0 da Lei de Orçamento n. e
231o8 de 25 de Agosto de !873, concernente ao exercício
.de l8i3-1Sn, na importancia de L323:7H~OOO, mas
lambem que outras verbas apresentam sobras, que chegam a 6~11:000.)000, e podem ser transportadas para
alg-umas daquellas, como permittem os arts. !3 da Lei
n. o 1177 de 9 de Setembro de t86~ e 40 da Lei n. o t507
de 26 de Setembro de !867.
Pelo que, tenho a homa de suhmetter á approvação
de Vossa Magestade Imperial o Decreto junto, au torizando o Lranspot·te da quantia de 645:000b000, tirados das
ver1Jas3.•,4.•,t6.",'17.• t9."e2L", para a 2.", 5.". 8.,
9.", 11.", i2.",·;.t3.", :18." c 20.", bem como a abertura do
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credito supplementar de 678:7HIJOOO para a verba 9.",
nos termos do art. I~ da citada Lei de t86j!. Estes creditas serão apresentados, como dii;põe a legislação vigente, ao conhecimento e approvação do Corpo Legislativo.
Sou, com o mais profundo respeito, Senhor, dl' Vos~a
Ma!!cstade Imperial muito rever'ente subdito.- Visconde

do Rio Branco.
DECRETO N.

58~2- DE

26 DE

DEZEMBRO DE

{874.

Autoriza a abertura do c~cd!t~.)dc 678:7118000 para a verba 9.•
e o transporte de 6'l,ã:ÓÕOI)OOO, tirado~ das verbas 3.", 6,.•, !6.•,
17 .", 19. • e 2!.", para as verbas 2. •, 5.•, 8.", 9. •, H. •, 12. •,"t3. a
!8. • e 20. • do art. 7. o da Lei n. • 23~ de 25 de Agosto de !873 do
1\linistcrio da Fazenda e exercício de i873-iS7i.

Reconhecendo a insufficiencia dos creditos votados
no ar L. 7." da Lei n.• 23i8 de 25 de Agosto de t873 para
as verbas 2.•, 5.", 8. •, 9.•, H.•, i2. •, t3.", i8.• e 20. •
do exercício de !873-!874, e a urgente necessidade
de serem suppridas; Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Hei por bem, em cumprimento dos arts. 12 c
13 da Lei n. • H77 de 9 de Setembro de f862 c 40 ria Lei
n." 1507 de 26 Je Setembro de t867, Autorizar não
só a abertura do credito supplementar de 678:7UIJOOO,
queserú applicado á verba 9." do referido art. 7.",
mas tamhem o transporte de 645:000l\OOO para as verbas deficientes, tiradas as necessarias importancias das
sobras elas verbas 3.", 4.•, t6.•, !7.•, 19." e 2L• do
Ministcrio da Fazenda, no exercício de 1873-1874;
sendo esta ultima quantia distribuída de conformidade
com a tabella que com este baixa, assignada pelo Visconde do Hio Branco, Conselheiro de Estado, Senador
do Imperio , Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado uos Negocios da Fazenda
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que
assim o tenha entendidoc f<Jça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em v in te e seis de Dezembro de mil oi tocentos setcn ta c fJUa tro , quinquagesimo terceiro da
lndependencia e do Imperio.
Com a

Visconde
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•rahellu das ''et•haM do art. ,._. dn :Lei n.• ~3..Sfiil
(le· ~H de A~oMto de 18,.3 que cnrecelll nuglllent.o de c~redit.o, e que são supprfdos pelnl!l
sobras das verbas 3.•, 4.•, t6."~ . ,..• , 19.• e ~1.•
do llleslllo nrt.lgo da. Lei~ na f"órllla do Decret.o n.• 384~ dest.a dat.n.

E.xercicio de

187~-!874.

Pat·a a verha 2.•-Juros da divida inter·
na fundada- ..•••••...•.•.•.••.....•. · •• ·...... 158:7808000
Tirados:
Da 3.•-Juros da divida inscripta, etc.45:~g
Da 4. •-Caixa de Amortisação e filial da
Bahia- . . . . . . .. • •• • . . • .. •• . . •. .• . ••
60:0009
Da !6.•-uespczas eventuaes, etc.-...
53:0008
Para a 11.•- Pensionistas c aposcmados- ................................... :. .. .. . 3<1.:4008000
Tirados da !6. • - Despezas eventuacs ,
etc.-................................
.::4.:4.008
Para a 8."-Juizo dos Feitos da Fazenda-.................................. • .. .. . . . . • !í2:8611SOOO
Tirados :
na 16."-0espezas eventuaes, etc.......
H:820S.
D<t i7. a - Premios, Juros recíprocos,
etc.- ........................... .a..
4.f!Oi51$
Para a 9. •-Estações de arrecadação... .. .. .. . .. . 72:852$000
Tirados da !7 .•-Prentios, juros redprocos, etc.-...........................
72:852~
Para a H.•- Admiuistração tle proprios
nacionaes-..... ... . . .... . . . . . .. •• . . .. • . . . . . . li5:700SOOO
firados da 17. •-Premi os, juros reciprocos, etc.-...........................
Para a 12."-Typo~raphia :"i acionai, etc..
firados da 17. "-Prcmios, juros t·eciprocos, etc.-...........................
Para a 13. •- Ajudas de custo.........
Tirados da 17.•-Premios, juros rcciproeos, etc.-...........................
Para a 18. • - Juros do emprestimo do
cofre dos orphàos.-............. ...
Tirados:
Da 17.• -Premios, juros recipt·ocos,
etc.-............................. ••.
Da !9."- Obras-....... . .. .. .. .. .. .. ..
Para a 20. •-Exercidos findos-........
Tirados:
na l.!J."-Obras- .. .. . .... • . .. . . . • • .. ..
Oa 2t. • - Adiantamento da garantia de
juros ás estradas da llahia, Pernambuco e S. Paulo....................

65:7005
. . . . . . . . ..

17:92tSOOO

17:92tti
.. • . .. .. ..

10:0008000

:10:0008
• .•. .. ... .

62:t798000

3íl:i79/$
:10:0008
. • . . . . . . . 170:000$000
10:000s
160:000S

6i5:0000tl08
Pala cio do Iíio de Janeiro em 26 de nezcmbro de 187~. -

Visconde do Rio Branco.
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Senhor.-Em obse1·var;tcia do pispo{Lo nó ~rL. 8. 0 ~d.V
Decreto n.• 53~3 de 30 de Junho de i873, que J'el~(l_m,..
mandou a simplillcação do serviço das R"ecehcdf)J'ias das
rendas internas, lenho a honra de offerecer á alta consideração de Vossa Magestade Imperial, no Dec1·eto junLo,
algumas providencias, em favor das quaes se pronunciaram os mais competentes funccionario~, a quem in·
cumbe o estudo e execução dos Regulamentos concernentes á arrecadação dos impostos sujei tos a lançamento.
Estas providencias terão sua mais immediata c salula r applicação na Recebedor ia do R10 de Janeiro,
onde o expejiente muito avulta c cresce progressivamente.
Além da simplificação do expediente, supprimem-se,
pelo art. L" do presente Decreto. os livros especiaes de
talão, de que se tiram os conhecimentos no acto do pagamento dos impostos, assim como a despcza que elles
custam e todo o trabalho da numeração e rubrica.
Uastam, para ambos os effeitos, as certidões de divida
que aclualmente se extrahem, nas quaes se pó1e passar
o compelen te recibo.
Quando se annunciam os prazos da cobrança á boca do
cofre, é noto rio como os contribuintes, deixando o pag-amen lo para os ui ti mos dias, concorrem áquella Rep:Irtição em numero ttl.o avultado, que, não obstante traIJalharem os empregados muitas vezes até á noite~ o ser' iço da averbação dos pagamentos nos livros é feito
atropelladamr.nte, sob a pressão de uma infinidade de
cxigencias. D'ahi incvitaveis enganos e omissões, que
mais tarde dão lugar á expedição de mandados para cobrança executiva de dividas, aliás já pagas.
Apezar das precauções tomadas em diversas épocas e
de todas as diligencias tendentes a evitar a reproducção desse facto, que excita o clamor dos indivíduos
que são indevidamente executados, ainda alguns casos
:1pparecem, indicando a necessidade de novas disposições preventivas.
No art. 2. • prescreve-se que, antes de começar a cobrança de qualquer imposto á boca do cofre, já estejam
prom ptas as certidões da divida lançada, de sorte que, ã
chegada do contribuinte na Recebedoria, nada mais
1·este fazer do que cortai-as e entregai-as ao mesmo con ·
tribuinte com a nota de pagamento.
Mediante este processo summario, que as proprias Repartições Fiscaesdevem ser interessadas em bem desempenhar, para evitarem a pressão do serviço nas occasiões da co!lccla, é de esperar que desappareçam as
P.\fiTE

Ir.
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principaes causas do facto de se mandarem para o Jui~o
executivo certidões de dividas que não existem.
Accresce que os arts. 3 •, ti. u e 6. •, obrigando os Co·
bradores a procurar os contribuintes em suas casas, a
deixar-lhes nota dos seus debitos e a prevenil-os com
anteccdcncia das épocas em que incorrerão na multa
mais pesada e na cobrança t·xecutiva, são. outros tantos
meios para descobrir qualquer enkano ,u omissão de
abono, que se désse.
Como, pot·ém, é impossível prever todas êS hypotbeses
de que póde nascer a irregular exigencia ~uma divida
já paga, tem o art. 9. por fim facilitar. a verificação
deste facto. e alliviar o contribuinte, contra quem se
tiver expedido indevidamente mandado, tios onus e da
mór parte dos incommodos que actualmt'nte soffre até
que prove achar-se quite com a Fazenda Nacional. Verificada p~la Rf'cebedoria, que neste caso é a autoridade
mais propria, a não existencia da divida, uma declaração
do resp1•er.ivo Chefe nesse sentido, sendo em continente
apresentada pela parte Jl'O cartorio por onde correr a
execução, servirá para se proceder ex-officio, como fOr
de direito, á ex tincção do processo executivo.
Dest'arte serão obviadas as delongas e dificuldades
de que hoje esU• tlepcndente a sentença de exoneração
da divida.
Os arts. iO e ll contém providencias p::tra melhor divisão do serviço a cargo dos Cobradores. Convem exigir
delles mais actividadc e exacção no desempenho de
seus deveres, mas, por outt·o lado, cumpre lambem reformar o defeiluoso systema seguido até hoje na distribuição das dividas que se lhes dão para cobrarem.
Segundo o systema ar-tual, a distribuição é feita por
impostos; d'onuc resulta que a porcentagem auferida
pela cobrança acompanha as alternativas da maior ou
menor importancia da divida, da maior ou menor diffir,uldade de arrecadação. l'elas novas disposições cada
Cobrador arrecadará todos os impostos que se acharem
comprehendidos dentro do districto ou secção de districto que lhe pertencer; sendo a divi~ão destes feita
com todo o cuidado e justiça, para que guardem entre
si a maior igualdade possível, em relação á renda que
devam produzir.
E porque esta providencia não seja por si só sufficient.e para segurar a esses agentes tiscaes uma remuneração mais equitativa do que a fixada na tabella A
annexa ao Decreto n." 53~3 de 30 de Junho de 1873, que
ellcs allegam ser exi$1'ua. n~reCI'~ convPnirnte rs-timu0
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lar-lhes o zelo por meio de um augmento de i"/. na
taxa sobre a porc~ntag_em da referida tab !lia, augmen&o
que, em concom1tanc1a com as novas regras, .da dtstr·ibuição das cobrança~, não poderá deixar de se·r considerado razoa vel.
Taes são, Senhor, as causas e os fins das principaes
disposições do J).ecreto a que me tenho reportado, e para
o qual solicito ·a llli~erial Assignatura de Vossa Magestade.
Sou, com o. mais profundo respeito e acatamento, Senhor, de Vo~:"sa Magestade Imperial, muito reverente
subdito.- Visconde do Rio Branco.
DECRETO N. 58i3 -DE 26

DE DEZEMBRO DE

187/i.

Dá providencias a bem da I arrecadação doJ impostos sujeitos a.
Ilnçamento.
7 --··-··

Convindo simplificar o expediente das Repartições en-.
carregadas da arrecadação das rendas internas, regular
a distribuição do serviço que compete aos Cobradores da
Recebedoria do Rio de Janeiro, e prover mais equitativamente á remuneração que lhes é devida: Hei por bem,
de conformidade com os arts. L 0 e 8. 0 do Decreto n.o 53i3
de 30 de Junho de 1873, Determinar o seguinte:
Art. t. o Ficam supprimidos os conh~imentos especiaes para cobrança, á boca do cofre, dos impostos sujeitos a lançamento. Aos contribuintes, que se apresentarem para pagar seus debitos na Estação Fiscal,
dar-se-ha recibo nas certidões de que trata o art. 6. o,
paragrapho unico do Decreto n.• 1Hõ3 de 6 de Abril de
t868; e, quando estas já estejam em poder dos Cobradores, extrahir-se-hão outras, recolhendo-se e unindo-se
ao talão as primeiras.
Art. 2. • No dia em que tiver de começar a cobrança
á boca do cofre, já deverão estar passadas todas as referidas cer·tidões, tendo sómente em branco os lugares
para a data do recibo e assignatura do Thesoureiro, ou
Cobrador. Para conseguil-o e realizar-se a dita cobrança
no prazo propdo o Administr.tdor da Recebedoria providenciará de modo que o trabalho do lançamento se
conclua com a precisa antecedencia.
Art. 3." I<' indo o prazo para a cobrança á boca do cofre. se atldicionará a cada certidão a importancia da.
multa de 6°/0 , a que ficam sujeitos os contribuintes que·
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até então não tiverem pago, e serão as ditas certidões
cort.adas dos talões seguidamente, isto é, pela ordem em
que houverem sido passadas, que é a do lançamento,
para serem entregues aos Cobradores no dia da prestação de contas ou no immediato. Anenhum Cobrador se
entregarão certidões em valor excedente ao da respectiva liança.
Art. ~.° Com as certidões de que trata o artigo antecedente os Cobradores são obrigados a promover no domicilio dos contribuintes, até 20 de Dezembro do semestre atldicional do exercício, a cobrança dos seguintes
impostos e rendas:
Decima tios predios ;
Imposto de industrias:e profissões;
Imposto pessoal ;
Imposto de aguardente;
Taxa de escravos;
Concessão de pennas d'agua ;
Imposto sobre seges;
Arr·emlamPnto dos terrenos da fazenda da LagOa de
Rodrigo de Freitas;
Fóros de terrenos nacionaes.
Art. 5. • Quando o Cobrador não encontrar o contribuinte, deixará na residencia deste uma nota, em que
declare a importancia e origem do debito, e o convide a realizar o pagamento antes que se faça necessaria
a cobrança executiva.
0.,; Cobradores da cidade serão dispensados desta
obrigação, unicamente no caso de não morar o contribuinte em nenhum dos districtos della, e bem assim
os de fóra da cidade, se o contribuinte residir em
districto diverso daquelle por onde foi lançado.
Art. 6.• Um mez antes do dia 20 de Dezembro de cada
anuo, os Cobradores avisarão semanalmente, pelas gazetas, aos contribuintes que incorrerão na multa de to "fo,
e licarão sujeitos á cobrança executiva, se não solverem
seus debitos até ao referido dia.
Art. 7. • Não se realizando a cobrança, o Cobrador
deverá declarar no verso da certidão o motivo que a
isso deu lugar, e a data em que deixou aviso ao contribuinte. Se este tiver mudado de domicilio, o Cobrador
deverá indagar sua nova residencia, para communicar
esta circumstancia á Recebedor ia.
Art. 8. o As certidões da divida, que licar por cobrar
n té ao. dia 20 de Dezembro, com a multa de iO %, na
fórma da Lei n. • 23í8 de 25 de Agosto de i8i3, art. 12,
serão remettidas á Directoria Geral da Contabilidade,
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acompanhadas de uma relação mencionando os numeros
das certidões, o valor do imposto e da multa, a tlm de
que, o mais tardar, até 20 de Março, se comece a proceder pelo Juizo competente á cobrança executiva.
Paragrapho unico. Na falla de pagamento da' renda
dos proprios nacionaes, dentro do prazo estipulado nos
contractos, ou no caso de morte ou falleneia de algum
collectado, em que seja preciso acautelar os interesses
da Fazenda Nacional, a remessa das certidões se eJfeetuará logo que occorrer qualquer desses factos.
Art. 9. • O contribuinte, que f"r intimado para pagar
divida a que se não julgue obrigado, o deverá representar immediatamente ao Administrador da Recebedor·ia. No caso de que este reconheça a justiça d~ reclamação, proferindo despacho annullatorio da divida,
o mcnciona1·á no proprio documento da intimação, para
que, apresentado pela parte no cartorio ~ompetente, e
senuo Junto aos autos, se proceda ex-officw, como f"rde
direito, e se julgue extincta a execução.
Art. fO. O Município da Cdrte será dividido, para o
lançamento, em tantos districtos fiscaes quantos forem
necessarios; sobre proposta do Administrador da Recebedoria e a pprovação do Ministro da Fazenda. Os
districtos mais rendosos serão subdivididos pelo Administrador da Recebedoria em secções, de modo que o
numero destas com o dos districtos não subdivididos
perfaça o dos Cobradores.
§ f." Para cada distr·icto ou secção de districto designará o Administrador um Cobrador, o qual arrecadará
os impostos correspondentes aos predios ahi situados,
quér estes indiquem o objecto da contribuição, quér a
morada do contribuinte.
§ 2. o Na di visão e subdivisão dos districtos se observará a maior igualdade possível para com os Cobradores,
relativamente á importancia da renda que cada um
.-leites deva arrecadar. A bem dessa igualdade poderá o
Administrador da Recebédoria alterar as subdivisões dos
districtos, ou dar a um Cobrador a divida de mais de um
districto ou secção.
.
§ 3. o A disposição deste artigo é extensiva, no que
fôr applicavel, aos districtos de fóra da cidade.
Art. H. Os Cobradores da cidade, e os da legua além
da demarcação, prestarão contas no ultimo dia utui"""'~--
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certidões, a fim de que por ellas se faça o abono nos
livros de lançamento e de contas correntes. Ao mesmo
tempo deverão apresentai' as demais certidões em seu
poder, considerando-se recebida a importancia das que
faltarem.
Art. 12. Do l ! de Janeiro proximo futuro em diante,
os Cobradores da cidade do Rio de Janeiro perceberão
ti •1. da renda que cobrarem e entregarem na Recebedoria ; os da legua além da demarcação, 7 •/o; os de
fúra da cidade, 8 "/••
Art. 13. As disposições deste Decreto são extensivas.,
no que forem applieaveis, ás Recebedorias da Bahia e
Pernambuco, e mais Repartições em que se arrecadarem
impostos sujeitos a lançamento.
Art. H. Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Rstarlo,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho do .&linistros, Ministro c Secretuio de Estado dosNegocios da
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional,
:ts~im o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em vinte e seis de Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndependcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Visconde do Rio Branco.

DECRETO N. ãSi3
De~igna

"'-DE ~6 DE DEZEMBRO DE

187\.

a ordem em que devem ser extrahidas as loterias no
anno de 1875.

Na conformidade do art. 2. • da Lei n. • 1099 de 18 de
Setembro de 1860: Hei por bem que na extracção das
loterias distribuídas para o proximo anno de t875 se
observe a ordem marcada na relação que este acompanha assignada pelo Viscontle do Rio Branco, Conselheiro
de Estado, Senador do lmpcrio, Presidente do Conselho
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de }finistros, .1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Pr·esidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, que assim tenha entendido e o faça executat·.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Dezembro
de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo lct·-·
ceiro da lndependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado•·.

Viscot1de do Rio Branca.

Rela~io

daa lotel'las que têm de ser extrahld- Do
-DO

de 1.8.,5.

t.• A tO." para as obras da matriz de Nossa Senhora
da Gloria do Município da Côrte.-Decrelo n. 0 2001 de
23 de Agosto de f~7t.
2.• A 8. • p:~ra as obr:~s do Santíssimo S:~rramento do
.Município da Côrte.-Dec1·eto n. 0 2007 de 30 de Agosto
de 187!.
3.• A J23. • a favor do Montepi~ dos Servidor~s do
Estado.-Decreto n. 0 1226 de 2~ rle Agosto de 181)~ e
Lei n. o t68l de 18 de Agosto de !869 •
.t.• A 13.• para as obr·as do Hospicto de Pedro 11.Decreto n. o 2036 de '1.7 de Setembro de !87:1..
5." A t..• para as obras da matriz de Nossa Senhora
da Gloria do Município da Córte.-Decreto n." 2·H9 de
2~ de Setembro de !873.
6.• A 18." pua creação do fundo de emancipação.Lei n." 20~0 de '1.8 de Setembro de t87t.
7.• A 3. • para as obras da ig-reja de Nossa Senhora da
Penha da cidade do Recife.-Decreto n. 0 23:16 de t6 de
Julho de :1873.
8.• A 12~.· a favor do Montepio dos Servidores doEstado.-DP-creto n. 0 1226 de 22 de Agosto de i86~ e Lei
n. o 1681 de 18 de Agosto de 1869.
9." A 2." para as obras da igreja de Santa Luzia
.
Côrte.-Decreto n. o 239~ de tO de Setembro de
. (\~~ARA
tO.• A 't.O.• para as obras do Hospital da Sa ~~~fi(
Misr.ricordia da Córte.-Decreto n." fLU3
e Se• I
l1!rnhrodr 1Rfi9.
~
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H.' A f03.' cujo beneficio deve sei rep:•J·tido pela
Santa Casa da 1\lisericordia da Côrte, Expoktos, Recolhi·
mento das orphãs, Collegio de Pedro li e Seminario d('
S. José.-DI'CJ'cto de 23de Maio de 181!1 e Portaria deU
de Maio de 1t526.
12." ..\ 125." a favo1· do Montepio dos Servidores doEstado.-Decrclo n. 1226 de 22 de Agosto de 186~ e Lei
n.o Hi81 de 18deAgostode 1869.
13. a A H)." para creação ,]o fundo de cm:mc1pação .Lei n. o 2040 de 28 de Setembro de 187L
h. a A 126. • a favor do Montepio dos Servidore~ do
Estado. Decreto n.• 1226 de 22 de Agosto de 186~ e Lei
n." 16.:!1 de 18 de Agosto de 1869.
H>.• A i~.· para as obras do Hospício de Pedro U.Decrcto n." 2036de 27 de Setembrode !871.
16." A 127." a favor do Montepió dos Servidores de
Estado .-Decreto n. o 1226 de 22 de Agosto de !86í e Lei
n." Hl81 de 18 de Agosto de 1869.
17." A 3.• para as obras da matriz de Santa Anna da
Côrte .-Decreto n. o 2330 de :~o de Julho de 1873.
-18. • A 2:1.." par a as obras do Hospital da Santa Casa Ja
1\lisf'ricordin dn Côrte.-Decreto n. o !693 de :l5 de Setembro de :1869.
:l9! A 104-.a cujo beneficio deve ser repartido pela
Santa Casa de Misericordia da Côrte, Expostos, Recolhimento das orphãs, Collegio de Pedro Il e Semi na rio de
S. José. -De~ reto de 23 de Maio de 1821 e Portaria de
12 de Maio de !826.
20." A 128." a favor do Monte pio dos Servido1·cs li o
Estado. --Decreto n."1226 de 22 de Agosto de 1S6~ c Lei
n.o 1681 de 18 de Agosto de 1869 .
. 21.• A 74.• para melhoramento do estado 3anitario.Decreto n. o 598 de t4 de Setembro de 1850.
22.• A 22.• para as obras do Hospital da Santa Casa da
Misericordia da Côrte.-Decreto n."-1693 de i5tle Setembro de 1869.
23." A 20.• para creação do fundo de emancipação.Lei n." 2040 de 28 de Setembro de 187 L
2~. • A 129.• a favor do Montepio dos Servidore!l do
Estado .-Decreto n. o 1226 ele 22 de Agosto de 1864 e Lei
n."l68i de J8 de Agosto de 18()9.
25.• A 36." a favor do Hospital rla Santa C'1~a !la Misericordia da Côrte.-Dect·eto n. o 92 de 2:5 de Outubro de
i839.
q
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26." A 5." a favor do Hosp~~io uc Pelll'o 11 e manuten~
ção dos alienados.-Decrelo J;l. o !838 de 27 ele Setembt·o
deiS 70.
?.7." A 15.• paraasobrasdo Hospiciode Pedro 11.lJecreto n. o 2036 de 27 de Setembro de 187!.
28. • A t30. • a favor do Montepio dos Servidores do
Estado.~Decreto n.o 1226 dtJ'22 de Agosto de 186\ e Lei
n. • 1681 de 18 de Agosto de t869.
29. • A 2L • para creação do, fundo de emanC'ipação.Lci n.• 20~0 de 28 de Setembro de i87l.
30 • A4." para as obras da matriz de Santa Anna da
Côrte.-Decreto n.• 2330 de 30 de Julho de 1873.
31.• A 2.• para as obras da m11triz de S. Salvador da
Guaratiba no Município da Côrte.-Decreto n.• 2386 de 3
de Setembt·o de U~73.
32." A 2." para as obras da matriz de S. João Baptista da Lagôa.- Decreto n.o 2328 de 30 de Julho de
ili73.
33. '' A 13L • a favor do Montepio dos Servidores do
E!'taclo.-Decreto n. • !226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei
n. o W8l de t8 de Agosto de 1869.
34. • A 22. • para creação do fundo de emancipação.Lei n. o 20~0 de 28 de Setembro de 1871.
3a. ·• A 23.• para as obras do Hospital da Santa Casa
rle 1\[isel'icordia da Côrte.-Decreto n. o 1693 de W de
Setembro de 1869.
·
36.\ A 16. • para as obras do Hospício de Pedro 11.Decreto n.• 2036 de27 de Setembro de 187L
37.• A 132." a favor do Montepio dos Servidores do
Estado.-Decreto n•. 4226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei
n.• 1681 de 18de Agosto de !869.
38. • A 105. • cujo beneficio deve ser repartido pela
Santa Casa de Misericordia da Côrte, Expostos, Recolhimento das orphãs, Collegio de Pedro 11 e Seminario de
S . .José.-Decreto de 23 de Maio de i82i e Portatia de
12 de Maio de t826.
39." A 75. • para melhoramento do estado sanitario.
-Decreto n. o 598 de 14 de Setembro de 1850.
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~2.• A 2~. • para as obras do Hospital da Sant:~ Casa
de Misericordia da Côrte.-Decreto n. • 1693 de t5de Setembro de 1869.
~3. • A 3. • em beneficio da Bibliotheca Fluminense.
-Decreto n. o 2350 de 27 de Agosto de 1873.
~4.• A 3. • para as obras da matriz de Nossa Senhora
da Candelaria da COrte.-Decreto n.o 2327 de 30de Julho
de 1873.
45." A 134. a a favor do Montepio dos Servidores do
Estado.-Decreto n.• 1226 de 22 de Agosto de 186~ e Lei
n." 168! de t8de Agosto de 1869.
46." A 2.• para as obras da nóva matriz de S. Christovão da Côrte.- Decreto n. o 2329 de 30 de JulhQ
de 1873.
~7. • A 80. • para as obras da Casa de Correcção da
Côrte .-Decreto de 29 de Outubro de 1835.
48. a A 24. • para creação do fundo de emancipação.Lei n. • 2040 de 28 de Setembro de 187!.
~9. • A 135. • a favor do Montepio dos Servidores dQ
Est·1do .-Decreto n. • i\!26 de 22 de Agosto de 186~ e Lei
n." Hi8l de i8 de Agosto de 1869.
50. • A Si. a para <tS obras da Casa de Correc._ _;o da
COrte.- Decreto de 29 de Outubro de 1835.
5!. • A 9. • para as obras da matriz do Santíssimo Sacramento do Município da Côrte.-Decreto n. o 2007 de
30 dé Agosto de 1871.
52. • A 76. • para melhoramento do estado sanitario.
-Decreto n. o.598 de H. de Setembro de 1850.
53. a A 23. R para patrimonio do Hospício de Pedro 11.
-Decreto n o 875 de lO de Setembro de 1856.
54.• A 4. • para as obras da matriz de Nossa Senhora
da Candelaria da Côrte.-Decreto n.o 2327 de 30 de Julh(}
de 1873.
55." A 3." para as obras da matriz de S. João Baptista da Lagôa .-Decreto n. e 2328 de 30 de Julho de
1873.
56.• A 2.• para as obras da matriz de Nossa Senhora
da Gloria do Município da COrte.-Decreto n.• 2449 de
24 de Setembro de !873.
57. • A 2. • para as obras da matriz do Divino EspiriLO>
Santo da COrte.-Decreto n.• 2332 de 30 de Julho de
1873.
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58. • A 5. • a favor da Irmandade de Nossa Senhora
da B:ttalha, erecta na matriz de Santa Anna da Côrte.Decreto ri. • 1999 de 23 de Agosto de 1871..
59." A a.• paraasobras da nova màtrizde S. Cbristovão da Côrte.-Decretón.• 2329de 30delulb~·~•

una.

60.• A 2.• em beneficio da capella de Nossa Senb,.Qra
da Conceição da Lagôa. -Decreto n. • 2~~8 de 2&. ,deu S'ét:'
tembro de 1.873.
61. • A 2. • para as obras da matriz de Nossa Senhora
do Desterro de Campo Grande, no Município da Côrte.
-Decreto n. o 2387 de 3 de Setembro de 1873.
62." A w.•paraas obras da matriz doSantissimo Sacramento do Municipioda Côrte:'-Decreto n.• 2007 de
30 de Agosto de.t87L
63. • A 4. • em beneficio da Bibliotheca Fluminense.
-Decreto n.• 2350 de 27 de Agosto de !873,
64.• A 4.• para as obras da nova matriz de S. Christovão da Côrte. -Decreto n. • 2329 d'e 30 de Julho de
1.873.
65. • A 4:. • para as obras da igreja de Nossa Senhora
da Penha da Cidade do Recife.-Decreto n.• 2316 de 16
de Julho de 1873.
66." A 3."para as obras da igreja de Santa Luzia da
Côrte.-Decreto 11. • 239t de tO de Setembro de 1873.
67. • A 3. • em beneficio da capella de Nossa Senhora
da Conceição ja Lagõa.-Decreto n. o 24/J:S de 24 de Setembro de 1873.
68. • A 3.. "para as obras da matriz de Nossa Senhora
do Desterro de Campo Grande, no Município da Côrte:
-Decreto n.o 2387 de 3 de Setembro de 1873.
·
69." A 4.• para as obras da matt·iz de S. João Baptista
da Lagôa .-Decreto n.• 2328 de 30 de Julho de 1873.
70." A 5. • para às obras da igreja de Nossa Senhora
da Penha da cidade do Recife.-De<:reto n. • 2316
u;..,~.A-=---...._.~
de Julho de t873.
tt\m RA
Rio de Janeiro em 26 de Dezembro de 187 v..: · &lhde

do Rio Branco.
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Senhor.- Sendo msufficientes não só as quantiag.
votadas na Lei de Orçamento n. • 23~8 de 25 de Agosto
de i873 para as dcspczas das verbas-Secretaria de Estado, Evcntuaes, Illuminação Publica, Esgoto da cidade,
Garantia de juros ás estradas de ferro, e Telegraphos
do exercício de 1873 - 1874, mas tambem as de que
tratou o Decreto n.o 5602 de 25 de Abril do corrente
anno, porque nesta data era impossível conhecer todas
as despezas, quér nas Províncias, quér na Europa : torna-se necessario recorrer a providencia autorizada pelo
art. 13 da Lei n. • H77 de 9 de Setembro de i862.
O deticit na verba Secretaria de Estado proveio da
acquisição de livros, impressões edespezas resultantes
da reforma da mesma Secretaria.
O deficit nu de Eventuaes proveio das despezas com
o serviço relativo ao sy~tema metrico decimal.
O deficit na de llluminação publica resultou do augmento ue combustores em diversos pontos desta cidade.
O deficit na de Garantia de juros ás estradas ue ferro
proveio de ter sido a respectiva renda inferior á calculada.
O deficit na de Esgoto da cidade proveio do maior
numero de casas que recebeJ·am o melhoramento introduzido pela respectiva companhia Rio de Janeiro
City lmprovements.
O deficit na de Telegraphos foi devido ao desenvolvimento que se tem dado ás linhas telegraphicas , e a
natureza do respectivo serviço.
A' vista do que se acha exposto, tenho a lwnra do
apresentar a Vossa 1\fagestade Imperial o Decreto junto,
que autonza o ~ltnisterio da Agricultura, Comq~ercio e
Obras Publicas a applicar ás despezas das mencionadas
verbas a quantw de 3~2:515$341, tirada das sobras que
se verificaram nas de acquisição de plantas, CorpQ de
Bombeiros, Obras Publicas, Catechese, Subvenção ás
Companhias de N:lVegação a Vapor, Correio Get·al e
Museu Nacional, como consta das duas demonstrações
annexas a esta ex posição.
Sou, Senllor, com o mais profunuo respci Lo, de Vo::;;;a
Mag-cstatle Imnerial reverente subdi lo.-José Fcrnanrlcs
da Costn Pereira Junior.
'
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Autoriza o Ministe_rio <!_a. ~grir:u!,~~a, ~~"!ffill.!C,i~ ·3 'lk[as .Q;.
nlicas para appl:ca~; as tf~~í!za.; ãe vanaa verba& .1 tUIJl'ia l
·a e34;!":515[)3U, rtJsutta.nte da& ~obra.i de autn.& 1il!dx~
1873-!87&..

Sendo insufficientes as quantias votadas nos§(·~·5. "· Y. •, lO, \3 e ·14, art. 8 ... da Lei de Orçamen ~o n.' !3/lS
o.Jc 25 de Agosto de 1873 para as despezas durante o .:lxer •
cicio de l87a -1874 com as verba.>- de..:retar!a Je l'.:stado, J<.:ventuaes, !Iluminação Publica, Garamia tle juros
:b estradas cte terro, J!:sgoto da ciJaJe-. e Telegnphos ;
bem· como as do Uecreto n. • 56U:I! •ie ~ã de Abril lo Jorrente anno; Tendo ouvido o Conselho de Ministros. ~ dd
contormidade com o art. \3 da Lei n. • H 77 1e ::1 Je drltembro de 1~62, llei por bem Autorizar o Minister'o
da Agricultura, Commercio e Ubras l!ublicas pan lpplicar ás reteridas despezas 'l quantia de J4~:õlã$34l.
formada das sobras dos ~~ .J.", ·~.", 12, tô, i7, {~, e H.
do mencionado art. ~.·,como se vê das duas demonstnções juntas.
José Fernandes da Costa Pereira·Junior, Jo Meu Conselho, Ministro e Secretario cte ~stado dos .Negocios :la
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e taça executar. J?alacio do Rio de Janeiro em trinta e um de Dezembro ele mil oitocerrto:;
setenta e quatro, qumquagesimo terceiro da lnde{lindencia e do Imperio.

t358

ACTUS DU POOEB

A.- Demonstração das verbas dos§§ f. 0 , 3. 0 , 5.•, 8. 0 , 9.", :10 fi
:13, U, :16, 17, 18 e 19 art. 8.• da Lei de Orramento pertenc'ent~
ao e.vercicw áe :1873-t87i, a que se refere o Decreto n. • 58~3
B desto data.
DESPEZA..

------------§ 1. o Secretaria de J<:stado 256:9318500
CreditG 11a Lei e augrnento
dli. dita Lei .............

1\ 3." Ar.quisiçao de plan-

~~:ooogooo

'!(, ·> ~.

···········

80: 0008000

~

5.•. Eventua~s ..........
Credllo da Le1 ...........

36:3t28386
20:0008000

Si M." Corpo de Bombeiros

96:83189715

H3:ooo.~ooo

~

582:8928268

576:0~8740

~

10. t;nranlia de juros ás
cstra<las de ferro •..••.. 1.481:3258815
t:rcllitv da Lei ........... 1. 258:8068373
'

'

ll 12. úbras Publicas .•..• t.657: 00o8000
Credito aa Lei e do Deereto n.• 5602 de>le auuu 1. 1oo:ooosooo
~ 13 . .t:s!roto o a t.:Hialie ••.
Credilo da Lei ......... o~.

\JH!:allsooo
87ã:21Jj)S000

A

14. ·felegraphos ........ 1.400:4208185
Credito da Lei. . . • . . . ... 1.4,00:0008()()()
~

~ 1b. t;atcchesc ..........
Cre.dilo da Lei ...........

112: 92t 8500

32:8938820

Credito da Lei ...........
Cre<Iilo <1 a Lei ............

...........

DEFICIT.

------

47:t048t~

tas ..........
Credito da Lei ...........

\1. 0 I iluminação Publica.

~OBRA.

·--- -·---·

1~1 :628$1i8t

...........

16:3t2S386

16:t68SO'lll

...........

6:8468578

··········· 222:5198442
t3:ooosooo

............

t3: 4358000

···········

4208485

200:.0008000

~

t7. Subvcnçao ás Lompanhias de ~avcgaçãu a
Vapor •.•..•...•••...... 3.368:4998270
Credito da Lei ... ; ....... 3.436:0008000

72:37183161

6i:5008730

~

18. Corrmo t;eral. .....
9i4:2\78110
Credito da Lei ........... 1. OiSO: 0008000
~ 19. l\luseu Nacional ...
Credito da Lei ..........

33:1268813
40:0008000

t05:7ií2S890
4:873:187
342:5618968 342:511$8341

Contabilidade da Secretaria de Estatlo dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 31 de Dezembro de 1874.
-Bernardo José de

Castro.
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EXECllTIVO.

B.-J)cmonst1'acàv das sommas que0 se tim de tirar dos§§ 3. 0 ,
8. •. 1~, 16, 17, -18 e t9, art. 8. da Lei de Orçamento do
ea:cl'cicio de f873- 187&. para ocoorrer aos deficiH das
t•erbas tle outros paragraphos H que .se refere o Decreto
11. • 58'3 B, desta data.
·
Para fazer face ao deficit do t 1.• verba- secre'4tria de Estado, ~ ~ que
trata a demonstração A, se o tiradas :
·
.. 1·,·

Do § 3. o verba- Acquislçl"o ele plantas .................. ~ .............. 32:8958820
uo § 1! verba-Obras Publieaa .•••... i0:025S680
Idem ao do §11.• verba_: Eventuacsserão ti rai:las :
Do § s. o verba:....corpo de Bombeiros. 16:t6sÍools
Dn § 12 verba-Obras Publicas .......
1748361
Idem ao do § 9. • verba- Illuminação
gublica-serão tiradas do § 12-vera- Obras Publicas ................
Idem ao do § 10- Garantia de juros ············
ás Estrad:~s de Ferro, serão tiradas:
Do § 12--0bras Publicas ••.•...•.••.• 15:9538~31
Do ~ 16-Catechese .................. 72:3716316
Do 17- Subvenção ás Companhias
de Navej!'ação a Vapor .............. 67:5008630
Do § 18-Corrcio Geral .............. 66; 9348061.1
Idem ao ~o 13.- Esgoto.· da cidade,
,.
serão Lira .a~:

J

112:9'ZtBISOO

16:3428386
6:8468528

I 222:1119s"'2

Do ~ 18-Correio Ge~al ............... 3&:5918813
Do 19-Museu Nacwnal. •••.•.....• 4:8738187
43:4658000
Idem ao do § 14 verba - Telegraphos- serão tiradas da verba Correio Geral. ..................... .............
Total ...................
3~:51118 1

.............

420S~

~

..

~ .\J".'"A
da Secretaria de Estado dos :'i ~~Agri-

Contabilidade
cultura, Commercio e Obras Publicas em 3
1874.-Bernardo José de castro.
~,~

mbro de

.;:5

-

Cb

m
\",

,,

'<:;,; ~:._---;;..-

Senlwr.- Peio quadro e demonstrações, organizados
peü ConL&<ioría da Marinha, que juntos tenho a honra
de submel ter fJ consideração a e Vos~a Magestade Imperial. st reconr:ece que ar quantias votadas no art. n.''
ó:; Lei n.' 23.i,f: de 25 de Agosto de 1873, o credito extnordinario autorizado pelo Decreto n.' 5546 de 7 de
Fevereiro do corrente annu, os creditos supplementares concedidos pelos Decretos de n. "" 5547 c~9(; d1~ 7
at Fevereiro eU:. de Abri• tambem du corrente annl•,
t linalmente a tnnsterencJ,a de que trata o Decreto
n." 56H de 25 d~ Abril ultftno., não são !>utlir:icntes
lJHa r.obrir as despezas do Ministeriu :1 meu cargo nu
exercício de '1873 -18'14.; vista Que apparece um deficit dt ~.602:~20~58ô, nas segllintes v,erba~:
·

:t" Quartel-ü~neral. ........., .... .
5:0!':181$984
G. < In tendanr.1a ........•..........
9:5U$552
~ H. Companhia de lnvalidos ....... .
2:5'16$076
§ 12. Arsem.es ...•.................. ·I . 098, 6~G609U
§ 14. Forç;. Naval. ..... ! .......... ..
89ti:374$554
~ Hl. Hospitaes ..................... .
M~:97ttmm
~ 19 Relormallos ................... .
~:®76693
~ 2G. Obras ...................•.....
2M:~~3$01H
§ 21. Despezas extraordinarias e eventuaes ............................ .
27.3:~5,)83i
~
~

~. 6()j'; 2~8()

As causa~ deste excesso de despezà, ·foram as seguintes :
No ~ 3." A nOVli organiZ1iÇã& aad~ ao Quartei-:..General
_pelo Decreto n.' 527t dt:. H: ti.:, Maio dt; 4:873.
No~ 6.• (J augment«.. indispensávtl ae pessoal para o
serviço de arrum1tçãu ot m~deir11s, invent<.~rios e mudança para o novt.. eaificit, m intendenci;., (;OnsfJ'uidu
na ilha das Cobras.
No ~ H. A execuçãc da E instrucções publicadas em
8 de Outubro de !872 para õ Companhib dt:. Invalidos.
No~ 12. As novas C\lnstrucçõts DL estrangeiro, IJ<>gamentos não previstos em consequencia dt anticip:.çãu
dos prazos estipulados; acquisição de apparelhos t mlkchinas para as oficinas dos arsenaes, concertos de
navios, tanto no arsenal da Cõrte, como em estabeleci-·
mentos particulares; compra de madeiras dt construcção naval e outros ohjectos indispensaveis ao serviço
das oficinas
·

.UECUTIVO.

No§ U.. Acompra da artiltJ,aria, armamentc.dêmB
munições bellicas e navaes para os navios eil\ çon
strucção na Europa e para os demais da Armada
maior dispendio do que; orçado com combustível,
não só em consequencia de maior movimento de'aavios
como de elevação do preço desté artigo, e augment_o
de vencimentos dos officiaes e pilaças na Estação Nav111
do Rio dlt Prata, que foi. ~:estabelecida em fins. (Jé,-tS"*,
e nas do Paraguay e Alta' ;Urnguay.
No§ 16. O supprimento de medí.!amlmtos'e tnensis,
feito pelo Hospital de Marinha da COrte, ás Enfermaria"!
estabelecidas no ParagQ~y, Alto Urugua1 e êm algumas
Províncias do Imperio.
·
No § 19. Soldos a officiaes· e praças reforq).ad~ na
Mrmadalci.
·
No § 20. Despezas feitas com as obras.'do edificio da
Intendencia da COrte e das üo dique Santa Cruz, com o
prolongamento do dique Imperial; concertos nos arsenaes da Bahia e Pernambuco e edificações nos do Pará e
Ladario.
No S 21. Di...erençao;; de cambio, ajudas de eust&,
passagens, tratamento de praças fqra dos Hospita~ c
Enfermarias de Marinha e outras despezas devidamehte.
autorizadas.
Coma,~porém, appareeem em diversas verbas sobras,
no valor de 338:299~~60, do.qual se póde, nos terJW>s
do art. 43 da Lei n.• tf.77 de 9 de Setembro de 1882,
fazer a transferêntia da quantia de 333:82081H, distribuída pela fórma ®nstante da tabella junta, ficará
o supracitado deficit ·rMuzido a 2.268:lj,QO$lj,75, limitando-seAás rubricas-Arsenaes-Força Naval- c -Des·
pezas ex..-aotrdinarias e eventuaes.
. :J
Assim tornam-se precisos para a primeira das dit•
verbas um credito e.xtraord.inario de 1.098:620~090,
para a segunda outro supplementar de 896:374855~ e
para a ultima o de 273:"'051831, tambem supplementa·r'.
Nestes termos, pois, apresento respeitosamente a Vossa
Magestade Imperial os tres Decretosjunfos, relativos aos
mencionados creditos e transferenoia.
Sou, Imperial Senhor, com o mais profund
mento, de Vossa Ma~estade Imperial sub ·
reverente.- Joaquim Delfino Ribeiro da L :..!..'
Janeiro em 3t de Dezembro de t874.
~~"'
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ACTOS DO PODER

DECHETO N. 58\3

c- DE

31 DE DBZEIIBRO D& 1874..

Autori1.a o cretlito supplementar d!tt.t69:780/1385, para as despezas do lllinisterio da ~larinb;, -.,ndo 896:37ilj!SM na rubrica
-Força Naval- e r73:iôll;'jSàí'Íta de-Despezas Extraordlnarias
e Eventuaes- do exercício de 1873- 1876.

Sentlo insuficientes o credito votado no art. 5. • da
Lei n.• 23\8, de 2~de Ago&to de 1873, e os autorizados
por Decretos n.•• 5~\7 e 85m; de 7 de Fevereiro e 18
rle Abril dÓ corrente anno, para as despezas das rubricas- Força Naval-~- Despezas Ex.traordinarias
e Evcntuaes- do .1\linisterio da Marinha, no ·exercício de 1873- 1874, Hei por bem, de conformidade
com o art. 12 da Lei n. • U'77 de 9 .de Setembro de
1802, e Tendo ouvido o· Conselho de Ministros, Autorizar o credito supplementar de· t.tpU:780;$385 ,
sendo 896:374~554 para a primeira da·quellas verHas e
273:40:SH831 par(l a segunda. A p~seldê~~,autQ&:~açio
será opportunameíüe submettida á âpprovaÇio <f~ :As/sembléa Geral Legislativa. ·
Joaquim Delllno Ribeiro d! Lliz, dó Meu Conselho,
Senat1o1· do lmperio, Ministro e.Secretario de Està4o4os
Negocios da lllarinha, assim· o t~nha~entendido e faça
e~ecutnr. Palacio do l\io de Janeiro em trinta e um de
Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia e·do Imperio.
Qom a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim Delflno Ribeiro da Luz.

1363
DECRETO N·. 1M3 Dii-QJ 31

DE DEZEMBRO DE

187,,.

Autoriza o lllinistro e Seertttafl.Olie EstadQ dos N~ ~
nha a transferir de umasjlaf( outras rubricas da despeiãdo
mesmo lllinisterio' no·exlll'dcio de !873- t87i, a som ma de
333:820l)IU.

Sendo insufficientes os ··.creditas..votados· . • . . ·~15:•
da Lei n. • 23~, de 2õ de Agosto de !87l, o es:
' :dina..
rio aberto por Dec~eto n. o õ5&6 de f; de Fererelrd,.!1.ÜÚno.
e a transferencia de que trata o Decreto n.•Mu de !!õ
de Abril do corrente anno, Pi_ra as d~peias das rubricas- Quartel-General - Int~dencia'- ComJ,l8,nhia de
.In validos- Hospitaes- Reformados- e - OlÍÍ·as- do
Ministerio da Marinhl\, Ílo exerçicio de 1873-1874,
Hei por bem, na fórma do art. 13 da Lei n.• H77 de
9 de Setembro de 1862, e Teo~o ouvido o Conselho ~e
Ministros, Autorizar as transferencias para as ditas
rubricas .da·/SJm'!a ~e 33 3·8~!SUt~.qu~ de~erã sa.fir
dos§~ t. , 4. , 5.
art~ õ. o da citada

, 8. , 9: 0 , to. ,

ta.., 17., 18.. e 21/!ldo

Lei, e ser distribuída pelo modo in"'.
ilicado na TaMila qu~ eom este baixa, assignada por
Joaqtrim Delfino Ribeiro da Luz, do Meu Conselho~e
nador do lmperio, Ministro e Secretario de Est~dl''dos
Negocios da Marinha, que as8im o tenha entendido e
raç:~ executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um
de Dczembro·de mil oitocentos setenta e quatr,p, quin:quagesimo terceiro da lndependencia c do Jmperio.
Com a rubrica de Sua Magestat'le o ImperadQr.

AC'J'OS DO l'ODEI\

Tabe!la da~ qurmtias que devem ser transferidas das verbas
abaixo declaradas, tntra fazer desapparecer o deficit conhecido nas ,·ulwicas-Quartel General-lntendencitt e acces-

sorios- Companhia de lnvalidos-J/ospitaes-lleformados
- e-Uúras.-

J'ara a rubrica-Quartel-Geueral- ..•..•....•.••..•••••......•..
Do § 1. 0 Secretaria de Es9008000
tar1o ..•.•.•.•...•...••.••
no§ 4.• Consr•lho Supremo 2:158/1!184
2:000~000
Do ~ 5.° Contadoria •....•.

5: 01188!184

Para a rn!Jriea-Intemlencia
c acces~orios- .•...••.. , ••..•.••....•••.•...••.
Do § 4.° Conselho Supremo
ã41SOOO
Do § 8.° Corpo da Armada
c Classr~s Anucxas........ !l:OOO$ãa2
\J:5HS552
Para a rubrica-Companhia
de Invalidos-...................... .
Do§ 17.• l'haróes ................... ..
Para a rubrica-llospilacs- ......... ..
Do § 8.• Corpo da Armada
c Classes Aunexas........ 21:00:!$000
IJo § 9. 0 Datalll;lo Naral... :!S:\J72S71í5

l'ar·a a rubrira - 1\cforuwdos-....••.....•••...•...
Jlo § 9. 0 Batalhão Naral. ..
I>o § 10.• Corpo de Imperiae~
lllarinhciros ............. .

9:5H/151í2

2:556$076

···········
2:51168076

49:9728755

49:9728755

......................

2:~07$6\13

I: i07S6!J3

I:OOOSOOO
2: 107$6\13

Para a rubrica-Obr·as- .....•......•............ 261 :283SO:Sl
Dn ~ \J.• Batalhão N:nal... l0:1SOOSOOO
llo ~ 10. o Corpo de Imperiaes !llariuhdro~ ..•.•... :!!9:0008000
Hil § 13.oCapitauias dt~ Portos ...................... . !1:0008000
110 § 18. • E'cola de 1\lariulra 22:0008000
llo § 22.• Etapa; ......•..•. l:iH3$0:.Sl
26 t, 283so;a

I---

333:H20Sllt·a.l3:820$Ht

I

Secretaria tlr~ Estatlo rlos NC'!Or.ios tia 1\larinlra em 31 de Dezembro de 187-i. -Joaquim llel{ino Jli/Jeiru tia Luz.
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EXECU1'1 \'0.

DECRETO N. 58i3 E-

DE

3t

DE DEZEAIBRO DE

f874.

Abre ao 1\linislerio da 1\farinha o credilo cxlraordinario de
1.098:6'!0$090, para or.correr ás despezas da verba-Arsenaesuo CXCI'Ctcio de 1873-1874,

Não sendo sufficiente o credito votado no art. 5. o da Lei
n. o 23~8 de 25 de Agosto de !873, para as despezas da
verba- Arsenaes-do Ministerio da Mal'inha, no exercício de 1873-187~, Hei por bem, na fórma do ~ 3. o do
art ..i. o da Lei n. 0 589 de 9 de Setembro de t8riO, e
Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Abrir ao mesmo
Ministerio um credito extraordinario de t .098:620h090,
para a mencionada verba, além do que já foi concedido
por Decreto n. o 55i6 de 7 de Fevereiro do corrente
anno. Deste augmento de despeza dar·se-ha conta á Assembléa Geral Legislativa, para ser opportunamente
approvado.
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do Meu Conselho,
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Ncgocios da l\larinha, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um de
Dezembro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Mageitade o Impera dor.

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.

Senhor.- Sendo insufficientes as quantias concedidas
pela Lei n." 23~8 de 25 de Agosto de 1873 para as despczas do§ 1. 0 - Secretaria de Estado- c § 4. o - Ajutlas ::le custo-do art. 4." da referida Lei no exer · · -·- ·····,
fi nanceüo de t873-t87i, havendo naquelle
cict..AA
~
tle 2í:918~U2 e neste de 2t :8048999, tcnh
\Pith'-\lc
'
·~
submettcr á approvação c assignatura d ~'1\tages.,. 1
tatlc Impel'ial, em conformidade do que ~~~o art. t3
. ,.)
tia Lei u. • H 77 de 9 de Setembro de ~. o decreto
é? /j
JUnlo, que m11nda applicar ás tlc"r;-,~~~as allurJidas .. -.:~J

R1

,.

il -·-

'

,...,-,

..
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\)·~. ·.
·~.:--
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ACTtlS IIU I'UIH.n

vcrllasa quantia de ft.6:723~Hl,scndo30:000,)000 lirados das sobras que existem na verba do ~ 2. • -Legações e Consulados-c 16:723;~111 das do~ 5."-Extraordinarias no exterior-do mesmo exercício.
Sou, Senhor, de Vossa l\l:tgestade Imperial subtlito
oLed i eu te.- Visconde de Caravellas.

DECHETO N. i:l8í3

F-IJE

31

I.IE liEZEAlBUO DE

i8ni.

Autoriza o Ministro c Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros para a pplicar ás dcspczas das verbas-Secretaria de Esta tio- c- Ajudas de custo- do exercício de 1873-tSn a
quantia d•l ~G:7í!3~llt, tirada das sobras da; verbas -Lcg-a~·ões c Con,;u l:uh;- e - Extraordinari3s nu ex tcrior-, do
mc,;uw cxl'rdl'io.

Não scnuo sutncicnles as quantias que a Lei u." 2:.lí8
de 25 de Agosto tle 1873 concedeu para as despezas das
verLas -Secretaria de Estado- e -Ajutla~ de custo-,
!lei por !Jem, Teutlo ouvido o Consellw de :\linistros, f!
de eunfurmidade com o tlispo~lo no art. 1:3 da Lei iJ."
1177 deU de Sl'IC•llllro de 18[j2, Autorizar o l\liuistro c
Secretario tle Estado tios Ncg-ucios Estraugeiro~ para
ap('licar ao pa•,·amt~uto das mencionadas verbas a quantia tl·.~ ftB:7::::J 1)lll, Liratla Ja,; solm1~ r·xislclllt·~ uas n~r
l>as -Legações e Consubtlos- e-Ex.traordinarias 110
exterior- do mesmu exercicio, olJ:;ervando-se as formalitlade:; prescriplas pelo allutlido art. i3.
O Visconde de C1ran~llas, do .Meu Conselho c do de
Estado, Sc11ador do lmperio, l\linislro c Secretario (~~~
Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o Lenha '.JJILendido c faça executar, cx.peJiudo os despachos ue.:cssarios. Palacio tl~ Rio t.le Janeiro em trinta e um de
Daemhro tle mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da lndependencia e do Imperio.
C0m a rubrica de Sua 1\b;-;cslaLle o Imperador.

l'isconde de Carace/l{l.s.

--
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EXECUTIVO.

Senhor .-Na Repartição Fiscal deste Ministcrio verificou-se que em alg-umas das rubricas do credito
votado pela Lei n.o 23~8 de 25 de Agosto de i873 para
o exercício de :1873-187&. se encontram sobras, ao
pa~so que outras se acham esgotadas, como sejam as dos
§~ 6."c 7.", sendo o delicit da primeira proveniente do
excesso nos preços da matcria prima consnmitla em
todos os Ar·scnacs de Guerra do lmpcrio c do augmento
•los jornaes dos respectivos opera rios, c o da segunda
tia elevação do preço dos medicamentos, dietas e generos de consumo nos hospitaes c enfermarias militares.
Trnho por isso a ho111·a de submettcr á assignatura
de Vossa i\lagcstade Imperial o decreto junto, autorizanrlo a transferencia da quantia de !>60:3~2~816, imI'JOrlancia das sobras apuradas, para as referidas verbas
delil'icnlcs.
De Vossa Ma~estadr Imperial subtlito fiel e revcren tr. - .João José de Oliveirn Junqueira.
DECHETO N. ;;s13 G- nr. 31 DE DEzEunno DF. t874..
Autoriza o l\Iiuistro e Secretario de Estado dos Negocios da
Guerra para applicar ás despezas com a.~ rubricas- Arscnae,_
de Gurna e armazcns de artigos bellicos -e-Corpo de Saude
~~ llo'ipitars - do excrcicio de :1873 - 187<1, a quantia de
nr.o:J~:li)Slü, tirada das sobras vcriflcadas em diversos paragraphos do ll!('smo exercício.

Não sen,Jo sufficientes as quantias votadas no art. 6. o
ua Lei n." 23~8 ue 2ti de Agosto de 1873, nem as
sobras transferidas pelo Decreto n. o 5õ99 de 25 de
Abril proxirno findo para as rubricas- Arsenaes de
Guerra c armazens de artigos bellicos- e -Corpo de
Saude e Hospi taes- do exercicio de 1873-1874., Hei
"Or bem, na conformidade do art. 13 da Lei n.• H77
~ 9 de Setembro de 1862, e Tendo ouvido o !leu Cunho de Ministros, Autorizar o Ministro e Secretuio
~<'c;tado dos Negocios da Guerra para applicar ao
pento dasdespezas das referidas rubricas a quantia
Jinhentos e sessenta 'contos tresentos quar
- mil oitocentos e dezaseis réis, tirada A'~-~'fiA
:cadas nos§§ t.•, 2.•, ~.·, 8. 9." O~)lll'l'.o,
t3. o, t~. o e tõ. • do mesmo ex:crcici f'~t--;i~ribuitla
rma da tabella que com este bai ;d'b)ervantlo-se
rmalidadrs indicarias no meneio ri«a."Srt. t:J
i ...~
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0
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ACfO!! ,llO POnER

João José de Oliveira Junqueira, do Ptfeu Conselho,
Senador do lmper·io r Ministro e Secrelarro de Estado
dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido e f:rça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um
de Dezembro de miloitocentos setenta e quatro, quin·
quagesimo terceiro da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João José de Oliveira

Junqueira~

Tabella da& &obras que devem &er t:ran&f'erldal!l
das rubricas abaixo declarados para razer
desapparecer o deOclt reconhecido nal!l verba"'- Arfilennes de Guerra e arntnzens de ar•
Ugos belllcos - e -Cor·po de 8aude e Hol!lplt:nes-doexer•clclode t8,.3-18,.4 9 a que se
ret"ere o decreto desta dat:o.

Para a rubrica..-:.. Arsenaes
de Guerra e ármazens de
artigos bcllicos; ..•.•.......••.••......•..•••.•
Do § t. • - Secretaria de
Estado e Repartições ànnexas- . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:000/íOOO
Do § 2. "-Conselho Supremo
1\Iilitar -................. 1:000~00
Do§ 4.. 0 -Archivol\lilitare
officin~ lithographica-...
3:0005000
Do § 8. ·~uadro do Exercito-.................... 2;)7:ooonooo
Do § 9. •-Commissões militares-................. 15:000,~000
Do § 10.-Ciasses inactivas- 50:0005QOO
Do 5 H.-Ajudas de custo- 74:fl005000
Do § 12.-Fabricas-....... 26:ooosuoo
Do 5 13. -l'rf-sidios e Colonias lllilitares-........ 18:3535312
Para a ruhrica -Corpo d~
459:8335312
Saurlc e Hospitaes-...................... : .....
Do § 13.-Presirlios e CoJonias !llililares -... . • . • 19:64.6,'1688
Do § H.-Obras militares- 71:500l)OOO
Do § 15.-Diversas despezas
e eventuaes-........ .• • • 9:34.25816 100:4.89~

~9:8ü31:312

100:4.89~504.

560:34.2/l8tll 560:3~2/l816

Palaclo do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1874..-

João Jos!! de Oliveira .Junqueim.

fim

